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   כללי –' א חלק

הדוח התקופתי של  מונח הקורא בפני כי בהנחה נעשה, להלן זה בפרק כמפורט החברה עסקי תיאור

   החברה במלואו, על כל חלקיו.

  עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות 1.1

 מונחים 1.1.1

הנרכשים על ידי החברה ומשמשים אותה בתהליך הייצור: בעיקר  חומרים - גלם חומרי 1.1.1.1

 רוכשת מספקיה.  שהיאגולמי,  נפט

גז פחמימני מעובה, הידוע גם כגז בישול ואשר הינו אחד ממוצרי הזיקוק של  - "מגפ 1.1.1.2

  נפט גולמי. 

המרכיבים בייצור בנזין וכן  אחדכמשמש  ,מוצרי הזיקוק של נפט גולמימ אחד - נפטא 1.1.1.3

 .פטרוכימיים מוצריםכחומר גלם להפקת  בתעשייה

 .משמש לתחבורה ,קוק ותוספיםתערובת של מוצרי זי -בנזין 1.1.1.4

 .ולהסקה לתחבורהמשמש  ,אחד ממוצרי הזיקוק של נפט גולמי -סולר 1.1.1.5

 ולהסקה. סילוני כדלק בעיקר משמש ,מוצרי הזיקוק של נפט גולמימ אחד  - קרוסין 1.1.1.6

ביניים המתקבל מזיקוק  חומר –) HVGO או VGOסולר ואקום כבד ( אוסולר ואקום  1.1.1.7

בעלי ערך מוסף  נפטראשוני ואשר משמש בתהליכי זיקוק מתקדמים לייצור מוצרי 

 גבוה, בעיקר סולר וקרוסין.

  משמש בעיקר להסקה. ,מוצר המתקבל לאחר תהליכי זיקוק ראשוניים -מזוט 1.1.1.8

 בחומרי עיקרי כמרכיב בעיקר משמש ,אחד ממוצרי הזיקוק של נפט גולמי - ביטומן 1.1.1.9

  .ולבידוד כבישים סלילת

עבור מתקנים  בינייםומשמשים כחומרי  החברה"י ע המיוצרים חומרים - זינה חומרי 1.1.1.10

העוסקות בייצור מוצרים  הבנות החברות עבור גלםאחרים שלה או כחומרי 

  פטרוכימיים. 

חומר גלם בתעשייה  המשמשגז בטמפרטורת החדר, חסר צבע או ריח,  - אתילן 1.1.1.11

 .בעולם ביותר הנפוץ הפלסטיק, פוליאתילן לייצור בעיקרהפטרוכימית, 

חומר גלם בתעשייה  המשמש, ריח או צבע חסר, החדר בטמפרטורת גז -פרופילן 1.1.1.12

  ייצור פוליפרופילן.  לצורך בעיקרהפטרוכימית, 

העיקריים הינם לצרכים הנדסיים, לייצור מוצרי  ששימושיו פולימר -פוליפרופילן 1.1.1.13

 ציוד, בקבוקים, מיכלים, צנרת ביתית, ארגזי כלים, צריכה (כגון חיתולים, צעצועים

 ), סיבים וחוטים לייצור שטיחים, לשימוש בתעשיית הרכב ועוד.משרדי
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לצרכים חקלאים (כגון יריעות  םהינ יםהעיקרי יושימוששפולימר  - פוליאתילן 1.1.1.14

לחממות), לייצור אריזות גמישות וקשיחות (כגון שקיות לאריזה, בקבוקים), מוצרי 

 דוד וכלי בית.בי

 להלן.   1.9.6 חומר ארומטי שמקורו במוצרי זיקוק. לפרטים ראה סעיף  - בנזן 1.1.1.15

 להלן. 1.9.6 ארומטי שמקורו במוצרי זיקוק. לפרטים ראה סעיף  חומר - פאראקסילן 1.1.1.16

 להלן.   1.9.6 ארומטי שמקורו במוצרי זיקוק. לפרטים ראה סעיף  חומר -אורתוקסילן 1.1.1.17

 להלן.  1.9.6 ארומטי שמקורו במוצרי זיקוק. לפרטים ראה סעיף  חומר -טולואן 1.1.1.18

  .להלן 1.9.6  סעיף ראה לפרטים. זיקוק במוצרי שמקורם חומרים - סולבנטים 1.1.1.19

שמקורו במוצרי זיקוק.  מאורתוקסילןחומר מוצק המיוצר  -הידרידאנ פטאליק 1.1.1.20

 להלן. 1.9.6 לפרטים ראה סעיף 

שמנים שמקורם במוצרי זיקוק והמשמשים לייצור שמנים מוגמרים  -בסיסיים שמנים 1.1.1.21

 אוניות, מערכות הידראוליות ועוד.לרכב, 

אשר נוצר בתהליך טבעי במעמקי האדמה (בדומה לנפט)  חומר במצב גזי, -טבעי גז 1.1.1.22

גז טבעי עשוי לשמש כמקור אנרגיה או כחומר גלם,  .בעיקר ממתאן(בישראל)  ומורכב

) וכחומר גלם לייצור תחליף למזוט(כ םותנורי דוודים להסקתשמש את החברה מו

  . מימן

   בהתפתחותה עיקריים ושלבים החברה ודייס 1.1.2

ונרשמה בישראל בחודש  תאגדהה"), בזן" או" חברהה: "להלןבתי זקוק לנפט בע"מ (

  חיפה בע"מ.  זקוקבשם בתי  1959אוגוסט 

"), פז: "להלןבאשדוד מן החברה ומכירתו לפז חברת נפט בע"מ ( הזקוק בית פיצול לאחר

, החברה של והנפרע המונפק ההון מלוא את, 2007פברואר  בחודש, ישראל מדינת מכרה

 נרשמו ומניותיה ממשלתית חברה מלהיות החברה חדלה כאמור המכירה שלאחר באופן

"מ בעמחזיקה החברה לישראל  ,הדוח"). למועד החברה הפרטת(להלן: " בבורסה למסחר

 בישראל פטרוכימיים ומפעלים החברה ממניות 37.08%-בכ") לישראל החברה(להלן: "

) חברת בת בשליטתה המלאה ובאמצעות בעצמה( 29.48%-") בכ"במפ"מ (להלן: "בע

  ממניות החברה. 

, שלהם השפעה על החברה 2006-2007 בשנים החברה הפרטת תהליך של שונים להיבטים

  להלן. 1.19.4 -ו 1.15.9 ח, ראה סעיפים הדו למועד

 חברות הינן"), הקבוצה" או "החברות: "להלן( שלה הבנות החברות עם יחד החברה

המשמשים  פולימריםבעיקר בייצור מוצרי נפט,  והעוסקות 1בישראל הפועלות תעשייתיות

 בתעשיית גלם חומרי המשמשיםים יט, חומרים ארומהפלסטיקהחומר גלם לתעשיית 

ושמנים בסיסיים ושעוות, אשר משמשים חומרי גלם בייצור  והפטרוכימיה הכימיה

  מוצרים אחרים. מתקני החברות הבנות משולבים במתקני החברה. 

                                                 

  וחברות הבנות שלה, הפועלות בהולנד.Ducor Petrochemicals B.V  למעט   1
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   2הדוחפרסום  למועד בסמוךמבנה האחזקות של החברה  תרשים 1.1.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

- כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,מדווח תאגידכרמל אולפינים בע"מ הינה ו ציבורית חברה"ב הינה מפ )1(
  .  מפ"ב. פירוט החזקותיהן של חברות אלו אינו מהותי לחברה, להוציא החזקותיה של 1968

      והמוחזקת על ידי כרמל אולפינים בע"מ באמצעות חברות נאמנות זרות. Guernseyהרשומה באי  חברה )2(

 .בהולנד רשומות חברות )3(

 .באנגליה הרשומה חברה )4(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

   .פעילות אינן אשר נוספות חברות במספר החברה מחזיקה הדוח למועד   2
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Ducor 
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   חברהעילותה של הפ תחומי 1.2

 בדוחותיה עסקיים כמגזרים המדווחיםלחברה שלושה תחומי פעילות,  הדוח פרסום למועד

  :כדלקמן, הכספיים

 החברה רוכשת זה בתחום בפעילותה. החברה של העיקרי הפעילות תחום: הדלקים תחום 1.2.1

שונים, חלקם , מפרידה ומעבדת אותם למוצרים מזקקת, ביניים וחומרי גולמי נפט

 מוגמרים דלק מוצרי מוכרתמוצרים סופיים וחלקם חומרי גלם בייצור מוצרים אחרים ו

 היחידה באמצעות מבוצעת הייצור פעילות"ל. ובחו 3בארץ ללקוחותיה ביניים ומוצרי

באמצעות יחידת  יםמתבצערכישת חומרי הגלם ומוצרי הביניים  ,דלקים – העסקית

  . ומכירת המוצרים מתבצעת באמצעות יחידת שיווק ומכירות 4הסחר

 ולפעילות, לפעילות ארומטים פולימרים לפעילות מתחלק זה תחום: הפטרוכימיה תחום  

 אולפינים כרמלעוסקת החברה, באמצעות  הפולימרים פעילות במסגרת. ושעוות שמנים

 פוליאתילןו פוליפרופילן בייצור, המלאה בבעלותה"), חברה פרטית "לכאו: "להלן"מ (בע

פעילותה של כאו"ל ראה סעיף  לתיאור( הפלסטיק בתעשיית העיקריים הגלם חומרי שהם

באמצעות גדיב תעשיות  עוסקת החברה, הארומטים פעילות במסגרת); לפרק זה 1.8 

 חומרים בייצור, המלאה בבעלותה פרטית חברה"), גדיבפטרוכימיה בע"מ (להלן: "

 גלם כחומרי משמשים אשר, וטולואן אורתוקסילן, פאראקסילן, בנזן בעיקר, ארומטיים

 במסגרת); זה לפרק 1.9 סעיף  ראהפעילותה של גדיב  לתיאור( אחרים מוצרים בייצור

פעילות השמנים והשעוות עוסקת החברה, באמצעות שמנים בסיסיים חיפה בע"מ (להלן: 

 אשר, ושעוות בסיסיים שמנים בייצור, המלאה בבעלותהפרטית  חברה "),ח"שב"

 1.10 סעיף  ראה(לתיאור פעילותה של שב"ח  אחרים מוצרים בייצור גלם חומרי משמשים

   ).לפרק זה

 עיקרשנים האחרונות בבת החברה פעילותה בתחום זה, עוסק במסגרת: הסחר תחום 1.2.2

 כמואו מוצרים ארומטיים.  דלק מוצרי להובלת מיכליותלטווח ארוך של  חכירהבפעילות 

כן, מתבצע בתחום פעילות זה, רכש חומרי גלם מצדדים שלישיים, לצורך שימוש בחברות 

 הסחר. תכנון משולב ו יחידת באמצעות מתבצעפעילות זה  תחוםהקבוצה. 

 .לחברה מהותיות אינן אשר נוספות בפעילויות העוסקות מוחזקות חברות לחברה, בנוסף

  

   

                                                 

 הזרמה(אחסון, ביחס לחלק מן המוצרים הנמכרים על ידה  תשתית שירותיללקוחותיה  מספקת החברהזה יצויין כי  בהקשר   3

 .)דלק מוצרי של וניפוק

 לפרק זה. 1.15.1 של החברה ראה סעיף  וניגהאר המבנה אודות לפרטים   4
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   :הישראלי הדלק משק מבנה את המתאר תרשים להלן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בבעלות דלק 2בבעלות פז    1

 

 באופן מקבלים שהם כך, החברה למתקני המשך מפעלי מהווים הבנות החברות מפעלי 1.2.3

, באמצעות צנרת, את חומרי הזינה הדרושים להם במלואם או ברובם המכריע מן רצוף

החברה ומחזירים אליה זרמים הנוצרים במתקניהם, או חלקים מתוך חומרי הזינה שלא 

 בתחום פעילותה לבין הדלקיםשימשו בפעילותם. קיים שילוב בין פעילות החברה בתחום 

 . הפטרוכימיה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בית זקוק 
  )1(אשדוד

  יבוא נפט גולמי/חומרי ביניים/תזקיקים
 א / יבואנים"בזן/ פז

  פריקה, אחסון ושינוע נפט גולמי
  קו צינור אילת אשקלון

 תשתיות נפט ואנרגיה

  יבוא של תזקיקים
 חברות דלק

  אחסון והספקה
  תשתית נפט ואנרגיה, קו צינור

 2אשקלון, פי גלילות –אילת 

בית זקוק 
  חיפה

  חברות שיווק דלק
דלק, סונול, דור אלון, פז, אחרים, לקוחות 

 סופיים

 תזקיקים יצוא

מסחר 
 ושירותים

שדות 
 תעופה

תחנות 
 תעשיה חקלאות דלק

  נמלים
(תדלוק 
 אוניות)
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אר את האינטגרציה בין פעילויות החברה השונות: תרשים המת להלן  
 

  

 

 לעליה מביא, השונים הפעילות תחומי בין והסינרגיה האינטגרציה ניצול, החברה להערכת

 בתנודתיות להתמתנות וכן פעילותה תחומי מכל לחברה הנובעים המצרפיים במרווחים

רווחיות החברה, שכן מחזורי העסקים בתחומי פעילותן של החברה והחברות הבנות אינם 

  חופפים זה את זה בהכרח. 

 באמצעותבמשולב בהיבטי הפעילות השונים שלהן: תכנון הייצור נעשה פועלות  ותהחבר

 ,החברות פעילותכל  מסך המוסף הערך את למקסם שנועד באופןיחידת האופטימיזציה, 

, הארומטים, הפולימרים, הדלק מוצרי ייצור ועד הגולמי הנפט רכישת במשל החל

  והשעוות.  השמנים

 קבלת החלטות בנוגע לסוגי הנפט הגולמי, שיירכשו על ידי החברה ולהרכב לצורך

המוצרים שייוצרו על ידי החברות, משתמשת החברה, בין היתר, במערכת ממוחשבת של 

תכנון לינארי, המבוססת על מודל מתמטי רב משתנים, הלוקח בחשבון נתונים מסחריים 

 :החברות שמייצרות השונים המוצריםכגון: מחירי סוגים שונים של נפט גולמי ומחירי 

, הלקוחות הזמנותארומטים, שמנים ושעוות,  פולימרים, מחירינפט,  מוצרי מחירי

  החברות.  מתקני של הייצור לכושר ביחס טכניים ונתונים

) ממנו שייוצרו המוצרים ותמהיל, הגולמיממליץ על פונקציית ייצור (תמהיל הנפט  המודל

הן לצורך תכנון ארוך  החברות את משמשת זו מערכת. החברות רווחיות את הממקסמת

  השוטפת.  ןת פעילותטווח והן במסגר

 חומרים המשלביםהחברות אפשרויות סינרגיה נוספות באמצעות פרויקטים  זיהו, כן כמו

 ם הנוצרים בתהליךלניצול גזי יםפרויקט מוהושל. במסגרת זו ממפעליהן ותהליכים

 בבית FCC במתקן פרופילןייצור  לתוספת פרויקט ואושר"ל בכאוכחומר גלם  הזיקוק

 1.8 נוספים ראה סעיף  לפרטיםפועלות למימושו.  והחברות ,בכאו"להזיקוק לשימוש 

  לפרק זה.
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 החברות"י ע המיוצרים המוצרים גם כמו, הנפט ומוצרי השונים לסוגיו גולמי נפט כי, יצוין

 משוכלל בינלאומי בשוק נקבעים ןמחיריה אשר), Commodities(נם סחורות י, ההבנות

 מחיריאין יכולת השפעה עליהם.  ולחברות, בעולם שונות בבורסות מצוטטים ומרביתם

 תוך, הבינלאומיים המחיריםבסיס -על נקבעים החברהידי -על גולמי נפט של הרכישה

. עלויות הקטנת לצורך שוק הזדמנויות איתור הניתן וככל עסקה כל לפרטי התאמות

 פי על נקבעיםהחברות,  ללקוחות, פולימרים וארומטים, נפט מוצרי של המכירה מחירי

, מוצרי נפט והמוצרים גולמי נפט של הימית ההובלה מחירי גם. הבינלאומיים המחירים

אין  שלחברות בינלאומיים מחירים פי על נקבעים, החברות משלמות אותםהפטרוכימיים, 

  יכולת השפעה עליהם.

 בהסכם לרכישת גז טבעי במתקניה 5תמר קבוצת עם החברה התקשרה 25.11.2012 ביום

 מלוא את מספקת אשר טבעי גז אספקת הקבוצה מקבלת, 2013 אפריל מחודש והחל

 הכספיים בדוחות 1'ג20 באוררק זה ולפ 1.18.2.4  . לפרטים נוספים ראה סעיףצרכיה

 הדוחותזה (להלן: " לדוח' ג בפרקהמצורפים  31.12.2014 ליום של החברה המאוחדים

   ").המאוחדים כספייםה

 מערכת הפעלת: הכולליםשירותי מטה  הקבוצה חברות לכל מעניק החברה מטה

 שרשרתוכלכלה, מערכות מידע, משאבי אנוש,  כספים, הייצור לתכנון אופטימיזציה

  . , בהתאם להסכם שנכרת בין החברות בקבוצהושירותים משפטיים אספקה

  ייצור כושר 1.2.4

 חביות אלף 197 שלנפט גולמי  זיקוק על, הדוח למועד, עומד החברות של הייצור כושר

 של name plate)(ייצור שנתי פוטנציאלי מקסימאלי  כושר), בשנה טון מליון 9.8 -(כ ביום

 טוןלף א 180(ובנוסף עוד  , כפוף לזמינות פרופילן ברמה מספקת;פוליפרופילן טוןאלף  450

 טוןאלף  580פוליאתילן,  טון אלף Ducor Petrochemicals B.V.,( 170-ב פוליפרופילן

        1.8.8 , 1.7.14 שמנים ושעוות. לפירוט ראה סעיפים  טוןף אל 70-ו ארומטיים מוצרים

   .זה לפרק 1.9.12 -ו

                                                 

תפות ופות מוגבלת, דלק קידוחים שתשותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט שו 2אנרג'י מדיטריניאן לימיטד, ישרמקו נגב  נובל   5

 . מוגבלת שותפות גזמוגבלת ודור חיפושי 
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   במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות 1.3

במסגרתה מומשו זכויות  למניותצעה החברה הנפקת זכויות יב 2013 דצמבר בחודש 1.3.1

בלה החברה יק ,מניות רגילות. תמורת הזכויות שנוצלו כאמור לעיל 765,736,409לרכישת 

   .)הנפקה עלויות הפחתת לאחר(נטו,  דולר מליון 151 -סך כולל של כ

 לא בוצעו השקעות בהון החברה. הדוח תקופתבמהלך  1.3.2

במסגרת הסדר החוב אשר הוצע על ידה לנושיה ולבעלי מניותיה פרסמה מפ"ב בימים  1.3.3

מניות החברה,  5,000,000ועד  4,500,000תכניות למכירת עד  5.1.2015-ו 2.9.2014

מניות בזן אשר הוחזקו על ידה במועד  947,000,000 -וכ 950,000,000 - בהתאמה, מתוך כ

ובמסגרת זו נמכרות מעת לעת בבורסה ו/או מחוץ  פרסום ההודעות כאמור, לפי העניין,

 לבורסה, מניות החברה. 

 הכספיים בדוחות 21באור  ראובמניותיה  ועסקאותנוספים בדבר השקעות בהון החברה  לפרטים

  .המאוחדים

בחברה משותפת שליטה"ב לחברה לישראל בנוגע למפ בין הסכם 1.3.4
6

  

השאר לאישור ראש הממשלה ושר  ביןכפופות  בחברהשליטה והפעלת אמצעי שליטה  1.3.4.1

האוצר בהתאם לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת 

" היתר השליטה" או "אישור השרים(להלן: " 2007-בתי הזקוק לנפט בע"מ), התשס"ז

היתר לשליטה  לישראלבחברה  התקבל 27.6.2007). ביום בהתאמה", האינטרסים צוו"

התקבל במפ"ב היתר לשליטה ואחזקת  7.5.2009 וםובי בחברהי שליטה ואחזקת אמצע

. פרק זהל 1.19.1 . להרחבה בעניין היתר השליטה ראה סעיף בחברהאמצעי שליטה 

 .לפרק זה 1.19.16 האינטרסים ראה סעיף  להרחבה בעניין צו

נכרת  ")PCH(להלן: " פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מו"ב מפ לבין לישראל החברה בין 1.3.4.2

אודות עיקרי  לפרטים). "השליטה הסכםהסכם לשליטה משותפת בחברה (להלן: "

 .   לפרק זה 1.3.5 ההסכם האמור, ראה סעיף 

  עיקרי הסכם השליטה 1.3.5

בחברה בין  המשותפת השליטה יחסי את מסדירתיקוניו מעת לעת,  עלהסכם השליטה 

: הגדרת מניות גרעין זה בכלל") ו"במפ קבוצת(להלן: " PCH-ו"ב מפהחברה לישראל לבין 

מהון המניות המונפק והנפרע של  40% תהווממניות גרעין השליטה  - בחברההשליטה 

ממניות גרעין השליטה ומפ"ב מחזיקה את  55.625%(החברה לישראל מחזיקה  החברה

 נחשבות לישראל החברה או"ב מפ קבוצת ידי על המוחזקות החברה תמניו שארהיתרה). 

 בהן המחזיק של חובתו למעט, השליטה הסכם להוראות כפופות שאינן חופשיות מניות

 של השליטה גרעין מניות עם אחד בקול החברה של הכלליות באסיפות מכוחן להצביע

מניות גרעין השליטה; זכות הצטרפות למכירה של  לרכישת ן; זכות סירוב ראשוצד אותו

  .ידי צד כלשהו עלמניות גרעין השליטה 

  

                                                 

  ידיעת החברה.הפרטים בסעיף זה הינם למיטב    6
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על ידי אחד הצדדים, בהתאם לחלקו של  החברה של ערך ניירות ברכישת השתתפות זכות

מניות גרעין  לרכישת) Buy Me Buy You(הצד השני בגרעין השליטה; מנגנון במב"י 

 רואיפן ההצבעה בדבר מינוי דירקטורים, מינוי מנכ"ל, השליטה על ידי אחד הצדדים; או

חשבון מבקרים ועורכי דין בחברה ובחברות הבנות של החברה; אופן ההצבעה בנושאים 

ידיעת החברה, על פי הסכם השליטה, יפעלו  למיטבבהסכם השליטה;  שנקבעומסוימים 

והחברות הבנות שלה תאמצנה  שהחברההצדדים להסכם השליטה בכפוף לכל דין, כך 

  .7מהרווח השנתי, הראוי לחלוקה מדי שנה 75%מדיניות דיבידנד לפיה יחולקו לפחות 

"ב או בחברה במפ העקיפה או הישירה השליטה מכירת כי, השליטה בהסכם נקבע כן

 הצדזכות לרכוש מ השליטה להסכם האחר לצד") תקנה הנמכר הצד: "להלןלישראל (

 במידהגרעין השליטה בחברה שיוחזקו באותו מועד בידי הצד הנמכר, את מניות  הנמכר

הנמכר (קרי, אין לצד הנמכר נכסים אחרים, לא כולל  הצדשל  נכסיו עיקר את מהוות שהן

הכספיים  הדוחות לפי שערכם בחברה השליטה גרעין מניות זולת, מזומנים ושווי מזומנים

 שייקבעלתשלום  בתמורה וזאתדולר)  מליון 200האחרונים של הצד הנמכר עולה על סך 

  .כפרמיה 15% בתוספת החברה מניית של השוק מחירי על המבוססת נוסחה פי על

: (א) בהתאם להוראותיו; או (ב) מאותו מועד שבו מבין במוקדם יסתייםהסכם השליטה 

  .החברהמהון המניות המונפק של  8%צד חדל להחזיק לפחות 

ת המקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי סודיות, ההסכם כולל הוראות נוספו

  ויתור על זכויות, בוררות, סמכות שיפוט וכדומה. -תרופות, אי

 השליטה גרעין מניות כל את למכור תבקש לישראל החברה בו במקרה כינקבע,  כן

שימוש בזכות הסירוב הראשונה או בזכות ההצטרפות  תעשה"ב לא מפ וקבוצת, שבידה

, כי אין לה התנגדות לכך שהיתר השליטה שלה לשרים תודיע"ב מפ קבוצתהמוקנות לה, 

 את לישראל החברה מכרה לו השלישי הצדישונה כך שבמקום החברה לישראל, יופיע בו 

 כלשהם טעמיםמ. במידה ולא יתקבל אישור השרים כאמור כאמור השליטה גרעין מניות

 לכך תפעל"ב לא מפ וקבוצתמפ"ב או בהיתר השליטה של קבוצת מפ"ב,  בקבוצת הנעוצים

במועד הקבוע בהסכם, תהא החברה לישראל רשאית להודיע על  תוסר השרים שהתנגדות

ביטול הסכם השליטה המשותפת החל ממועד ההעברה לצד השלישי של כל מניות גרעין 

רשאית  תהיה"ב מפלכן, קבוצת  שקודם ובלבדראל, השליטה בחברה של החברה ליש

  . לה המוקנית ההצטרפות זכות את או שלה הראשונה הסירוב זכות את לממש לשוב

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .לפרק זה 1.4  סעיף ראה החברה ידי על שאומצה הדיבידנדים חלוקת מדיניות בדבר לפרטים 7
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 בהסכם הקיימת ההגבלה: העיקריש השליטה להסכם תוספת נחתמה 19.11.2013 ביום

 או המוחזקות השליטה גרעין מניות את למשכן או/ו לשעבד רשאי צד לפיה השליטה

זה)  לעניין השליטה בהסכם הקיימים נוספים לתנאים נוסףה (בתנאי ידיו על שיוחזקו

 המונפק המניות מהון 8% שלפחות באופן יעשו כאמור המשכון או/ו השעבוד שמימוש

 השעבודים מימוש הליכי במסגרת ויועברו ימכרו )מלא דילול בסיס על( בזן של והנפרע

") זכאי רוכש(" השליטה בהסכם הנקובים התנאים בו שהתקיימו לרוכש אחת כחבילה

 או/ו השעבוד מימוש הליכי במסגרת למכירה הדרישה, התוספת שלאחר באופן תשונה

 מהון 8% לפחות של אחד כגוש והעברה למכירה תהיה ,זכאי לרוכש כאמור המשכון

 ).מלא דילול בסיס על( בזן של והנפרע המונפק המניות

 ביחס גם יחולו התוספת פי על דלעיל התיקונים כי הסכימולהסכם השליטה  הצדדים

 ההסכמים לרבות ,התוספת חתימת במועד קיימים בשעבודים הכלולות להתחייבויות

, מוגבלת שותפות' א מנוף קרן לבין"ב מפ ובין"מ, בע הפועלים בנק לבין "במפ בין שנחתמו

  .מוגבלת שותפות 'ב מנוף קרן -ו

 דיבידנדים חלוקת 1.4

  :דיבידנדים חלוקת מדיניות 1.4.1

כמפורט בבאור אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנדים,  29.1.2012 ביום

  בדוחות הכספיים המאוחדים.ח' 21

  לעיל.  1.3.5 סעיף  ראההסכם השליטה ביחס למדיניות דיבידנד  הוראותאודות  לפרטים

  .דיבידנדים החברה חילקה לאלמועד הדוח  שקדמו השנתיים במהלך 1.4.2

  .יםמאוחד יםכספי ותדוחבהונה העצמי של החברה, ראה  ההפסד הנצבר ליתרת 1.4.3

ומחזיקי אגרות  אשראי נותני כלפי החברה התחייבה להן פיננסיות תניותאודות  לפרטים 1.4.4

     'ג13 יםבאורראה חלוקת דיבידנד ע"י החברה,  להגביל עשויות אשרהחוב של החברה, 

 את אפשרות חלוקת הדיבידנד לבעלי  תבחן החברה .המאוחדים הכספיים בדוחות 14 -ו

 המממניםוהסכמות בינה לבין  לעילמניותיה, על פי מדיניות חלוקת הדיבידנד המתוארת 

 . שלה
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   החברה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע 1.5

   :דולר במליוניהחברה  שלריכוז נתונים כספיים מאוחדים  להלן

  
  סחר  דלקים

  פטרוכימיה
  "כסה  התאמות

 ושעוות שמנים  ארומטים  פולימרים
  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013 2014 2013  2014  2013  2014  2013  

          הכנסות
  9,995   9,328  --   --  66   80  783   624  1,069   1,092  23   --  8,054   7,532  מחיצוניים הכנסות
  --   --  )1,200(   )1,061(  3   2  38   31  1   2  --   --  1,158   1,026  המגזרים בין מכירות

  8,558   9,212  --   23  1,094   1,070  655   821  82   69  )1,061(   )1,200(  9,328   9,995  
          אחרות –תחום הפעילות  עלויות
  9,425   8,825  --   --  20   26  61   64  465   445  19   )35(  8,860   8,325  משתנות
  463   435  --   --  13   10  35   36  157   153  --   --  258   236  קבועות

  8,561   9,118  )35( 19  598   622  100   96  36   33  --  --9,260   9,888  
          עלויות בין המגזרים –עלויות תחום הפעילות 

  --   --  )1,201(  )1,066(  42   42  696   560  417   401  8 30   38   33   משתנות
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

  107   67  1  5   )6(  4   29   )5(  31   95  )4( 5   56   )36(  במגזרים
  )63(  )31()63( )31(  --  --  --   --  --   ---- --  --   --  אחרות הוצאות
  --   26   --   26   --  --  --   --  --   --  --   --  --   --  ותאחר הכנסות

) מפעולות רגילות רווח (הפסד
  44   63  )62(  0  )6(  4  29   )5(  31   95  )4(  5  56   )36(  מיוחס לבעלים של החברה

  0.4%   0.7%  --   -- -8.7%  4.9% 3.5% -0.8%  2.9%  8.7%  - 17.4%  0  )1(0.6%  )1(-0.4%  התפעולי (הפסד) שיעור הרווח

מיוחסים לתחום סך הנכסים ה
  הפעילות

3,248   3,836  
25  
  

 12  942   1,082  273   328  53   55  )779(  )785(  3,762   4,528  

סך ההתחייבויות המיוחסות 
  לתחום הפעילות

2,594   3,052  34   24  645    810  126   177  11   17  )302(  )337(  3,109   3,743  

 מושפע), הפעילות תחום(הכנסות  למחזור ביחס המחושב, הגולמי הרווח שיעור. זה לפרק  1.7.2 , כמפורט בסעיף הזקוק מרווח באמצעותנקבעת הרווחיות  הדלקים פעילות בתחום )1(
 והמגמות הגורמים של מפורט לניתוח. לחברה, בהם הגלומה ברווחיות ירידה או עליה על בהכרח מצביעה אינה שלהם ירידה או עליה אשר, הנפט מוצרי של ממחיריהם בעיקר

  . זה לפרק 1.7.2.4 ראה סעיף  הזקוק מרווחי על המשפיעים
  התקופתי. לדוחבפרק ב'  31.12.2014 ליוםאודות ההתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים לעיל, ראה הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד  להסברים )2(
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  תאגידית אחריות 1.6

לו. שתאגידית היא שם כולל לדרכי ההתנהלות של התאגיד עם מחזיקי העניין  אחריות 1.6.1

זוהי תפיסת עולם הגוזרת מדיניות, מטרות ויעדי פעילות ליצירת ערך משותף לארגון 

אסטרטגיה ריות התאגידית עוסקת במספר תחומים עיקריים: חולמחזיקי העניין שלו. הא

 הסביבה, שמירת זכויות אדם ועובדים,אתיקה בעסקים, הגנה על וממשל תאגידי, 
 מעורבות בקהילה והתנהלות בשקיפות מול מחזיקי עניין.

 ביצוע תוך, החברה פעילות על החלים מרכזיים לדינים הציות תודעת את להעמיק מנת על 1.6.2

 משנת החל בחברה והופעלו אושרו פותחו, לדין הציות מידת על ובקרה הטמעה, הדרכה

ודיני  ערך ניירות, עסקיים הגבלים: הבאים בנושאים ימיתפנ אכיפה תכניות, 2008

. וציות למגבלות סחר בינ"ל 8מינית הטרדה מניעת ,סביבה ואיכות בטיחות, תאגידים

תכניות האכיפה נדונו ואושרו בדירקטוריון, לכל אחת מהן מונה ממונה, מתבצעים 

במסגרתן הדרכות ומבדקי אכיפה ומצבן מדווח לדירקטוריון/לוועדה הרלוונטית, על בסיס 

התיקונים שהוכנסו בחוק החברות וחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות  בעקבותתקופתי. 

 שדרוג בוצע") המנהלית האכיפה חוק(" 2011-ע"אניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש

    .ערך בניירות הפנימית האכיפה תכנית

 האחרים לתפקידיו בנוסףאחריות תאגידית  בנושא עוסק אשר ,ייעודי צוות פועל בחברה 1.6.3

 בשנת קידמה ובמסגרתה התאגידית האחריות בתחום מדיניות אימצה החברה .בקבוצה

  :להלן כמפורטפעילויות בתחומים השונים של האחריות התאגידית,  2014

אחריות איכות סביבה, בטיחות, בטחון ול ועדה פועלת החברה בדירקטוריון 1.6.3.1

תאגידית, אשר מתווה את מדיניות החברה בתחום זה, מקבלת דיווחים על 

 הפעילויות השונות ומבצעת בקרה עליהן.

איכות  מנכ"לסתאגידית, בראשות פעילה וועדת היגוי לאחריות  בחברה 1.6.3.2

האחראית להובלה ויישום מדיניות  הסביבה, בטיחות, בטחון ומשאבי אנוש,

בין היתר על ליווי יישום  –החברה שאושרה בנושא זה ובכלל זה אחראית 

מדיניות אחריות תאגידית בקבוצה, לרבות מעורבות בקהילה; קביעת סדרי 

טיפול בתחומים אלה, ובקרת העדיפויות והקצאת המשאבים הנדרשים ל

 התקדמות החברה על פי המדיניות שתאושר בדירקטוריון החברה מעת לעת.

לחברה קוד אתי, אשר אושר ע"י הנהלת החברה ופורסם על ידה. כן מכהן  1.6.3.3

ממונה אתיקה ופותחה לומדה שבאמצעותה יבוצעו הדרכה ורענון לכלל עובדי 

 . החברה

  

 

                                                 

 תכניות הן התכניות יתר. 1998- "חהתשנ, מינית הטרדה למניעת החוק מכוח מתחייבת מינית הטרדה למניעת תוכנית   8

  .וולונטריות
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העניקה החברה תמיכות כספיות למטרות בקהילה  המעורבות בתחום 1.6.3.4

קהילתיות שונות, בעיקרן פעילות חינוך והשכלה תוך דגש על מצוינות וקידום 

מקצועות הקשורים לתעשיה, סיוע ותמיכה לאוכלוסיות מוחלשות, ופרויקטים 

עובדי הקבוצה , ביצעו 2014אלפי דולר. בשנת  243של  כוללנוספים בסכום 

, בעיקר תמיכה נפשית ופיסית לניצולי שעות עבודה 500 -כבהיקף של  פעילויות

 . שואה

  

  



 בתי זקוק לנפט בע"מ

  15 - א 

  

  הדלקים פעילות תחום -' ב חלק

   הדלקים פעילות תחום 1.7

  הזקוק תהליכי - כללי 1.7.1

, הכולל מספר שלבים, שמטרתו להפריד בין המרכיבים השונים תהליךזקוק נפט הוא 

למוצרים שימושיים כגון: בנזין, נפטא, סולר, קרוסין,  ולהפכם הגולמיהנמצאים בנפט 

  מזוט, גפ"מ (גז פחממני מעובה) וביטומן.

  הינם בעיקרם ארבעה: הייצורשלבי 

 השוניים לפי תהליכים באמצעותם מתקבלות קבוצות מוצר - זקוקהפרדה על ידי  1.7.1.1

  בטמפרטורת הרתיחה שלהם. 

  הנפט הגולמי מותיר אחריו שארית בלתי מזוקקת המשמשת לייצור אספלט ומזוט. זקוק

 באופן, שהופרדומן החומרים  חלקמשנים את ההרכב הכימי של ה -  ופירום תהליכי פיצוח 1.7.1.2

  .יותר גבוה מוסף ערך בעלי מוצרים קבלת המאפשר

תהליכי ההפרדה בתהליכי אשפרה שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים  - זיכוך 1.7.1.3

  וכן שיפור תכונותיהם (כגון הורדת תכולת הגופרית). 

  דרשים. נהמוצרים עוברים תהליכי גימור על מנת לעמוד במפרטים ה -  גימור 1.7.1.4

"). חומרי "חבז: "להלןשל החברה בחיפה ( זקוקשל החברה נעשית בבית ה הזקוק פעילות

אינם מעובדים למוצרים סופיים במתקני  ואשראשר מיוצרים במתקני החברה  הביניים

 לחברה הדרושים ביניים חומרי. הפעילותשאינו מהותי להיקף החברה, נמכרים על ידה, ב

שלה, יכולים להירכש מספקים  הזקוק מתקני ידי על מסופקים ואינם, בנות לחברות/או ו

  . ")א"פזית זקוק אשדוד שבשליטת פז (להלן: "במו/או  מחוץ לישראל
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  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 1.7.2

  כללי 1.7.2.1

 .הזקוק מרווח הוא, הדלקים פעילות תחום של התוצאות על המשפיע העיקרי הגורם

הינו המרווח בין ההכנסות ממכירת סל המוצרים אותם מוכרת החברה לבין  הזקוק מרווח

. זקוק) בשער בית הVGO-ו עלות חומרי הגלם שרוכשת החברה (בעיקר נפט גולמי

 , הינם רמת המרווחיםהחברה של הזיקוק מרווח עלמרכזיים המשפיעים הגורמים ה

נפט גולמי וזמינות תפעולית של בשווקים הבינלאומיים, בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי 

  מתקני הזקוק.

 פי על, היתר בין, ונקבעים, רבה לתנודתיות נתונים בעולם נפט ומוצרי הגולמי הנפט מחירי

 ישירות קשורים אינם אשר, גיאופוליטיים מאירועים גם ומושפעים עולמיים וביקוש היצע

 .עתידיות תפוקות על תאפשרי השפעה כבעלי השווקים ידי על נתפסים אך, הנפט להפקת

 -, אם כן, הינו תולדה של כוחות השוק הפועלים בשני מישורים שוניםהזקוק מרווחי גובה

  היצע וביקוש למוצרים סופיים.  - האחד, היצע וביקוש של נפט גולמי, והשני

משמעותיות בסביבה העסקית בה פועלת החברה, במיוחד  התפתחויות בדברלפרטים 

 ליוםמצב עסקי התאגיד  על הדירקטוריון דוחל 1.4 סעיף ראהבתחום הזיקוק, 

  התקופתי. לדוח' ב בפרק 31.12.2014

   הגולמי הנפט והיצע ביקושהמשפיעים על  גורמים 1.7.2.2

 הנפט הגולמי מושפע בראש ובראשונה מקיומם ואיתורם של שדות נפט מתחת לפני היצע

 , לאור פיתוח שיטות2014בשנים האחרונות וביתר שאת בשנת  הקרקע או קרקעית הים.

), התפתחה טכנולוגיה להפקת נפט Shale Gasלגילוי והפקה של שדות פצלי נפט וגז (

. הדבר גרם לכך שארה"ב מפיקה נפט גולמי הנדרש לה ותלויה פחות Shale Oilהנקראת 

  בייבוא נפט.

 לנפט גולמי, באופן חד והביא לירידת מחירהופר האיזון בין ההיצע לביקוש  2014במהלך 

 אחוזים. הגורמים העיקריים לכך הינם מדיניות 50%חבית נפט גולמי מסוג ברנט בכ 

המדינות החברות בארגון אופ"ק, שלא להקטין מכסות נפט גולמי המופקות על ידן 

  ומהמשך הפקת הנפט מפצלי השמן בארה"ב.

י, מורגשת האטה בצד הביקוש לנפט גולמי, במקביל להמשך ההיצע הגבוה של נפט גולמ

בעיקר באירופה ובמזרח אסיה, תופעה הגורמת לעודפי נפט גולמי, התומכים במחירים 

  נמוכים.

בנוסף, היצע הנפט תלוי במספר רב מאוד של גורמים כגון יכולת שאיבה של נפט גולמי 

לעניין מחירים והזרמתו משדות הנפט לנמלים, הערכות של החברות המפיקות את הנפט 

עתידיים, היכולת של חברה המפיקה לאחסן את הנפט המופק לאורך זמן, אירועים 

) אשר מחירה מצוטט Commodityגיאופוליטיים עולמיים וכד'. הנפט הגולמי הינו סחורה (

  בבורסות שונות בעולם.

 הנפט במחירי ומתמשכת חריפה ירידה חלה, 2014 בשנת השלישי הרבעון מתחילת החל

 דוחל 1.4.1שנים האחרונות. לפרטים ראה סעיף  3 -לרמה הנמוכה ביותר ב בעולם הגולמי

   התקופתי. לדוח' ב בפרק 31.12.2014 ליוםעל מצב עסקי התאגיד  הדירקטוריון
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  נפט למוצרי וביקוש בהיצעומגמות  גורמים 1.7.2.3

העולמי  הזקוק מכושר בעיקר, הגולמי הנפט להיצע מעבר, מושפע הנפט מוצרי היצע

המכתיב את תקרת ההיצע העולמי למוצרים סופיים, והוא משתנה בהתאם לשינויים 

החלים מעת לעת ביכולות המתקנים הקיימים (כגון: בניית מתקנים חדשים, סגירת בתי 

  בעולם וכו') ובהתאם לגורמים משתנים כגון תקלות, שיפוץ מתקנים וכד'. זקוק

ורמים הבאים: קצב הצמיחה של הכלכלות מוצרי הנפט מושפעת בעיקר מהג צריכת

ה גדולה, יהגדולות, עלייה או ירידה ברמת החיים, בעיקר במדינות בעלות אוכלוסי

אנרגיה תחליפיים (כגון  ומוצריעונתיות המתגברת במקרים של תנאי מזג אויר קיצוניים 

  טבעי).  וגזאנרגיה גרעינית 

 בביקוש גידול של, האחרונות שניםב התמתנה אשר, טווח ארוכתעולמית,  מגמה קיימת

קיטון בביקוש למוצרים  - ובמקביללתחבורה כגון בנזין, סולר ודלק סילוני,  דלק למוצרי

כבדים יותר, כגון מזוט וסולר להסקה. מעבר זה נובע ממגבלות איכות הסביבה ומכניסה 

  של גז טבעי כתחליף למזוט ולסולר להסקה במקומות רבים. 

קיטון ברמות  (כגון: הדלק מוצרי בתכונות מתמיד שיפורה עולמית של , קיימת מגמבנוסף

באופן יעיל יותר,  יותר נקיים חומרים של שריפהגופרית ושיפור תכונות שריפה), שמטרתה 

את העומס על הסביבה מבחינת רמות פליטה של מזהמים, הנוצרים בתהליך  שמקטין מה

  הבעירה של חומרי הדלק.

גורם מהותי המשפיע על היצע מוצרי הנפט הינו השינוי בתחום גילוי והפקת נפט גולמי 

לעיל. כתוצאה משינוי זה, הפכה ארה"ב מהיבואנית  1.7.2.2 בארה"ב כמתואר בסעיף 

לנפט גולמי ומוצריו לעצמאית ומאוזנת פנימית, ואף ליצואנית של מוצרי  הגדולה בעולם

  נפט, עובדה המשפיעה לרעה על מרווחי הזיקוק באזורי פעילותה של החברה.

 מתחדשים ממקורות לתחבורה דלקים מרכיבי לייצר בעולם מגמה קיימת, הדוח למועד

 פליטת והקטנת בנפט התלות תהקטנ הינן המגמה מטרותדיזל. -וביו אתנול כגון(צמחיים) 

 צפוי הקרוב בעשור, התחזיותחלק מן  פי ועל העולם בכל מתגברת זו מגמה. חממה גזי

. לתחבורה נפט למוצרי כתחליף גולמי בנפט אינו שמקורם דיזל וביו באתנול בשימוש גידול

  במחירי מוצרי הנפט ביחס לתחליפים האמורים. –בין היתר  –היקף הגידול תלוי 

להקטין את צריכת הנפט  הם אף עשויים מימן או חשמל, גזרכב המונעים באמצעות  כלי

 הינו חלופיות באנרגיות המונעים רכב בכלי לשימוש המעבר, הדוח. נכון למועד ומוצריו

 דגמי ויצור פיתוח עם להתגבר עשויה זו מגמה. עלייה במגמת נמצא אך, יחסית קטן

. השימוש בדגמים היברידים נמצא במגמת עלייה, בעיקר יותר זולים היברידים רכבים

  בארה"ב.  

  הזקוק מרווחי על משפיעיםומגמות אשר  גורמים 1.7.2.4

, לעיל שנסקרו כפי, נפט ולמוצרי גולמי לנפט וההיצע הביקוש על המשפיעים הגורמים

  . הזקוק תעשיית של הרווחיות ברמות ומחזוריות תנודתיות יוצרים

, הנפט מוצרי במחירי שחלו לשינויים הלימה ואי הגולמי הנפט במחירי שחלו השינויים

 3.4 כמינוס בין נע הדוח בתקופת הייחוס מרווח. הזיקוק במרווחי חריפה לתנודתיות גרמו

 דולר 2 -בכהסתכם  2014 בשנת הממוצע והמרווח, לחבית דולר 6.3 -לכדולר לחבית 

  . לחבית
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של החברה  ואת המרווח הממוצע המתפרסם על ידי  הזקוק מרווחי את המתאר גרף להלן

"רויטרס" עבור דוגמת בית זקוק בעל יכולת פיצוח בים התיכון עבור נפט גולמי מסוג 

   ).לחבית(בדולר  2014סוף שנת  ועד 2010, החל משנת 9"אורל"

  

 המרווח לבין החברה של הזקוק מרווח בין, פרמטרים במספר הבדלים קיימים כי, יצוין

 גולמי נפט סוגי גם מזקקת(החברה  הגולמי הנפט הרכב בהם"רויטרס",  ידי על שמתפרסם

 האנרגיה מקור, הזקוק בתי ידי על המיוצרים המוצרים ואיכות הרכב"אורל"),  שאינם

וההבדל הנוצר כתוצאה מן העובדה שהציטוט מביא בחשבון  הזיקוק לפעילות המשמש

ל יש פער זמנים בין מועד רכישת הגלם ומועד מכירת קניה ומכירה באותו יום, בעוד שבפוע

המוצרים שזוקקו ממנו. בהתאם, ההשוואה למרווח "רויטרס" עשויה לספק הבנה ביחס 

למגמות ההתפתחות של מרווח הזקוק של החברה, ואינה מהווה קנה מידה מדויק 

  להערכת מרווח הזקוק של החברה לתקופות קצרות. 

 תוצאות"י עפ הזקוק מרווח את המשקף, המנוטרל הזקוק חמרוו גם מוצג, שלעיל בגרף

לדוח  2.1.2מסויימות כמתואר בסעיף  השפעות בניטרול החברה של הפעילות

  .הדירקטוריון

המגמות  ואודות, 2014- ו 2013של החברה בשנים  הזקוק מרווחי אודות לנתונים

 ליוםעל מצב עסקי התאגיד  הדירקטוריון דוח ראה, 2015המסתמנות בראשית שנת 

  התקופתי. לדוח' ב בפרק 31.12.2014

מליון  65-במתקני החברה, מזקקת החברה כ 90%יצוין, כי בהנחת שיעור ניצולת של 

דולר במרווח הזיקוק  1שינוי של ) ועל כן, זה לפרק 1.7.14 סעיף חביות נפט בשנה (ראה 

, של החברה EBITDA-מליון דולר לשנה על הרווח התפעולי ועל ה 65 -צפוי להשפיע בכ

  .בהתחשב ביכולת הפיצוח של החברה

  

  

  

  

  

                                                 

  נפט גולמי מסוג אורל מזוקק בבתי זקוק רבים בים התיכון ובכללם גם בחברה. 9
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   הנפט למוצרי המקומי השוק 1.7.3

 בו וחלים תיכוני הים מהשוק חלק הוא הנפט מוצרי של המקומי השוק, החברה להערכת 1.7.3.1

המקומי  בשוק. הבינלאומיים בשווקים המתרחשים לשינויים בהתאם תכופים שינויים

פחת היבוא  2008 משנת החל, החברה של להערכתהפעילים שני בתי זיקוק וכן יבואנים. 

כניסת הגז הטבעי הובילה . הדוח ועדלמ גם נמשכת זו ומגמההנפט לישראל  מוצרי של

בצריכת המזוט במשק,  39% - להתמתנות בגידול בצריכת הגפ"מ בשוק, ולהפחתה של כ

 .2014בשנת 

מונופולין על פי חוק ההגבלים בעלת , ידה על הנמכרים מהמוצרים חלק לגבי, הינה החברה

אודות המגבלות  לפירוט. ")העסקיים ההגבלים חוק(להלן: " 1988- תשמ"חהעסקיים, 

  . זה לפרק 1.19  , ראה סעיףהזקוק פעילות בתחוםהחלות על החברה, לרבות 

 )1(2014 – 2012הערכת החברה לגבי צריכה מקומית של מוצרי דלק בישראל בשנים  להלן 1.7.3.2

   (באלפי טון מטרי):

 מזוט ביטומן  שנה
סולר 
 הסקה

סולר  
 גפ"מ בנזין תחבורה

קרוסין 
 (נפט)

חומרי זינה 
פטרוכימיים

  

  "כסה

2012  233  1,888  2,063  2,721  2,712  576  825  1,322  12,389  

2013  228  744  372  2,782  2,783  552  816   1,206   9,483  

2014  196  420  99  2,851  2,844  571  843  1,205  9,029  

  .החברהאינם כוללים שימוש צבאי וצריכה עצמית של ו הלאומיות התשתיות משרד פרסומי מתוך לקוחיםהנתונים  )1(

  

  קריטיים הצלחה גורמי 1.7.4

 בין ,מתחריה מול אל ובידולה מיצובה לצורך שיטות במספר החברה נוקטת השנים לאורך

  :היתר

 בתחום והן ולקוחות ספקים עם המסחריים ביחסיה הן, אמינה כחברה מוניטין יצירת 1.7.4.1

 עם טווח ארוכי מסחר יחסי בניית תוך, השונים בתקנים ועמידתם המוצרים איכות

  "ל. ובחו בארץ לקוחותיה

  צוות עובדים ומנהלים ברמה מקצועית גבוהה ובעלי מוטיבציה.  גיבוש 1.7.4.2

 עושה(החברה  גולמי נפט סוגי של רחב במגוון שימוש המאפשרת עדכנית טכנולוגית יכולת 1.7.4.3

, גבוהה ביעילות נפט מוצרי ייצור), גולמי נפט של שונים סוגים עשרה במעל שימוש

 בתמהילים שונים של מוצרי נפט וכן התאמה לדרישות איכות מחמירות.

על גמישות מסחרית מירבית ברכישת חומרי גלם כך שניתן יהא לנצל את היכולת  שמירה 1.7.4.4

 . השונים בשווקים רחשיםהמתהטכנולוגית על פי שינויים 

 וייצור התחרות כושר להגברת, ומשלימות משיקות פעילויות בין סינרגיה של מירבי ניצול 1.7.4.5

 .לסביבה וידידותיים מוסף ערך בעלי מוצרים

 לייצור המשמשים חומרים החלפתולצורך  , כחומר גלםבגז טבעי כתחליף למזוט שימוש 1.7.4.6

 .פטרוכימיים מוצרים
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  עיקריים כניסה חסמי 1.7.5

 פעילות לתחוםעיקריים  כניסה חסמי מהווים להלן המפורטים הגורמים ,החברה להערכת  

  : הדלקים

  בהשקעת הון גדולה;  הצורך 1.7.5.1

  הקמה ארוך יחסית הנדרש להקמת מפעל;   משך 1.7.5.2

  ; בתנאיהם ועמידה, זקוקהאישורים הרגולטוריים הדרושים להקמת והפעלת בית  קבלת 1.7.5.3

  בתשתיות נמל, הולכה וניפוק;  תלות 1.7.5.4

וניסיון בתחומי הנפט הגולמי ומוצרי הדלק, שהינו תחום מורכב ודינמי המצריך  ידע 1.7.5.5

 מומחיות וניסיון רב. 

 העסקיםבשוק זה ובמחזורי  הגבוהה בתנודתיות עמידה המאפשר עסקי בחוסן הצורך 1.7.5.6

  .יחסית, הארוכים

ה סעיפים הסיכון של החברה, רא וגורמי הדלקיםנוספים אודות התחרות בתחום פעילות  לפרטים

  .זה לפרק 1.22 -ו 1.7.12 

  בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 1.7.6

 הופךבגז טבעי הינה מגמה גלובאלית. הגז הטבעי  הנפט ממוצרי חלקלהחלפת  המגמה 1.7.6.1

למקור אנרגיה משמעותי במשק הישראלי והוא צפוי במהלך שנים ספורות להחליף את 

על מנת  מהלכים מבצעתמרבית השימוש במזוט, סולר הסקה, וגפ"מ תעשייתי. החברה 

גלם  וכחומרטבעי כחומר בעירה  בגז משתמשת ואף, אלה לשינויים עצמה להתאים

  . לפרק זה 1.18.2.4 . ראה סעיף במפעליה

והוסרה המגבלה שהוטלה על פיו , 2002- חוק משק הגז הטבעי, התשס"בתוקן  2014בשנת  1.7.6.2

מי שעוסק בישראל בזקוק נפט בשיעור העולה על עשרה אחוזים מכלל כמות הנפט על 

וכן מי שהוא בעל השליטה במזקק נפט כאמור,  "),מזקק נפטהמזוקקת בישראל (להלן: "

מלעסוק במכר או  ה, מנועהחברהלפיכך, כיום אין לעסוק במכר או בשיווק של גז טבעי. 

גורם קשור למזקק , בכפוף לעמידתם של החברה כמזקקת נפט או של בשיווק של גז טבעי

לפרק זה).  1.19.5 נפט בתנאים שנקבעו במסגרת התיקון האמור (לפרטים ראו סעיף 

 ,עיסוק בגז טבעיהמתייחסת, בין היתר, למגבלות (לעמדת הממונה על ההגבלים העסקיים 

 .לפרק זה) 1.19.4 ראו סעיף 

 הירידה מגמתאת פעילותה ל להתאיםמנת  עלהחברה  ונוקטת נקטהלהלן הצעדים בהם  1.7.6.3

  :להסקה הסולרהמזוט ו בצריכת

קל, שתכולת המזוט בהם קטנה, בסל  גולמי נפט סוגי של היחסי חלקם הגדלת  (א) 

החברה  שלהזקוק הקיימים  שמתקני לאחרשהחברה מזקקת, חומרי הגלם 

יצוין כי מתקן המידן, אשר הוקם על ידה והחל  סוגי גלם אלה. לזקוקהותאמו 

, מאפשר לחברה לעבד גם סוגי נפט גולמי כבד, ולקבל 2013לפעול בראשית שנת 

  מהם מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר.
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 סולר לייצוא הגמישות שמירת תוך, לתחבורה סולריכולת הייצור של  הרחבת  (ב)

  .להסקה

הפיכת חומרי ביניים בעלי ערך מוסף נמוך יחסית, למוצרי דלק בעלי ערך גבוה,   (ג)

  במתקן המידן. 

, מתוך מגמה להתמודד עם השינויים השונות החלופות את ומיישמתבוחנת  החברה

, בעקבות כניסת הגז הטבעי לשימוש בישראל, ובכלל זה לחול עשויים ואשר החלים

לשימוש כחומר בעירה במקום מזוט (ראה סעיף  טבעי גז לרכישת בהסכם התקשרה

 טבעיה גזאת מלוא כמות ה החברה, צורכת 2013והחל מחודש אפריל ) לפרק זה 1.7.15.5 

  . מוצריה של הייצור בתהליךהנדרשת לה 

ליעילות תפעולית מוגברת  מביא במתקני החברה חוסך בהוצאות אנרגיה,בגז טבעי  שימוש   

  .הסביבה איכות בתחום בדרישות לעמוד תוכל שהחברה מנת על חיוני הואו

 דלקים תחליפי של חדירה, במשק משמעותי אנרגיה מקור הטבעי גזהשל  להיותו בנוסף   

וכניסתן של  הגולמי בנפט איננו שמקורםדיזל, -וביו אתנול כגון מתחדשים ממקורות

במערכת משולבת של דלק וחשמל (מכוניות  אומכוניות המונעות באמצעות חשמל 

, עלולה להיות איום תחרותי למוצרי החברה, כמפורט בסעיף נרחב לשימושהיברידיות) 

 בשווקידיזל -ביו המכיל סולר למכורזאת, יכולתה של החברה  עם. לפרק זה 1.22.2.5 

, עשויה לתת לה יתרון שיווקי בעת כניסת מוצרים דוחכרת למועד ה, כפי שהיא מואירופה

  דומים לשוק הישראלי. 

הכלול בסעיף זה ביחס לחדירת הגז הטבעי ותחליפי דלקים ממקורות מתחדשים,  המידע

היקף השימוש בהם והשפעתם על החברה, הינו מידע צופה פני עתיד, המבוסס בעיקר 

על ידי החברה, שוק המזוט וסולר  שוניםנפט גולמי  סוגירכישת  וכדאיותעל זמינות 

הסקה באזורי הפעילות של החברה מחוץ לישראל וגורמים נוספים; וכן על הערכת 

החברה באשר לקצב חדירתם של מרכיבים שמקורם אינו בנפט גולמי לדלקי תחבורה. 

ין כל אין כל וודאות להתממשות הערכות החברה באשר לכל אחד מן הגורמים הללו, וא

  והעלויות הכרוכות בכך.עימם אשר לאופן התמודדות החברה בוודאות 

  

  העיקריים הפעילות תחוםמוצרי  1.7.7

 קבוצות. נהוג להפריד את הנפט למספר חומרים של רב מספר הגולמי הנפט מן להפיק ניתן

  מספר ניכר של תרכובות כימיות: תכולל ןמה תשכל אח חומרים של

  ולתעשיה.לאנרגיה  -גזים קלים  1.7.7.1

  לבישול ביתי וכחומר גלם לתעשיה. -גז פחממני מעובה (גפ"מ) (תערובת פרופן ובוטן)  1.7.7.2

  .הכחומר גלם לתעשי - נפטא 1.7.7.3

  לשריפה במנועי בנזין. - לסוגיו ןבנזי 1.7.7.4

  דלק למטוסי סילון ולחימום. -קרוסין (נפט)  1.7.7.5

  .בתעשיה ולהסקה ביתי לחימוםלשריפה במנועי דיזל,  -סולר לסוגיו  1.7.7.6

  דלק כבד המשמש כדלק לתנורי תעשיה ולייצור חשמל. - וגיו מזוט לס 1.7.7.7
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 כחומרחומרים הנקרשים בטמפרטורה גבוהה באופן יחסי ומשמשים  -חומרים שעווניים  1.7.7.8

גלם לייצור שמני סיכה, לשימון חלקים נעים במכונות, לייצור שעווה (נרות ושימושים 

  ).HVGOחומרי זינה למתקני פיצוח קטליטי ומימני (אחרים) וכ

  .איטום מוצרי ולייצורמשמש לזיפות כבישים,  -  ביטומן 1.7.7.9

   ממוצרים הכנסות פילוח 1.7.8

 המוצרים קבוצות פי עלמחיצוניים  החברה הכנסות התפלגות אודות נתונים להלן

   (במליוני דולר): החברה מהכנסות יותר או 10% המהוות, הדלקים בתחום העיקריות

  המרכיב מוצר  2014  2013  2012

  הכנסות  סולר  3,469   3,400   3,071 
    בנזין  1,859   2,041   2,058 

  מזוט  916   969   1,040 

  קרוסין  578   763   762 

  אחרים  709   881   763 

  "כסה  7,531   8,054   7,696 
          

  סולר  46%  42%  40%
 מכלל שיעור

 לחיצוניים המכירות

    בנזין  25%  25%  27%

  מזוט  12%  12%  14%

  קרוסין  8%  9%  10%

  אחרים  9%  12%  9%

  "כסה  100%  100%  100%
          

  המכירות  (*)  עלות    8,537   9,103   9,053 

, שבו כל המוצרים מיוצרים רציף ייצור תהליך הינו החברה של הייצור שתהליך מאחר  (*) 

מחומרי גלם בתהליכים משותפים, שאינם ניתנים לייחוס על פי המוצרים הסופיים, לא ניתן 

  ליחס עלות לפי סוגי מוצרים. 

 ממכירות. הכנסות החברה 10שירותי תשתית אספקת, וקיטורהכנסות ממכירת  לחברה

  התאמה.מליון דולר ב 29 -ו 25 - הסתכמו ל 2013- ו 2014אלו בשנים 

   

                                                 

 פיקוח בצו קבועים, החברה שמספקת הדלק מוצרי של הניפוק רותיימש וחלק הזרמה, אחסון שירותי של מחיריהם  10

. צו זה קובע שורה של שירותי תשתית 1995- "והתשנ), הדלק במשק תשתית(תעריפי  ושירותים מצרכים מחירי על

שתעריפיהם בפיקוח, וכן מגדיר לשירותים אלה תקני שירות, אשר מגדירים את מערכת החובות והזכויות של נותני 

שירותי התשתית ושל מקבליהם, לרבות כללים לעניין טיב השירות, אחריות לאיכות מוצרי הדלק ומתן שירותים 

  ן שוויוני. באופ
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   לקוחות 1.7.9

ווק הדלק יבשוק המקומי לחברות ש נמכרים בחברה המיוצריםמוצרי הדלק  מרבית 1.7.9.1

שיון ספק גז מאת משרד התשתיות ישהן בעלות ר אומנהל הדלק ב הרשומותוהגז, 

. לפרטים אודות לקוחות עיקריים 11, האנרגיה והמים ולרשות הפלשתינאיתהלאומיות

 החברה לדוחות הכספיים המאוחדים. 29 -ו 3ג'28 באורים ראהוסיכוני אשראי 

, אחרת תקופהאו  הלקוחותיה בחוזים לתקופות שונות (חודש, שנ עם מתקשרת

 בהתאם למו"מ עם הלקוח). 

 1.19.4  - ו 1.19.2 לפרטים בדבר מחיר המוצרים הנמכרים בשוק המקומי, ראה סעיפים 

  . זה לפרק

ללקוחות שונים ברחבי העולם (בעיקר באזור הים התיכון).  נעשית המכירות יתרת 1.7.9.2

 בין הנקשרות), Spot( נקודתיות בהתקשרויות בחלקן מתבצעות לייצוא המכירות

או  שנה של לטווח חוזים בסיס על קןובחל, סוחרים או זרות דלק חברות לבין החברה

 לשווקים המיוצאים החברה של מוצריה מחיריטווח אחר בהתאם למו"מ עם הלקוח. 

 בעת השוק מחירי רמת על המבוססת מחיר לנוסחת בהתאם נקבעים, בינלאומיים

"ל, בעיקר לשווקים קרובים באזור אגן לחו מייצאת החברה. בפועל המוצרים מסירת

הים התיכון, מוצרים שונים, בחלקם דומים באיכותם למוצרים הנמכרים על ידה 

 בשוק המקומי ובחלקם מוצרים באיכות נמוכה יותר. 

של מוצרים באיכות נמוכה יותר אינה מצביעה בהכרח על רמת רווחיות נמוכה  מכירה

שוק המקומי לבין מכירה לייצוא, למוצרים ממכירתם. פערי המחירים בין מכירה ל

באיכות דומה והנמכרים באותו מועד, נובעים בעיקרם מעלות ההובלה ליעדי הייצוא. 

לחברה קירבה וגישה לשווקים צומחים כגון טורקיה וקפריסין, אשר מייבאים דלקי 

  תחבורה. 

 עדיליהאחרונות, ייצאה החברה  בשנתייםהמוצרים שיוצאו על ידי החברה  מתוך

 לעומתלקפריסין  27% -וכיה, קורטל 47% -כ - 2014היצוא העיקריים הבאים: בשנת 

  לקפריסין. 23% -וכ לטורקיה 40% - כ - 2013שנת 

  

  

  

  

  

  

                                                 

האשראי לרש"פ, אליו מחוייבת החברה בהסכם, חתמה הרש"פ על מכתב המחאת זכויות של  להבטחת 11

כספים המגיעים לרש"פ מממשלת ישראל. אין בידי החברה להעריך את יכולתה לגבייתם מממשלת ישראל, 

 במידת הצורך, של סכומים אשר הומחו לחברה כאמור לעיל, מאת הרש"פ.  
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 מתוך, ולייצוא מקומי בשוק הפעילות תחום מוצרי של המכירות התפלגות פירוט להלן

    :החברה הכנסות סך

2013  2014   

 שיעור
 מהכנסות
  החברה

 הכנסות
   במליוני(

  )דולר

   שיעור
 מהכנסות
  החברה

 הכנסות
  במליוני(

  )דולר 

  

  מקומי שוק  5,078  62%  5,740  62%

 לישראל מחוץ מכירות 3,176 38% 3,459  38%

 "כסה 8,254 100% 9,199   100%

הכנסות החברה בין הכנסות מן השוק המקומי לבין הכנסות מיצוא, משתנה  התפלגות

מעת לעת בהתאם לניתוח החברה את דרך פעולתה האופטימלית, ביחס לתמהיל 

  על ידה ויעדי שיווקם. המיוצריםהמוצרים 

, ולייצוא מקומי בשוק הפעילות תחום מוצרי של המכירות התפלגות פירוט להלן 1.7.9.3

  ): טונות(באלפי  שנמכרו לכמויות בהתאם

2013  2014    

    טונות אלפי  אחוז  טונות אלפי  אחוז

  מקומי שוק  5,677   57%  6,024   61%

  לישראל מחוץ מכירות  4,210   43%  3,785   39%

  "כסה  9,887   100%  9,809   100%

או יותר מסך מחזור  10%היווה  מהםמלקוחות, שמחזור ההכנסות  החברההכנסות  1.7.9.4

 הינן כמפורט להלן:  החברההמכירות של 

  שיעור
  מהכנסות
  החברה

 הכנסות
  במליוני

  דולר 

  שיעור
  מהכנסות
  החברה

 הכנסות
   במליוני
  לקוח  דולר

   2014שנת   2013 שנת

  'א דלק חברת  1,299   17%  1,416   14%

  'ב דלק חברת  1,045   13%  1,092   11%

הכספיים  בדוחותב' 6ראה באור בדבר הסכם ניכיון חובות לקוחות,  לפרטים 1.7.9.5

 .המאוחדים

   עמד השיעור הממוצע של ריבית הניכיון בגין חובות לקוחות על  2014 -ו 2013 יםבשנ

   .4%-כ
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  והפצה שיווק 1.7.10

  בישראל והפצה שיווק 1.7.10.1

מפעל החברה כאשר חברות  בשערבעיקרה  מבוצעת בישראלמוצרי החברה  מכירת

, התשתית לחברות השייכת צנרת באמצעות המוצרים אתהדלק והגז "מושכות"  שיווק

ות אמשווקות את מוצרי הדלק בסיטונו החברה של הניפוק ממסוף כביש במכליות או

לציבור הרחב, בעיקר, באמצעות תחנות הדלק  ובקמעונאותיה, לתחבורה ילתעש

הממונה על ההגבלים העסקיים, בעניין שיווק והפצה  לעמדתהמדינה.  ברחביהפזורות 

  . זה לפרק 1.19.4 ללקוחות שאינם חברות דלק, ראה סעיף של מוצרי נפט, גם 

  לאומיים-בין והפצה שיווק 1.7.10.2

של מוצרי החברה נעשה באיזור אגן הים התיכון ובאזור הים  וההפצהעיקר השיווק 

השחור על מנת לחסוך בעלויות הובלה. החברה הינה בעלת מוניטין ביחס לאיכות 

מוצריה והתאמתם לדרישות לקוחותיה. ככלל, הוצאות השיווק וההפצה של החברה 

  אינן מהותיות לחברה.

, השפעה מהותית על רווחיות ההובלה של מוצרי החברה, המופנים לייצוא לעלות

המכירה. לפיכך, לחברה יתרון בהספקת מוצריה ללקוחות, אשר מבקשים את אספקת 

  המוצרים באגן הים התיכון. 

, במיכליות להובלה ימית היתר בין, שימוש החברה עושה"ל, לחו מוצריה הובלת לצורך

כרת מיכליות החכורות על ידה. לפרטים אודות פעילות חכירה והח ,של מוצרי נפט

  .זה לפרק 1.11.1 ארומטיים (ונפט גולמי), ראה סעיף  ומוצריםלהובלת מוצרי נפט 

  הזמנות צבר 1.7.11

  3,300 -ובחו"ל עמד על כ לקוחותיה בארץמ 31.12.2014 ליום החברהצבר ההזמנות של 

. צבר כולה 2015להתקבל בחלוקה שווה פחות או יותר לאורך שנת  הצפוי, דולר מליוני

 למועד סמוך. שונים מוצרים, של 2015ההזמנות נובע בעיקרו ממכירה שנתית לשנת 

   דולר. מליוני 2,800 -עומד צבר ההזמנות על כ הדוחפרסום 

  6,530 -כלקוחותיה בארץ ובחו"ל עמד על מ 31.12.2013 ליום החברהצבר ההזמנות של 

מכירות החברה בישראל מתבצעות על בסיס הזמנות חודשיות,  יתרת .דולר מליוני

המסופקות בחודש הקלנדרי העוקב אחר חודש ההזמנה. יתרת המכירות לחו"ל מתבצעת 

), המסופקת בתוך זמן קצר לאחר מועד spotלמכירה מזדמנת ( הסכמיםעל בסיס 

הכנסות מהזמנות חד פעמיות המבוצעות במהלך השנה במסגרת הסכמים ההתקשרות. 

למכירה מזדמנת כאמור, הינן בהיקף מצומצם ביחס להיקף ההכנסות מההתקשרויות 

  השנתיות.

 החודשיות תוהיקף המכירו 2015 שנת פני עלחלוקת ההזמנות  דברב לעיל האמור

 משנים החברה של נסיונהעל , הינו מידע צופה פני עתיד, המבוסס בעיקר מנותוהמזד

 2015 שנתפני -על בפועלההזמנות  להתפלגות ביחסכל וודאות  אין, לפיכך. קודמות

  . 2015 שנת במהלך המזדמנותוהיקף ההזמנות החודשיות ו
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  תחרות 1.7.12

 את לאחרונה, אשר שניהם הגדילו בזה זה המתחרים זקוק בתי שני פועלים בישראל 1.7.12.1

המשווקים על ידם, וכן יבואנים המציעים מוצרי דלק  המוגמרים המוצרים ייצור כושר

 בעיקר לחברות שיווק דלק גדולות ובינוניות ולצרכנים גדולים. 

. בשוק החברה של בחלקה מהותי שינוי חל לא 2014 עד 2013 בשנים, החברה להערכת

 הבינלאומי השוק תנאי את התחרות משקפתאורך זמן, , כי להחברה מעריכה כן

  . התיכון הים באגן נפט למוצרי

, נתח הדלק מנהלבהסתמך על נתונים פומביים המתפרסמים על ידי  החברה להערכת 1.7.12.2

61%- כ הינו, המקומי בשוק 2014בשנת  החברה של השוק
12

  . 

(אשדוד  הביקוש לאזורי הקרובים באזורים דלק מוצרי וניפוק אחסון מסופי של קיומם 1.7.12.3

 ,ובדרומה הארץ במרכז וניפוקםמוצרי דלק מיובאים  קליטת המאפשרים), ואשקלון

 החברה יכולת על להשפיעעלולים כמו גם עלויות השימוש בתשתית במשק הדלק, 

הייתה לעובדות אלה  לאהדוח,  בתקופתהחברה,  להערכת. אלה באזורים להתחרות

  מהותית על פעילות החברה באזורי המסופים.  השפעה

החברה בגין  שמשלמת המפוקחים התשתית תעריפישל  המשמעותיתהעלאה היצוין כי  1.7.12.4

לפרטים  שרותי תשתית שהיא מקבלת, עשויה להשפיע לרעה על יכולתה להתחרות.

   .לפרק זה 1.19.2 נוספים, ראה סעיף 

 החברה של חלקה. בינלאומית תחרות בתנאי מתקיימת"ל ובחו בארץ החברה פעילות 1.7.12.5

  .זניח העולמי בשוק

 מצוטט מחירם אשר, Commoditiesהמשווקים על ידי החברה הינם  המוצרים 1.7.12.6

 בעלי מתחרים ממוצרי אותם לבדל ניתן לא ואשר, פומביים בינלאומיים בפרסומים

מתמקדת בשמירה על איכות  הזקוק פעילות בתחום התחרות לפיכך. דומה איכות רמת

המוצרים לאורך זמן, התאמתם לתקנים המשתנים ושמירה על אמינות גבוהה בכל 

 הקשור לעמידה במועדי הספקה ובמוסר תשלומים לספקים.

  עונתיות 1.7.13

מייצרת מוצרי נפט שונים על פי תקנים המשתנים לפי עונות השנה. התקן נועד  החברה

  להתאים את תכונות המוצרים לתנאי הסביבה המשתנים בהתאם לאקלים העונתי. 

 המחירים על המשפיעה, השונות העונות בין החברה מוצרי בצריכת תנודתיות חלה, כן כמו

  .השונים המוצרים של היחסיים

(כגון:  אחרים גורמים להשפעת ביחס קטנה, לעיל כמפורט, העונתיות התנודות השפעת

 על), מתחרה מיבוא הצעותו זקוקהכללי בחברה, כדאיות ה הזקוק כושר, המתקנים מצב

   .ידה על הנמכרים המוצרים תמהיל ועל החברה ידי על המוצרים מכירת היקף

                                                 

  לפרק זה.  1.7.9.2  סעיףנים אודות היקף השוק כולו ראה לנתו  12
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  ייצור כושר 1.7.14

 זקוק, מתקני המפעל בחיפה כוללים, בין היתר, יחידות זה לפרק 1.12.1  בסעיף כמפורט 1.7.14.1

 תהליכי(המבצעות  פרום ויחידות ומימניגלם), מתקני פיצוח קטליטי  זקוקראשוניות (

 המשמש, איזומרט(לייצור  נוספות ייצור יחידות), הדלק מוצרי של ואשפרה זיכוך

  .בגופרית לטיפול ומתקנים) ואספלט, הבנזין ממרכיבי כאחד

  תרשים זרימה של תהליך הייצור:  להלן

  

 זקוקהמקסימלי של בית ה הזקוקגולמי ליום. כושר  נפט בחביותנמדד  זקוק כושר 1.7.14.2

בפועל נקבע על פי סוג הנפט הגולמי  הזקוק כושרחביות ליום.  197,000-בחיפה הינו כ

  המעובד ובהתאם לצורכי החברה.

על פי קבוצות המוצרים העיקריות בתחום  החברה תפוקת התפלגות אודותלפרטים 

  בדוח דירקטוריון. 1.4.1, ראה סעיף דלקיםה

 עצמית לצריכה אותה שימשההחברה הנפט הגולמי המזוקקת על ידי  מכמות %1.44-כ

 שעושה בשימוש היתר בין בהתחשב, זאת. 2013בשנת  2.8%- כ לעומת, 2014בשנת 

שרר מחסור  2013ובהתחשב בעובדה כי בראשית שנת  למזוט כתחליף טבעי בגז החברה

  .בגז טבעי במשק הישראלי

 פעולת של יזומות הפסקות למעט, השנה ימות כל במשך ביממה שעות 24 פועל המפעל 1.7.14.3

 עקב וכן החברה של עבודה תוכנית פי על שוטפת תחזוקה לצורכי שונים מתקנים

 שניםחמש  עד לכארבע אחת מודמם העיקריים המפעל ממתקני אחד כל, ככלל. תקלות

יום, בהתאם למתקן ולהיקף העבודות  45- ל 30במטרה לבצע טיפול תקופתי האורך בין 

 הנדרשות בו, כאשר בתקופה זו לא מתבצעת פעילות במתקן המודמם. 
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מלאי מוצרים מבעוד מועד לתקופות ההדממה כאמור, וזאת כדי  לייצרהחברה נוהגת 

הטיפולים התקופתיים  לאפשר לה לספק הזמנות ללקוחות בתקופה הנ"ל. לעלויות

. בנוסף, לחברה תכנית תחזוקה שוטפת של מתקני זה לפרק 1.7.14.11 ראה סעיף 

 ). זה לפרק 1.7.14.10 החברה (ראה סעיף 

עיקרי ממתקני  חלק הודממו, 2011ועד ראשית שנת  2010 שנת של הרביעי ברבעון

החברה וכן מתקני  שלההמשך (מתקן פירום קטליטי רציף, מתקני טיפול מימני ועוד) 

, 2010בחודש נובמבר  שארעה עבודה בתאונתול תקופתי. טיפ לצורךכאו"ל וגדיב, 

מספר עובדים משאיפת גז. שלושה מן  נפגעובמהלך ביצוע עבודות הטיפול התקופתי 

 מעובדי חמישה כנגד אישום כתב הוגש, הדוח בתקופתהפגיעה.  לאחרהנפגעים נפטרו 

  .  ברשלנות מוות בגרימת הנאשמים הואשמו בו החברה

מתוכנן טיפול  2016טיפול תקופתי בחלק ממתקני החברה ובשנת צפוי  2015בשנת  1.7.14.4

 תקופתי בחלק נוסף ממתקניה. 

(תפוקה בפועל לעומת כושר  הזקוק בית של הזקוקהניצולת הממוצע של כושר  שיעור 1.7.14.5

 . 2013 בשנת 86.7%-כועל  2014 בשנת 89.5% -כ עללאותה תקופה) עמד  המירבי הזקוק

, בניצולת לעלייה הובילו אשר רבים מגורמיםושפעה ה 2014ניצולת המתקנים בשנת 

 . כלכלית וכדאיות היצור אופטימיזציית, גלם חומרי זמינות, מכנית זמינות ביניהם

לייצר מוצרי נפט בעלי ערך מוסף גבוה באמצעות שימוש במתקני  זקוקשל בית  יכולתו 1.7.14.6

("מדד נלסון"), הנע בבתי  Nelson Complexity Indexמורכבים, נמדדת באמצעות  זקוק

 זקוק. ככל שהמדד גבוה יותר יכול בית ה10 – 5זקוק באגן הים התיכון בטווחים של 

לייצר מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר ו/או לזקק סוגי נפט גולמי באיכות נמוכה 

 במדד נלסון.  9של החברה הינו  הזקוק בית מדדהפעלת מתקן המידן,  לאחריותר. 

מוש התכנית האסטרטגית שאושרה ע"י דירקטוריון החברה בנובמבר מי במסגרת 1.7.14.7

 25,000")  בתשומה של מידן(להלן: " נקיים דלקים לייצור מתקןהחברה  הקימה, 2007

 –נכון למועד הדוח  –ואשר התשומה בו  2013 שנת ראשיתהופעל ב אשרחביות ביום, 

 גדילה, הפעלתו עם .וקרוסין סולר בעיקר מייצרהמתקן  חביות ביום. 33,000הינה 

אפשר הפקת מ והואבחיפה באופן משמעותי,  הזקוק בתי של המורכבות את המתקן

 זקוקגמישות בית ה והגברת ,יותר תזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה מכל חבית נפט

 בבחירת חומרי הגלם ותמהיל המוצרים, כדי להתאימם לתנאי השוק המשתנים. 

רה החברה עם תאגידים בנקאיים שונים. לפרטים בדבר לצורך מימון הפרוייקט התקש

 הכספיים ' בדוחותג13 באור ראה ,בגינן הקיימות הפיננסיותההלוואות והתניות 

  המאוחדים. 
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, התחייבה החברה כי כתוצאה המידן הקמת לצורך שניתן בניה היתרבמסגרת 

כי המתקן  פליטות לאויר במפרץ חיפה;ה לסךמהפעלת המתקן, לא תיגרם תוספת 

יופעל בגז טבעי בלבד (למעט בעת תקלה באספקת הגז הטבעי, שאז יופעל בגפ"מ); כי 

הסולר שייוצר במתקן ואשר הינו בעל יתרונות מבחינה סביבתית, יימכר בישראל ולא 

ייוצא ע"י החברה; וכי החברה תשתתף במימון פרויקט שיזם המשרד להגנת הסביבה, 

נחל וסביבתו לטובת הציבור, לרבות הטיית אפיק הנחל והעמדת ה לניקוז נחל הקישון

מליון ש"ח מתוך עלות פרויקט  90וטיפול בניקוי קרקעית הקישון, בהיקף כולל של עד 

  "ח.  ש מליון 58 -כ כה עד החברה שילמה מתוכםהנחל, 
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  : זה לפרק 1.12  בסעיףפירוט תשומות המתקנים המפורטים  להלן 1.7.14.8

   
ייצור      כושר

 )ליום חביות(

 אחרון שיפוץ מועד אחרון שדרוג מועד הקמה שנת  בשנה תפעול ימי

 2012 2013 2014    

  
 )1/ 3/ 4(       גלם לזקוק מתקנים

  
197,000  

  
316/365/345 

  
259/365/364 

  
345/365/365 

  
85/'44/'39' 

  
09/'93/'95' 

  
09 /'11 /'13' 

  
 )1/ 3/ 4( בואקום לזקוק מתקנים

  
98,500 

  
316/365/348 

  
259/365/364 

  
345/365/365 

  
85/'79/'39 

  
09/'93/'95' 

  
09 /'11 /'13' 

 '11'/ 09 '70/  אין '39'/85 305/361 292/297 307 43,500 )3/ 4( צמיגות לשבירת מתקנים
 2009 '82'/00'/04 '79 362 358 363 25,000 קטליטי פיצוח מתקן
  2010  )4('09  )3(64  338  354  342  31,000  מתון מימני פצחן

 2010 אין '95 362 356 365 31,400 רציף קטליטי פרום מתקן
 2010 אין 2006 353 336 339 12,000 איזומריזציה מתקן
  אין  אין  2012  349  359  11  33,000  מידן

       :גופרית הדחת מתקני
 2010 אין '95 364 358 365 40,000  בנפטא

 2010 )4(07'/96 )2(62 365 363 365 21,000 בקרוסין
 2010 אין '02 364 363 356 70,460 בסולר
 2010 )4(07 '02 365 363 365 15,500 "קפצ בבנזין

         
 1,680 )5(מימן טיהור מתקן

)KNM3/D()1( 
 אין אין '02 348 318 360

  .ליום סטנדרטי מעוקב מטר אלפי  ) 1(

  .מנפטא גופרית הדחת כמתקן הוקם  ) 2(

  .מסולר גופרית הדחת כמתקן הוקם   )3(

  ממתקן הדחת גופרית מסולר לפצחן מימני מתון. הסבה   )4(

  .צורך בכך שיהא ככל, לפעולה כשיר המתקן   )5(
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מגוואט חשמל  40 - תחנת קוגנרציה, המספקת חשמל וקיטור לשימוש עצמי, כ לחברה 1.7.14.9

טון קיטור לשעה. החשמל והקיטור המיוצרים בתחנה, משמשים לצורכי  350 -וכ

את  התפעול מפעל החברה ובחלקם נמכרים לחברות אחרות במפרץ חיפה. החברה רכש

, היא רוכשת את 2013, והחל מחודש יולי יתרת החשמל הנחוצה לה מחברת החשמל

 החברהבשליטתה העקיפה של  שהינה פרטית חברה, OPC-מהחשמל הנחוץ לה, 

 שנים עשר של לתקופה, 2011על פי הסכם שנחתם בין החברות בשנת "מ, בע לישראל

 מבטאהחשמל, על פי ההסכם,  מחירלחברה.  ,OPCהחשמל ע"י  ממועד תחילת אספקת

 ידי הרשות לשירותים ציבוריים. -, הנקבע עלהמפוקח מלהחש ממחיר הנחה

, בקוגנרציהמותנה לייצור חשמל  לרשיוןתקופת הדוח, הגישה החברה בקשה  לאחר

מותנה כאמור ואין בידי החברה  רשיון. למועד הדוח, טרם ניתן מגוואט 340בהיקף של 

  .מועד ובאיזהכאמור  רשיוןלהעריך האם יינתן 

. עלויות התחזוקה השוטפת הסתכמו החברה מתקני של שוטפת תחזוקה תכנית לחברה 1.7.14.10

  דולר. מליוני  17 של בסך 2013 ובשנתדולר  מליוני 14 של בסך 2014 בשנת

 9 -כ של בסך 2014 בשנתהטיפולים התקופתיים של מתקני החברה הסתכמו  עלות 1.7.14.11

פול תקופתי , כי עלותו של טייצוין. דולר מליוני 7-כ של בסך 2013 ובשנתדולר,  מליוני

  מופחתת בדוחות הכספיים של החברה לאורך התקופה שעד לטיפול התקופתי הבא. 

לתכניות התחזוקה השוטפת ולטיפולים התקופתיים במתקני החברה, פועלת  בנוסף 1.7.14.12

החברה לשדרג, להשביח ולהרחיב את מתקניה בהתאם לתכניות המאושרות על ידי 

החברה מעת לעת, על מנת, בין היתר, לענות על צרכי השוק המתעדכנים בהתאם 

הן בהיבט  ירותלטכנולוגיה ולאפשר ייצור מוצרים העומדים בדרישות איכות מחמ

 .הבטיחותי והן בהיבט הסביבתי

   וספקים גלם חומרי 1.7.15

הגלם של החברה הם נפט גולמי וחומרי ביניים המופקים בתהליכי הפרדה של  חומרי 1.7.15.1

נפט גולמי ומיועדים לעיבוד במתקני המשך. בעולם נסחרים סוגים רבים של נפט גולמי, 

 סחורותיו הינו שוק של השונים זה מזה בתכונותיהם. שוק הנפט הגולמי ומוצר

)Commodities( לרבותבסחירות גבוהה מאוד,  המאופייןהינו שוק משוכלל  זה. שוק 

בבורסות או עם גופים בינלאומיים  ות, המתבצעעתידיים וחוזים נגזרים של בעסקאות

, ברובו כיוםגדולים. החברה רוכשת את הנפט הגולמי מספקים שונים ברחבי העולם, 

 הנגזרות מחיר נוסחאות על בהתבסס, אחדות שניםאו  כשנה של לתקופה בחוזים

"); והיתרה, על בסיס עסקות לתקופה רכישהממחיר השוק במועד האספקה ("

, שלה הגולמי הנפט מן 80%-כ הרכשה החבר 2014 בשנת). Spot עסקאותמזדמנות (

לחברה עסקה להבטחת זמינות נפט גולמי, לתקופה של  – בנוסף. לתקופה ברכישה

 . 2013 בשנת שנחתםהורחב על פי הסכם  היקפה, אשר 2012 מאפרילחמש שנים החל 
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 בתנאי גולמי נפט ספקי עם בהסכמיםלהתקשר  החברה המשיכה הדוח בשנת, כן כמו

 ההון בניהול גמישות לחברה מקנים אלהו בעבר לרשותה שעמדו מאלה ארוכים אשראי

בדוחות  7ג'20 - ו 6'ג20 באוריםנוספים ראה  לפרטים. לפעילותה הדרוש החוזר

  .הכספיים המאוחדים

 סעיףראה  ,החברה עסקי עלוהשפעת התנהגות זו התנהגות מחירי הנפט הגולמי  לגרף

הינו בתקופת הדוח החברה  ה. מקורו העיקרי של הנפט הגולמי שרכשזה לפרק 1.7.2.2 

ממדינות הים השחור ואזור הים הכספי, שקרבתן היחסית למפעל החברה מקטינה את 

  עלויות ההובלה. 

    .ומצרים אירופה צפון, אסיה, פריקהא מערב מדינות הינם אחרים זמינים מקורות

בעולם  שונים מאזוריםנתונים בדבר התפלגות רכישות הנפט הגולמי של החברה  להלן

   ):טונות(באלפי  2014-ו 2013 בשנים זוקקו ואשר

  מקור  2014  2013

  ורוסיה הכספי הים  7,060   7,609

  אפריקה  482   821

  אחרים  1,272   107

  "כסה  8,814   8,537

  . אחד גולמי נפטבספק  תלות ההחברה אין ל להערכת

, ישראליות לחברות גולמי נפט מלמכור הנמנעים סחר וחברות גולמי נפט ספקי קיימים 1.7.15.2

 נפט ספקי עם החברה של ההתקשרות אפשרויות את מסוימת בצורה המגבילה עובדה

. כמו כן, זמינות החברה של ההובלה בהוצאות מסוים לגידול גורמת ואף גולמי

בינלאומיות  ספנותמיכליות להובלת נפט גולמי לנמלי הארץ מוגבלת ומספר חברות 

נמנעות מליצור קשרים עם החברה, עובדה הגורמת לעלויות נוספות. לעניין מיכליות 

  . לפרק זה 1.11.1 שהחברה חוכרת, ראה סעיף 

 המספקת") "ןתש"תלות תפעולית בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן:  לחברה 1.7.15.3

 גולמי נפט אחסון שירותי, חיים קרית בטרמינל גולמי נפט פריקת שירותי לחברה

הדלק  בנמל נמלית תשתית וכן נפט מוצריוהזרמתם לבית הזקוק, שרותי אחסון 

 המיועדים מוצרים ולטעינת נפט ומוצרי ביניים חומרי לפריקת המשמשת, במפרץ חיפה

 על אשר והמחיר שנים עשרות במשך לחברה כאמור שירותים מספקת"ן תש. לייצוא

 מחיר הקובע מחירים על פיקוח צו פי- על מפוקח שירותיה על"ן לתש לשלם החברה

התעדכנו התעריפים המרביים לשירותי  2014. בחודש מאי אלו לשירותים קבוע

תשתית, המשולמים במשק הדלק בישראל, באופן המגדיל את הוצאות החברה על 

 שירותים לספק"ן תש תפסיק בו במקרה ,החברה להערכת שירותים אלה בהיקף ניכר.

, החברה להערכת. החברה פעילות על לרעה מהותית השפעה לכך להיות עלולה, לחברה

י תש"ן תפסיק לספק שירותים כאמור הינה רחוקה, בין היתר לאור היות האפשרות כ

תש"ן חברה ממשלתית ולאור היותה מונופול בתחום השירותים אותם היא מספקת 

  כלקוח עיקרי שלה.  ,ובהתחשב בתלותה של תש"ן בחברה
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 משמש ואשר חיפה במפרץ שבבעלותה הימי מהצינור קטע החליפה תש"ן 2013בשנת 

בעקבות החלפתו, מתאפשרת של החברה.  הזקוק לבית והזרמתו גולמי נפט לפריקת

פריקת חומרים שקודם לכן נמנעה פריקתם במקשר הימי של תש"ן, באופן המאפשר 

  לחברה יתר גמישות בבחירת חומרי הגלם.

להשבת השוקע המקורי בנמל הדלק במפרץ  פעולות תחזוקה 2013 תבשנ בוצעוכמו כן, 

   ת לחברה, החל מסיומן, חסכון בעלויות יצוא של מוצרי דלק. חיפה, אשר מאפשרו

 33 -כ של סך על עמד 2013-ו 2014 בשנים"ן לתש תשלומים בגין החברה הוצאות כל סך

   מליוני דולר בהתאמה. 23 -מליוני דולר וכ

") "אקצא"מ (להלן: "בע אשקלון אילת הנפט צינור קו בחברת תפעולית תלות לחברה 1.7.15.4

המספקת לחברה שירותי פריקה של נפט גולמי ואחסונו במתקניה באשקלון ובאילת 

ושירותי שינוע של נפט גולמי ולעיתים גם מוצרים בתשתית צינורות השייכת לקצא"א. 

תעריפי השירותים שמספקת קצא"א לחברה ותנאים נוספים הנוגעים לשירותים אלה 

, במקרה בו תפסיק החברה הערכתלנקבעים מעת לעת במשא ומתן בין הצדדים. 

קצא"א לספק שירותים לחברה, עלולה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על פעילות 

החברה, בין היתר בכמות המזוקקת על ידי החברה ובהגדלת תלותה בתשתיות פריקת 

האפשרות כי קצא"א תפסיק לספק  ,הגלם והולכתו במפרץ חיפה. להערכת החברה

חוקה, בין היתר לאור היות קצא"א חברה שמדינת ישראל שירותים כאמור הינה ר

מאמצעי השליטה בה ולאור היותה מונופול בתחום השירותים אותם  50%מחזיקה 

  היא מספקת ובהתחשב בתלותה של קצא"א בחברה כלקוח עיקרי שלה. 

    של סך על עמד 2013-ו 2014 בשנים"א לקצא תשלומים בגין החברה הוצאות כל סך

  .בכל אחת מהשנים דולר מליוני 30 -כ

 . הקבוצה חברות לפעילות אנרגיה כמקור טבעי בגז משתמשת החברה 1.7.15.5

 בבאור כמפורטהקבוצה,  חברות למפעלי טבעי גז לאספקת בחוזים התקשרה החברה 1.7.15.5.1

 .המאוחדים הכספיים בדוחות  1'ג20

הארצית לגז טבעי. למועד פרסום הדוח,  ההולכה למערכת מחובריםהחברות  מתקני 1.7.15.5.2

" תמרשותפות " עם, מכוח ההסכם לה הנחוצה הכמות במלואצורכת גז טבעי  החברה

  המאוחדים. הכספיים וחותבד 1'ג20כמתואר בבאור 

 מאפשרשלחברות הקבוצה מסופק גז טבעי בכמות התואמת את מלוא צרכיהן,  ככל 1.7.15.5.3

 להן שהוצאו האישיים הצווים בהוראות לעמודהקבוצה  לחברות טבעי בגז השימוש

 .הסביבה להגנת המשרד"י ע

 לחסכון, חברהה של האנרגיה בצריכת להתייעלות מביאלשימוש בגז טבעי  המעבר

  .ובעקיפין במישרין, אחרות עלויות ולהקטנת אחזקה בעלויות

ספק גז יחיד וכי גם בעתיד הנראה  הישראלי במשק קיים, הדוח פרסום למועד כי יצוין

  .הטבעי הגז בספק תלות לחברהלעין, יתקיים במשק הישראלי ספק גז יחיד.  
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 לישראל הטבעי הגז נתיבי ההולכה בחברת החברה תלויה, הטבעי הגז אספקת לצורך 1.7.15.5.4

ת בדוחו 1'ג20 בבאור כמפורט, הולכה בהסכם קשורה היא עימה"מ (נתג"ז), בע

  הכספיים המאוחדים. 

לעיל בדבר היקף אספקת הגז הטבעי ע"י הספק היחיד הפעיל בשוק  האמור

 מן לחברה הצפוי החסכון, זה לספק החברה"י ע בפועל שישולם המחירהישראלי, 

לעמוד בהוראות הצווים האישיים  הקבוצהויכולתן של חברות  טבעי בגז השימוש

המצב  על, היתר בין, המבוסס ,עתיד פני צופה מידע בבחינת הינושהוצאו להן, 

 הנפט למחירי ביחס החברה הערכות על, הטבעי הגז ספק הערכותהנוכחי, על 

 המוסמכים הגורמים"י ע שתתקבלנה החלטות, הטבעי הגז צריכת היקף, והמזוט

וגורמים נוספים.  הסביבה להגנת המשרד לרבות, הרלוונטיים הממשלה במשרדי

 לעמודהקבוצה  חברות של ליכולתןלפיכך, אין וודאות באשר לסדירות האספקה, 

 טבעי בגז לשימוש המעבר בעקבות החסכון ולהיקף להן שהוצאו האישיים בצווים

  .ההסכמיםפי -על

  הון חוזר 1.7.16

  :הינו 31.12.2014 ליום החברה של החוזר ההון 1.7.16.1

  

שנכלל בדוחות  הסכום
  הכספיים 

  )דולר במליוני(

  1,092   שוטפים נכסים

  1,500   שוטפות התחייבויות

  )408(  )חוזר בהון(גרעון  שוטפים נכסים על שוטפות התחייבויות עודף

 דוחותב' ג1 באורהחוזר, ראה הון ב גרעוןלמדיניות החברה ולתכניותיה לטיפול ב באשר 1.7.16.2

 המאוחדים.הכספיים 

   13אשראי ומימון 1.7.17

 אשראיארוך ולזמן קצר מבנקים,  לזמןהחברה מממנת את פעילותה באמצעות הלוואות 

 לדוח' ב בפרק הדירקטוריון בדוח 7 סעיף. לפרטים ראה בנקאי חוץ ואשראיספקים, 

  .   המאוחדים הכספיים לדוחות 14-ו 13 ובאוריםהתקופתי 

שהנפיקה החברה לציבור לרבות  חוב לאגרות ואופציותאודות אגרות חוב  לפרטים 1.7.17.1

 ובאורהתקופתי  לדוח' ב בפרק הדירקטוריון לדוח 12 סעיףבמהלך תקופת הדוח, ראה 

 .המאוחדים הכספיים לדוחות 14

  

 

                                                 
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים לד' 9דוח בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון בהתאם לתקנה    13

  ) המוגש בסמוך לאחר פרסום דוח זה.126מצורף בדרך של הפניה לדיווח אלקטרוני (טופס ת 1970-ומיידיים), תש"ל
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 המממנים הבנקים עם לו"וכא החברה ידי על שנחתמו הסכמותלפרטים בדבר  1.7.17.2

 ערבות העמדת בדברן, הסכמות שהושגו עם מחזיקי אגרות החוב של החברה ותנאיה

 החברה שהעמידה הערבות ,"ללכאו ארוך לזמן אשראי שהעמידו מממנים לטובת

 ביום המסתיימת הערבות בתקופת עתידיים קרן תשלומי הבטחת לצורך ל"לכאו

, ראה ל"כאו אגרות החוב (סדרה א') של של הנאמנות שטרנים לתיקוו ,1.4.2015

 .המאוחדים הכספיים חותלדו ד'13-ו' ג13 באורים

"מגבלות על חבות של  313' מס הוראה, תקין בנקאי ניהול -מכוח הוראות בנק ישראל  1.7.17.3

החברה להיחשב  עשויה"), ישראל בנק הוראת: "להלןלווה ושל קבוצת לווים" (

החברה  ותפנה"קבוצת לווים" יחד עם בעל השליטה בה ומי שנשלט על ידו. לפיכך, היה 

להיתקל בקשיים במידה ששיעור  העלול היאלבנק ישראלי בבקשה לקבל אשראי, 

שייכת ביחס להונו העצמי של הבנק עולה על  יאה ןת הלווים אליהוהחוב של קבוצ

של  ה. הדבר עלול להגביל את יכולתהאמורה ישראל בנק בהוראתהשיעורים שנקבעו 

 תוכלהחברה לקבל אשראי מבנקים ישראליים מסוימים וכן את היקף האשראי ש

 לקבל החברה יכולת על אלה מגבלות השפיעו לא, הדוח למועד וןנכהחברה לקבל. 

 . החברה ידי על התקבל אשר הבנקאי האשראי היקף על או בנקאי אשראי

  אשראידירוג  1.7.17.4

 מיום יףקתש פי על החברה ידי על הונפקו אשר') ב -ו' א(סדרות  החוב אגרות

  תשקיף על פי החברהידי - על שהונפקו(סדרה ד')  החוב אגרות גם כמו, 28.11.2007

 מעלותאנד פורס  סטנדרטידי  על דורגו, 21.11.2013כפי שתוקן ביום  22.11.2012מיום 

. עם תחזית דירוג חיובית 'ilBBB' של בדרוג 1.1.2015 ביום") מעלות: "להלן"מ (בע

, שלהן הדירוגים סטורייתיוה החברה של החוב אגרות דירוג אודות נוספים לפרטים

 לדוח' ב בפרק 31.12.2014הדירקטוריון של החברה ליום  לדוח 12.3 סעיף ראה

 בדוחות' ד13 באור ראה"ל, כאו של החוב אגרות דירוג אודות לפרטיםהתקופתי. 

  .המאוחדים הכספיים

    החברה של האסטרטגית התכנית מימוןלזמן ארוך לצורך  אשראי מערך 1.7.17.5

, היא התקשרה 2007לצורך מימון התכנית האסטרטגית עליה החליטה החברה בשנת 

עם קונסורציום של מממנים בהובלתו של בנק הפועלים בע"מ  הסכםב 29.6.2010 ביום

 מימוןלחברה  הקונסורציום העמיד במסגרתו), 2010(אשר נכנס לתוקף בחודש אוגוסט 

 מוסד עם מימון בהסכם החברה רההתקש 2010 אוגוסט בחודשלזמן ארוך. בנוסף, 

 Export-Import Bank ofהאשראי לייצוא של ארה"ב  סוכנות בערבות"ב, בארה פיננסי

The United States ")EXIM ,("המוסד הפיננסי לחברה מסגרת  העמיד במסגרתו

 המימון הסכמיאודות  לפרטיםלהקמת המידן.  יעודילצורך רכישת ציוד אשראי 

  המאוחדים.  הכספיים לדוחות' ג13 באור ראהותניות הפיננסיות הנכללות בהם, 

ים חרא יםפוומג םיבנקאים דיגימתא ךארו זמןל תואוולה תדווא נוספיםם יונלנת 1.7.17.6

 ייםספכה ותוחדל 13 ורה בארא םינקאים בגידיף מתאטושי אשראת אודום ניונתלו

  . המאוחדים
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  פיננסיות תניות 1.7.17.7

אגרות  ובגין, הלוואות מתאגידים בנקאיים בגיןבלה החברה ישק האשראילהבטחת 

החוב שאינן סחירות ואגרות החוב (סדרה ד') שהונפקו לציבור בתקופת הדוח, 

"). שיעבוד שלילי: "להלן( רכושה עליצירת שעבודים מ הימנעהתחייבה החברה ל

 ת' לדוחוג13 באורלפרטים באשר להתחייבות החברה ביחס לשעבוד שלילי, ראו 

   הכספיים המאוחדים.

 מקובלותתניות של החברה כן, כוללים שטרי הנאמנות בגין אגרות החוב  כמו

אגרות החוב להעמיד לפירעון מיידי את  מחזיקימסויימים ל במקריםהמאפשרות 

יתרת ההלוואות על פי אגרות החוב, לרבות הוראה על פיה העמדה לפירעון מיידי של 

אחת מסדרות אגרות החוב תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של סדרות אגרות 

החוב האחרות והוראה על פיה ניתן להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב, אם 

פר או לא תקיים איזה שהוא תנאי או התחייבויות מהותיות, המחייבים החברה ת

יצוין, כי במסגרת תיקונים לשטרי אותה בהתאם לשטרי הנאמנות ונספחיהם. 

ב') של החברה תוקנו התניות האמורות ונוספו  - הנאמנות לאגרות החוב (סדרות א' ו

 במסגרת החוב אגרות מחזיקי כלפי החברהתניות הקשורות בהתחייבויותיה של 

אודות התניות פיננסיות עם מחזיקי אג"ח בסדרות  נוספים לפרטים. האמור התיקון

  .המאוחדים הכספיים דוחותל ג'14 באור ראההשונות, 

(להלן:  בנקאיים מתאגידים החברה שקיבלה ארוך לזמן בנקאי אשראילהבטחת 

 חורגות אינן אשר מיידי לפירעון העילות מלבד, החברה התחייבה"), האשראי נותני"

 האשראי לנותני תאפשר בהן עמידה אי אשר, פיננסיותתניות ב לעמוד, מהמקובל

. לפרטים אודות התניות הפיננסיות האשראי יתרת את מיידי לפירעון להעמיד

  . המאוחדים יםהכספי לדוחות' ג13 באורהאמורות ועמידת החברה בהן, ראה 

  לזמן קצר  אשראי 1.7.17.8

) On Callהשוטפים במימון בנקאי לזמן קצר (הלוואות מממנת את צרכיה  החברה

חוץ בנקאי לזמן קצר מגופים מוסדיים. היקפי המימון לזמן קצר, מותאמים  ומאשראי

  .החברה שלצרכיה המשתנים למפעם לפעם 

. היקף 31.12.2015מסגרות מובטחות לאשראי לזמן קצר, לתקופה שעד יום  לחברה

וסמוך למועד הדוח, מפורטים בטבלה  31.12.2014המסגרות וסכומי האשראי ליום 

זה  ובכלללהלן. לפרטים נוספים אודות התנאים בהן ניתנו מסגרות האשראי האמורות, 

לדוחות הכספיים המאוחדים.  13 באור ראההתניות הפיננסיות ועמידת החברה בהן, 

  .4.3%הייתה  2013-2014 לשנים זה אשראי בגיןהממוצעת  הריבית
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   להלן פירוט היקפי האשראי לזמן קצר של החברה (במליוני דולר):

ת לא מובטחותומסגר1ת מובטחותומסגר  

סה"כ 
ת ומסגר
 ליום

31.12.2014 

2נוצל בפועל סה"כ  
ת ומסגר
 ליום

31.12.2014 

בפועלנוצל   
 
 

31.12.2014 

 
למועד  סמוך
  הדוח פרסום

 
 

31.12.2014 

 
למועד  סמוך
הדוח פרסום  

319 30 176 106 50 93 

  
  מסגרות אשר נחתם לגביהן מסמך מחייב מול הגוף המממן.  1
  לרבות לצורך קבלת מכתבי אשראי, ערבויות וכד'. –מסגרות מנוצלות   2

 ארוך לזמן אשראי 1.7.17.9

  החברה: שקיבלהארוך  לזמןט אודות האשראי פירו ןלהל

    
 מטבע
 ההלוואה

  
 מנגנון
  השינוי

 ליום קרן יתרת
31.12.2014 

 )דולר במליוני(

ריבית  שיעור
ממוצע בשנת  

2014  

ריבית  שיעור
ממוצע בשנת 

2013  

  6.18%  2.3%  524  ליבור  דולר  מקומיים בנקאיים תאגידים

  2.14%  2.1%  134  קבוע  דולר  זרים בנקאיים תאגידים

      658    "כסה  

 גיוס מקורות נוספים 1.7.17.10

  .22.11.2015עד ליום בתוקף  תשקיף מדףלחברה   

תוך ידי החברה - עלגיוס מקורות מימון נוספים במהלך השנים הקרובות ייבחן   

, מצב השוק, הזדמנויות עסקיות, פיתוח ההתחשבות בצורכי הפעילות השוטפת של

  חברה.להחלטות שיקבלו הגופים המוסמכים בעסקיה וכל צורך אחר, הכל בהתאם 

   מהותיים הסכמים 1.7.18

החברה התקשרה בהסכמים מהותיים לפעילותה. לפרטים אודות הסכמים מהותיים אשר 

 הכספיים לדוחות' ג20 באורהחברה או חברות מאוחדות שלה הינן צד להם, ראה 

  המאוחדים.

  משפטיים הליכים 1.7.19

בקשות  זה ובכלל, שונות תובענות ועומדות תלויות שלה מאוחדות וחברות החברה כנגד

  ייצוגיות.  כתובענותנושאי משרה בה בעבר ובהווה  וכנגד, כנגדהלהכיר בתובענות 

אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר החברה או חברות מאוחדות שלה הינן  לפרטים

  .המאוחדים הכספיים דוחות' לב20 באורצד להם, ראה 
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  ובההקר בשנה להתפתחות צפי 1.7.20

  כדלקמן: נושאיםב להתמקדצפויה החברה  2015 בשנת 1.7.20.1

מיקסום אופטימיזציית סל הגלמים העומד לרשות החברה מעת לעת, על פי   .א

 ההתפתחויות בשוק הנפט הגלמי.

 ביצוע טיפולים תקופתיים בחלק ממתקני הייצור.  .ב

, לרבות 2014המשך ביצוע תכנית שיפור הרווח אותה ביצעה החברה בשנת   .ג

באמצעות שיפור נוסף בתהליכים תפעוליים ומסחריים והקפדה על הוצאות 

 קבועות. 

 והממשקים העבודה תהליכי כל הטמעת תוך המשך בניית הארגון לטווח ארוך,  .ד

לית באמצעות , מיצוי יכולות הארגון לביצוע פעילות שוטפת ופרויקטבקבוצה

 ומיצוי הסינרגיות ברמת הוצאות התפעול השוטפות. עובדיו

 .תומכת עבודה וסביבת מתחייבות הדרכות על הקפדה תוך, האנושי ההון טיפוח  .ה

 המעבר לאחר, הקבוצה מתקני כל בהפעלת אנרגטית המשך ההתייעלות  .ו

 .טבעי גז של מלאה לאספקה

אפשרות  בחינת המשךכאו"ל והשלמת המיזוג התפעולי המלא בין החברה לבין   .ז

 חובותיה, לרבות נטילת המלאה בבעלותה בנות חברותלמיזוג מלא בין החברה ל

 . חוב אגרות ומחזיקי לבנקים"ל כאו של

 שלו. "ממחבחינת מבנה החוב של החברה וה  .ח

 מדינות ובכללן התיכון המזרח במדינות הפוליטיות ההתפתחויות אחר עוקבת החברה

מעת להתפתחויות,  פעילותה דפוסי את להתאים מגמה מתוך, נפט ומייצאות המפיקות

  .לעת

, בוחנת שהיא נוספים פרויקטים התממשותהחברה בדבר  שלהאמורות  יההערכות

והשלמת  חלופי בדלק לשימוש והאפשרויות הטבעי הגז אספקת וסדירות היקף

בגדר מידע צופה פני עתיד.  כולן, הינן המיזוג התפעולי המלא בין החברה לבין כאו"ל

הערכות אלו מתבססות על תכניות שערכה הנהלת החברה ועל נתונים שהתקבלו 

מגורמים מקצועיים חיצוניים לחברה. אין כל וודאות שהערכות אלו תתממשנה שכן 

מורכבים ביותר, שביצועם מותנה בין השאר בגורמים חיצוניים  נושאיםמדובר ב

רגולטוריים שונים ואשר עלויותיהם עשויות להשתנות  לחברה, וכן בקבלת אישורים

  ם.יבהתאם להתפתחויות בשווקים הרלוונטי

  החברה בעסקי חריג שינוי בדבר מידע 1.7.21

 ופהקבת, הגילרה התוילפע ךות במהלרב, להיבעסקחריגים  שינויים על ידוע לא לחברה

רועים מהותיים בתקופת י. לאהדוח אישורמועד הדוחות הכספיים ועד למועד  רחשלא

  . המאוחדים הכספיים לדוחות 31 באורראה , ולאחריוהדוח 

   הרגילים החברה מעסקי החורגים עניין או אירוע 1.7.22

, א' לדוח התקופתי בפרקן ודנ שלא עניין או אירוע כל קיים לא, החברה ידיעת למיטב

, יתשרפהא םתוצאת אום, קפ, היםשל טיבב ברהחה של הרגיל העסקים ממהלך החורגים

  .ידגאת על התיתמהו העפשה להם תויהל עשויה או םהל שר יואש
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  הפטרוכימיה פעילות תחום -' ג חלק

"ל, בייצור כאוחלק לפעילות פולימרים, אשר במסגרתה עוסקת החברה, באמצעות נ, הפטרוכימיה תחום

), לפעילות ארומטיים אשר זה לפרק 1.8 גלם לתעשיית הפלסטיק (כמפורט בהרחבה בסעיף  חומרי

במסגרתה עוסקת החברה, באמצעות גדיב, בייצור חומרים ארומטיים אשר משמשים כחומרי גלם בייצור 

ולפעילות שמנים ושעוות אשר במסגרתה עוסקת  ,)זה לפרק 1.9 מוצרים אחרים (כמפורט בהרחבה בסעיף 

החברה, באמצעות שב"ח, בייצור חומרים אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים (כמפורט 

  ).לפרק זה 1.10 בהרחבה בסעיף 

   הפולימרים פעילות 1.8

   מידע כללי 1.8.1

  כללי 1.8.1.1

"ל כאופועלת בתחום הפולימרים באמצעות החזקותיה בכאו"ל.  החברהלעיל,  כאמור

 ביןהסכם  מכוח הוקמה"ל כאו. במניות מוגבלת פרטית כחברה, 1988הוקמה בשנת 

  החברה ומפ"ב. 

בין החברה למפ"ב, על פיו  27.10.2009הסכם מיום  בעקבות, 30.12.2009מיום  החל

 100% החברה מחזיקהידי מפ"ב, -ממניות כאו"ל שהוחזקו על 50%רכשה החברה 

  ממניות כאו"ל.

 הינה"ל כאו, 2008"ל בדצמבר כאו של') א(סדרה  החוב אגרותרישומן למסחר של  מאז

  .1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק זה מונח כמשמעות, מדווח תאגיד

בייצור ושיווק של  ועוסקת הפטרוכימיה בתחום הפועלת תעשייתית חברה הינה"ל כאו

 או" "לכאו מוצריפולימרים (בעיקר פוליאתילן בצפיפות נמוכה ופוליפרופילן) (להלן: "

  בעיקר כחומרי גלם בתעשיית הפלסטיק.  המשמשים"), הפעילות תחום מוצרי"

(אתילן ופרופילן) המשמשים כחומר גלם לייצור  14חומרי זינהמייצרת כאו"ל  כן

ממניות חברה  100% -ב מחזיקהפולימרים. בנוסף, כאו"ל, באמצעות חברת בת שלה, 

 עוסקתה, ")דוקור(להלן: " .Ducor Petrochemicals B.V הרשומה בהולנד בשם

 למכירות .שלישיים מצדדים רוכשת שהיא מפרופילן, פרופילןווק של פוליושי בייצור

  .לפרק זה 1.8.4.5  סעיף ראו לישראל מחוץ

  דיבידנדים חלוקת 1.8.1.2

  זה, לא חילקה כאו"ל דיבידנד לבעלי מניותיה. דוחשקדמו למועד  בשנתיים  

לדוחות  'ד13 באור ראהדיבידנדים  לחלק"ל כאומגבלות החלות על יכולת  לעניין  

  .המאוחדים הכספיים

  

                                                 

בפרק זה: חומרים המיוצרים על ידי כאו"ל או נרכשים על ידה ומשמשים אותה לייצור המוצרים  – חומרי זינה   14

  אותה היא מוכרת ללקוחותיה.
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  ושינויים החלים בו פעילות הפולימריםתחום מבנה  1.8.1.3

  "ל משמשים כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק. כאולעיל, מוצרי  כאמור

במחירים זהים פחות  הנרכשות (Commodities) סחורותמוצרים אלה נחשבים בעולם כ

וגזים עשירים  , בעיקר נפטאהגלם יאו יותר מכל היצרנים. רמת המחירים של חומר

בין היתר מהמחזוריות ברמות  תומושפע תתנודתי ה, הינכאו"למוצרי  של, וכן באתאן

   הביקוש וההיצע בעולם כולו.

בביקושים למוצרים פלסטיים בעולם מושפע מהתפתחות רמת החיים ושינויים  הגידול

במצב הכלכלי. השינויים בהיצע, לעומת זאת תלויים בתזמון הפעלת מתקנים חדשים. 

ביקוש להיצע נוצרת בעולם מחזוריות של גאות ושפל בין ה מהדינאמיקה כתוצאה

פועלים  ישראל. בשניםמספר  של בתדירותבביקושים ובמחירים של מוצרי כאו"ל 

. ומיבוא"ל מכאו להם הדרושים המוצרים את הרוכשים פלסטיק מפעלי מאות

 בשוק אלה מוצרים ממחירי נגזרים"ל ובחו בארץ המוצרים נרכשים בהם המחירים

  .העולמי

קצב הגידול הצפוי בביקוש לפוליאתילן לסוגיו בשנים , 15בינלאומיים פרסומים פי על

 2014 -טון ב מליון 85 -של כ לשנה: מביקוש כלל עולמי צפוי 4.4% -הינו כ 2014-2016

. רוב הגידול בביקוש צפוי להיות 2016 -טון ב מליון 92 -לכמות שנתית צפויה של כ

   ודו.בצפון מזרח אסיה ובתת היבשת ה

לשנה  4.8% - על פי אותם פרסומים, צריכת הפוליפרופילן העולמית צפויה לגדול בכ

טון  מליון 62 - של כ וכמות 2014 בשנת טון מליון 59 - , לכמות של כ2014-2015במהלך 

, 7.8% -ו 7.3% -. עיקר הגידול צפוי להיות בסין והודו עם קצב גידול של כ2015בשנת 

  הרבה יותר צפוי באירופה ובצפון אמריקה. בהתאמה. קצב גידול נמוך

הינן בגדר תחזית צופה של גוף חיצוני, תחזיות אלה, המבוססות על אמדנים כי יודגש 

  דאות כי תחזית זו תתממש. ואין כל וופני עתיד בלבד, 

חומרי הגלם מהווים מרכיב מהותי בעלויות הייצור בתחום הפולימרים. לאור  מחירי

זאת, השקעות במתקנים חדשים לייצור פולימרים מתבצעות בעיקר במדינות בהם 

  זולים.  גלםזמינים חומרי 

האחרונות, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות שאפשרו הפקה מסחרית של מרבצי  בשנים

לייצור בעולם עלות הפקת גז האתאן המשמש  ירדה"ב, בארה (Shale gas)גז פצלים 

  אתילן.

 על המתבססים, פוליאתילן כמו, ונגזרותיו אתילן ליצרני מאפשרת זו מחיר ירידת

 על המתבססים ליצרנים בהשוואה, שלהם התחרות כושר את להגביר, הזול האתאן

 השקעות הבשלת עם, הקרובות בשנים להתגבר צפויה זו מגמה. מוצריהם לייצור נפטא

  .וביצוע תכנון של שונים בשלבים כיום הנמצאים בפרויקטים

  

                                                 

  .IHS  מבוסס על פרסומים של חברת 15
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 ייצור עלות הקטנת לשםפרויקטים, בביצוע  כאו"ל המשיכה, 2014שנת  במהלך 1.8.1.4

 מנפטא, ע"י הגברת השימוש בגז אתאן.  מייצרת שהיא האתילן

השפעת הירידה החדה  ולענייןהפוליאתילן בתקופת הדוח ו הפוליפרופילןמחירי  לעניין

לדוח הדירקטוריון בפרק  1.4.1ראה סעיף  כאו"לבמחירי חומרי הזינה המשמשים את 

  ב' לדוח התקופתי. 

  והשינויים החלים בהם הפולימריםפעילות תחום בקריטיים ההצלחה הגורמי  1.8.1.5

, הזינה חומרי וזמינות עלות הנםההצלחה הקריטיים בייצור מוצרי כאו"ל  גורמי

 וכן, תקלות במינימום זמן לאורך מלאה בתפוקה הייצור מתקני את להפעיל היכולת

  .מתקדמות וטכנולוגיות יעיליםייצור  מתקניקיומם של 

הכלכלי בישראל  המצב הינםההצלחה הקריטיים במכירות מוצרי כאו"ל  גורמי

, האספקה אמינות"ל, הימצאות שוק מקומי מפותח, כאו למוצרי הביקושיםובעולם, 

 במפעלי מוצרים מלאי קיוםוכן  ללקוחות טכני גיבוי מתן, המסופקים המוצרים איכות

, בקרבה גיאוגרפית ללקוחות בשוק המקומי. כן מסייעים להצלחה שווקים כאו"ל

  "ל. כאומפותחים באזורי יצוא קרובים גיאוגרפית למפעלי 

  והשינויים החלים בהם פעילות הפולימריםתחום להכניסה העיקריים  חסמי 1.8.1.6

; גלםשל חומרי  זמינות: (א) הינם הפולימרים ייצור לתחומי העיקריים הכניסה חסמי

 ארוךה הזמןזו; (ג)  ההקמת מפעלים חדשים בתעשיישם (ב) היקף ההון הדרוש ל

 והפעלת להקמת הדרושים הרגולטוריים האישורים(ד) -ו; מפעל להקמת הנדרש יחסית

  . פולימרים לייצור מתקנים

  והשינויים החלים בהם הפולימריםתחליפים למוצרי  1.8.1.7

נוחים וזולים לעץ, זכוכית, אלומיניום, סוגי פלסטיק  תחליפיים מוצרים הם פולימרים

 השימושעל סקרים של גופים מקצועיים,  בהתבסס"ל, כאויקרים וכו'. להערכת 

 שנים עוד ימשךצפוי לה, כאמור תחליפיים כמוצרים בפוליפרופילן מיוחדבו בפולימרים

  .רבות

 מוצרים להחליף ימשיכו הפולימרים כי ההערכה. עתיד פני צופה מידע הינו זה מידע

. מחליפים הם אותם והמוצרים הפולימרים בין המחיר מהפרשי בעיקרה נובעת רבים

 שונה בקצב יצמח הפולימרים שוק, אלו מוצרים להחליף יפסיקו ופולימרים במידה

  .כיום מהצפוי

  בו ושינויים החלים פולימריםמבנה התחרות בתחום ה 1.8.1.8

 בשוק שהתחרות) ומכך נובע Commodities( סחורותהפולימרים נוהג בדומה לשוק  שוק

 ללקוחות, שירות איכות כגון אחרים ביתרונות -  פחותה ובמידה, במחיר בעיקר היא זה

  .זה לפרק 1.8.7  סעיף ונוסף רא לפירוטוכיוצא באלה. 

 תחרותי מיתרון"ל כאו נהניתופוליאתילן,  פוליפרופילן של בישראל יחידה כיצרנית

 וקרבה גבוהה בנגישות ביטוי לידי הבא, דומים מוצרים של יבואניות פני על בישראל

בקרבה גיאוגרפית ללקוחות וכן ביכולתה  במפעל מוצרים מלאי בקיום, ללקוחות פיזית

  . אלהללקוחות  הקרבה עקבלתת ללקוחות סיוע טכני צמוד 
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לעומת יתרונותיה בשוק המקומי, מתמודדת כאו"ל בשווקים הבינלאומיים עם 

וכחלק  חסרונות יחסיים הנובעים ממגבלות בכושר הייצור ומריחוק משווקי היעד

באמצעות חברת הבת, דוקור,  כאו"ל ה שלתבצע חלק מפעילותמהתמודדות זו, מ

  הממוקמת בהולנד. 

  פעילות הפולימרים תחום מוצרים העיקריים בה 1.8.2

 המשמשיםבצפיפות נמוכה  פוליאתילןפוליפרופילן ו בעיקרומשווקת  מייצרת"ל כאו 1.8.2.1

  כחומר גלם לתעשיית הפלסטיק. 

או  כביש במיכליות בצוברבשקי ענק,  משטחים גבי על בשקים נמכרים אלה מוצרים 1.8.2.2

 .במכולות (ליצוא)

 פרטים בדבר התפלגות המכירות של מוצרי כאו"ל:  הלןל 1.8.2.3

  2012  2013  2014  מוצר
  כמות  

 )טון(באלפי 
  
 אחוז

  כמות
 )טון(באלפי 

  
 אחוז

  כמות
 )טון(באלפי 

  
 אחוז

  76%  510  76%  475  75%  473  16פוליפרופילן

  24%  157  24%  147  25%  158  פוליאתילן
  

(מונומרים),  הזינה חומרי, גלם חומרי מעלויות מורכבות הפולימרים ייצור עלויות 1.8.2.4

, עבודה(שכר  קבועות והוצאות) ואריזה כימיקלים(המרה,  אחרות משתנות הוצאות

 מעלות 70% - כ לכדי ומגיע ביותר דומיננטי הינו הגלם חומר מרכיב'). וכו אחזקה, פחת

 המוצרים כל שבו רציף ייצור תהליך הינו"ל כאו של הייצור שתהליך מאחר. היצור

 פי על לייחוס ניתנים שאינם משותפים בתהליכים זינה וחומרי גלם מחומרי מיוצרים

 לפי עלות לייחס מדויק באופן ניתן לאפוליאתילן), ו פוליפרופילן( הסופיים המוצרים

 .מוצרים סוגי

   המוצרים ורווחיות הכנסות פילוח 1.8.3

 1.5  סעיף ראה 2012-ו 2013, 2014בשנים  הפולימריםאודות סך ההכנסות בתחום  לפרטים

  . זה לפרק

מסך  ותרי או 10%מוצרים, אשר שיעורם הינו  קבוצת הפולימריםבתחום פעילות  אין

   הכנסות החברה.

  לקוחות 1.8.4

כאו"ל הינם לרוב מפעלי פלסטיק הרוכשים את מוצרי כאו"ל המשמשים אותם  לקוחות

  שונים.  םלייצור מוצרי

, לישראל מחוץ לקוחות 300 -כ ועוד בישראל לקוחות 350 - כ של לקוחות בסיס"ל לכאו 1.8.4.1

, הם לקוחות קבועים לה ומחוצה בישראלמרבית הלקוחות כאמור,  בעיקר באירופה.

 "ל. מכאו שוטף באופןאשר קונים 
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הינם, בדרך כלל, הסכמי מסגרת לתקופות של  בישראל לקוחותיה עם"ל כאו הסכמי 1.8.4.2

 מכירה כמותו/או עסקאות מזדמנות לתקופות עפ"י בקשת הלקוח, הקובעים  שנה

לחישוב המחיר שישולם על ידי הלקוח בגין המוצרים  ונוסחה/תקופתית שנתית

הנרכשים על ידו. עסקאות מזדמנות, יכול שתתבצענה במחיר קבוע לכל תקופת 

על בסיס הסכמי המסגרת כאמור, מעבירים הלקוחות הזמנות, בדרך כלל על  ההסכם.

 בסיס יומי.

מרבית . שוקה לתנאי בהתאם חופשי"מ במו כלל בדרך נקבעים"ל לחו המכירה מחירי 1.8.4.3

 הנחותכוללים  ההסכמים מרבית. שנתיים הסכמים "ל מבוצעות במסגרתלחו המכירות

 בינלאומי בפרסום המפורסמים למחירים צמודיםו הכמות על המבוססות

)ICIS/PLATT'S .(  

מסך מחזור המכירות  10%עולות על  מנו, אין לקוח שהכנסות כאו"ל מהדוח למועד 1.8.4.4

  המאוחד של החברה. 

 "ל בחלוקה גיאוגרפית מתוך סך הכנסות כאו"ל:כאוהתפלגות מכירות  להלן 1.8.4.5

  2012 שנת  2013 שנת  2014 שנת 

 הכנסות 
(במליוני 
  )דולר

 באחוזים
(מההכנסות 
  )במאוחד

 הכנסות
(במליוני 
  )דולר

 באחוזים
(מההכנסות 
  )במאוחד

 הכנסות
(במליוני 
  )דולר

 באחוזים
(מההכנסות 
  )במאוחד

  44%  484   41%  438  41%  452  בישראל

  56%  605   59%  632  59%  642  לישראל מחוץ

  100%  1,089   100%  1,070  100%  1,094  "כסה

 

  והפצה וקשיו 1.8.5

 על מבוצעותהמכירות . ללקוחותיה, ישירות"ל, כאו ידי על מבוצעות שראלבי המכירות 1.8.5.1

המתקבלות במישרין במשרד המכירות והמוצרים מסופקים  מלקוחות הזמנות פי

ממחסני כאו"ל שבמפרץ חיפה. המכירות בישראל הן על בסיס מכירה בשערי ללקוחות 

למחסני נעשית באמצעות משאיות ששולח הלקוח  אספקהה ולפיכך) Ex Worksהמפעל (

  כלל, האספקה ללקוחות בישראל היא מיידית.  כאו"ל. בדרך

ישירות ממפעל כאו"ל בהולנד,  מתבצעות על ידי כאו"ל, מחוץ לישראל המכירות 1.8.5.2

 Carmel ),100%באמצעות סוכנים בחו"ל ובאמצעות חברה בת באנגליה (המוחזקת 

Olefins (U.K.) Ltd ,היא כסוכן. אף המתפקדת  

מחוץ לישראל מתבצעות באמצעות סוכנים המחולקים לפי אזורי המכירות  רוב

לכאו"ל תלות גבוהה בצינורות שיווק אלה, מאחר שכאמור, קיים סחר רב  איןמכירות. 

ימרים מהסוגים שכאו"ל מוכרת באמצעות גורמים רבים (סוכנים ומפיצים). בפול

 רלסוכנים היא בשיעו לכאו"ל קשר ישיר לכל אחד מהלקוחות והעמלה המשולמת

  המקובל בתחום.
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  הזמנות צבר 1.8.6

 וליום 31.12.2014"ל סמוך למועד פרסום הדוח, ליום כאוצבר ההזמנות של  1.8.6.1

, דולר מליוני 299 -ובכדולר  מליוני 242-, בכדולר מליוני 215 -כ, הסתכם ב31.12.2013

 הסכמים פי על בישראל"ל כאו לקוחות של התחייבויות כולל ההזמנות צברבהתאמה. 

וכן הזמנות שמסרו  הקלנדרית השנה במהלך ללקוחות להימסר הצפויות, שנתיים

  לכאו"ל לקוחותיה מחוץ לישראל. 

 על פי נסיון העבר של כאו"ל, שיעור ביטולי ההזמנות מצד הלקוחות הינו מזערי.  1.8.6.2

אספקה של מוצרי כאו"ל ללקוחותיה משתנים מלקוח ללקוח והינם בין ה מועדי 1.8.6.3

ימי עסקים (על פי רוב  30-ישראל) לעד כב ללקוחות עיקרכשלושה ימי עסקים (ב

 בין בתאום נקבעים האספקה מועדי), ממועד קבלת ההזמנה. לישראל מחוץללקוחות 

 .הייצור מועדי לגבי"ל כאו הערכת על בהתבסס, לקוחותיה לבין"ל כאו

היקף ומועדי מימוש צבר ההזמנות עשוי להשתנות, בין השאר, במקרה של שינוי מהותי  1.8.6.4

בהזמנות הלקוחות ו/או ביכולתה של כאו"ל לספק את ההזמנות ו/או בנתונים מקרו 

 ידועים ושאינם עליהם שליטה אין"ל לכאואשר  חריםאכלכליים ו/או עובדתיים 

 .זה דוחכאו"ל למועד ל

  תחרות 1.8.7

 כאו"ל( נמוכה בצפיפות ופוליאתילן פוליפרופילן של בארץ היחיד היצרן היא"ל כאו

). לפרק זה 1.19.3  חום הפוליאתילן בצפיפות נמוכה כאמור בסעיףבת כמונופול הוכרזה

בארץ הם יצרנים מחו"ל הפועלים באמצעות סוכנים בישראל הגורמים המתחרים בכאו"ל 

  וכן מפיצים מקומיים. 

  .פוליאתילן יבוא על מכס קיים לא 11.1.2009 מיום החל

מקורות שונים, בהתאם למחירי היצוא היבוא לישראל מתבצע על בסיס מזדמן מ

השוררים בכל אחד ממקורות האספקה העיקריים (אירופה, ארה"ב, המזרח הרחוק 

  ).והמזרח התיכון

        על שנתי רב בממוצעכאו"ל בישראל בפוליפרופילן עומד  שלחלקה ה, החבר להערכת

  . 70%-כ

בצפיפות נמוכה (כולל פוליאתילן חלקה של כאו"ל בישראל בפוליאתילן  להערכת החברה,

      חליפיים זה לזה, עומד על ת הם בחלקם אשר, השונים לסוגיולינארי בצפיפות נמוכה) 

  . 40% -כ

מכל אחד מהשווקים בהם  משמעותי לא שיעורמחוץ לישראל מהווה חלקה של כאו"ל 

  היא מוכרת. 

ם עבורם מחירים ) וקיימיCommodities( סחורותמאחר שרוב המוצרים מוגדרים כ

בינלאומיים, ההתמודדות מול התחרות היא בעיקר על המחירים השוררים בארץ או 

  באזור בו הלקוח מבקש לקבל את הסחורה.
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בישראל יש לכאו"ל יתרונות מובנים בהשוואה למתחרים מחו"ל, בעיקר כתוצאה 

מלאי מוצרים מאמינות באספקה, איכות המוצרים, גיבוי טכני הניתן ללקוחות וכן בקיום 

  בקרבה גיאוגרפית ללקוחות.

כאמור, מחוץ לישראל מתמודדת כאו"ל עם החיסרון של שווקים מרוחקים על ידי מחירי 

הובלה זולים ועל ידי מכירה ללקוחות במדינות (בעיקר בתורכיה, באיטליה ובאנגליה) בהן 

   ם.ייצור הפולימרים אינו מספק את מלוא הצריכה ולכן הם מייבאים פולימרי

  כושר ייצור  1.8.8

כאמור, מתקני הייצור של כאו"ל בישראל פועלים כתשלובת אחת ותלויים הדדית 

  בפעולתם הרצופה והמלאה של כל אחד מהמתקנים האחרים.

 נכוןטון לשנה.  170,000- כשל  פוטנציאליכאו"ל כושר יצור  שלהפוליאתילן  נילמתק

 למתקני .נציאליבממוצע מכושר הייצור הפוט 90%-בכ"ל כאו מייצרת, זה דוח למועד

 450,000-כ של name plate)( אלימקסימ של כאו"ל כושר ייצור פוטנציאליהפוליפרופילן 

  כושר ייצור זה כפוף לזמינות פרופילן ברמה מספקת. טון לשנה.

ובחלק מתקופת הדוח, ארעו תקלות חוזרות באחד ממתקני הפולפירופילן,  2013בשנת 

 ., פועל המתקן כסדרו2014הפחיתו את ייצור הפוליפרופילן. מאז חודש אוקטובר אשר 

 הפוטנציאלי הייצור מכושר בממוצע 75%-בכ"ל כאו תזה, מייצר דוחלמועד  נכון

, מושפע לרעה ממחסור בכושר הפרדה במפצל הנוכחי הייצור היקף המקסימאלי.

פועלת להקמת מפצל נוסף בהתאם לתוכנית ההשקעות שלה ובכפוף  כאו"להפרופילן. 

  . לקבלת ההיתרים הנדרשים לביצועה

טון לשנה. נכון  180,000-כ שלכושר ייצור פוטנציאלי  דוקורלמתקני הפוליפרופילן של 

מתקני  .שלה הפוטנציאלי הייצור מכושר בממוצע 85%-בכ דוקורזה, מייצרת  דוח למועד

רציפות ללא הפסקה, להוציא מקרים של תקלות וצורך בביצוע טיפולים כאו"ל פועלים ב

לבצע טיפול חמש שנים במטרה -כארבעתקופתיים. מתקני כאו"ל מודממים אחת ל

  שבועות.  6עד  4 -תקופתי, אשר משכו הינו כ

לית האפשרית נכון למועד אסימקמהבתפוקה צור הפולימרים י"ל מפעילה את מתקני יכאו

), הפוליפרופילן מתקני שלמכושר הייצור הפוטנציאלי המקסימאלי  בממוצע 75%-(כ הדוח

 תוצריבתפוקה התואמת את צרכי מתקני הפולימרים.  יםהמונומרים מייצר נימתק כאשר

 םשגמישות התפעול לשינוי היחסיקבועות, כך  בפרופורציות מיוצרים המונומרים מתקני

אחר שכך, שינוי משמעותי בתמהיל מ. תרביו מוגבלת בצורה כי אם, קיימת התוצרים בין

ים בעיקר ממתקני המונומרים, אינו המסופק זינהייצור הפולימרים, המתבסס על חומרי ה

  אפשרי.

ני כאו"ל ממתק באחד הפעילות האטת, אחת כתשלובת פועלים"ל כאו ומתקני מאחר

  קנים.המתעשויה לגרום להאטת הפעילות בשאר 

 כאו"לשל  הפולימרים ומתקני המונומרים ממתקני אחד פעילות ותואט במידה, לפיכך

ימשיכו לייצר בתפוקות מלאות, יאזלו חומרי הזינה שבמיכלי האחסון כעבור זמן קצר 

 ופעילות מתקני הפולימרים תואט בגלל מחסור בחומרי זינה. 
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ומתקני המונומרים  כאו"לשל  הפולימרים ממתקני אחד כל של פעילותם ותואט במידה

לייצר בתפוקות מלאות, כעבור זמן קצר יתמלאו מיכלי האחסון של חומרי הזינה ימשיכו 

ומתקני המונומרים ייאלצו להאט את פעילותם. האטת פעילות מתקני המונומרים תגרום 

להקטנת תפוקות, הן של האתילן והן של הפרופילן, כך שכל מתקני הפולימרים יאטו את 

   פעילותם.

בפעילות מתקני קבוצת בזן בכללותה, ראה  כאו"לתקני לתלות פעילותם הסדירה של מ

  להלן. 1.8.9.2 סעיף 

מבצעים את עיקר הטיפול התקופתי  כאו"לנוכח האמור לעיל, במתקנים האחרים של 

אולם מנצלים תקלות והדממות קצרות יותר  ,המונומרים נימתק השבתתבמקביל ל

י מוצרים מבעוד מועד לתקופות נוהגת לייצר מלא כאו"ללתיקונים מתוכננים קטנים. 

כאמור, זאת כדי לאפשר לה לספק הזמנות ללקוחות בתקופה הנ"ל.  התקופתיהטיפול 

 שנת של האחרון הרבעוןבמהלך  כאו"לבטיפול תקופתי נערכה  לצרכיההדממה האחרונה 

לאפשר טיפול  כדי ימים. 45 - לתקופה של כ כאו"לובמסגרתה הודממו מתקני  2010

תפות, חסכון בעלויות והשגת אופטימיזציה כוללת, ההדממה האמורה במערכות משו

חלק ממתקניה לצורך טיפולים תקופתיים.  החברהבוצעה באותה תקופה בה הדמימה 

 .2012 שנת במהלך במתקניה מתוכננתהדממה  ביצעהדוקור 

 וספקים גלם חומרי 1.8.9

מונומרים (מתקן ות: קבוצת מתקני מתקנים עיקריקבוצות מפעילה שלוש כאו"ל  1.8.9.1

המייצר פרופילן), קבוצת מתקני פוליאתילן וקבוצת  OCU-פיצוח האתילן ומתקן ה

פועלים כתשלובת כאו"ל כל מתקני "). מתקני כאו"למתקני פוליפרופילן (להלן יחד: "

אחת, מחוברים ביניהם ישירות במערך צנרת ומקבלים שירותים משותפים של אספקת 

ושירותים אחרים ממערך שירותים מרכזי, המגובה בחלקו חשמל, קיטור, מים, אחסון 

  .החברהבגיבוי הדדי עם מערך השירותים של 

 רצוף באופן מקבלים שהם כך, החברהמהווים מפעלי המשך למתקני  כאו"ל מפעלי 1.8.9.2

ומחזירים  החברהמ, המכריע ברובם, להם הדרושים הגלם חומרי את, צנרת באמצעות

הזינה שלא הגלם ואו חלקים מתוך חומרי  כאו"לזרמים הנוצרים במתקני  לחברה

בפעולתם  כאו"ללפיכך, קיימת תלות תפעולית של מתקני  .כאו"לשימשו בפעילות 

הסדירה של מתקני קבוצת בזן, באופן ששיבושים או הפסקה של פעילות מתקני קבוצת 

 כאו"ל.בזן, יפגעו ואף עלולים לגרום להפסקת פעילות מתקני 
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   זרימה של תהליך הייצור: להלן תרשים 1.8.9.3

  

מתקן לייצור פוליפרופילן המוזן בפרופילן הנרכש מספקים שונים ומועבר  דוקורל 1.8.9.4

ספקי פרופילן המספקים לה את  שלושהלדוקור הסכמים עם  באופן רציף בצנרת.

  מרבית כמות הפרופילן הדרושה למפעל דוקור.

ופרופילן) מיוצרים במתקני המונומרים רוב חומרי הזינה לייצור הפולימרים (אתילן  1.8.9.5

 שבכאו"ל.

  חומרי הגלם העיקריים בייצור אתילן ופרופילן הם נפטא, גפ"מ וגז אתאן.  1.8.9.6

חברה  העיקריים. כן רוכשת כאו"ל מה גלםכאו"ל רוכשת מהחברה את חומרי ה

חומרי להסכמים בין החברה לבין כאו"ל לאספקת . פרופילן -ומפז"א  C4-פרופילן ו

ביום . 31.12.2014 ליום הנפרד הכספי לדוח 'ד7 באור, ראה נדרשים לכאו"לה הגלם

א, לטובתה של כאו"ל ועבור כאו"ל, "התקשרה החברה בהסכם עם פז 28.12.2010

(להלן:  ההמחאה והסכמים נוספיםהמסדיר את מערכת היחסים ביניהן על בסיס 

טון  105,000לחברה א לספק "א החדש התחייבה פז""). בהסכם פזא החדש"הסכם פז"

א כאמור. "פרופילן בשנה והחברה התחייבה לרכוש את מלוא הכמות שתספק לה פז

פז"א וכאו"ל סיכמו על הפחתת הכמות האמורה בהתאם לשינויים שחלו בשתי 

(כפי שארע בפועל החל  C4"א למכור לכאו"ל זרם . במקביל, תפסיק פזהחברות

   ).2013מתחילת שנת 

א מדי חודש זרם פרופאן בכמות "התחייבה החברה למכור לפזא החדש "בהסכם פז

  א אפשרות לבקש כמות פרופאן נמוכה מכמות זו. "שהוסכמה, אולם לפז

 10 למשך, 1.6.2012 מיום החל לפיו לפעול יחלוא החדש נקבע כי הצדדים "בהסכם פז

  .שנים
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 ). וגז אתאןטא, גפ"מ כאו"ל בעצמה (מנפ ידי על מיוצרבשימוש כאו"ל  הנמצאהאתילן  1.8.9.7

ידי כאו"ל עצמה במתקן -מיוצר עלהפרופילן הנמצא בשימוש כאו"ל  למעלה ממחצית

 הפרופילן יתרת). C4(מאתילן ומרכיבי זרם  OCU-הפיצוח (מנפטא וגפ"מ) ובמתקן ה

  .א"ומפז מהחברה נרכש הדרוש

ימת למתקני המונומרים מסופקים מהחברה, ולכן קימרבית חומרי הגלם הדרושים  1.8.9.8

 תלות של כאו"ל בחברה. 

 - שהיוו כ נרכשו מאת החברה במישרין ו/או בעקיפין חומרי גלם 2013-ו 2014בשנים 

של כאו"ל (כולל חברת הבת  גלםחומרי ה רכישות מכלל, בהתאמה 58%-וכ 58%

  בהולנד). 

הקמה והפעלת מתקנים שמטרתם  כאו"ל, קידמה טבעי בגז השימוש מתחילת החל 1.8.9.9

להקטין עלויותיהם ולאפשר להגדיל  במטרהכאו"ל שינוי הרכב חומרי הגלם והזינה של 

ייצור חומר זינה מתוצרת עצמית חלף רכישתם מספקים חיצוניים. באמצעות 

המתקנים האמורים, מחליף ויחליף גז אתאן חלק מחומרי הגלם אשר שימשו או 

את עלויות הייצור שלה מנפטא וככל  כאו"לובכך הפחיתה כיום,  כאו"למשמשים את 

להפחית עוד את  כאו"ל צפויה, אפשריותהקמת מתקן נוסף ופעולות נוספות  שתשלים

  עלויות הייצור שלה. 

, בין השאר, על מבוססתכאו"ל ה של הערכתמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד. 

כאו"ל כפי שהן היום באשר עלויות חומרי הגלם כפי שהם היום ועל הערכות 

לפרויקטים האמורים, עלותם ואמינות אספקת חומרי הגלם והזינה שתיווצר כתוצאה 

כאו"ל לא תתממש, בין היתר, בשל שינויים במחירי של  המהם. ייתכן שהערכת

חומרי הגלם, שינויים בעלות הפרויקטים האמורים (דבר התלוי, בין השאר, בספקים 

  מינותם ותפוקתם בפועל של הפרויקטים האמורים.חיצוניים) ו/או בשל א

 הון חוזר  1.8.10

 במליוני דולר): הינו ( 31.12.2014 ליום"ל כאו של החוזר ההון 1.8.10.1

 שנכלל הסכום  
  הכספיים בדוחות

  239   נכסים שוטפים

  331   התחייבויות שוטפות

  )92(  עודף התחייבויות שוטפות על נכסים שוטפים (גרעון בהון חוזר)

 

 ראה, של כאו"ל החוזר הוןגרעון בב לטיפול ולתכניותיה החברה למדיניות באשר 1.8.10.2

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 'ג1 באור
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  מימון  1.8.11

  כללי 1.8.11.1

ת כאו"ל ממומנת בעיקר באמצעות אשראי בנקאי וחוץ בנקאי (אגרות החוב פעילו

  (סדרה א')), אשראי ספקים והון עצמי.

ערבות מוגבלת בזמן ובסכום  החברההעמידה לעיל,  1.7.17.2 בהמשך לאמור בסעיף 

למממניה, על ידי  של כאו"ל, כחלק מפעולותיה לצורך נטילת חובות כאו"ללמממני 

  לדוחות הכספיים המאוחדים. ד'13-ו' ג13 באורים ראה רטיםהחברה. לפ

  קצר מןאשראי לז 1.8.11.2

כאו"ל מממנת את פעילותה באמצעות תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, הלוואות 

"ל כאו ניצלה 31.12.2013 וליום 31.12.2014 ליום נכוןמבנקים ואשראי מהחברה. 

 באור ראהנוסף  לפירוט, בהתאמה. דולר מליון 100 - וכ 68 -בנקאי בסך של כ אשראי

  המאוחדים.  הכספיים בדוחות' ד13

  .4.5%הייתה  2013-2014 לשנים זה אשראי בגין הממוצעת הריבית

(לרבות עבור ערבויות, מכתבי אשראי לכאו"ל מסגרת אשראי לזמן קצר מובטחת 

  , כמפורט בטבלה להלן. 31.12.2015עד ליום  ')וכיוב

   ולר):(במליוני ד כאו"ללהלן פירוט היקפי האשראי לזמן קצר של 

  1ת מובטחותומסגר

  
  

                       מסגרות"כ סה
  31.12.2014 ליום

  בפועל נוצל

  
31.12.2014  

סמוך למועד   
  פרסום הדוח

100  68  29  
  
  מסגרות אשר נחתם לגביהן מסמך מחייב מול הגוף המממן.   1

  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן אשראי 1.8.11.3

 דוחותבד' 13שנטלה כאו"ל,  ראה באור  בנקאיים מתאגידים הלוואות אודות לפרטים

  המאוחדים.  הכספיים

 : 31.12.2014להלן פרטים אודות הלוואות התאגידים הבנקאיים אשר טרם נפרעו ליום  1.8.11.4

  
  

  
 מטבע
  ההלוואה

  
 מנגנון
  השינוי

  קרן ליום  יתרת
31.12.2014 

  )דולר(במליוני  

 ריבית שיעור
  בשנת ממוצע

2014  

 ריבית שיעור
 בשנת ממוצע

2013  

  3.9%  3.8%  133  ליבור  דולר  מקומיים בנקאיים תאגידים

  מגבלות אשראי 1.8.11.5

התאגידים הבנקאיים לכאו"ל,  בהלוואות שנקבעו פיננסיות התניותאודות  לפרטים

  המאוחדים. יםהכספי דוחותב 'ד13 באור ראה

"ל כלפי כאושל  מסוימות התחייבויות להבטחת החברהערבות שהעמידה  לעניין

  . המאוחדים בדוחות הכספיים 'ד13תאגידים בנקאיים מקומיים, ראה באור 
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 הנפקת אגרות חוב 1.8.11.6

 באור ראה, דולר מליון 208 - כ של כוללת ביתרה"ל, כאו של חוב אגרות אודות לפרטים

   המאוחדים. הכספיים דוחותב' ד14

לעמוד כלפי מחזיקי אגרות החוב של  כאו"ל התחייבהאודות ההתניות בהן  לפרטים

 .המאוחדים בדוחות הכספיים ד'14 באור ראה"ל, כאו

וערבות  כאו"לבשטר הנאמנות לאגרות החוב שהנפיקה  ניםאודות תיקו לפרטים

כלפי מחזיקי אגרות  כאו"ללהבטחת התחייבויות מסויימות של  החברהשהעמידה 

 . המאוחדים הכספיים בדוחות  1ג'14 -ד' ו14 באורראה , כאו"להחוב של 

 'ד13 בבאור המפורטותעומדת בהתניות  כאו"ללתאריך הדוחות הכספיים,  נכון

  .המאוחדים הכספיים בדוחות

  "ח.האג(סדרה א') למסחר מופחתות על פני תקופת  החוב אגרות רישוםעלויות 

  הסכמים מהותיים 1.8.12

או חברות מאוחדות שלה הינן צד להם,  כאו"ללפרטים אודות הסכמים מהותיים אשר 

  .המאוחדים הכספיים תלדוחו' ג20 אורבראה 

  משפטיים הליכים 1.8.13

אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר כאו"ל או חברות מאוחדות שלה הינן צד  לפרטים

 ב'20 באור, ראה 2014להם ולעניין תוצאות הליכים משפטיים שהסתיימו במהלך שנת 

  .המאוחדים יםהכספי לדוחות

   הקרובה בשנה להתפתחות צפי 1.8.14

  כדלקמן: נושאיםב להתמקד כאו"לצפויה  2015 בשנת 1.8.14.1

שמטרתם שינוי הרכב  , במשותף עם החברה,פרויקטיםוביצוע  הפעילותהמשך   .א

לאיתור  המשך הפעילותלהקטין עלויותיהם וכן  כדיחומרי הזינה של כאו"ל 

פרויקטים נוספים, אשר יביאו לידי ביטוי את הסינרגיה בין פעילותה של החברה 

  ובין זו של כאו"ל. 

השלמת המיזוג התפעולי המלא בין החברה לבין כאו"ל והמשך בחינת אפשרות   .ב

למיזוג מלא ביניהן, לרבות נטילת חובותיה של כאו"ל לבנקים ומחזיקי אגרות 

  חוב. 

 הסתמכותה עללהקטנת  2015"ל להמשיך ולפעול בשנת כאוכמו כן, צפויה   .ג

, במטרה להקטין כאו"לקבלנים חיצוניים ומקסום ביצוע עבודות על ידי עובדי 

  עלויותיה.

, לרבות 2014בשנת  כאו"להמשך ביצוע תכנית שיפור הרווח אותה ביצעה   .ד

באמצעות שיפור נוסף בתהליכים תפעוליים ומסחריים והקפדה על הוצאות 

   ת. קבועו

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  

 51 - א 

 שינוי של במקרה, השאר בין, להשתנות עשוי אשרמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, 

 עליהם שליטה אין"ל לכאו אשר אחרים עובדתיים/או ו כלכליים מקרו בנתונים מהותי

  .זה דוח"ל למועד לכאו ידועים ושאינם

  הרגילים כאו"לאו ענין החורגים מעסקי  אירוע 1.8.15

 החורגים זה לפרק 1.8  בסעיףן ודנ שלא עניין או אירוע כל קיים לא, החברה ידיעת למיטב

 שר יואש, יתשרפהא םתוצאת אום, קפ, היםבשל טיב כאו"לממהלך העסקים הרגיל של 

   ת על החברה.יתמהו העפשה להם תויהל עשויה או םהל

  

  הארומטיים פעילות 1.9

 כללי 1.9.1

 בייצור ה, באמצעות גדיב,הפטרוכימיה עוסקת החבר פעילות תחוםלעיל, במסגרת  כאמור

  ושיווק מוצרים ארומטיים. 

ותה המלאה של החברה, בבעל נמצאת 1994 משנת והחל 1978 בשנת נוסדה אשר, גדיב

ם. המוצרים המיוצרים על ידי גדיב מהווים מוצרי יארומטיעוסקת בייצור וסחר במוצרים 

צרך על ידי יואינם מיועדים לה םייצור מוצרים אחרילחומרי הגלם בביניים או מרכיבים 

ם משמשים כחומרי גלם בייצור ביגוד, תרופות, יהארומטי המוצריםהצרכן הסופי. 

  '.כואחזקת בתים ואריזות, קוסמטיקה, מחשבים, צבעים, חלפים לכלי רכב, מוצרי 

  החברה עם גלם חומרי ורכישת עיבוד הסכם 1.9.2

 להסכם בהתאם החברה ידי על לה מסופקים גדיב מוצרי לייצור הנדרשים הגלם חומרי

 שילוב את להשיא מטרתו ואשר, לו ותיקונים 12.8.2001 ביום הצדדים בין נחתם אשר

  "). העיבודהסכם (להלן: " הצדדים של הייצור מערכות של המשותפת פעילותם

  :כדלקמן הצדדים יפעלו, העיבוד הסכם להוראות בהתאם

הנרכש על ידי  18המיוצר על ידי החברה ודריפולן 17רפורמט גדיב לידי תמסור החברה

ידי החברה ולאחר התייעצות עם -החברה מכאו"ל בכמויות שתקבענה בתוכנית הייצור על

 והקסילן הטולואן, הבנזן את ותפריד תעבד וגדיב"), הייצור תוכניתגדיב (להלן: "

  .בהם המצויים

תשאיר ברשותה ותרכוש את הבנזן, הטולואן והקסילן שהופרדו במתקניה, וכן  גדיב

ורפינט. כל יתר החומרים שנכללו בזרמים שהועברו לגדיב לעיבוד וכן  C9כמויות של 

יושבו על ידי  כמויות טולואן וקסילן שנקבעו בתכנית הייצור כמיועדות להשבה לחברה,

  גדיב לחברה. 

  

  

                                                 

  חומר בעל אוקטן גבוה המיוצר במתקן פירום קטליטי בחברה, המכיל ריכוזים גבוהים של חומרים ארומטיים.  17

  תוצר לוואי בתהליך פיצוח של נפטא במתקני כאו"ל המכיל ריכוז גבוה של בנזן.  18
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  תרשים זרימה של תהליך הזרמת חומרי הגלם והשבת חומרים מסוימים לחברה:  להלן 1.9.2.1

  

 המביאה, חישוב נוסחת על מבוססים לגדיב החברה ידי על המשולמים העיבוד דמי

(בניכוי חלקה של גדיב בהוצאות  הקבועות ההוצאות מסך יחסי חלק החזר ביטוי לידי

) זה לפרק 1.9.2  ראה סעיף –המטה, בהתאם להסכם שבין חברות הקבוצה בענין זה 

הפסד של של גדיב בהתאם לדוח רווח ו המשתנות ההוצאותובכפוף לתקרה שנקבעה, 

גדיב לכל שנת הסכם, כיחס בין כמות החומרים המושבים על ידי גדיב לחברה לבין סך 

כמות החומרים שעובדו על ידי גדיב. סך דמי העיבוד ששולמו על ידי החברה לגדיב 

  . בהתאמהדולר,  מליון 34 - וכ, דולר מליון 30 -כ היו 2013בשנת  וכן 2014בשנת 

על פי  נקבעת, לעיל כמפורט, ידה על ונרכשים גדיב בידי הנשארים החומרים תמורת 1.9.2.2

גדיב לחברה והמבוססות על מחירים  ביןמעת לעת  המסוכמותנוסחאות מחיר 

בשנת  וכן 2014בינלאומיים. סך התשלומים ששילמה גדיב בגין רכישות כאמור בשנת 

  .בהתאמה, דולר מליון 657 -וכ, דולר מליון 542 -כ היו, 2013

 החברה תחדל בו המועד או 31.12.2014 מבין למוקדם עד בתוקף הינו העיבוד הסכם 1.9.2.3

  למועד זה, החברות ממשיכות לנהוג עפ"י הסכם זה. . גדיב של היחיד הבעלים להיות

  הארומטייםפעילות  תחום על כללי מידע 1.9.3

 של תחרותי בשוק ומדובר) Commodities( סחורות הינם הארומטיים המוצרים מרבית

 לעליית גרמו, הסיני השוק ובראשם המתפתחים השווקים התעוררות. וביקוש היצע

 הארומטיים המוצרים ובכללם, המשך מוצרי לייצור המשמשים, רבים למוצרים הביקוש

, אשר אמורים הארומטיים בתחום הפועלים בעולם נוספים מפעלים מוקמים יוצא וכפועל

  המוצרים.להוסיף בעתיד הקרוב כושר ייצור ניכר ולהשפיע על היצע 

 שינוי של במקרה, השאר בין, להשתנות עשוי אשרמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, 

 עליהם שליטה איןגדיב ל אשר אחרים עובדתיים/או ו כלכליים מקרו בנתונים מהותי

  .זה דוחלמועד גדיב ל ידועים ושאינם
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הארומטיים הינם חברות יצרניות בתחום  המוצרים, הלקוחות העיקריים של אופיים בשל

  הכימיה והפלסטיקה. 

  .זה לפרק 1.19  המוצרים הארומטיים חלות מגבלות תקינה וחקיקה כמפורט בסעיף על

 תחום. והכימיה הפלסטיקה לתחום בעיקר מיועדים הארומטיים המוצרים לעיל כאמור

 קסילןאפאר יצרני בכניסת מלווה(אשר  באסיה מהירה בצמיחה מאופיין ההפלסטיק

 השפעותירידה בכמויות הנצרכות עקב  ניכרת, באירופה זאת ולעומתבאזור זה)  חדשים

  .פראקסילןבהיצע  עודפי, מורגשים לפיכך וסגירת מתקני ייצור של מוצרי המשך המיתון

 SHALEמהותי בתחום הארומטיים. עקב המעבר ל  שינוי"ב ארהניכר ב 2014במהלך שנת 

GAS חסור בבנזןיוצר מ –מצידו  –זינה לייצור בנזן, אשר ה יחומרמ אחדמחסור ב נוצר .

   "ב מחסור במרכיבים ארומטיים כבדים.בארה מורגש כן

  קריטיים הצלחה גורמי 1.9.4

 בין ,מתחריה מול אל ובידולה מיצובה לצורך שיטות במספר נוקטת גדיב השנים לאורך

  :היתר

 גבוהה איכות על ובשמירה אספקה בזמני העומדת אמינה כחברה מוניטין תריצי 1.9.4.1

  .המוצרים של ואחידה

 גבוה ניצולת לשיעור להגיע לגדיב מאפשרים שנים רב וניסיון גבוהה טכנולוגית יכולת 1.9.4.2

 המאפשרים, אופטימלית אנרגטית לניצולת ייחודיות שיטות והפעלת הגלם חומרי של

. בנוסף, קבלת מלוא צרכי הגז הטבעי החל מאפריל המוצרים ייצור עלויות הוזלת

  יב.גד של האנרגיה בצריכת להתייעלות ההביא, 2013

 מוצרי של הגלם חומרי של ההובלה עלויות את מקטינה אשר, החברה למתקני קרבה 1.9.4.3

 הארומטיים המוצרים ייצור את לנווט לגדיב החברה בין הקשר מאפשר, כן כמו. גדיב

 מזרימה יורד ארומטיים למוצרים הביקוש כאשר .)זה חשבון על זה(הבאים  הבנזין או

  .ולהיפך לחברה חזרה גלם חומרי יותר גדיב

 מוצריה איכות של מתמיד בשיפור וכספים משאבים משקיעה גדיב -  איכות על הקפדה 1.9.4.4

  .איכותי מוצרים קו בעלת כחברה ובמיצובה

כל אלה ואופן ההתקשרות של גדיב עם הלקוחות בהסכמים ארוכי טווח, מאפשרים לה 

ים להתמודד עם שינויים בשוק וכניסה של מוצרים שמקורם במתקני ייצור גדול

  וחדשים, בסין.
 

  עיקריים כניסה חסמי 1.9.5

לתחום עיקריים הגורמים המפורטים להלן מהווים חסמי כניסה  ,החברה להערכת 

  הפעילות של גדיב: 

  בקרבה למפעל; קוקיזבאספקת חומרי גלם והצורך בקיומו של מפעל  תלות 1.9.5.1

בהשקעת הון גדולה, כאשר היקף ההשקעה מושפע מתפוקת קו הייצור ואיכות  הצורך 1.9.5.2

 הייצור הנדרשים; 
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 מוצרים לייצור מתקנים והפעלת להקמת הדרושים הרגולטוריים האישורים קבלת 1.9.5.3

  ;בתנאיהם ועמידה ארומטיים

  ;נרחב טכנולוגי וניסיון ידע 1.9.5.4

  שלוש);- (כשנתיים מפעל להקמת הנדרש יחסית ארוך זמן משך 1.9.5.5

 ולקוחות קיימים לקוחות מול לטיפול המתאימים, והפצה שיווק בערוצי צורךה 1.9.5.6

  .גדיב של מתחרותיה מול אל התחרות לצורך, פוטנציאליים

נוספים אודות התחרות בתחום הפעילות של גדיב וגורמי הסיכון בפעילות גדיב, ראה  לפרטים

  .זה לפרק 1.22 - ו 1.9.11 בסעיפים 

  מוצרים  1.9.6

 העיבוד בהסכם כאמור מהחברה הנרכשים הגלם מחומרי המופקים, העיקריים גדיב מוצרי  

  :הינם, זה לפרק 1.9.2  בסעיף

הבנזן משמש ככימיקל בסיסי בייצור מגוון רחב של מוצרים המשמשים בחיי  - בנזן 1.9.6.1

יקרבונט וכד', אך איננו משמש כמוצר סופי הנצרך פוליסטירן, פול כגוןהיומיום, 

  ישירות על ידי צרכנים סופיים.

ציפוי ונפוץ  אומשמש מרכיב בייצור פוליאוריטן המשמש להכנת קצף לבידוד  -טולואן  1.9.6.2

  ראקסילן ובנזן.אבתעשיות הרכב, הריהוט, הבניה ועוד. הטולואן משמש גם לייצור פ

קסילן וכן כממס אורגאני בתעשיית אראמשמש כחומר גלם לייצור הפ - קסילן 1.9.6.3

  הצבעים. 

מהווה מרכיב חשוב בייצור פוליאסטר שהינו מרכיב בתעשיית הביגוד.  - פאראקסילן 1.9.6.4

 המוצר הינו זה מוצר. למשקאות אריזות לייצור גלם חומרכמו כן הוא משמש כ

  .גדיב של המרכזי

 .אנהידריד פטאליק לייצור גלם כחומרמשמש  -  אורתוקסילן 1.9.6.5

 שרפים לייצורמשמש לייצור מרככים לתעשיית הפלסטיק,  - אנהידריד יקפטאל 1.9.6.6

  וכן לייצור פוליאסטרים שונים. הצבע לתעשיית

מגיע מתעשיות הצבעים והציפוי. כמו  ממיסיםעיקר הביקוש ל - )ממסיםסולבנטים ( 1.9.6.7

חומר גלם בחקלאות בתחום קוטלי המזיקים, קוטלי עשבים  הממסים יםכן משמש

  חומר גלם בתעשיית הניקוי ולמיצוי שמני מאכל.כוכדומה וכן בתעשיית הדפסת הדיו, 

   ):טונות(באלפי  גדיב שייצרה המוצרים כמויות בדבר נתונים להלן

  צרמו  2014  2013

  זןבנ  86  100

  לואניםטו  161  161

  ילניםקס  172  207

  ריםאח  95  114

  "כסה  514  582
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 7.3.2014משריפה שארעה ביום  נובעת, 2013לעומת  2014בייצור בשנת  הירידה

באחד ממתקני הייצור של גדיב, אשר גרמה לקיטון בייצור. נכון לתאריך הדוח, חזרו 

  בצורה תקינה.  מתקני גדיב לפעול

  המוצרים ורווחיות הכנסות פילוח 1.9.7

 סעיף ראה 2012-ו 2013 ,2014אודות סך ההכנסות בתחום הארומטיים בשנים  לפרטים

  . זה לפרק 1.5 

 או 10%מוצרים, אשר שיעורם הינו  קבוצתבתחום פעילות המוצרים הארומטיים  אין

  מסך הכנסות החברה.  יותר

  לקוחות  1.9.8

בשנת  97% -וכ 2014 בשנת 95% -כ, מרבית מכירותיה של גדיב (הדוחלמועד  נכון 1.9.8.1

, וכן הודו, אירופה, התיכון הים אגן באזור בעיקר"ל, בחו ללקוחות נעשות) 2013

  בארה"ב. 

 ומסופקים אחרים מוצרים לייצור גלם כחומר משמשים גדיב של ומוצריה הואיל 1.9.8.2

 אספקה בקיום רבה חשיבות רואים גדיב של לקוחותיה, תעשייתיות לחברות בעיקר

 של ובאמינותה) גדיב מוצרי של, דהיינו( נדרשים הם להם הגלם חומרי של סדירה

 יחסית שמרנית בתעשייה מדובר מכך יוצא כפועל. מוצריה לאספקת הנוגע בכל גדיב

 .גדיב כדוגמת, השונים הספקים עם טווח ארוך פעולה בשיתוף לפעול המעדיפה

 מתחדשים לרוב אשר, שנתיים, גדיב קשורה עם מרבית לקוחותיה בהסכמים לפיכך 1.9.8.3

 ידועים למחירים/או ו לנוסחאות בהתאם נקבעים המוצרים מחירי. שנה מידי

 השונים הלקוחות עם ההסכמים מרבית. בינלאומיים בפרסומים המתפרסמים

גדיב נדרשת לייצר את המוצרים  כאשר, קבועים אספקה ובמועדי בכמויות נוקבים

  בינלאומיים מקובלים.  מפרטיםל פי עולספקם 

  קשרי הסחר עם הלקוחות העיקריים נמשכים תקופה ארוכה.  1.9.8.4

   .החברהמהמכירות של  10%להם היוו מעל  המכירותאשר  לקוחות אין לגדיב 1.9.8.5

 . גדיב של יםעיקריה ותיהולגדיב אין תלות בלקוח לחברה 1.9.8.6

  והפצה שיווק 1.9.9

פעילות השיווק של גדיב מכוונת ללקוחותיה הפוטנציאליים, קרי חברות יצרניות בתחום 

  הכימיה והפלסטיקה.

  .ושעוות שמנים, ארומטים העסקית היחידה במסגרת מבוצעת גדיב של השיווק פעילות

  :הבאים המרכיבים על מתבססת גדיב של השיווק פעילות

  .חדשים פוטנציאליים לקוחות וזיהוי ארוך לטווח לקוחות שמירת )1(

  ) ומהתקשרויות תקופתיות. Spot( מזדמנות ממכירות המורכב מכירות תמהיל )2(

 בעלויות לחיסכון התורמות, שונים לקוחות עם) Swap( חליפין עסקאות ביצוע )3(

 .ההובלה
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  הזמנות צבר 1.9.10

של לקוחות בתחום המוצרים הארומטיים נעשות לרוב על בסיס שנתי לשנה  הזמנות

, הסתכם הדוח פרסום למועד סמוךו 31.12.2014ליום  גדיבצבר ההזמנות של קלנדרית. 

 ליום גדיבצבר ההזמנות של בהתאמה.  דולר מליוני 341 - בכו דולר מליוני 441 -כב

   .דולר מליוני 776-עמד על כ 31.12.2013

 תחרות 1.9.11

 ,Exxon Mobil, BP:כגון בינלאומיים ביצרנים ומתחרה מאד תחרותי בשוק פועלת גדיב 1.9.11.1

Repsol YPF, S.A., Cepsa, DHC Petkim ו- Polimeri .היא שחקן קטן בשוק  גדיב

פעילותה  יבאזורהעולמי של יצרני מוצרים ארומטיים, וכך גם מרבית מתחרותיה 

(מדינות אגן הים התיכון ומערב אירופה). יחד עם זאת, באגן הים התיכון העיקריים 

גדיב מהווה שחקן משמעותי הן כיצרן של מוצרים ארומטיים, והן כגורם פעיל בפעילות 

 13%-כ הינו התיכון הים אגן באזור גדיב של חלקה, החברה להערכת. בומסחרית 

  ).7% - , טולואן כ12% -ילן כ, אורטוקס30% -, פארקסילן כ9% - מהשוק (בבנזן כ

בו פועלת גדיב ישנה חשיבות רבה לאמינות של ספקי המוצרים הארומטיים  בשוק 1.9.11.2

וגדיב רואה במוניטין הקיים לה כספק אמין, יחד עם איכות מוצריה, כגורמים 

  העיקריים העוזרים לה בהתמודדות עם מתחרותיה. 

ות התמודדותה עם מתחריה ושיט גדיבבדבר גורמי ההצלחה העיקריים של  לפירוט

  .זה לפרק 1.9.4 סעיף  ראה

הינה היצרנית היחידה בישראל של מוצרים ארומטיים והיא הוכרזה כמונופול על  גדיב 1.9.11.3

 מכירות של המכריע הרוב, זה לפרק 1.9.8 פי חוק ההגבלים העסקיים. כאמור בסעיף 

 נעשה ללקוחות בחו"ל. יבגד

  כושר ייצור 1.9.12

(זרם  Pygasטון  100,000-טון לשנה רפורמט ושל כ 1,000,000-כ של עיבוד כושר לגדיב

טון לשנה מוצרים ארומטיים  585,000-"ל), מתוכם ניתן לייצר כבכאו נוצר אשרארומטי 

לפרטים  .ארומטיים טון מוצרים 514,000 -הדוח, ייצרה גדיב כמות של כ בתקופתשונים. 

  לעיל. 1.9.6.7אודות השפעת שריפה באחד מתנורי הייצור ראה סעיף 

הרכב סל המוצרים משתנה בהתאם לאופטימיזציה כלכלית, המשולבת עם החברה. קווי 

  שעות ביממה.   24הייצור מבוססים על תהליכים רציפים הפועלים 

 ד ממתקני הייצור של גדיבבתוך תנור באחשארעה בתקופת הדוח שריפה לפרטים בדבר 

  וחות הכספיים המאוחדים.בדה' 11 באורראה 

  צפוי טיפול תקופתי במתקני גדיב. 2016בשנת 
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  ספקיםוחומרי גלם  1.9.13

 של היחיד הספק הינה אשרלעיל, פעילותה של גדיב שלובה בפעילותה של החברה,  כאמור

הגלם הנדרשים לגדיב הינם חומרי גלם רגישים מאד  חומרי. גדיב של הגלם חומרי

בין גדיב  הדדיתוקיימים קשיים רבים בהעברתם ממקום למקום. לפיכך, קיימת תלות 

לבין החברה. שינוי מעמדה של החברה ו/או הקשר שלה עם גדיב עלול לגרום לשינויים 

  מהותיים במצבה הכספי של גדיב ובתוצאות פעולותיה. 

  . זה לפרק 1.9.2 העיבוד ורכישת חומרי הגלם של גדיב ראה סעיף  םסכאודות ה לפרטים

  הון חוזר 1.9.14

 : הינו 31.12.2014 ליום גדיב של החוזר ההון

  
  שנכלל בדוחות הכספיים  הסכום

  )דולר במליוני(

  162   שוטפים נכסים

  78  שוטפות התחייבויות

  84  שוטפות  התחייבויותשוטפים על  נכסים עודף

   מימון 1.9.15

באשראי בנקאי (אשראי לזמן קצר ומממנת את פעולותיה באמצעים עצמאיים  גדיב 1.9.15.1

 ואשראי לזמן ארוך).

  אשראי מסגרות 1.9.15.2

לגדיב . גדיב שלצרכיה המשתנים להמימון לזמן קצר, מותאמים מפעם לפעם  היקפי

, כמפורט בטבלה להלן. 31.12.2015מסגרת אשראי לזמן קצר מובטחת, עד ליום 

 הכספיים לדוחות 13 באור ראהוהתנאים בהם ניתנו,  האשראי מסגרות אודות לפרטים

  .4% -הייתה כ 2013-2014  יםבגין אשראי זה לשנ הממוצעת הריבית. המאוחדים

  (במליוני דולר):  גדיבהאשראי לזמן קצר של להלן פירוט היקפי 

  1ת מובטחותומסגר

  
  

סה"כ מסגרות                       
  31.12.2014ליום 

  נוצל בפועל

  
31.12.2014  

סמוך למועד   
  פרסום הדוח
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  מסגרות אשר נחתם לגביהן מסמך מחייב מול הגוף המממן.   1

  מיידי לפירעוןלהעמדה  תנאים 1.9.15.3

 גדיב שקיבלהאשראי לזמן קצר  ומסגרתבנקאי לזמן ארוך  אשראילהבטחת 

 תאפשר בהם עמידה אי אשרמקובלים,  לתנאים גדיב התחייבה, יםבנקאי מתאגידים

 הפיננסיות התניות לפירוט. האשראי יתרת את מיידי לפירעון להעמיד הבנקאי לתאגיד

  .המאוחדים הכספיים לדוחות' ה13 באור ראה
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  ארוך לזמן אשראי 1.9.15.4

  
  

  
 מטבע

  ההלוואה

  
 מנגנון
  השינוי

 קרן ליום  יתרת
31.12.2014 

 )דולר  במליוני(

ריבית  שיעור
ממוצע בשנת  

2014  

ריבית  שיעור
ממוצע בשנת 

2013  

  4.8%  4.7%  43  ליבור  דולר  מקומיים בנקאיים תאגידים

   מהותיים הסכמים 1.9.16

, גדיבהרגיל, שנחתמו על ידי  םקיהעס במהלך שלא, מהותיים הסכמיםלפרטים אודות 

 בדוחת ראותמה פהקות, בפיהםאית לזכ יאה העתד להם או שלמיטב ידיצ הניה גדיב אשר

המאוחדים וכן  הכספיים לדוחות' ג20 באורראה  ,תקופה באותה פעילותהעל  שפיעושה או

עם החברה לעיבוד רפורמט ודריפולן ולרכישת בנזן, טולואן,  הסכםלפרק זה ( 1.9.2 סעיף 

  ).C9 -ו רפינט ,קסילן, נפטא

  הליכים משפטיים 1.9.17

תי בבם ועומדים התלויי, לחברה םתייוהמ משפטיים כיםיהל גדיב כנגד איןלמועד דוח זה, 

  . המאוחדים ב' בדוחות הכספיים 20כמפורט בבאור , למעט טפמש

  פי להתפתחות בשנה הקרובה צ 1.9.18

 עןבצל החליטה שגדיב, גילרה עסקיםת ממהלך הו, אין לגדיב תכניות החורגזה דוח למועד

ות אצום ותיקסעהב צמ לת עהותימ הן השפעלה היות, אשר עשויה לרובהבמהלך השנה הק

. גדיב והחברה בוחנות הצעדים הנדרשים זה דוחואשר לא פורטו במסגרת  תיהופעול

   .החברות לחוק 323לביצוע מיזוג של גדיב לתוך החברה, בהתאם לסעיף 

  ין החורגים מעסקי גדיב הרגיליםיאו ענ אירוע 1.9.19

 החורגים לפרק זה 1.9  בסעיףן ודנ שלא עניין או אירוע כל קיים לא, החברה ידיעת למיטב

 שר יואש, יתשרפהא םתוצאת אום, קפ, היםבשל טיב גדיבממהלך העסקים הרגיל של 

  ת על החברה. יתמהו העפשה להם תויהל עשויה או םהל
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  הבסיסיים והשעוות  השמנים פעילות 1.10

 כללי 1.10.1

לעיל, במסגרת תחום פעילות הפטרוכימיה עוסקת החברה, באמצעות שב"ח,  כאמור

 וכן סיכה חומריבייצור ושיווק שמנים בסיסיים ושעוות המשמשים כחומרי גלם בייצור 

  . והמזון, הגומי החקלאות, הבניה, הנרות בתעשיית גלם כחומרי

 דלק חברות שלוש ושל החברה של משותפת בבעלות כחברה 1965"ח נוסדה בשנת שב

המוצרים המיוצרים על  מרביתנמצאת בבעלותה המלאה של החברה.  2010משנת  והחל

ואינם מיועדים  םייצור מוצרים אחריל"ח מהווים מוצרי ביניים או מרכיבים שבידי 

 בתחומי מונופוליןבעלת כ"ח שב הוכרזה 1989 בשנתצרך על ידי הצרכן הסופי. ילה

  .והשעווה הבסיסיים השמנים

"ח בייצור שב את המשמשים הגלם חומרי ומרבית החברה בחצרי ממוקמים"ח שבי מתקנ

  .)לעיל 1.2.3 נרכשים מהחברה (ראה תרשים בסעיף  מוצריה

תקופת  רובשוק השמנים הבסיסיים הינו תנודתי באופיו והתאפיין במרווחים נמוכים ב

 הדוח.

  שוק השעוות שמר על יציבות במרווחים בתקופת הדוח.

 מוצרים 1.10.2

  :הינם העיקריים ח"שב מוצרי 

, ולתעשיה שמנים אלה מהווים חומר גלם לייצור שמני סיכה לרכב -  בסיסיים שמנים 1.10.2.1

  כמוצר סופי הנצרך ישירות על ידי צרכני קצה. יםמשמש םאך אינ

, הדטרגנטים, הדשנים, הצמיגים, הנרות לתעשיית בעיקר תמשמש - פראפינית שעווה 1.10.2.2

  .קצה צרכני ידי על ישירות הנצרך יאיננה משמשת כמוצר סופ אך, והדבקים הגומי

 סופי מוצר מהווים אלה שמנים - ועוד תעשייה, הרכב לתעשיית - סיכה שמני 1.10.2.3

 "ח. שב ידי על זניח בהיקף ומיוצרים

 המשמשיםכגון אמולסיות (תחליבים), שמן מונע אבק ועוד,  - גבוה ערך בעלי מוצרים 1.10.2.4

  . תעשייתיים לצרכים

סעיף  ראה 2014 - ו 2013אודות סך ההכנסות בפעילות השמנים והשעוות בשנים  לפרטים

  . זה לפרק 1.5 

 יותר או 10%מוצרים, אשר שיעורם הינו  קבוצתבתחום פעילות השמנים והשעוות  אין

  מסך הכנסות החברה. 

  לקוחות 1.10.3

 בסיסיים שמנים 1.10.3.1

ממכירות השמנים הבסיסיים נעשות ללקוחות בחו"ל, אשר  18% -כ, הדוח למועד נכון

, בארץ"ח שבהעיקריים של  לקוחותיההינם, בעיקרן, חברות יצרניות בתחום השמנים. 

  . הגדולות השמנים ייצור חברות בעיקר הינן
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 שעווה מוצרי 1.10.3.2

השעווה המיוצרים על ידי שב"ח  נמכרים  מוצריממכירות  67% -כלמועד הדוח,  נכון

ללקוחות בחו"ל, אשר הינם, בעיקרן, חברות מסחר או ספקי שעווה ליצרני נרות. 

  .נרותה יצרני הינם, בארץ"ח שב של העיקריים לקוחותיה

 הון חוזר  1.10.4

 :הינו 31.12.2014 ליום"ח שב של החוזר ההון

  

  שנכלל בדוחות הכספיים  הסכום

  )דולר במליוני(

  33  שוטפים נכסים

  9  שוטפות התחייבויות

  24  שוטפות  התחייבויותשוטפים על  נכסים עודף

   מימון 1.10.5

 באשראי בנקאי לזמן קצר.ו"ח מממנת את פעולותיה באמצעים עצמאיים שב 1.10.5.1

  אשראי מסגרות 1.10.5.2

"ח מסגרת לשב"ח. שב שלצרכיה המשתנים להמימון לזמן קצר, מותאמים  היקפי

 אודות לפרטים .כמפורט בטבלה להלן, 31.12.2015אשראי לזמן קצר מובטחת, עד יום 

המאוחדים.  הכספיים לדוחות 13 באור ראה, ובהם ניתנ והתנאים האשראי מסגרות

  .5.2% -כהייתה  2013-2014 יםבגין אשראי זה לשנ הממוצעת הריבית

   מליוני דולר):(ב שב"חלהלן פירוט היקפי האשראי לזמן קצר של 

  1ת מובטחותומסגר

  
  

סה"כ מסגרות                       
  31.12.2014ליום 

  נוצל בפועל

  
31.12.2014  

סמוך למועד   
  פרסום הדוח
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  מסגרות אשר נחתם לגביהן מסמך מחייב מול הגוף המממן.   1

  פי להתפתחות בשנה הקרובה צ 1.10.6

הנדרשים לביצוע מיזוג של  הצעדים את"ח והחברה שב, בוחנות זה דוח למועד נכון

   לחוק החברות. 323שב"ח לתוך החברה, בהתאם לסעיף 

  הרגילים שב"חאו ענין החורגים מעסקי  אירוע 1.10.7

 לפרק זה 1.10  בסעיףן ודנ שלא עניין או אירוע כל קיים לא, החברה ידיעת למיטב

 םתוצאת אום, קפ, היםבשל טיב שב"חממהלך העסקים הרגיל של  החורגים

   ת על החברה.יתמהו העפשה להם תויהל עשויה או םהל שר יואש, יתשרפהא
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 חלק ד' – תחום פעילות הסחר
 

  הסחר פעילות תחום 1.11

  הפעילות תחום על כללי מידע 1.11.1

נפט גולמי ו/או ימית של  הלהובל מיכליות חוכרת החברהבמסגרת פעילותה בתחום זה, 

, וכן מחכירה אותן מוכרת או רוכשת היא אותם חומרים בהןמוצרי נפט, ומשנעת 

 הכספיים בדוחות 19 באור גם ראה נוספיםלפרטים  .בחכירות מסע לגורמים שונים

הוא  2015 שנת תחילתבו המיכליות מספר צומצם 2013-2014השנים  במהלך. המאוחדים

. שנתייםעד  לשנה חכירה בהסכמי טון 40,000 - 35,000 - כ של בקיבולת יכליותמ 6 על עמד

בהתאם , ישראלי בצוות מאוישת הללו המיכליות אחת היתה, תקופת הדוחמ חלק במהלך

. החיוניים האינטרסים צו מכוח, והתשתיות האנרגיה במשרד הדלק מינהל מנהל להוראות

  זה. לפרק 1.19.16.6 לפרטים נוספים ראה סעיף 

של (רכישה ומכירה של נפט גולמי ו ומוצריו גולמי בנפט מסחרתחום פעילות הסחר כולל 

רכש חומרי גלם מצדדים  ,)בישראל אשר אינם מיוצרים במתקני החברה נפט, מוצרי

מסחר במוצרים סופיים אשר יוצרו  -שלישיים, לצורך שימוש בחברות הקבוצה ולעתים 

 תחום כולל, הסחר לפעילות המתלווים השוק סיכוני גידור לצורך, בנוסףבמתקני החברה. 

והמתייחסים  עתידיים וחוזים אופציות כדוגמת, הנפט מחירי על בנגזרות מסחר, פעילותה

  לפעילות בתחום זה בלבד.

תנודתיות גדולה בכדאיות ביצוע עסקאות סחר כמתואר לעיל, מתקיימת שונות רבה  בשל

 – כךבהיקפי פעילות הסחר של החברה, בין תקופות דיווח שונות ובתוך כל תקופת דיווח. 

 שאינו בהיקףמן הסוג האמור,  בודדות, ביצעה החברה עסקאות 2014-2013 יםשנההלך במ

  . לחברה מהותי

 הבנות החברות או החברה במתקני לשימוש המיועדים מוצרים של ומכירה רכישה פעילות

אינה ככלל הפעילות הרלבנטי, ו מתחום אינטגרליחלק  מהווהאו המיוצרים על ידן, 

  תחום פעילות הסחר.  מסגרת ב מתבצעת

 בו החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה 1.11.2

 מחיריב שינויים עקב בשוק הנוצרות הזדמנויות על בעיקר מתבסספעילות הסחר  תחום

ובין סוגי נפט ומוצרי נפט  השונים השווקים בין המחירים ומפערי ומוצריו הגולמי הנפט

  שונים.

אודות הגורמים המשפיעים על היצע ו ומוצרי נפטלפרטים נוספים אודות מחירי נפט גולמי 

 -ו 1.7.2.2 הנפט הגולמי ומוצריו וגורמים ומגמות בצריכת מוצרי נפט, ראה סעיפים 

  . זה לפרק 1.7.2.3

וכדאיות פעולות שונות בתוך תחום הפעילות,  הפעילות תחום כדאיות, מאפיינים אלהבשל 

  עשויה להשתנות באופן משמעותי מעת לעת. 
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 קריטיים הצלחה גורמי 1.11.3

אופיו של שוק הסחר בנפט ומוצריו ובשל ריבוי המשתתפים בשוק זה (כדוגמת  בשל

ובשל אופיו סוחרים ספקולטיביים, אשר אינם משתמשים בפועל בנפט אותו הם רוכשים), 

להערכת של שוק חכירת מיכליות הדלק המאופיין בתנודתיות ובריבוי משתתפים אף הוא, 

 רכישהבתחום  ומקצועי מיומן אדם כחו הינ העיקריגורם ההצלחה הקריטי  ,החברה

ומערכות מידע ובקרה התומכות בפעילות  סיכונים וגידורומכירה של נפט ומוצריו 

  ומאפשרות גידור הסיכונים.

, מרחיב ומעמיק את קשת האפשרויות זקוק, קשר בעלות או קשר עסקי לבית בנוסף

  .הסחר פעילות מבצעהפתוחה בפני 

 עיקריים כניסה חסמי 1.11.4

 הם פיננסי חוסןבנפט גולמי ובמוצרי נפט בתחום הפיסי, וכן  פעילותהחברה,  להערכת

בשל הצורך בהון  היתר בין, ובחכירת אוניות חסמי כניסה משמעותיים לתחום הסחר בנפט

בתנאי אשראי הולמים.  לסחור בתחום ספקים של ובנכונותמשמעותיים  בהיקפיםחוזר 

    וצרכיהם, עשויה להוות יתרון משמעותי. זה בשוק השחקנים עם היכרות, כן כמו

 מוצרים 1.11.5

כמו כן עשויות במסגרת תחום הפעילות.  להיכלל עשוייםסוגי הנפט הגולמי ומוצריו  כל

   להיכלל בתחום הפעילות מיכליות להובלת נפט גולמי או מוצרי נפט, בגדלים שונים.

 ושירותים מוצרים ורווחיות הכנסות פילוח 1.11.6

  . לפרק זה 1.5 סעיף  ראה 2013-2014 בשניםאודות סך ההכנסות בתחום הסחר  לפרטים

בתחום פעילות הסחר קבוצת מוצרים או שירותים אשר שיעורה  איןנכון למועד הדוח, 

  הכנסות החברה.  מסך יותר או 10%הינו 

 2012של הפעילויות השונות בתחום הסחר בשנים  התפעוליתפירוט אודות הרווחיות  להלן

– 2014:   

 הפעילות
  תפעולי(הפסד)  רווח
 דולר) במליוני(

2014  2013 2012  

  )8(  )4( 4            מיכליות של והחכרה חכירה

 --  --   1         ומוצריו גולמי בנפט מסחר

 )8(  )4(  5           סה"כ רווח (הפסד) תפעולי

  

  לקוחות 1.11.7

, זקוק ובתי נפט חברות: כגוןלקוחות וספקים בחו"ל,  עם מתבצעתפעילות הסחר  עיקר

עיקר פעילות חכירת האניות והחכרתן, מתבצעת אף היא עם לקוחות . ועוד סחר חברות

  וספקים בחו"ל.
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 של או, ההתקשרות בעסקאות חוזים עתידיים למכירה או רכישה של נפט ומוצריו, כן כמו

 אינטראקציה כל ללא אלקטרוני מסחר במסגרת או צדדיות דו בעסקאותנעשות , נגזרים

  .המוכר או הקונה עם

מהמכירות של  10%היוו מעל  מפעילות הסחרלהם  המכירותאשר  לקוחות אין לחברה

  . החברה

  והפצה שיווק 1.11.8

לעיל, העסקאות בתחום הפעילות מתבצעות בהתקשרויות ע"פ הזדמנויות שמזהה  כאמור

ואת השחקנים  והאניות להובלתו החברה בשוק. היכרותה של החברה את שוק הנפט

   העיקריים בו וצרכיהם, מסייעת לה בזיהוי ההזדמנויות כאמור. 

  תחרות 1.11.9

ריבוי השחקנים בשוק  לבשבתחום הפעילות הינה רחבה מאוד וזאת, בעיקר  התחרות

בתחום הפעילות  משמעות קיימתואפשרויות המסחר המגוונות בנפט או מוצריו.  העולמי

להיכרות עם תחום הנפט בכלל ועם השחקנים בתחום זה בפרט, היכרות עם צרכיהם 

  המשתנים של לקוחות בתחום זה מחד והיכרות עם מחזיקי מלאים ויצרנים מאידך.

 וספקים גלם חומרי 1.11.10

 בספק תלות לחברה ואיןהחברה רוכשת את הנפט הגולמי מספקים שונים ברחבי העולם, 

  לחברה אין תלות בספק אניות כלשהו. .כלשהו

  חוזר הון 1.11.11

  :הינו 31.12.2014 ליוםהסחר  חברות של החוזר ההון

  

  שנכלל בדוחות הכספיים  הסכום

  )דולר במליוני(

  25  שוטפים נכסים

  34  שוטפות התחייבויות

 שוטפים נכסים על שוטפות התחייבויות עודף

  )חוזר בהון(גרעון 
)9(  
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  מידע נוסף הנוגע לחברה בכללותה –ה'  חלק

  19 קבוע ורכוש מתקנים 1.12

: להלן( חיפה במפרץ אחד במתחם מצויים"ל, גדיב ושב"ח, כאו, החברה מתקני 1.12.1

כוללים יחידות זקוק ראשוניות (זקוק גלם), מתקני פיצוח  החברה מתקני"). המתחם"

 יחידות), הדלק מוצרי של ואשפרה זיכוך תהליכי(המבצעות  פרום ויחידות ומימניקטליטי 

 מתקנים), ואספלט, הבנזין ממרכיבי כאחד המשמש, איזומרט(לייצור  נוספות ייצור

, כח(תחנת  שרותים ומתקני') וכד צנרת, אחסון מיכלי(מבנים,  תשתית, בגופרית לטיפול

 ). אש כיבוי ציוד, בשפכים טיפול

 קבוצת), OCU-ה ומתקן פיצוח(מתקן  מונומרים מתקני קבוצת"ל כוללים כאומתקני 

  . פוליפרופילן מתקני וקבוצת פוליאתילן מתקני

מחומרי הזינה, מתקנים לייצור פאראקסילן  BTXגדיב כוללים מתקנים לזיקוק  מתקני

  צור סולבנטים ומוצקים.ומתקני יי

ומתקני  HVGO"ח כוללים מתקנים להפרדת שמנים בסיסיים ושעוות מזרם שב מתקני

  אשפרה לקבוצות מוצרים אלה.

אישרה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, בתנאים, תכנית מתאר  2014בשנת 

למועצה לשטח עליו ממוקמים מתקני חברות הקבוצה. על החלטתה זו, הוגשו עררים 

  הארצית לתכנון ולבניה. 

דולר. לפירוט  מליון 2,074 - כ הינה, 31.12.2014המופחתת של המתקנים ליום  העלות 1.12.2

 לדוחות 11 באור, ראה בדבר רכוש קבוע לסוגיו השונים, לרבות פחת שנצבר בגינו

 .המאוחדים הכספיים

, החברה זכאית להרשם כחוכרת מאת 24.1.2007פי הסכם הנכסים החדש שנחתם ביום  על 1.12.3

מדינת ישראל של מקרקעין במפרץ חיפה, אשר ברובם רשומים כיום על שמה, בהיקף של 

שנים מיום חתימת ההסכם, ועל פי בחירתה  49דונם, בחכירה מהוונת לתקופה של  2,133

 1,600 -רקעין האמורים, החברה מחזיקה בכשנים נוספות. מתוך המק 49לתקופה של 

דונם, מתוכם זכאית כאו"ל להירשם  390 - דונם. מתקני כאו"ל ממוקמים על שטח של כ

 דונם 80 -כ דונם, מהם 86 -כדונם. מתקני גדיב ממוקמים על שטח של  380- כבעלים של כ

דונם  6-. כרשומה על שם גדיבהלגדיב על ידי החברה בחכירה מהוונת לדורות,  מוחכרים

 הצדדים ממשיכים, הדוח למועד. 30.8.2006נוספים הוחכרו לגדיב על ידי החברה עד ליום 

 המוחכרים דונם 43 - כ על ממוקמים"ח שב מתקני .האמור החכירה הסכם פי על לפעול

המקרקעין, מוחכרים לצד ג', או משמשים לשימושים שונים  יתרת. החברה"י ע"ח לשב

 הדרושים לפעילות החברה, ואינם מוחזקים ייחודית על ידי החברה. 

  

 

                                                 

  .המאוחדים הכספיים לדוחות' ג20 באורראה גם זכויות החברה בנכסים,  לתאור 19 
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  המוניציפלי החל על שטח המתחם  המשטר 1.12.4

המפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה לרבות שטח המתחם, מהווה חלק מן השטח  שטח

אודות ההסכם שבין החברה לבין רשויות מקומיות  לפירוטהמוניציפלי של עיריית חיפה. 

 דוחותב 4'ג20 באורהמתחם, ראה מסויימות בנוגע למשטר המוניציפלי החל על שטח 

דונם  56 -מקרקעי ישראל שטח של כ ממנהל החברה חוכרת, בנוסף המאוחדים. הכספיים

 אלה.  באזור ג'למה (בסמוך לקרית טבעון). הסכם הנכסים החדש חל גם על מקרקעין

מתקן עזר ליבוא ולאחסון אתילן בנמל  ישראל נמלי מחברת וגדיב"ל כאו חוכרות, כן כמו

 הקישון ומתקני ניטול כימיקלים. 

: להלןדונם באזור נמל רוטרדם, הולנד ( 127- דוקור ממוקמים על שטח כולל של כ מתקני 1.12.5

לבין עיריית  BASF Nederland BVבין  1994"). על פי הסכם מפברואר דוקור אתר"

 היא החכירה"ל, הנ ההסכם פי עלרוטרדם, מחכיר נמל רוטרדם לדוקור את אתר דוקור. 

להאריך את  אופציותדוקור ל כאשר, 2019 בפברואר המסתיימת שנה 25 של לתקופה

שנה כל אחת. דמי החכירה השנתיים הינם בסך של  25תקופות נוספות בנות  3-החכירה ב

  אלפי אירו.  365 -כ

להידרש להשיב את הקרקע נקייה  דוקורמן הנמנע, כי בעת סיום החכירה, עלולה  לא 1.12.6

 Domo- מזיהום. לאור השיפוי החלקי שניתן לחברה בת בבעלות מלאה של כאו"ל מ

Chemicalלא צפויה לכאו"ל או לה חשיפה מהותית מדרישה כאמור.  ,, להערכת החברה 

החברה  הערכתצופה פני עתיד.  הערכת החברה בדבר חשיפתה הנ"ל הינה בגדר מידע

מבוססת, בין השאר, על השיפוי החלקי שניתן לחברה הבת של כאו"ל כאמור ועל 

ייתכן שהערכת החברה לא תתממש, בין היתר, במידה  .ממצאיו של יועץ איכות הסביבה

 Domo Chemicalו/או יתגלעו מחלוקות עם  Domo Chemicalשיחול שינוי במצבה של 

  ויות בממצאיו של יועץ איכות הסביבה.ו/או ימצאו טע

  ופיתוח מחקר 1.13

 אלא, ופיתוח מחקר של עצמאית מהותית פעילות –ככלל  – ותמקיימ אינן החברות 1.13.1

מספקי ידע חיצוניים, שהם חברות  ןלצורך פעילות להן הדרוש הידע את בדרך כלל רוכשות

 כמפורטבינלאומיות המתמחות בפיתוח ידע לתעשיית הזקוק והפטרוכימיה ובמכירתו, 

  . זה לפרק 1.14  בסעיף

לצורך צמצום הפליטות לסביבה  להן רושהד ידע מתמחים מספקים ותאף רוכש החברות 1.13.2

  . זה) לפרק 1.18.2 (לפרטים נוספים ראה סעיף  הןממתקני הייצור של

 מוחשיים לא נכסים 1.14

לחברה  איןפעילות הארומטים, השמנים והשעוות,  ובתחום הדלקיםפעילות  בתחום 1.14.1

 זכויות בנכסים לא מוחשיים מהותיים. 
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 Carmel Olefins"מ,בע אולפינים כרמלבישראל:  רשומים מסחר סימני שישה"ל לכאו 1.14.2

Ltd.,  ,לוגו כאו"לCapilene® ,Carmelstat® ו- Ipethene®.  פטנטים בקשר  2כאו"ל רשמה

ואינם מהותיים לפעילותה של  ובטיוואן"ב בארהעם פיתוח מוצריה. הפטנטים רשומים 

 "ל. כאו

ידע  לספקי תמלוגים ומשלמות בידע שימוש רשיון רוכשות החברותפעילותן,  לצורך 1.14.3

 נשוא במתקן השנתי הייצור בהיקף התלוי, משתנה בסכום או קבוע בסכום נייםחיצו

, להפעלתם הכרחיים הינם המתקנים הוקמו פיהם שעל בידע השימוש רשיונות. הרשיון

 בהם במקרים גם, הידע הסכמי פי על. נרכשו הם עבורם הספציפיים למתקנים וניתנו

 ייצור לצורך בידע שימוש ולעשות להמשיך זכאיות החברות תהיינה, ההסכם יסתיים

 סכומי. ידן על תמלוגים משולמים או שולמו ובעבורו הרשיון ניתן שעבורו בהיקף

 . לחברות מהותיים אינם התמלוגים

  אנושי הון 1.15

 –דלקים, יחידה עסקית  –שלוש יחידות עסקיות: יחידה עסקית  פועלות הקבוצה במסגרת

יחידות  את כוללתארומטים שמנים ושעוות. כל יחידה עסקית  –פוליאולפינים ויחידה עסקית 

ופונקציות  האחזקה פונקציות אתהייצור הרלבנטיות, את פונקציות השיווק והמכירות של מוצריה, 

ובלתי אמצעי לאורך שרשרת  ברור, ישיר קשר ליצור הינה האמור הארגוני המבנה מטרתנוספות. 

הערך של כל אחת מקבוצות המוצרים העיקריות של הקבוצה, תוך ניצול העובדה כי כלל פעילויות 

 בתחומים ומאפשרות, אחד מאתר מתבצעות) בהולנד וקמתהקבוצה (למעט פעילות דוקור הממ

  .עלויותיה את ומפחיתה הפעילות יעילות את המגבירה סינרגיה רבים

 פונקציית את קובעתאופטימיזציה כוללת, אשר  יחידת פועלתהעסקיות,  היחידות של פעילותן לצד

ויחידת אנרגיה המבצעת  בכללותה בקבוצה הערך יצירת שרשרת את הממקסמת הייצור

 וחומרי הגולמי הנפט. אופטימיזציה של השימוש במקורות האנרגיה העומדים לרשות הקבוצה

. הסחרידי יחידת  על נרכשיםהקבוצה ונרכשים על ידה מספקים שונים,  לפעולות הנחוצים הביניים

 ,')וכד מחסנים, וספקים קבלנים עם(התקשרויות  אספקה שרשרת שירותילרבות שירותי המטה 

  לעיל).  1.2.3  במרוכז לכל היחידות העסקיות וליתר היחידות בקבוצה (לפרטים ראה סעיף ניתנים
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 תרשים המתאר את המבנה הארגוני: להלן 1.15.1

 

. להלן מספר עובדים 1,455 31.12.2014נכון ליום הקבוצה בחברות  הועסקו"כ בסה 1.15.2

 : העסקיות היחידותהעובדים בחלוקה לפי 

  ליום עובדים מספר 

 31.12.2014 31.12.2013 

 266 228  החברה והנהלת מטה

 329 564  דלקים עסקית יחידה

  427  ---   )1(משותפים ייצור שירותי עיסקית יחידה

  ---   57  יחידת טכנולוגיה ופרוייקטים

  338  441  פוליאולפינים עיסקית יחידה

  142  165  ושמנים ארומטיים עיסקית יחידה

 1,502 1,455"כסה

ועובדיה נכללים ביחידות  2014יחידה עסקית שירותי ייצור משותפים פוצלה במהלך  )1(

  העסקיות האחרות וביחידת טכנולוגיה ופרוייקטים.

 למועד נכון, לעיל לאמור בנוסף .עובדים 91 ,30.11.2014מועסקים, נכון ליום  דוקורב

באמצעות חברות  עובדים 146 - ו ארעיים עובדים 65 הקבוצה בחברות מועסקים, הדוח

  כוח אדם לעבודות בעלות אופי זמני, ברובן פרויקטים, הקמה ושיפוצים.   

  להלן. 1.15.8.8לתכנית פרישה מוקדמת ראה סעיף 

אין לחברה תלות מהותית בעובד מסוים. יחסי העבודה בחברה  ,הנהלת החברה להערכת

  הינם תקינים. 
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  ואימונים הדרכות 1.15.3

 לעובדית לעובדי התפעול והאחזקה בתחומי עיסוקם, מבצעת הדרכות מקצועיו החברה 

 עובדי ולכללהחברה הרלוונטיים, במסגרת תכניות אכיפה פנימיות המופעלות בחברה, 

 כנדרש, תפקיד צועילב הסמכות ,בטיחות בתחומי חובה הדרכות החברה מבצעת החברה

איכות  ואבטחתוכן הדרכות איכות הסביבה  ,אש כיבוי בנושאי לרבות, חוק פי על

 עיסוקם בתחומי בהדרכות משתתפים מקצועיים עובדים. מידע אבטחתוהדרכות בעניין 

 ציוד של קליטתו לקראת הידע העמקת לצורך וכן המקצועי הידע פיתוח, רענון לצורך

  .חדש

 בטיחות הדרכת, אש כיבוי תרגילי, חירום לשעת תרגילים מתבצעים היצור במתקני

  .מקצועיות והדרכות למפעילים ממוקדת

  העסקה הסכמי 1.15.4

  כללי 1.15.4.1

פי הסכמים קיבוציים מיוחדים - על מועסקים, בחברות המועסקיםהעובדים  מרבית

לבין נציגויות העובדים. חלק מן העובדים, בעיקרם  הקבוצה אשר נחתמו בין חברות

, בין הקבוצה כלל העובדים בחברות עובדים בכירים, מועסקים בחוזי עבודה אישיים.

אם מועסקים על פי הסכם הקיבוצי ובין אם מועסקים על פי הסכם אישי, זכאים, 

 ההסכמים להוראות בהתאם פנסיוני ביטוחסוציאליים, לרבות  לתנאים, שכרם מלבד

  . זה לעניין השונים

בכירים מועסקים על פי חוזי  עובדים 145, נכון למועד הדוח, החברות עובדי כלל מתוך

 ההסכמים לתנאי בהתאם מועסקים עובדים 1,301לעובדים בכירים, עבודה אישיים 

מועסקים על פי  עובדים 9-ו, להם צדהן  הקבוצה שחברות המיוחדים הקיבוציים

  :האמורות העובדים קבוצות של העסקתם תנאי אודות פירוט להלן. אישיים הסכמים

  המועסקים בחוזים אישיים  עובדים 1.15.4.2

 עבודה חוזי במסגרת מועסקים ומעלה מחלקה מנהל של מדרגה העובדים מרבית
  . אישיים

העבודה מפרטים את שכרו של העובד, תנאים נלווים (כגון חופשה, מחלה  הסכמי

והבראה), זכויות סוציאליות (כגון קרן השתלמות וביטוח פנסיוני) וסדרי פיטורין 

  והתפטרות, לרבות הודעה מוקדמת. 

 ולא החברות עסקי סודיות על לשמור העובדים מתחייבים האישיים העבודה בחוזי

 כי העובדים מתחייבים עוד. תפקידם במסגרת אליהם שהגיע במידע שימוש לעשות

 העובד את המעמיד בעיסוק, יעסקו לא בחברה העסקתם מתום אחת שנה במשך

  .ההחבר הסכמת ללא, עמה אינטרסים בניגוד או הקבוצה חברות עם בתחרות

 ,, כוללים כיסויים פנסיונייםהקבוצה בחברותהעבודה האישיים של העובדים  הסכמי

של  זכאותםביטוחים ותנאים סוציאליים והטבות שאינם חורגים מהמקובל, למעט 

 מן. חלק 200% עד שלהבכירים למענק השלמת פיצויי פיטורין לשיעור חלק מהעובדים 

מת או במסלול פיצויים לבחור במסלול פנסיה מוקד זכאים הבכירים העובדים

  . מוגדלים, אם יפוטרו
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  ההנהלה הבכירה של החברה 1.15.5

באשר לתנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה, והתגמולים המשולמים לדירקטורים, 

  .התקופתי בפרק ד' לדוח 21 תקנהראו 

  לעובדים אופציות תכנית 1.15.6

 30,000,000של  בהיקףאישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות  5.9.2007ביום  1.15.6.1

 את החברה דירקטוריון אישר 30.10.2011 ביום"). האופציותתכנית אופציות (להלן: "

  .נוספים אופציה כתבי 29,000,000-ב האופציות תוכנית היקף הגדלת

 פקעו ,בכירים ולעובדים משרה לנושאי 2007-2008שנים ב הקצתה החברהאופציות ש

  .שמומשו מבלי

(אריק) יערי, מנכ"ל החברה,  הקצתה החברה למר אהרון 2013בחודש אוגוסט 

ש"ח  1מניות של החברה בנות  15,397,500-אופציות, הניתנות למימוש ל 15,397,500

ש"ח לכל  2מהון החברה (בדילול מלא) במחיר מימוש של  0.62%-ע.נ., והמהוות כ

 בפרק 21 נהתקו ג' לדוחות הכספיים המאוחדים21אופציה. לפרטים נוספים ראה באור 

    .התקופתי לדוח' ד

 תגמול  מדיניות 1.15.7

אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון  13.5.2014ביום 

החברה, מדיניות תגמול הכוללת שכר ותנאים נלווים בלבד, וללא תגמול הוני. לפרטים 

 28.4.2014ם נוספים אודות מדיניות התגמול ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביו

  ). 2014-01-052155(אסמכתא: 

. 2014לשנת  משרה לנושאי מענקים שלמסגרת  הכללית האסיפה אישרה 1.12.2014 ביום

-2014-01(אסמכתא:  1.12.2014לפרטים נוספים ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

211746.(  

ואישור  לאחר אישור ועדת התגמולאישרה האסיפה הכללית,  3.3.2015ביום 

, מדיניות תגמול מעודכנת הכוללת גם רכיבי תגמול משתנים (כגון מענקים הדירקטוריון

לפרטים של שלוש שנים.  לתקופה 2015ותגמול הוני), אשר תהיה בתוקף החל משנת 

נוספים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראה דוח מיידי שפרסמה החברה 

  ).2015-01-038611(אסמכתא:  25.2.2015ביום 

  .ההפניה דרך על כאן מובא לעיל מיידיים בדיווחים האמור
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     קיבוציים הסכמים 1.15.8

צד להסכמים קיבוציים מיוחדים, המסדירים את תנאי עבודתם  הינן הקבוצה חברות 1.15.8.1

בחודש יולי  עובדיהן, אשר אינם מועסקים במסגרת חוזים אישיים.רוב והעסקתם של 

ועד  1.1.2011מיום  םת העובדים שתחולתיושכר עם נציגו מיהסכ מונחת 2012

ההסכמים כוללים התחייבות לשמירת "שקט תעשייתי" ביחס לכל  .31.12.2017

 .30.9.2017העניינים המוסדרים בהם, עד יום 

ת העובדים בהסכם קיבוצי מיוחד. יוהתקשרה החברה עם נציגו 24.3.2013 ביום 1.15.8.2

כאות העובדים במועד הגעתם לגיל פרישה, למענק בהתאם להסכם, בין היתר, בוטלה ז

אשר  2013בגין ימי מחלה שלא נוצלו, וזאת למעט לגבי עובדים שפרשו במהלך שנת 

 . הזכאותם למענק כאמור לא בוטל

התקשרה החברה עם נציגות העובדים בהסכם קיבוצי מיוחד.  31.12.2013ביום  1.15.8.3

ויתרו העובדים על זכויות מסויימות, אשר לא תוענקנה  בהתאם להסכם, בין היתר,

, בלבד. כמו כן, ביטל ההסכם ויתורים מסויימים עליהם התחייבו 2014להם בשנת 

 .2013העובדים בשנת 

 הנקבע עבודה שכר, היתר בין, קובעים וגדיבהקיבוציים החלים על החברה  ההסכמים 1.15.8.4

ן ותק, משמרות וכו'); זכויות ; תוספות שונות לשכר העבודה (בגי20דרגות פי על

בגין שנות עבודת העובד לחלק מן העובדים סוציאליות, לרבות זכויות פנסיה ומענקים 

"ל ובכאו בחברה הקיבוציים להסכמים בהתאםכן,  כמושנות עבודה.  20- שמעבר ל

, שיהיו ככל, רווחים מענק לתשלום חדשה הנוסח העובדים ונציגות ההנהלה קבעו

 העסקיות לתוצאות התייחסות תכלול אשר, ואילך 2010 שנת בגין, בחברות לעובדים

  .הממוזגת החברה של

 של גמלאיםלמועד הדוח, משלמת החברה לקרן פנסיה באופן שוטף גמלאות עבור  נכון

), שפרשו בפרישה א"מפז הפיצול למועד קודם שפרשו גמלאים(לרבות  החברה

 שאינם בסכומיםמוקדמת, עד הגיעם של גמלאים אלה לגיל פרישה עפ"י חוק, 

  . לחברה מהותיים

יתרת כל התשלומים, שחייבת החברה לשלם לקרן הפנסיה עבור נכון למועד הדוח, 

  . דולר מליוני  1.4-גמלאים כאמור עומדת על סך של כ

 נחתמו"ל, בכאו העובדים נציגות לבין"ל כאו ובין העובדים נציגות לבין החברה בין 1.15.8.5

הסכמים, המסדירים ביצוע יישום המיזוג ביחידות הארגוניות השונות  21.4.2010יום ב

ההסכמים  .השאלת עובדים מכאו"ל לבזןווכאו"ל  בזןבשיתוף פעולה של עובדי 

 וההסדרים הקיבוציים, החלים על העובדים בכל אחת מן החברות, יישארו בעינם. 

  

  

                                                 

 .10%-עליית השכר כתוצאה מעליה בדרגה אחת עומדת בממוצע על כ 20
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 העובדים לנציגות"ל כאו ובין העובדים נציגות לבין החברה בין נחתמו 16.12.2010 וםבי 1.15.8.6

 שייקלטו, חדשים עובדים של עבודתם תנאי המסדירים קיבוציים הסכמים"ל, בכאו

 לעומת פחותים הינם אשר"ל, ובכאו בחברה זהים בתנאים, החל מאותו מועד בחברה

אלה חלים אף על עובדי שב"ח . הסכמים בחברה הוותיקים העובדים של אלה

 המועסקים על פי הסכם קיבוצי.

 חלקם אשר, לעת מעת המתוקנים, מיוחדים קיבוציים הסכמים למספר צד הינה"ל כאו 1.15.8.7

 העובדים: "להלן( הותיקים"ל כאו עובדי של והעסקתם עבודתם תנאי את מסדיר

 דור עובדי: "להלן( ההמשך דור עובדי של זכויותיהם את אחר וחלק") הותיקים

"), אשר אינם מועסקים במסגרת חוזים אישיים והמקנים לעובדים הטבות ההמשך

תוקף ההסכם הקיבוצי שבין כאו"ל לעובדיה מעבר לדרישות חוקי העבודה השונים. 

ושכר העבודה  26.9.2016המסדיר את עיקר תנאי עבודתם כמפורט להלן, הינו עד יום 

  .31.12.2017שתוקפו עד  של עובדי כאו"ל מוסדר בהסכם קיבוצי

הקיבוציים שכאו"ל הינה צד להם קובעים, בין היתר, תעריפי שכר העבודה  ההסכמים

על פי לוחות שכר ודרגות, המתעדכנים מעת לעת והנקבעים לפי סוג העובדים; תוספות 

שונות לשכר העבודה (בגין ותק, שעות נוספות, מילוי תפקידים מסויימים; זכויות 

  רבות ביטוחים, קרן השתלמות, וזכויות פנסיוניות). סוציאליות (ל

  מבנה שינויי של במקרים העובדים זכויות רצף שמירת לעניין הסדרים נקבעו, כן כמו

  "ל.בכאו

העובדים התחייבה, כי לא תיתן הודעה בדבר סכסוך עבודה אלא רק בגין  נציגות

נושאים המוסדרים בהסכמים הקיבוציים החלים על כאו"ל, ותשמור על שקט 

, 28.9.2011תעשייתי בקשר עם האמור. עם זאת, תוקפה של התחייבות זו יעמוד עד יום 

  הוראותיהם. ולא יכלול הארכות של ההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לפי 

 75תכנית פרישה מוקדמת בסך של  וגדיב החברהדירקטוריון  ואישר 29.12.2013 ביום 1.15.8.8

  . 2014מליון ש"ח ליישום במהלך שנת 

 נציגויות עם ח"ושב גדיב ,החברה התקשרו 2014של שנת  השלישי הרבעון במהלך 1.15.8.9

 ,החברה מחויבויות על, 1.1.2014 מיום החל, פיו על, מיוחד קיבוצי בהסכם העובדים

 -ל בהתייחס ,הקיבוציים בהסכמים מהעובדים חלק כלפי פיצויים בגין ח"ושב גדיב

, פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף הוראות הוחלו ,העובדים משכר) 8.33%(מתוך  2.33%

 .1965-תשכ"ג

 פיצויים עודף בגין ח"ושב גדיב ,החברה מחויבויות חלף, 1.1.2014 מיום החלבנוסף, 

 שבין עבודה שנת לכל נוסף חודש בחצי האחרון השכר מכפלת בגובה פיצויים (תוספת

 חלק כלפי )שנה 30 - ל שמעבר עבודה שנת לכל נוסף בחודש וכן 30 - ל 20 השנים

 בבעלות ,פרט לפוליסות ח"ושב גדיב ,החברה יעבירו ,הקיבוציים בהסכמים מהעובדים

 מהשנה החל בהסכם כהגדרתו הקובע מהשכר 4.166%, עובד כל של שמו על ,החברות

 להעסקתו 31 -ה מהשנה החל כאמור הקובע מהשכר 8.33% -ו בחברה להעסקתו 21 -ה

  .בחברה
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"ל מוסדרים על פי ההסכם הקיבוצי לכאו המושאלים החברהתנאי עבודתם של עובדי  1.15.8.10

  .החברההחל על עובדי 

ין דוקור לבין ארגוני עובדים דוקור מועסקים ברובם על פי הסכמים קיבוציים ב עובדי  1.15.8.11

. על אף שתוקף ההסכם 31.3.2014. ההסכם הקיבוצי בדוקור בתוקף עד ליום בהולנד

הקיבוצי האמור פג, דוקור ממשיכה לפעול לפיו ולמועד פרסום הדוח, מתקיימים 

 מגעים עם ארגון העובדים בדבר הארכת ההסכם.

 מיוחדים קיבוציים הסכמים - החברה והפרטת א"פז ומכירת פיצול בעקבות שינויים 1.15.9

   14.6.2006 מיום

 הכללית העובדים הסתדרות לבין החברה בין נכרתו א"פז ומכירת הפיצול הליכי במסגרת 

 קיבוציים הסכמים" (להלן: מיוחדים קיבוציים הסכמים") ההסתדרות(להלן: " החדשה

במסגרת הליכי את זכויות העובדים בחברה  -בין היתר  -"), שמטרתם להסדיר מיוחדים

 כגמלאי של קרן הפנסיה הפרטתה, לרבות מגבלות על פיטוריהם; הסדרי פרישה מוקדמת

; זכות לפיצויים , אשר החברה התחייבה לרכושוזכויות הנלוות לפרישה המוקדמת

נכון למועד הדוח, מוגדלים לעובדים שאינם זכאים לפרישה מוקדמת לתקופה העומדת, 

. כן 2006ביחס לשכר בשנת  10%ותוספת שכר מצטברת של שנים ממועד ההפרטה;  10על 

  מסדירים ההסכמים הקיבוציים פרישה מוקדמת של עובדי החברה.  

  שילמה החברה את כל תוספות השכר בהתאם לאמור לעיל. ,הדוח למועד

התחייבו לשמור על שקט תעשייתי לתקופת ההסכמים הקיבוציים המיוחדים  העובדים

ובעניינים המוסדרים בהם. אולם אין התחייבות זו גורעת מזכותם של העובדים להשתתף 

בשביתה שתוכרז על ידי ההסתדרות במישור הארצי של עובדי המגזר הציבורי או כלל 

  המשק.  

 ההסכם פי על מוקדמת לפנסיה הזכויות לרכישת החברה של התחייבויותיה להבטחת

 חיפה מוקדמת לפנסיה חברה לבין החברה בין הלוואה הסכם נחתם, מוקדמת לפרישה

  "), חברה ייעודית שהוקמה לצורך הסכם ההלוואה. "חפמ"מ (להלן: "בע

 חש" מליוני 300פי הסכם ההלוואה, העמידה החברה לפמ"ח הלוואה בסך של  על

. ההלוואה תושב במלואה מוקדמת לפרישה הזכאים לעובדים פנסיה זכויות להבטחת

  לחברה עד לפרישת כל העובדים הזכאים לפנסיה, או לפנסיה מוקדמת.

הינם כאלו הזכאים, או  גדיב עובדי מתוך 58-ו החברה עובדי מתוך 334למועד הדוח,  נכון

 , בנסיבות הקבועות, לפרישה מוקדמתעל פי ההסכמים שלעילאשר יהיו זכאים 

   .בהסכמים

מענקי ההפרטה והפיצול אשר שולמו לעובדים במסגרת ההסכמים לפרטים אודות מיסוי 

פקיד  לביןהחברה וגדיב  ועל הסכם פשרה שנחתם אגב כך ביןהקיבוציים המיוחדים, 

  הכספיים המאוחדים. לדוחות ד'3ג'20 באור ראההשומה, 
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  השקעות 1.16

 האמור להלן, אין לחברה פעילויות השקעה מהותיות בתאגידים שאינם חברות בנות.  מלבד

 העוסקת"), מרקורי: "להלןממניות חברת מרקורי תעופה בע"מ ( 31.25% - ב מחזיקה החברה

 שדות רשות עם זיכיון הסכם מכוח, גוריון בן התעופה בנמל למטוסים תדלוק שירותי באספקת

 שנים לחמש, התעופה שדות לרשות, הארכה יית(עם אופצ 2017תום שנת , שהינו בתוקף עד התעופה

  .)נוספות

  מיסוי 1.17

שומות מס שהיו  הסדרת, עיקרי ההטבות על פיהם, החברה על החלים המס דיני אודות לפירוט

 16 באור, ראה זו בשנה שאושרו החקיקה שינויי וכן גדיבו החברהבמחלוקת בין פקיד השומה לבין 

  . המאוחדים הכספיים לדוחות

  ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים 1.18

  כללי 1.18.1

 איכות בתחום שונים, חלים חוקים תעשייתיים מפעלים בעלות שהינן, החברות על 1.18.1.1

 אוויר חוק: "להלן( 2008- : חוק אוויר נקי, תשס"חהינם ביניהם העיקריים. הסביבה

 חוק"), מפגעים למניעת החוק(להלן: " 1961-"אהתשכ, מפגעים למניעת החוק"), נקי

, עסקים רישוי חוק"), מסוכנים חומרים חוק(להלן: " 1993-"גהתשנ, מסוכנים חומרים

 וחוק 1988- "חהתשמ, יבשתיים ממקורות הים זיהום למניעת חוק, 1968-"חהתשכ

גם הוראות הקבוצה  חברות על חלות, החוק להוראות בנוסף. 1959-"טהתשי, המים

 בתחומי לפעול מנת על והדרושים להןהכלולות בהיתרים וברישיונות, אשר ניתנו 

  . ןפעילות

הקבוצה  חברותארוך של החברה,  לטווחלמדיניותה וכחלק מתפיסתה  בהתאם 1.18.1.2

. ןמשאבים רבים על מנת לעמוד בכל ההוראות הרגולטוריות החלות עליה ותמשקיע

 אחר ועוקבת הדנה, הסביבה ואיכות בטיחותבחברה פועלת ועדת דירקטוריון לנושאי 

 בתחום זה.  ןבתחום איכות הסביבה והשקעותיההקבוצה  חברות ביצועי

תוכנית אכיפה פנימית בתחום איכות הסביבה הקבוצה  ותחבר ותכמו כן, מפעיל

  ובטיחות. 

 את לקיים מנת על רציף באופן הקבוצה חברות פועלות, השוטפת פעילותן במסגרת 1.18.1.3

 .לפעילותן הישימים וההוראות החוקים
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  הסביבהבאיכות  השקעות 1.18.1.4

, הוחלט 6.11.2007-התכנית האסטרטגית שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ב במסגרת

להגדיל ההשקעות בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות והביטחון והגברת  –בין היתר  –

 ביצעה, 2014דולר. עד סוף שנת  מליון 270-עד לעניינים אלה כייהאמינות התפעולית ול

 השאר בין הכוללות, דולר מליון 188 -כ של בהיקף אלה בתחומים השקעות החברה

; חלקיקים פליטת להקטנת מערכת; חיפה זקוק בבית טבעי גז לקליטת והכנות תשתית

 מיצוי כושר הרחבת; ומגדיב הזיקוק מבית חנקן תחמוצות פליטות להקטנת ומערכת

 להפחתת ופרויקטים תוכנית; מיכלים; שדרוג הגנות תנורים; כיסוי גגות מרקפטנים

 והחלו הותקנו כבר בחלקן אשר; נרכשו מערכות לטיפול בריחות, מוקדיות לא פליטות

 ואושרו, בבוצה לטיפול מתקןבוצה שהצטברה בעבר במתחם, הוקם  פונתה; לפעול

 מילוי ממתקן ריח ומפגעי לאוויר פליטות להפחית שנועדו נוספים פרוייקטים לביצוע

  .בגדיב אחסון וממיכלי הזיקוק בית של הביטומן

  

  בתחום איכות הסביבה היתרים 1.18.1.5

 במסגרתהקבוצה  לחברות הוענקו אשר הסביבה איכות בתחום היתרים פירוט להלן

  : פעילותן

  ההיתר סוג  ההיתר מקבל המרשה הגוף ההיתר תוקף

  31.12.2015  

31.3.2016  

   להגנת המשרד

 הסביבה

  החברה

  "לכאו

 תמלחות להזרמת היתר
 )1(לים

20.3.2015   

 22.2.2016  

20.4.2015  

6.6.2015  

   להגנת המשרד

  הסביבה

   החברה

  "לכאו

  גדיב

  שב"ח

  רעלים היתר

  
 19.01.2016  

 מסוכנים חומרים אגף
  הסביבה להגנת במשרד

  
  "לכאו

למיחזור פסולת   אישור
  (איזודודקאן) מסוכנת

   להגנת המשרד  31.07.2015

  הסביבה

   גדיב

  

סילוק בוצת חומצות 
  אורגניות

30.6.2016 -
31.12.2014   

המשרד להגנת     
  הסביבה

  סילוק פסולת חומ"ס  ח"שבכאו"ל, גדיב, 

  (היתרים שונים)

 לייצוא אישור ניתן
  טון 500

 מסוכנים חומרים אגף
  הסביבה להגנת במשרד

  החברה

  

  ייצוא קטליסט  אישור

  

–איכות אויר  אגף  25.7.2013- מ החל
  הסביבה להגנת המשרד

  היתר פליטה לספליטר  כאו"ל

  . זה לפרק 1.18.3 )    בעניין הזרמת תמלחות לקישון ראה גם סעיף 1(

  

 חברותכפופים לקיום הוראותיהם ותנאיהם. ההיתרים הניתנים לחברות הקבוצה 

 הדרושאיכות הסביבה,  בתחום היתרעל מנת לחדש את תוקפו של כל  ותפועלהקבוצה 

תוקפו של אותו רשיון, באופן שתישמר  , במועד קרוב למועד פקיעתןלשם פעילות להן

  רציפות הרישוי.
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 של תהעיקרי פעילותןהחקיקה והתקינה בתחום איכות הסביבה, הרלוונטיים ל תחומי 1.18.1.6

  : הינם, הקבוצה חברות

  איכות האויר;   (א) 

  איכות שפכים נוזליים;  (ב) 

  פסולת מוצקה/רעילה;   (ג) 

  ידי דלקים וחומרים מסוכנים אחרים. למניעת זיהום קרקע ומי תהום ע  (ד) 

, החוק הוראות בכל ותעומד הקבוצה חברות, החברה להערכת, הדוח למועד נכון 1.18.1.7

בנושא איכות הסביבה, למעט אם צוין במפורש  עליהן החלים והרשיונות ההיתרים

 וועד למועד הדוח, לא קיבל 1.1.2012זה להלן. לתקופה שמיום  1.18 אחרת בסעיף 

התראות או דרישות הנוגעות לאי עמידה בהוראות החוק, ההיתרים  הקבוצה חברות

, רההחבמעת לעת בנושאי איכות הסביבה, אשר להערכת  ןוהרישיונות שחלו עליה

  זה להלן.  1.18 צפויות להשפיע עליה באופן מהותי, למעט כמפורט בסעיף 

 יםהכספי לדוחות 4ב'20 באור, ראה שעילתן נושאי איכות הסביבה לתביעות
  . המאוחדים

  אוויר איכות 1.18.2

 תוספת כל תותר לא כי הינה הסביבה להגנת המשרד מדיניות כי, הובא החברה לידיעת 1.18.2.1

 הינו הסביבה הגנת משרד לדעת אשר, חיפה מפרץ באזור הקיים על אוויר זיהום של

  .האוויר זיהום לרמות בהתאם יוגבל זה אזור של עתידי ופיתוח אוויר בזיהום עתיר

 2008-"חהתשס, נקי אוויר חוק 1.18.2.2

"), שנכנס לתוקף ביום החוק" -  זה בסעיף להלן( 2008-"חהתשס, נקי אוויר חוק

, נועד להסדיר את הטיפול בבעיית זיהום האוויר בישראל באופן כולל ומקיף. 1.1.2011

 הפולטים מפעלים ויחייב לאוויר חומרים פליטות על הפיקוח משטר את מחמירהחוק 

 הסנקציות את מחמיר החוק, בנוסף. פעולתם לשם פליטה היתר לקבל לאוויר חומרים

 החוק הוראות את שיפרו מי על מוטלות להיות עלולות אשר והמנהליות הפליליות

  . בין הנושאים המטופלים באמצעות החוק: סביר בלתי או חזק אוויר לזיהום ויגרמו

  ; מזהמים של באויר לנוכחותם מירביים ערכים קביעת )1(

האוויר למערך אחיד ופרסום מסודר של נתוני הניטור איחוד מערכי ניטור  )2(

לציבור וכן פרסום תחזית איכות האוויר. מתן אפשרות לשר להגנת הסביבה 

 להורות על הקמת והפעלת מערכי ניטור לגורמים שונים;  

סמכויות לרשויות מקומיות לפעול להפחתת הזיהום הנגרם בתחומן, וכן סמכות  )3(

רשויות נפגעות זיהום להכין ולבצע תכנית לשר להגנת הסביבה להורות ל

 להפחתת הזיהום בתחומן; 

 או מפעיל, מחזיק, המתקין אדם לכל, היתר בין, פליטה בהיתר הצטיידות תחוב )4(

 כללים בתקנות קבע הסביבה להגנת השר. היתר טעון פליטה במקור משתמש

 השאר בין כוללות המידה אמות כאשר, פליטה היתר מתן לענין מידה ואמות

 התנאים ייקבעו שלפיה הזמינה המיטבית הטכניקה קביעת לעניין הוראות

 ;  שנים שבע של לתקופה יינתן פליטה היתר. הפליטה בהיתר
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 לפי במפעלים לטיפול זמנים לוח מפורט שבהן מעבר הוראות נקבעו בחוק )5(

 ; החוק ליישום הראשונות השנים חמש במשך סקטורים

 כנגד אזרחיות תביעות בעניין הוראות וכן כספיים עיצומים להטיל סמכויות )6(

 . וקנסות מאסר עונשי וכן החוק הוראות מפרי

הקבוצה  ותשל חבר פעילותן בתחום הפועל מפעל, החוק של המעבר להוראות בהתאם

שניתן לו,  אישי ואשר ערב תחילת החוק הפעיל כדין מקור פליטה על פי הוראות צו

או עד  30.9.2016 ללא היתר לפי החוק עד ליום יהיה רשאי להמשיך בהפעלתו אף

הכרעה בבקשת היתר הפליטה שיגיש, לפי המוקדם, ובלבד שיגיש בקשה להיתר פליטה 

להיתר פליטה  ותבקש והגיש חברות הקבוצה. 1.3.2015לא יאוחר מיום  כאמור

ביחס לבקשותיהן של גדיב ושב"ח נתקבל בחברה "אישור  .בחוק יםהקבוע יםבמועד

  שלמות" מאת המשרד להגנת הסביבה.

הקובעות מהו זיהום אויר חזק  הוראות נקבעו החוק מכוחתוקנו  אשר בתקנות, כן כמו

או בלתי סביר וכן צעדים ואמצעים שיש לנקוט למניעת זיהום אויר חזק או בלתי 

 בתחום היערכותה על בתקנות שנקבעו הערכים השפעת את בוחנת החברהסביר. 

ותבצע את יתרת  אלה בערכים לעמוד מנת על הנדרשות פעולות ביצעה; האוויר איכות

 הפעולות הנדרשות. 

   יםאישי צווים 1.18.2.3

 28.7.2010הוצא לכאו"ל וביום  19.10.2010, ביום 21לחברה הוצא 22.11.2009 ביום

 החליפו . הצווים הללו1961-"אתשכ, מפגעים למניעת החוק מכוח אישי צו ,בהוצא לגדי

 חברות על יםמחיל יםהאישי ויםוהצ. הקבוצה לחברות שהוצאו מיםקוד יםאישי יםווצ

תקני פליטה לאוויר מכל מקור פליטה בנפרד, וכן תקני פליטה לאוויר מכלל הקבוצה 

  . חברה כל של השטח מפעל

חודשים מכניסת הצו  18קובעות כי בתום  יםהאישי ויםוהצאחד מן  כל הוראות

, הקבוצה ות. חברהרלוונטיתלתוקף, יופחתו תקני פליטה לאוויר ממתקני החברה 

אשר מאפשר להן , ןההכנות הדרושות לקליטה ושימוש בגז טבעי במתקניה ביצעו

 לפרטיםדולר.  מליוני 29תוך השקעה של לעמוד בהוראות הצווים האישיים הנ"ל, 

  . זה לפרק 1.18.2.4 סעיף  נוספים ראה

  , קובע הצו האישי הוראות עיקריות בדבר: בנוסף

 המפעל לארובות רציף ניטור. 

 סקר בדבר פליטות לא מוקדיות ממתקניה (כלומר פליטות לאוויר, אשר  עריכת

אינן נעשות מארובות, וונטים, מלפידים או מקורות פליטה יעודיים אלא 

מחיבורי צנרת, ברזים, בריכות וכו') וביצוע תכנית להפחתת הפליטות הלא 

 מוקדיות ולניטור שוטף שלהן. 

 ברבים עמו ההתקשרות ךדר ופרסום, הציבור לפניות ממונה מינוי. 
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 בתלונות על מפגעי ריח והפעלת "צוות מריחים" המוסמך ע"י המשרד  טיפול

 להגנת הסביבה. 

 ה שיטתפי -על פערים סקר ביצוע-IPPC  המקובלת באיחוד האירופי, והתאמת

התהליכים אשר יש להם פוטנציאל השפעה על הסביבה לטכנולוגיות הטובות 

 לעמידהחודשים, של תכנית  22) והצגה בתוך BATביותר, הזמינות והמקובלות (

והתכניות לגישור הפערים, לרבות לוחות זמנים  BAT. סקרי פערי BAT -ב

ען, הוגשו למשרד להגנת הסביבה, כנדרש ידי המפעלים לביצו- שהוצעו על

יצוין כי כאו"ל וגדיב הגישו, בהתאם לצווים האישיים של החברה, כאו"ל וגדיב. 

במסגרת בקשות להיתר פליטה, סקרי פערים עדכניים ותוכניות עדכניות לגישור 

 בהתאם לתנאים נוספים ברשיון עסק.  IPPCפערים. כן הוגש ע"י כאו"ל סקר 

עמידה  לצורך המהותיות ןוהשקעותיה ןהיערכות והשלימות הקבוצה ויתר חבר בזן

  . ןעליה יםהחל יםהאישי ויםבדרישות הצו

 החברה במפעלי טבעי בגז לשימוש מעבר 1.18.2.4

למערכת  הקבוצה חברות מתקני חיבור הושלם 2011 שנת של השלישי הרבעון במהלך

ביום  החלו לצרוך גז טבעי במתקניהן. הקבוצה הארצית לגז טבעי, וחברות הההולכ

קבוצת תמר החלה בהזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר. החל מחודש אפריל  31.3.2013

, מקבלת הקבוצה אספקת גז טבעי אשר מספקת את מלוא צרכיה. מאז תחילת 2013

השימוש בגז טבעי באופן מלא, לכל צרכי חברות הקבוצה, בוחנות החברות את רמת 

יהן, בהתאם להוראות הצווים האישיים וככל שמתבצעת מדידה הפליטות ממתקנ

העולה על הערכים הקבועים בצווים, נוקטות החברות בצעדים על מנת להבטיח עמידה 

 28לצו האישי רשאית החברה להשתמש במשך  בהתאםבהוראות הצווים האישיים. 

  . בצו כקבוע, חלופי בדלק, קלנדריתימים בכל שנה 

אים הנוספים לרישיון עסק אשר הוצאו לחברה על ידי המשרד להוראות התנ בהתאם 1.18.2.5

המפעל.  משטחבפירוק וסילוק של אסבסט  2005, החלה החברה בשנת הסביבה להגנת

פירוק וסילוק של אסבסט טעון אישור מהועדה הטכנית לאבק מזיק במשרד להגנת 

 12.1.2014 ביוםהסביבה. העלויות האמורות אינן מהותיות לעסקיה של החברה. 

לביצוע עבודת  לכאורה חשד קיום בגין התראה הסביבה להגנת המשרד מן נתקבלה

אסבסט ללא קבלת היתר מתאים ואי הגשת סקר כנדרש בהוראות חוק למניעת מפגעי 

 . 2011-אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

בהתראה, נדרשה מן החברה התייחסות לעמידה בהוראות החוק ולעריכת סקר נדרש, 

  קביעת לוחות זמנים להסרת אסבסט פריך, ככל שנדרש.  לרבות

 מחצרי פונה הפריך האסבסט מן חלק כי הסביבה להגנת למשרד הודיעה החברה

, החברה בהודעת שפורט הליך ביצוע ולאחר מאושר הטמנה באתר והוטמן הקבוצה

  . באסבסט לטיפול זמנים ולוח תכנית למשרד תועבר
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 מן נתקבלה 10.12.2014 ביום, 2014בעקבות סיור במפעלי החברה בחודש אוקטובר 

סקר מקיף לאיתור ומיפוי של  לביצוע הוראותהודעה שכללה  הסביבה להגנת המשרד

התעשייה של קבוצת  שימוש קיים באסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד תרמי במתקני

תיקון ליקויים בשימושים , וכן פריך אסבסט בז"ן, ובדיקות נוספות שיבוצעו ע"י מפקח

בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו . כמפורט בהודעה כאמור קיימים באסבסט פריך

, 1.1.2015לא יאוחר מיום להגנת הסביבה בקשה לביצוע הסקר תוגש למשרד בהודעה, 

. בקשה כאמור, בעלויות 1.3.2016ויוגש לא יאוחר מיום  הסקר יבוצע לאחר אישורו

וביום  24.12.2014. כמו כן, ביום 2014תיות, הוגשה ע"י החברה בדצמבר שאינן מהו

 31.12.2014הוגשו על ידי החברה בקשות להיתר עבודות אסבסט. ביום  5.1.2015

התקבל היתר סוג מטעם המשרד להגנת הסביבה לאיטום ובידוד אסבסט פריך 

התקבל  25.1.2015, וביום 31.12.2015במקומות בהם חשוף לאוויר, בתוקף עד ליום 

  .25.7.2015היתר עבודת אסבסט במתקן האספלט, בתוקף עד ליום 

אודות שימוע שנערך לחברה וחקירה שנפתחה בעקבותיו בנוגע לטענות  לפרטים 1.18.2.6

המשרד להגנת הסביבה להפרות של הצווים האישיים שהוצאו לחברה והחברות הבנות 

  1.18.4.2  ראה סעיף 28.4.2010כאו"ל וגדיב וכן של צו פינוי רעלים שהוצא לחברה ביום 

הסביבה  שסוכמו ע"י המשרד להגנת הנושאים כל הושלמו, הדוח למועד נכון. זה לפרק

 בעקבות ההתראה האמורה.

ולחקירה , 2012"ל ולגדיב בראשית שנת לכאו, לחברה שנערך שימוע אודות לפרטים 1.18.2.7

רות נטענות של הצווים האישיים שהוצאו לחברות, ראה הפ בשלשנפתחה בעקבותיו, 

 הכספיים המאוחדים. לדוחות 4ב'20באור 

לפרטים אודות התראה שהתקבלה בחברה, בכאו"ל ובגדיב לאחר תקופת הדוח, בשל  1.18.2.8

 לדוחות 4ב'20באור נטענות של הצווים האישיים שהוצאו לחברות, ראה  ותהפר

 הכספיים המאוחדים.

  הקישון ונחל שפכים איכות 1.18.3

 ידן על מטופלים, הקבוצה חברות של הייצור פעולות במהלך הנוצרים, תעשייתיים שפכים

 התמלחות איכות נושא. 22על ידן לצד ג' הועברואו  הקישון לנחל כתמלחות ומוזרמים

הזרמת תמלחות לים.  ימוסדר בהוראות היתרהקבוצה  חברות ידי על המוזרמות

 בהתאםאת איכות התמלחות לפני הזרמתן לקישון בניטור רציף.  יםמנטר יםהמפעל

 להגנת המשרד החיל 1.1.2012מיום  החל, הקבוצה להיתרי הזרמה שהוצאו לחברות

 ועדה"י ע שנקבע םקולחי איכות תקן, את ידן על המוזרמות התמלחות על הסביבה

  "). ענבר ועדת(להלן: " הסביבה תהגנל במשרד"ל סמנכ, ענבר יוסי"ר ד בראשות

 למתקןבמפעליהן  הנוצרות תמלחות מסרוהתקשרו בהסכם על פיו  הקבוצה חברות

 המאפשרתממנו מים מושבים באיכות  ורכשושהוקם על ידי צד ג' בשטחה של כאו"ל, 

  שימוש חוזר בהם. 
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מפרק זמני והחברה רכשה את המתקן מן המפרק  ג' בעל המתקן בתקופת הדוח מונה לצד

  הזמני. 

הטכניים אשר יאפשרו לטפל בתמלחות החברה והחברות  וחנת את הפתרונותהחברה ב

הבנות במתקן ועד אז, היא פועלת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, לסילוק התמלחות 

  . לחברות ע"י המשרד להגנת הסביבה והוצא ההזרמה אשר יבהתאם לתנאי היתר

 לקישוןעל ידן  מלחותת מהזרמתככל הניתן  להימנע היא בקבוצה החברותמדיניות 

 תימנענה, הן החברה שרכשההמתקן  של התקינה פעולתוהשלמת שדרוגו ולובכפוף 

  לנחל הקישון.  ממתקניהן תמלחותמהזרמת 

, בשל האירועים המתוארים לעיל, התמלחות של חברות הקבוצה, הוזרמו 2014בשנת 

  . לקישון או נמסרו לטיפול נוסף מחוץ לחצרי החברה

הנדרש על מנת להשלים את שדרוג המתקן ופעולתו  ההשקעות היקף בעניין לעיל האמור

התקינה, כמו גם האפשרות להמשיך ולקבל היתרי הזרמה עד אותו מועד באופן שיאפשר 

 הערכות. עתיד פני צופה מידע בגדר הינו המשך הזרמת התמלחות של החברה לקישון, 

 החברה תחזיות על, ענבר ועדת תקן על מבוססות"ל הנ ההשקעות גובה עם בקשר החברה

המתקן שרכשה, על הערכותיהם של מומחים טכניים חיצוניים, על  ביצועי על המבוססות

, על ההסדר הקיים כיום לטיפול בתמלחות ועל עמדתו שלה הנוכחי התמלחות הרכב

, היתר בין, יתממשו לא החברה שתחזיות ייתכן. הנוכחית של המשרד להגנת הסביבה

 ענבר ועדת לתקן ביחסלרבות  הרגולטוריות בהוראות בעתיד שינויים חולושי במידה

 שונים יהיו המתקן שביצועי במידה אוולהסדר הקיים כיום לטיפול בתמלחות החברה, 

 התמלחות שהרכב או ה, שההשקעות בשדרוג המתקן יעלו על הצפוי כיום,יד על הצפוי מן

  .ישתנה שלה

הודיע המשרד להגנת הסביבה כי התקבלו אצלו ממצאי הביניים של  7.1.2007 ביום 1.18.3.1

סקר שנערך על ידי רשות נחל הקישון, ואשר מצביעים כי קרקעית הנחל מזוהמת 

במתכות כבדות ובעיקר בחומרים אורגניים ממקור תוצרי דלקים (פחממני נפט). 

קרקע מזוהמת, וכי הערכת  אלף טון של 450- במכתב נאמר, כי על פי הסקר יש לפנות כ

 ממצאי טיוטת להערות נמסרה לחברהדולר.  מליון 50-העלות הראשונית לכך היא כ

לתכולת המתכות הכבדות ושל  0.21%- כ של בשיעור תרומה לחברה המייחסת הסקר

  לתכולת החומרים האורגניים ממקור תוצרי דלקים בקרקעית נחל הקישון.  87.2%-כ

שתה, חלק מן החומר שעמד בפני עורכי הסקר, היא הגישה שהחברה קיבלה לבק לאחר

 לפרטים .הממצאים טיוטת תקפות על החולקת, מומחה דעת חוות הסקר לעורכי

   הכספיים המאוחדים. בדוחות 4ב'20ראה באור  נוספים

 הסקר ממצאי יהיו מה להעריך יכולה אינה החברה הנהלת, הדוח למועד נכון

, בכלל אם, החברה של אחריותה מידת את יוכיחו אלו ממצאים כמה עד; הסופיים

 המוזכרות בפעולות לנקוט החברה תדרש חוקית סמכות איזו ומכוח האם; לזיהום

 הכרוכות העלויות תהיינה ומה; מהאמור כתוצאה, אחרות בפעולות או, השר במכתב

    .לחברה בכך
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 .זה לפרק 1.7.14.7  סעיףפרויקט נחל הקישון ראה  לעניין 1.18.3.2

כנגד החברה ומספר מנהלים המשרד להגנת הסביבה  כתב אישום אשר הוגש ע"י לעניין 1.18.3.3

[נוסח  ים בשמן-יהום מיז מניעת פי פקודת עלנטענות  ותעבירבה, בעבר ובהווה, בגין 

בינואר  20-21ימים ב ושהתרחש יםגשם חריג י, בעקבות אירוע1980-חדש], התש"ם

 כספיים המאוחדים. בדוחות ה 4ב'20באור  ראה, 2010בדצמבר  13-14ימים וב 2010

נמסרה לחברה ולחברות נוספות בקבוצה, התראה מן המשרד להגנת  22.9.2014ביום  1.18.3.4

, בגין 1984-הסביבה, לפני הוצאת צו שמירת ניקיון מכוח חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד

טענה להשלכת פסולת נוזלית (שפכים) ולכלוך לרשות הרבים, באזור שממזרח לאתרי 

 –פכים שנתגלה באותו אזור והחברה חברות הקבוצה. ההתראה נמסרה בגין זרם ש

נדרשו לפעול באופן מיידי ולהביא להפסקת המפגע וכן לוודא  - כמו גם גורמים נוספים 

כי כל השפכים שלה מוזרמים במובלים סגורים ותקינים עד להגיעם ליעד הסילוק 

הסופי. למחרת, השיבה החברה בשם כל חברות הקבוצה כי, מיד עם התגלות הנביעה 

החברה את כל הפעולות האפשריות ווידאה כי מקור הנביעה אינו בקווי ביצעה 

השפכים של איזו מחברות הקבוצה וכן הציעה כל סיוע אפשרי באיתור מקור הדליפה. 

 למועד הדוח, אין בידי החברה מידע נוסף בענין זה.

לעניין כתב אישום אשר הוגש לאחר תקופת הדוח, ע"י המשרד להגנת הסביבה כנגד  1.18.3.5

 המזהמת מפעולה הימנעות איהחברה ומספר מנהלים בה בעבר, בגין עבירה נטענת של 

 4ב'20 ביאור ראה, 2009 בשנת, ביוב בקו החברה"י ע שהועסק קבלן לפגיעת ביחס, מים

 .המאוחדים הכספיים בדוחות

  רעלים 1.18.4

, בהיתר רעלים בהתאם לחוק חומרים מסוכנים, אחת כל, ותמחזיקהקבוצה  חברות 1.18.4.1

 וכן להחזיק חברה כלהקובע הוראות בדבר כמויות החומרים המסוכנים שמותר ל

כולל גם דרישות בדבר איתור  ההיתר. בהם והטיפול אחסונם אופן בדבר הוראות

ים לגרום סיכון וכן מתקנים העשויים להיפגע ברעידת אדמה בעוצמה שהוגדרה והעלול

דרישות למגן את המתקן שאותר על פי תכנית מיגון שהועברה לבדיקת המשרד להגנת 

הסביבה, ולגביה מתקיימים דיונים עם המשרד להגנת הסביבה בהמשך להערות 

 ותשנתקבלו לתכנית. העלויות הכרוכות במיגון המתקנים כאמור, אינן מהותיות לחבר

המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור טיוטת הנחיות הדוח פרסם  בתקופת. הקבוצה

חדשה בעניין זה, אשר מחמירה באופן ממשי את הדרישות בתחום איתור, בחינה 

וטיפול בסיכוני רעידות אדמה. למועד פרסום הדוח, אין בידי החברה להעריך מה 

 תהיינה בסופו של דבר ההנחיות אשר יפרסם המשרד להגנת הסביבה בענין זה וכיצד

 הנוגעות הוראות, הרעלים בהיתר הסביבה להגנת המשרד הוסיף כן ישפיעו על החברה.

  .אוויר איכות לניטור

להוראות הדין, פסולת רעילה מסולקת לאתר הפסולת הארצי ברמת חובב  בהתאם 1.18.4.2

ופסולת מוצקה, כדוגמת קרקע מזוהמת, מסולקת לאתרי הטמנה, לפי היתרים 

 ספציפיים המתקבלים מהמשרד להגנת הסביבה. 
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 לחברה המורה רעלים פינוי צודאז  החברה"ל ולמנכ לחברה הוצא 28.4.2010 ביום

 לשיטות בהתאם, בחצריה והמצויות הייצור בתהליכי נוצרותה בוצות ולסלק לטפל

. הצו פי על תפעל כי הסביבה להגנת למשרד הודיעה החברה. בצו שנקבע זמנים וללוח

 במהלךהאמור.  לצו ביחס פעולותיהקיבלה החברה התראה בנוגע ל 2011 שנת בראשית

עד  בחצריה המצויות הבוצות סילוק סיום צורךקיבלה החברה ארכה ל 2012 שנת

  . 2012לחודש מאי 

לא  החברהאך  ,חלק מן הבוצה לייצא בבקשה הסביבה להגנת למשרדפנתה  החברה

לפיכך, לא עמדה וקיבלה אישור לייצוא הבוצה, למועד הנדרש בצו פינוי הרעלים 

  פינוי הרעלים להשלמת הטיפול בבוצה.  בצובמועדים שנקבעו 

 את פינתה החברהבמועד מאוחר יותר ועל פי אישורים שקיבלה, לרבות אישורי ייצוא, 

 מנהלהמשרד להגנת הסביבה  בעבר במפעל החברה. הצטברהבוצה אשר הכמות 

חקירה ביחס להפרות הנטענות של הצו האישי וצו פינוי הרעלים. אי עמידה בצו פינוי 

לחשוף את החברה לצעדים מנהליים ו/או לתוצאות החקירה שמנהל  ההרעלים עלול

נתקבלה בחברה התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים  כןהמשרד להגנת הסביבה. 

פי החוק למניעת מפגעים סביבתיים, כנגד החברה ונושאי משרה בה, בנוגע  על אזרחיים

 בדוחות 4ב'20ר נוספים ראה באו לפרטיםלאי עמידה בצו פינוי הרעלים האמור. 

 בלוח דחייה וקיבלה הסביבה להגנת המשרד מן ביקשה החברה .המאוחדים הכספיים

  . 2015והיא נערכת לשוב ולפנות בוצה בשנת  2014 בשנת מחצריהבוצה  לפינוי הזמנים

 מתקן של הפעלתויכולתה של החברה לטפל בבוצה באמצעות הערכת החברה בדבר 

, הינה בבחינת מידע צופה פני בבוצהותוצאות הטיפול ו/או באמצעים אחרים,  הטיפול

האפשרות להכניס במתקן שיפורים תהליכיים ו/או לטפל עתיד המבוסס בעיקר על 

     בבוצה בדרכים חלופיות, שהידע ביחס אליהם מצוי בידי צדדים שלישיים.

צדדים שלישיים ב –כאמור  –מדובר  שכןאין כל וודאות שהערכות אלו תתממשנה, 

מועד  לוללחברה אין שליטה עליהם. ככל שהערכות החברה לא יתממשו, ע אשר

 להיות מאוחר יותר ותוצאות תפעולו פחותות מן המצופה.באופן יעיל הפעלת המתקן 

  תהום ולמי לקרקע דלקים לחלחול חשש 1.18.5

לעת, נדרשת החברה לבדוק טענות בדבר חלחול דלקים ומזהמים אחרים אל  מעת 1.18.5.1

, לאחר שנמצא זיהום קרקע בחתך 2005המפעל. בשנת  הקרקע ומי התהום בשטח

ועדשת נפט, החלה החברה בבצוע קידוחי ניטור בשכבה הרדודה של מי התהום  העליון

מתחת לאחד ממתקני החברה. בנוסף, החברה ביצעה מספר קידוחי שאיבה על מנת 

  לתחום את הזיהום ולשאוב את שכבת הזיהום ולסלקה ממי התהום. 

על סקר שנערך על ידי מומחה חיצוני, שתוצאותיו נמסרו לחברה ביום  בהתבסס 1.18.5.2

התהום באקוויפר בתחום  שמי נמוכה, מעריכה החברה, כי קיימת סבירות 21.1.2007

מערב, יתרמו לזיהום מי התהום -שטח מפעל החברה, הזורמים בכיוון כללי לדרום

הערכת החברה, ממערב ומדרום לשטח מפעל החברה. בהתבסס על הסקר הנ"ל, ל

הזיהום במי התהום בשטח המפעל, לא צפוי להתפשט לשטחים סמוכים באופן שיגרום 

 לזיהום מקורות מים המשמשים לשתיה או השקיה. 
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, 1.1.2007 ביום החברה לידיעת שהובאה כפי יבההסב להגנת המשרד עמדת פי על 1.18.5.3

 עלבצ יהפטרוכימ במתחם המפעלים נדרשו הסביבה על ההשפעה לתסקיר בהנחיות

סקר קרקע בהתאם להנחיות המשרד, ובהנחיות נקבע כי "המשרד להגנת הסביבה 

יוסיף דרישות נוספות בהתאם לצורך וממצאי הסקר, לרבות דרישות לתיקון המעוות 

 ושיקום הזיהום אם יימצא", והתסקיר אמור לפרט את היקף הזיהום ומיקומו. 

ההידרוגיאולוגי האמור, מהן עולה, , התקבלו בחברה תוצאות הסקר 2007יולי  בחודש

כי לא נשקפת סכנה למקורות מי תהום שפירים באזורים מחוץ לגבולות שטחי 

המפעלים כתוצאה מפעילות המפעל, אולם אותרו מספר אתרים בהם קיים זיהום 

  קרקע. 

המלצת עורך התסקיר, אשר למיטב ידיעת החברה מקובלת אף על המשרד להגנת 

לערוך לגבי יש השלמת עיבוד התוצאות שהתקבלו בסקר הקרקע, הסביבה, היא כי עם 

או שיטה דומה ולפעול בהתאם  RBCAאותם אתרים סקר סיכונים בשיטת 

  לתוצאותיו. 

בתקופת הדו"ח החליט המשרד להגנת הסביבה לעכב את המשך ביצוע הסקר, עד 

   לאישור טיוטת הנחיות כלליות בנושא, אשר פרסם המשרד.

עם זאת, ובהתחשב גם באמור להלן בדבר עמדת המשרד להגנת הסביבה, קיים  יחד

סיכון של איתור זיהום בקרקע ובמי התהום. בהקשר זה קיים חוסר וודאות בקשר 

להיקף הטיפול שיידרש בזיהום, אם וככל שיאותר, ואין ביכולתה של החברה להעריך 

  את השפעותיהן האפשריות של התפתחויות אלה.  

, תהום מי/או ו קרקע לזיהום חששות או טענות שונים גורמים העלו השנים במהלך 1.18.5.4

 :החברה לחצרי מחוץ

 צנרת מסדרון באזור לזיהום בנוגע"ן תש של 2006 משנתפנייה  אודות לפרטים 

 . המאוחדים יםהכספי לדוחות 4ב'20 באורראה שליד נמל חיפה,  הדלק

 ן, תש לחברות שימוע, בחיפה הסביבה להגנת במשרד התקיים 12.5.2008 ביום"

 שנערך בסיור, ולפיהן הסביבה להגנת המשרד של טענות בעקבות, ולחברה"א קצא

"א, וקצא"ח בז בצנרת עבודות מבוצעות בו"ן תש של ברצועה הדייג למעגן בסמוך

 פונתה, כמזוהמת שנחשדת קרקע וכי זיהום על להעיד העלולים ממצאים התגלו

 מעידים הבדיקות ממצאי כי בשימוע הודיעה החברה. חיפה זקוק לבית האזור מן

  .שלה מצנרת דליפה ארעה לא כי

 לחוקא' 16 סעיף לפי רעלים פינוי צו"ן ולתש לחברה נמסר 1.3.2009 ביום 

 שמירת לחוקב' 13 סעיף לפי ניקוי וצו 1993-"גהתשנ, המסוכנים החומרים

 הכלליים המנהלים ומן"ן תש מחברת, החברה מן הדורש, 1984-"דהתשמ, הניקיון

 ומים קרקע, קרקע גז סקר לביצוע תכנית הסביבה להגנת למשרד להגיש, שלהן

 להגנת המשרד לטענת, נמצא בהם, החברה לחצרי מחוץ אזורים שני לתיחום

"), המזוהמים האזורים(להלן: " נפט בתוצרי ומים קרקע של זיהום, הסביבה

 לאישור הסקר ממצאי דוח ולהגיש המאושרת התכנית פי על הסקר את לבצע
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 והמים המזוהמת הקרקע ושיקום ניקוי לביצוע המלצות שיכלול, המשרד

הסקר  מממצאי שיעלה למה בהתאם לקדמותו באתר המצב והחזרת המזוהמים

ותוך ציון לוחות זמנים קצרים ומחייבים לביצוע ולבצע את המלצות הסקר 

 במלואן עד לסילוק הפסולת והרעלים מהקרקע ומהמים. 

 על בהתבסס, הגדורה נחל באזור טיפול תכנית המשרד לאישור הגישה החברה

, התכנית. 5.7.2009- ב והוגש המשרד הנחיית פי על בוצע אשר הסקר ממצאי

. החברה"י ע בוצעה והיא הסביבה להגנת המשרד"י ע אושרה, זמנים וחל לרבות

 של מקורו לבירור בחקירה הסביבה להגנת המשרד פתח 2010 ינואר בחודש

  . אזור באותו שהתגלה הזיהום

 נכון. בחברה משרה ונושאי מנהלים, עובדים מספר נחקרו, זו חקירה במסגרת

   .החקירה נסתיימה האם לחברה ידוע לא, הדוח למועד

החברה ליישום תכנית הטיפול אינן מהותיות ואולם  הוצאותהדוח,  למועד נכון

 זה יןיבעננוספות  פעולותתידרשנה ממנה  האםבאפשרות החברה להעריך  אין

 החברה בין סיכום במסגרת .בגינן להוציא החברה שתידרש ההוצאות היקף ואת

אשר קיבל ביטוי בתנאים לרשיון העסק של החברה, להגנת הסביבה,  המשרד לבין

בתוואי צנרת  קרקע וגז קרקע, מים סקרי, המשרד עם בתיאום, החברה ביצעה

 פי ועל האמורים הסקרים ממצאי בעקבות. תזקיקים שמחוץ למתחם החברה

 סיכונים סקר למשרד והגישה החברה ביצעה, הסביבה להגנת המשרד הנחיית

  , המבוססת על ממצאי הסקרים. תכנית השיקום ביצעה החברה. שיקוםותכנית 

 קרקע  לזיהום בנוגע 2012ינואר  מחודשאודות פניית חברת נמל חיפה  לפרטים

  הכספיים המאוחדים. בדוחות 4ב'20החברה, ראה באור ותשובת  לכאורה

 בהתאם לחוק  התראהמן המשרד להגנת הסביבה , קיבלה החברה 4.1.2015 ביום

, בגין חשד להפרת תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי 1959 –המים, התשי"ט 

קיומה של הגנה קתודית  א, שעניינן עריכת בדיקות לווידו2006 –דלק), התשס"ו 

יים שהתגלו. זאת, בהמשך לדיווח החברה מיום וקווי דלק ותיקון ליק על

 ף שמןהנמצאת באזור חו בסמוך לשוחת מגופיםעל אירוע דליפת מזוט  29.4.2014

. בעקבות הדליפה נדרשה החברה לטפל בזיהום שנגרם לכאורה שבמפרץ חיפה

  ולחקור את נסיבות האירוע. 

החברה, סיבת הכשל בצינור  מטעם קורוזיה מהנדס של בדיקה דוח ממצאיעל פי 

לפעול  נדרשההיתה קורוזיה מקומית שנבעה מסדק בעטיפת הבידוד. החברה 

ההגנה  נותיתק תקופתיות של בדיקות בדוחות שפורט כפי הליקוי לתיקוןלאלתר 

הקתודית שנערכו על הצינור שדלף, ולוודא תקינות ההגנה הקתודית באזור 

לא  להגנת הסביבההדליפה על ידי בדיקה חוזרת שתוצאותיה יועברו למשרד 

 החברה הציגההתקופה שמאז קבלת ההתראה,  במהלך. 15.2.2015יאוחר מיום 

 בדרישת שנכללו הנושאים בכל לטיפול תכנית הסביבה נתלהג המשרד לאישור

   והחלה בביצועה. הסביבה להגנת המשרד
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 דוחה שלמועד ואף לעיללטענות ו/או להוראות ו/או לחששות המתוארים  בהתייחס

אין בידי החברה מידע המבסס אחריות שלה לאיזה מהם, החברה אינה יכולה לשלול 

את האפשרות כי קיימת לה חשיפה בנושא חשש לזיהום קרקע ו/או מי תהום, 

בסכומים שאיננה יכולה להעריך בשלב זה, בין היתר, היות שהיקף הזיהום, אם וככל 

ן, אין לחברה ידיעה אם קיים זיהום שהוא קיים כיום באתרים שונים, אינו ידוע וכמו כ

   מתי נוצר, ובאחריות מי. -

  החלות על דוקור הוראות 1.18.6

 דוקורלכפופה לרגולציה הקשורה למפגעי זיהום אויר, קרקע ורעש ממתקניה.  דוקור 1.18.6.1

 החל ").ECA -ה היתר: "להלן( Enviromental Control Act-לפי ה 1995היתר משנת 

לעמוד גם בדרישות הדירקטיבה לבקרה ומניעת זיהום  דוקורנדרשת  31.10.2007מיום 

 ), אשר לפי בדיקתה היא עומדת בהן. IPPC( של האיחוד האירופי

לעמוד בדרישות מחמירות לגבי  דוקור, על ECA-ה היתר לדרישות בהתאם, כן כמו

תוכנית למדידות  דוקורבוצעה על ידי  2012שנת  במהלךרעש מפעילותה התעשייתית. 

ינואר  -  2013במהלך דצמבר ה, במסגרתה נמצאה חריגת רעש מסויימת. רעש במפעל

נכון . אירו לשם תיקון החריגה האמורה 30,000 - סכום של כ השקיעה דוקור 2014

 לגבי רעש מפעילות תעשייתית. ECA - עומדת בדרישות היתר ה דוקורלמועד הדוח, 

לעמוד בדרישות שונות לגבי אחסון  דוקור, על ECA-ה היתר לדרישות בהתאם, בנוסף

לגבי אחסון  ECA-עומדת בדרישות היתר ה דוקור, הדוח למועד נכוןחומרים מסוכנים. 

  חומרים מסוכנים. 

  היתר להזרמת מי שפכים הקובע מגבלות שונות ביחס להרכב השפכים.   דוקורל

הסביבה יועץ לענייני איכות  ביצע, דוקורב ההחזקות לרכישת ההסכם השלמת לצורך 1.18.6.2

") בדיקות שונות לקרקע ולמי התהום באזור בו מצוי הסביבה איכות יועץ: "להלן(

. בבדיקות אלה התברר שהקרקע מזוהמת, בין היתר, בשמנים דוקורמפעלה של 

 ומתכות שונות. 

להערכת יועץ איכות הסביבה מקורו של חלק מהזיהום הינו ככל הנראה כתוצאה 

והתאמתו לצרכי  1961-1971בין השנים  דוקורמהכשרת האזור בו מצוי מפעלה של 

  תעשייה על ידי שימוש בחול ובוץ מזוהם. 

מכיוון שרשות הנמלים של רוטרדם פתחה את האזור לפעילות תעשייתית לאחר שנת 

הזיהום ההיסטורי הנ"ל של הקרקע אינו קשור ככל הנראה לפעילות , אזי 1971

 תעשייתית. 

יועץ איכות הסביבה הסיק, בהתבסס על תוצאות הבדיקות שערך, שאין סיבה לקבוע 

זיהמה את הקרקע ואת מי התהום כתוצאה מפעילותה התעשייתית  דוקורכי 

 ולהערכתו הזיהום אינו גבוה מספיק בשביל שהרשות המוסמכת תדרוש טיפול בקרקע. 

 TPHאיכות הסביבה מצא חריג לאמור, הנוגע להימצאות תרכובות מזהמות מסוג  יועץ

 1992לפני שנת  במיקום ספציפי באתר, אשר מקורן ככל הנראה בפעילות תעשייתית

 . דוקורואשר להערכתו אין לה קשר לפעילותה התעשייתית של 
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      חברתוזכותה של חברה בת של כאו"ל לשיפוי מ Domoאודות הסכם  לפרטים

Domo Chemicals  עילל 1.12.6 בגין תביעות הנובעות מזיהום הקרקע, ראו סעיף.  

  חדשה ותקינה חקיקה 1.18.7

"י ע המופעל, חממה גזי פליטות ודיווח לרישום הוולונטרי למערך הצטרפה החברה 1.18.7.1

 . הסביבה להגנת המשרד

  2011-"אהתשע, מזוהמות קרקעות ושיקום קרקע זיהום מניעת חוק הצעת 1.18.7.2

(להלן בסעיף  2011-קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות התשע"אהצעת חוק מניעת זיהום 

בדיונים  והיא 3.8.2011 ביום"), עברה בקריאה ראשונה בכנסת החוק הצעת" -זה

על פי הצעת החוק הינה להגן על  ,מטרת החוק ושלישית. שניהלקראת קריאה 

של , למנוע זיהום היתר בין, זה ובכללהקרקעות, על מקורות המים, החי והצומח, 

קרקעות, לשקמן, לשמרן כמשאב לטובת הציבור, הדורות הבאים והסביבה, ולהגן על 

 רף וקובעתטיפול בזיהומי קרקע לאחריות הבריאות הציבור. הצעת החוק מעגנת את 

קביעת סנקציות פליליות ועיצום כספי אשר עלולות להיות  לרבות, מוגבר אכיפה

  . תיהמוטלות על מי שיפרו את הוראו

איסור על זיהום קרקע, הטלת חובה  קביעת) 1החוק: ( בהצעת המוסדריםושאים בין הנ

לטיפול מיידי בזיהום קרקע ומניעתו, והטלת אחריות בנזיקין לכל הנזקים וההוצאות 

 חשש על או קרקע זיהום על ויידוע דיווח חובת הטלת) 2; (מהזיהום כתוצאה שנגרמו

 הטלת לרבות, ציבוריות רשויות על והן פרטיים גורמים על הן קרקע לזיהום ממשי

 סמכות מתן) 3; (קרקע לזיהום ממשי חשש גילוי עם מיידיות פעולות עשיית חובת

 הערה לרשום המקרקעין לרשם להורותשימונה על ידי השר להגנת הסביבה,  לממונה

קרקע וסקרי סיכונים במקרה  סקרי ביצוע חובת הטלת) 4; (המקרקעין בפנקסי כך על

חובת הגשת תכנית טיפול בקרקע בתוך  הטלת) 5; (מזוהמת שהקרקע ממשי חשששל 

ארבעה חודשים, במקרה ונמצא כי הקרקע מזוהמת, וביצועה בהתאם ללוח הזמנים 

קרקעות  לשיקוםהקמתה של קרן  הוסדרה) 6ידי המשרד להגנת הסביבה; (-לע יקבעש

זכאי המזהם להיעזר  שכל כספיה יוקצו אך ורק למטרת שיקום קרקעות והתנאים בהם

, בקנסות שיוטלו על מזהמי קרקעות וכן היתר ביןבקרן. מקור כספי הקרן יהיה, 

 ביצוע למניעת בתאגיד משרה ונושא מעביד של פיקוח חובת קביעת) 7מכספי המדינה; (

- על לחוק בהתאם עבירה נעברה בו במקרה. התאגיד עובדי ידי על החוקפי -על עבירות

 הוכיח כן אם אלא, כאמור חובתו את הפר המשרה נושא או המעביד כי חזקה, עובדידי 

   .חובתו את למלא כדי שניתן כל עשה כי

  איכות ניהול  תקני 1.18.8

 ושיגור יצור בתחום, ISO 14001:2004ת"י ניהול סביבתי תקן התעדה ל לחברה 1.18.8.1

 אשר, בינלאומי תקן הנו זה תקן. פטרוכימית לתעשייה גלם וחומרי אנרגיה מוצרי

 התקן. 1997 פברואר בחודש הישראלי התקנים מכון ידי על ישראלי כתקן אומץ

 בפעילות המשתלבת מאורגנת סביבה ניהול ממערכת הדרישות את מפרט עצמו

 .הכוללת הניהול
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הבריאות בתחומי ניהול בטיחות ו 18001:2007לתקן ת"י התעדה , לחברה בנוסף

 ניתנה לחברה, כן כמו. ISO 14001:2004שר דומה במתכונתו לת"י א בתעסוקה,

  .ISO 9001: 2008"י ת ניהול איכות לפי תקן תעודת

 )ISO/IEC 17025/2005( מעבדות להסמכת הלאומית הרשות מטעם הסמכה תעודת

 –, אשר ניתנה למעבדות החברה לבדיקות בתחום איכות המוצר ואיכות הסביבה

  .מוקפאת, על פי החלטת החברה

הבטחת איכות על פי מדדים מקובלים בתחום עיסוקה  "ל מקיימת מערכתכאו 1.18.8.2

ובהתאם לתקני איכות בינלאומיים. מערכת ניהול האיכות של כאו"ל נבחנה 

ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי 

בתחום התכן, הפיתוח, והיצור של  2008מהדורת  ISO 9001הבינלאומי  והתקן

 פוליאולפינים, אתילן ומוצרי לוואי וניהול פרוייקטים. 

 ISO 14001:2004גם לתקן הישראלי והבינלאומי לניהול סביבתי  התעדהכאו"ל ל

לניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית (התקן  18001וכן לתקן הישראלי ת"י 

  ). OHSAS 18001הבינלאומי  

 ISOוכן תו תקן לניהול איכות  ISO 14001ינלאומי לניהול סביבתי תו תקן ב דוקורל 1.18.8.3

9001.  

 ISO 9001:2008לפי תקני ניהול איכות שונים, כמפורט להלן: ת"י  התעדות לגדיב 1.18.8.4

 מטעם  הסמכה תעודת, סביבתילניהול  ISO 14001:2004איכות, ת"י  ניהולל

אשר ניתנה למעבדת , )ISO/IEC 17025/2005( מעבדות להסמכת הלאומית הרשות

 לניהול בטיחות ISO 18001:2007, ת"י מוקפאת, על פי החלטת החברה - גדיב  

 REACH -דירקטיבת ה פי,  וכל מוצריה רשומים על והבריאות בתעסוקה

 האירופאית.

ניהול ל 9001:2008לפי תקני ניהול איכות כמפורט להלן: ת"י  תעדותהלשב"ח  1.18.8.5

 לניהול בטיחות 18001:2007ת"י , תייבלניהול סב 14001:2004איכות, ת"י 

 והבריאות בתעסוקה.

 ISO 27001:2005התעדה לתקן ניהול אבטחת מידע לפי ת"י  קבוצהה לחברות 1.18.8.6

 .ומערכות המידע המנהלי של הארגון המנהלי המידע על הגנה בתחום

כאמור, תקפות ומותנות בתחזוקה  מלבד כמצוין לעיל, ההתעדות, הדוח למועד נכון 1.18.8.7

 .תקופתי על ידי מכון התקנים הישראלי שוטפת וביצוע פיקוח מעקב

 החברה פעילות על ופיקוחמגבלות  1.19

חוקים, הקבוצה דינים הנוגעים לאיכות הסביבה, כמפורט לעיל, חלים על פעילויות חברות  מלבד

תקנות וצווים שונים הנוגעים לפיקוח על מחירים, רישוי עסקים, הגבלים עסקיים, בטיחות, ובכל 

הנוגע לחברה גם הוראות שמקורן בהליך הפרטתה. עיקרי הדינים הרלוונטים החלים על פעילות 

  מפורטים להלן. הקבוצה חברות 
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  23בחברה שליטה אמצעי להחזקתשליטה ההיתר  1.19.1

אישור השרים לשליטה ואחזקת אמצעי  לישראלהתקבל בחברה  27.6.2007ביום  1.19.1.1

. היתר השליטה כפוף לקיום הדרישות, התנאים וההתחייבויות בחברהשליטה 

ובעלי ההיתר היחידים, כפי שפורטו בהיתר (מר  לישראלהקבועים בו על ידי החברה 

"), לרבות שמירת מבנה היתרבעל העידן עופר, מר איל עופר ומר אהוד אנג'ל) (להלן: "

או על  בחברהואיסור על העברת השליטה  לישראלובחברה  בחברההאחזקות הקיים 

שינוי בהחזקות באמצעי שליטה והרכב השליטה בחברה לישראל ללא קבלת אישור 

  . 24שריםה

 24%ולהחזיק  בחברהבהתאם להיתר השליטה רשאי בעל ההיתר להיות בעל שליטה  1.19.1.2

ליטה בה. זאת, כל עוד המחזיקה הישירה בשליטה ובאמצעי או יותר מאמצעי הש

תופעל לפי שיקול  בחברהבלבד והשליטה  לישראלתהיה החברה  בחברההשליטה 

  דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה לישראל.

, ופז היא בעלת שליטה בחברההיא בעלת שליטה  לישראלבנוסף, כל עוד החברה  1.19.1.3

") זכות או יכולת למנות, להמליץ או "לבללן: "בפז"א, ולבנק לאומי לישראל בע"מ (לה

ובפז, נקבעו מגבלות מסוימות, בין היתר, ביחס  לישראללמנוע מינוי דירקטור בחברה 

ובפז, למעורבות בל"ל, או מי  בחברהלמינוי דירקטורים מטעם בל"ל בחברה לישראל, 

 לחברהר בקש לישראלובדיונים והחלטות החברה  בחברהמטעמו, במינוי דירקטורים 

 .לחברהלבל"ל ביחס  לישראלולפז"א, וביחס להעברת מידע מהחברה 

מפ"ב אישור השרים לשליטה ואחזקת אמצעי שליטה  אצלהתקבל  7.5.2009ביום  1.19.1.4

. היתר השליטה כפוף לקיום הדרישות, התנאים וההתחייבויות הקבועים בו על בחברה

 בעלי הינם אשר היחידיםבעלי ההיתר, כפי שפורטו בהיתר ( יתרו PCH"ב, מפידי 

"ב במפ"), לרבות שמירת מבנה האחזקות הקיים בעל ההיתר"ב) (להלן: "במפ השליטה

 באמצעותבאופן בו שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה היחידים במפ"ב,  PCH -וב

. כן מותנה ההיתר בתוקפו של היתר 36%"מ, יעלה על בע) 99( תעשיות מודגל חברת

 לישראל. השליטה שניתן לחברה 

, מצד אחד לבין -PCH"ב ומפבין  בחברהלפרטים אודות הסכם לשליטה משותפת  1.19.1.5
 לעיל. 1.3.5החברה לישראל מצד שני, ראה סעיף 

הודעה מאת רשות החברות הממשלתיות בה הודיעה  החברהקיבלה  7.6.2009ביום  1.19.1.6

, לישראל לחברה מתוקן שליטה היתר נחתם כי לחברהרשות החברות הממשלתיות 

או שיעור גדול יותר  24%ולהחזיק  בחברהרשאית החברה לישראל לשלוט  לפיו

הסכם ה, בהתאם להוראות PCH-"ב ומפ, לבד, או ביחד עם בחברהמאמצעי שליטה 

 .25בחברהלשליטה משותפת 

                                                 

  הפרטים בסעיף זה הינם למיטב ידיעת החברה. 23

 .השליטהשהותרו במסגרת היתר  מסוימיםלמעט שינויים   24

ביטול או פקיעה של  לש במקרה. "ב כאמור לעיללמפבתוקפו של היתר השליטה שניתן  מותנההאמור של התיקון  תוקפו  25
 היתר השליטה שניתן לחברה לישראל ולבעלי ההיתר היחידים לנוסחו המקורי.יחזור  שניתן למפ"בההיתר 
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  בעקבות"ב, ולמפ לישראל לחברה השליטה היתר את תיקנו השרים כי נודע לחברה 1.19.1.7

 .משותפת לשליטה הסכםתיקונים ב

  פיקוח ממשלתי על המחירים 1.19.2

מרבית מוצרי הדלק שמוכרת החברה, אינו מפוקח. הפיקוח על מחירי דלקים בשער  מחיר

קוק יוחל שוב, במקרה בו בית זקוק לא יקיים את חובות הדיווח החלות עליו ביחס יבית ז

הינו למעלה          - קוק אחד ילכמויות מוצרי נפט ומחיריהם או במקרה שחלקו של בית ז

בידי מהיקף זה מצוי  15%- מתוך היקף צריכת המוצר בשוק המקומי, ופחות מ 50%- מ

   בית זקוק אחר.   

- "סהתש), זקוק בית בשער מ"לגפ מירבי(מחיר  ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו

הפיקוח (דיווח על  , הינו על פי פרק ז' לחוקמ"הגפ מחירי על פיקוח משטרקובע כי , 2000

רווחיות) ובמקרים בהם יתברר כי בית זקוק מכר גפ"מ במחיר העולה על מחיר הייבוא 

בחודש הקודם לחודש שבו בוצעה המכירה (כהגדרתו בצו), או כי בית זקוק סיפק גפ"מ 

לצרכנים שונים במחיר שונה באותו מועד, יחול פרק ו' לחוק הפיקוח (בקשה להעלאת 

  מחיר). 

החברה צורכת של שירותי תשתיות של אחסון, הזרמה וניפוק של מוצרי דלק ש םמחיריה

(למעט שירותי תשתית שרוכשת החברה מקצא"א ולמעט שירותי ניפוק ומספקת 

שמספקת החברה בבית זקוק חיפה), קבועים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  . 1995-(תעריפי תשתית במשק הדלק), התשנ"ו

התעדכנו התעריפים המרביים לשירותי תשתית, המשולמים במשק  2014בחודש מאי 

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

  מונופולין על פיקוח 1.19.3

הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים, כי החברה הינה מונופולין בתחום  27.2.1989 ביום

שירותי זקוק דלק. כיום ומזה שנים רבות, החברה איננה מספקת שירותי זקוק דלק, אלא 

מוכרת מוצרי נפט, כך שהתנאים הקבועים בהכרזה אינם רלבנטיים לפעילותה הנוכחית 

יכה, כי בעתיד הנראה לעין היא עשויה להמשיך של החברה. יחד עם זאת, החברה מער

  בחלק ממוצרי הנפט הנמכרים על ידה.  מונופולין בעלתולהיות 

מונופולין  בעלתהכריז הממונה על ההגבלים העסקיים, כי כאו"ל הינה  9.4.1995 ביום

באמצעות מפ"ב  5.7.2009כאו"ל (עד יום  5.7.1989בתחום אספקת אתילן. החל מיום 

  .נמוכה בצפיפות פוליאתילן באספקת מונופוליןכבעלת  הוכרזהישירות)  ולאחר מכן

 הרוב כי העובדה בשל. וקסילן טולואן, בנזן בתחום יןמונופולבעלת כ הוכרזה גדיב

 השפעה אלה להוראות אין), 95%-(כ לישראל מחוץ נמכר גדיב של תוצרתה של המוחלט

  .עסקיה על משמעותית

  בתחום השמנים הבסיסיים והשעוות.  יןמונופולבעלת "ח הוכרזה כשב
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 מיביחס למוצרים שבהם  – הקבוצה חברות על חלות, העסקיים ההגבלים לחוק בהתאם

הוראות החוק האמור, המסדירות פעולתם של מונופולים,  - בעלת מונופולין  היאמהן 

 איסורובכלל זה איסור על סירוב בלתי סביר לספק את הנכס או השירות שבמונופולין, 

בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע  הנצל לרעה את מעמדל

  בציבור וכדומה.

  "אפז פיצול לאחר החברה על שיחולו כללים בעניין הממונה הודעות 1.19.4

 שנקבעו לתנאים ביטוי יינתן, החברה הפרטת במסגרת כי נקבע ההפרטה החלטת במסגרת

 שצורפו בהודעותיו") הממונה: "להלן( העסקיים ההגבלים על הממונה של בעמדתו

"). הודעת הממונה, ככל שהיא הממונה הודעת(להלן: " ההפרטה להחלטת כנספחים

מתייחסת לחברה לאחר מכירת בית הזקוק באשדוד, כוללת התייחסות לנושאים הבאים, 

הרלוונטיים למועד הדוח: מגבלות על פעילות אנכית של בית זקוק, קביעת כללים 

התנהגות המסחרית של בית זקוק, רכישת תשתיות הולכה, עיסוק בגז טבעי בייצור ל

חשמל ובהתפלה. עוד מתייחס הממונה להסרת הפיקוח על מחירי דלקים בשער בית 

  לעיל).  1.19.2 הזקוק בכפוף לתנאים שנקבעו לאחר מכן בצו הפיקוח (ראה סעיף 

 כי, הממונה קבעה, פז ידי על א"פז רכישת את המאשרת, 27.9.2006 מיום בהחלטתה

לבין פעילות בית זקוק אחר בישראל, ובכלל זה, לא  א"פז פעילות בין מלאה הפרדה תשמר

יערך כל הסדר, שעניינו רכישה משותפת של חומרי גלם, שיתוף פעולה במכירה או בשיווק 

מוצרים, ובשימוש בתשתיות ייצור, איחסון, הזרמה או ניפוק או בתשתיות נמל או  של

של כורח למתן  חומרי זינה במקרהפריקה ללא אישור הממונה מראש, למעט העברת 

  פתרון מיידי לתקלת ייצור. 

לבין החברה, שנחתם במסגרת עסקת  א"פז בין הביניים חומרי הסכם כי הובהר בהחלטה

  הפיצול, אינו טעון אישור הממונה כאמור.

לאספקה שוויונית ואי הפליית  א"פז את המחייבות הוראות החלטה באותה נקבעו, כן כמו

  לקוחות בשיווק גפ"מ. 

לאשר, בתנאים, את  26.3.2007 מיוםהחלטת הממונה על הגבלים עסקיים  במסגרת

, כאו"ל החברהנקבעו הוראות המחייבות את  PCH-ו לישראל, החברה החברההמיזוג בין 

  ואי הפליית פז"א. שוויוניתורותם אמפרט נגב בע"מ לאספקה 

  חוק משק הגז הטבעי 1.19.5

(להלן:  2002-הגז הטבעי, התשס"ב חוק משקפורסם ב"רשומות" תיקון ל 4.12.2014ביום 

מי שעוסק במסגרתו הוסרה המגבלה שהוטלה על פיו על "), חוק משק הגז הטבעי"

בישראל בזקוק נפט בשיעור העולה על עשרה אחוזים מכלל כמות הנפט המזוקקת 

"), וכן מי שהוא בעל השליטה במזקק נפט כאמור, לעסוק מזקק נפטבישראל (להלן: "

מלעסוק במכר או בשיווק  ה, מנועהחברהלפיכך, כיום אין של גז טבעי. במכר או בשיווק 

  .של גז טבעי

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעקבות התיקון לחוק משק הגז הטבעי נקבע, כי מזקק נפט או 

  אלה: תנאיםגורם קשור למזקק נפט רשאי למכור או לשווק גז טבעי, בהתקיים 
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טבעי בקניית שירות או מוצר אחר ממנו או  הוא לא יתנה מכר או שיווק של גז  )1(

  רכישתו של שירות, מוצר או גז טבעי מאדם אחר;- מאדם אחר, או באי

הוא לא יפעיל ולא ינהל תחנות תדלוק שניתן לתדלק בהן באמצעות גז טבעי,   (א)  )2(

לא יהיה בעל זכות למכור או לשווק להן גז טבעי באופן בלעדי או לא יחזיק 

ה, אם מספר תחנות התדלוק כאמור עולה על עשרים או אם בהן אמצעי שליט

ממספר תחנות תדלוק כאמור בישראל, לפי הגבוה,  25%שיעורן עולה על 

והכול בין לבדו ובין יחד עם אחר שהוא מזקק נפט או גורם קשור למזקק נפט, 

  לפי העניין;

חנות במניין תחנות התדלוק כאמור בפסקת משנה (א) יובאו בחשבון כל הת  (ב)

שמזקק נפט או גורם קשור אליו מפעיל, מנהל, בעל זכות למכור או לשווק להן 

  גז טבעי או מחזיק בהן אמצעי שליטה כאמור באותה פסקת משנה;

, בהסכמת שר שר התשתיות הלאומיותהוא עומד בתנאים נוספים ככל שקבע   )3(

  האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 

  הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק 1.19.6

פורסם ב"רשומות" החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד  11.12.2013 ביום

"). ככלל, חוק הריכוזיות מגביל מבנה פירמידאלי של הריכוזיות חוק(להלן: " 2013 –

"). חברת שכבהחברות לשתי שכבות של תאגידים מדווחים (הנקראים בחוק הריכוזיות "

ומפ"ב (שהינם תאגידים  לישראל החברה בידי הנשלטת, החברהלמועד זה נחשבת 

  "ל נחשבת לחברת שכבה שלישית. כאומדווחים), לחברת שכבה שנייה ולפיכך 

בחוק הריכוזיות קבועה הוראת מעבר לפיה חברה שהיתה ביום פרסום החוק חברת שכבה 

בחברת שכבה אחרת עד תום שש הינה), רשאית להמשיך לשלוט  שהחברהשנייה (כפי 

  שנים מיום הפרסום. 

עוד חברה נחשבת לחברת שכבה שלישית או יותר,  כלקובע עוד, כי  הריכוזיותחוק 

חברה  שלבתקופה שתחילתה ששה חודשים מיום פרסום החוק, רוב חברי הדירקטוריון 

יהיה מספר הדירקטורים החיצוניים המזערי ו כאמור יהיו דירקטורים בלתי תלויים

מחצית ממספר חברי הדירקטוריון, לאחר שהופחת ממנה אחד, בעיגול כלפי מעלה, ולא 

  פחות משניים. 

חוק הריכוזיות מסמיך את שר המשפטים לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, 

  מספר דירקטורים חיצוניים נמוך יותר, ובלבד שלא יפחת משליש מחברי הדירקטוריון. 

  ."ל הותאם להוראות חוק הריכוזיותכאודירקטוריון  הרכב
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) מאסדר (רגולטור) רשאי שלא 1בין השאר קובע חוק הריכוזיות הוראות כדלקמן: (

להקצות זכות, ובכלל זה להעניק או להאריך רישיון, לגורם ריכוזי, אם מצא כי אין זה 

) 2מור; (סביר כי תגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות ולהסדרת התחום הא

מאסדר המבקש לאפשר הקצאה של זכות, לא יעשה כן אלא לאחר ששקל שיקולי 

) בהקצאת זכות 3ריכוזיות כלל משקית, בהתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות; (

יתה הזכות ייביא המאסדר בחשבון שיקולים של קידום התחרותיות הענפית, ואם ה

גבלים עסקיים לעניין זה, לא יקצה מאסדר כלולה ברשימת הזכויות שפרסם הממונה על ה

את הזכות האמורה אלא לאחר ששקל שיקולים של קידום התחרות הענפית, בהתייעצות 

עם הממונה על הגבלים עסקיים. הוראות אלו עשויות להיות רלוונטיות לחברה, שכן 

  תחומי פעילות זיקוק דלק וייצור גפ"מ נחשבים כתחומי תשתית חיונית. 

משקית ותחרותיות -ובע חוק הריכוזיות חובת שקילת שיקולי ריכוזיות כללכמו כן, ק

) רשות החברות 1ענפית במסגרת הליכים לפי חוק החברות הממשלתיות, כדלקמן: (

הממשלתיות תתייעץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות בטרם תגבש את עמדתה לפי סעיף 

למדינה "אינטרס חיוני" כאמור  ח(א) לחוק החברות הממשלתיות, לעניין הכרזה בצו כי59

באותו חוק, ואילו לעניין הכרזה כאמור לגבי הקצאה של זכות הכלולה ברשימת הזכויות, 

תתייעץ רשות החברות הממשלתיות עם הממונה על הגבלים עסקיים, לעניין שיקולים של 

  קידום התחרותיות הענפית; 

שלתיות, כי למדינה אינטרס ח לחוק החברות הממ59) נקבע בצו לפי הוראות סעיף 2( 

לחוק האמור או העברת  'ט59חיוני כאמור, לא יאשרו השרים העברת שליטה לפי סעיף 

) לאותו חוק, אלא לאחר התייעצות עם הוועדה לצמצום 1י(א)(59אמצעי שליטה לפי סעיף 

  הריכוזיות.

 ברובן לתוקף שנה לאחר פרסום חוק הריכוזיות, היינו ביום נכנסוהוראות אלו 

11.12.2014 .  

הריכוזיות את רשימת הגורמים הריכוזיים  הוועדה לצמצוםפרסמה  11.12.2014 ביום

והחברה הוכרזה במסגרת רשימה זו כגורם ריכוזי בתחום השידורים, הפקת מים, חציבה 

מעובה וזיכיון ים המלח. בהקשר זה של  פחממנישל סוג מסוים של מחצב, משק הדלק, גז 

קובע חוק הריכוזיות כי הרגולטור המבקש להקצות זכות לגורם ריכוזי גורמים ריכוזיים, 

לא יעשה כן, ולא יאפשר לגורם ריכוזי להשתתף בהליך ההקצאה של הזכות, אלא לאחר 

עם הוועדה לצמצום הריכוזיות  בהתייעצותששקל שיקולי ריכוזיות כלל משקית וענפית, 

הריכוזיות, כי על הרגולטור לשקול ועם הממונה על ההגבלים העסקיים. עוד קובע חוק 

שיקולים של מניעת הרחבת הפעילות של הגורם הריכוזי, בשים לב לתחומי הפעילות 

הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה ביניהם. כל הקצאת זכות לגורם ריכוזי טעונה פנייה של 

  הריכוזיות בכתב, בצרוף נימוקים.לצמצום  ההרגולטור לוועד

יכולה להעריך איזו השפעה תהיה ליישום הוראות אלו על  בשלב זה הקבוצה אינה

  . בכלל אםפעילותה, 
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 ותאגידים משמעותיים ריאליים תאגידים בין הפרדה חובת הריכוזיות חוק קובע, בנוסף

 והגבלה כאלה גופים על השליטה ברובד הן וזאת, בחוק כהגדרתם משמעותיים פיננסיים

 דירקטור של מקבילה כהונה על והגבלה ניהולם ברובד והן ביניהם צולבות החזקות על

 שליטה לבעל זיקה בעל או שליטה בעל הינו הדירקטור כאשר וריאליות פיננסיות בחברות

  .משמעותי ריאלי בתאגיד

הריכוזיות את רשימת התאגידים הריאליים  הוועדה לצמצוםפרסמה  11.12.2014 ביום

  המשמעותיים והחברה הוכרזה במסגרת רשימה זו כתאגיד ריאלי משמעותי. 

בשלב זה הקבוצה אינה יכולה להעריך איזו ההשפעה תהיה ליישום הוראות אלו על 

  .בכלל אםפעילותה, 

  רשיונות 1.19.7

  : לפעילותן תנאים יםוהקובע פעילותם לצורך הנדרשים הבאים ברשיונות אוחזות החברות

 הרשיון סוג הרשיון מחזיק המרשה הגוף הרשיון תוקף

  עסק זמני רשיון  החברה    )1(חיפה עיריית  30.6.2015

  עסק זמני  רשיון  "לכאו    )1(חיפה עיריית  31.12.2015

  עסק זמני  רשיון  גדיב    )1(חיפה עיריית  31.12.2015

  עסק זמני  רשיון  שב"ח    )1(חיפה עיריית  10.3.2016

 עסק לשינוע גז ודלק רשיון  החברה   )1(חיפה עיריית 26.8.2015

  עסק לשינוע חומרים מסוכנים רשיון  גדיב    )1(חיפה עיריית  26.8.2015

  עסק לשינוע חומרים מסוכנים רשיון  כאו"ל    )1(חיפה עיריית  26.8.2015

 רשות - האוצר משרד  31.12.2015
  המיסים

  והפעלת אתר אחסון יצרן דלק רשיון  החברה

 רשות - האוצר משרד  31.12.2015
  המיסים

ומקום אתר  דלק ייצור מקום אישור  החברה
  אחסון דלק

  ספק גז רשיון  החברה  הלאומיות התשתיות משרד  10.11.2016

8.5.2015  

  

 הלאומיות התשתיות משרד
  החשמל רשות -

  )2(ייצור חשמל רשיון  החברה

/  בישראל המיסים רשות  31.12.2015
  האוצר משרד

  לרכישת דלק בפטור מבלו  אישור  גדיב

/  בישראל המיסים רשות  31.12.2015
  האוצר משרד

  לרכישת דלק בפטור מבלו  אישור  כאו"ל

  .הסביבה להגנת המשרד לתנאי כפופים העסק רשיונות )1(

 בעלת(שהינה  בחברה שליטה תועבר לא, 1996-"והתשנ ,החשמל משק ולחוק הרישיון לתנאי בהתאם  ) 2(
 כאמור אישור בקבלת קושי יתעורר לא כי צופה החברה. הלאומיות התשתיות שר באישור אלא), הרישיון

 הרישיון בעל בנוסף. החיוניים האינטרסים צו לפי שליטה היתר שקיבל למי, בחברה השליטה העברת בגין
, שבה החשמל מתקני ואת הכוח תחנת את בעקיפין או במישרין לעקל או לשעבד, להעביר רשאי יהיה לא
 האינטרסים צו לפי שליטה היתר קבלת בעקבות. ומראש בכתב הלאומיות התשתיות שר באישור אלא

  .זה בעניין מתאימה פניה התשתיות לשר החברה שלחה, החיוניים

במועד  ןלשם פעילות להן הדרוש רשיון כל של תוקפו את לחדש מנת על ותפועל החברות

קרוב למועד פקיעת תוקפו של אותו רשיון. החברה אינה צופה קושי בחידוש רישיונות 

  אלו.

 1.18.1.5  סעיףאודות היתרים הנוגעים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים ראה  לפרטים

  . לעיל



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  

 93 - א 

  בשבת עובדים להעסקת מיוחד היתר 1.19.8

היתר מיוחד להעסקת עובדים  ותפועלים במשך כל ימות השנה. לחבר החברות מתקני

, אשר הנו 1951-בימי מנוחה שבועית, בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

  . 31.12.2016וביחס לכאו"ל עד  31.12.2015עד ליום  בתוקף

  ניחיו מפעל על הכרזה 1.19.9

 - חירום, תשכ"ז -כמפעל חיוני, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת  הוכרזו"ל וכאו החברה

בעתות חירום. מפעל חיוני הוא מפעל שהוכרז ככזה על ידי  ן, המסדיר את פעילות1967

משרדי הממשלה שהוסמכו לכך, שפעולתו חיונית לקיום הספקה ושירותים חיוניים. החוק 

חה לחייב, בעיתות חירום, עובדים של החברה ואנשים מסמיך את שר העבודה והרוו

  שאינם עובדי החברה, להתייצב לשירות עבודה במפעלה של החברה.

   הדלק משק חוק הצעת 1.19.10

עברה בקריאה  אשר, 201226- ב"התשע, הדלק משק חוק הצעתהתפרסמה  16.7.2012 ביום

החוק, על פי  מטרת )."החוק הצעת" אומשק הדלק"  חוק הצעתראשונה בכנסת (להלן: "

במשק הדלק, בין היתר לשם הבטחת הספקה  27הצעת החוק הינה הסדרת הפעילות

סדירה, רציפה ואמינה של מוצרי נפט, הבטחת רמת שירות נאותה בכל המקטעים במשק 

הדלק, שמירה על תחרות, קידומה ויצירת תנאים תחרותיים, הבטחת ההספקה בשעת 

  חירום וטובת הציבור. 

שלהם תהא השפעה על פעילות החברה, אם וככל שיתקבלו, הינם, בין  החוק הצעת עיקרי

היתר: התניית המשך פעילות החברה לאחר חקיקת החוק בקבלת רשיונות על פיו; 

 בעל פעילות ועל ברשיון החזקות על הגבלות; תחרותיים ותנאים נאות שרות הבטחת

תדלוק; הגדרת בית  תחנות על שימוש בנכסי החברה; הגבלותובעלי השליטה בו;  רשיון

 למנהל במיוחדהחוק מקנה סמכויות נרחבות  הצעתזקוק כשירות חיוני והמשתמע מכך. 

מינהל הדלק ולגורמים נוספים, לקבוע תנאים והוראות בתחומים המפורטים לעיל, אשר 

 התנאים יהיו מה לדעת ניתן לא, הדוח למועד. גופה החוק בהצעתאינם מפורטים 

, לפיכך. כיום הדלק במשק הנוהג המצב את ישנו כמה ועד, החוק מכח בעושייק וההוראות

 החוק הצעת של ההשפעה היקף את להעריך מנת על הנחוץ המידע את החברה בידי אין

  .  ועסקיה פעילותה על כאמור

  תקנים  1.19.11

 חלק לגבי. רשמיים תקנים בישראל קיימים, החברה שמוכרת הנפט ממוצרי חלק לגבי

 לפי בצווים לאיכותם הנוגעות הוראות או ישראליים תקנים קיימים הנפט ממוצרי נוסף

 החברה מספקת בו המפרט נקבע, ולעתים 1961-"אהתשכ), ודלק(מנועים  רכב הפעלת חוק

  .הלקוח לבין החברה בין בהסכמה מוצריה את

                                                 
   .16.7.2012 מיום, 708' מס הממשלה ח"ה - מלא של הצעת החוק פורסם ברשומות נוסח   26

) מתן שירות 5) ייצוא דלק; (4) שיווק דלק; (3) יבוא דלק; (2) זקוק; (1כל אחד מאלה: ( -לענין זה "פעילות"    27

  ) פעילות במשק, שיקבע השר (שר התשתיות הלאומיות).6תשתית; (
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אירופאיים המבוססים  בתקניםעומדים  חברה, המיוצרים ומשווקים על ידי ההנפטמוצרי 

  אשר נועד להפחית את השפעת הפליטות מרכב מנועי על הסביבה.  ,EURO-5 על

  "מגפ מכירת להסדרת תקנות 1.19.12

-הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי יצרני גז), התשס"ו תקנות

במקרים בהם חלות עליה התקנות) לא תפלה  –, קובעות כי החברה (וכן כאו"ל 2006

באספקת גפ"מ בין ספקי הגז השונים. כמו כן, חלות עליה הוראות שונות שנועדו להסדיר 

קי הגז השונים באופן כללי ובעתות מחסור את אופן הספקת הגפ"מ על ידי החברה לספ

   בגפ"מ. 

-הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שיוויוני), התשס"ז תקנות, בנוסף

 בישראל הפועל זקוק בית כל ידי על"מ, הגפ בתחום שיוויוני שירות מתן מסדירות, 2006

 לשנות כדי בתקנות אין. בהן המוטלות החובות הפרת בגין עונשיות הוראות וכוללות

   "מ.גפ במכירת החברה פעילות את מהותית

  דלק כחברת רישום 1.19.13

פי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  על

 הדלק נהליבמ להרשם החברה נדרשת 2001- ), התשס"א2001הכלכלית לשנת הכספים 

 רשומה החברה. בתחום עילותהלפ כתנאי דלק כחברת הלאומיות התשתיות במשרד

   .כאמור

   1998-להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח חוק 1.19.14

, 1998-מנויה בתוספת השניה לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח החברה

כפופה להוראות חוק זה, הקובע הוראות מיוחדות לעניין הסדרים ביטחוניים  ובכך

במתקניה של החברה. החוק מחייב את החברה למנות ממונה בטחון וממונה מערכות 

ממוחשבות חיוניות, מקנה לממונה הבטחון סמכויות שונות לביצוע פעולות אבטחה 

רה בענין פעולות אבטחה בחברה, ומחייב את החברה לפעול בהתאם להנחיות המשט

 בתוספת מנויה"ל כאופיזית, ולהנחיות שרות הבטחון הכללי בענין פעולות אבטחת מידע. 

פעולות לאבטחת מערכות ל הנוגע בכל החוק הוראות עליה חלות - ולפיכך, לחוק הרביעית

  ממוחשבות חיוניות.

הוראות חוק החברות הממשלתיות וצו  –על אינטרסים חיוניים של המדינה בחברה  הגנה 1.19.15

  האינטרסים החיוניים לפיו 

 בצו להכריז, האוצר ושר הממשלה ראשלחוק החברות הממשלתיות מסמיך את  2פרק ח'

לקבוע בצו הוראות שנועדו להגן על ו בהפרטה לחברה בקשר חיוניים אינטרסים למדינה כי

  החיוניים של המדינה בקשר לחברה בהפרטה.האינטרסים 
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 לנפט זקוק בתי בחברת למדינה חיוניים אינטרסים על(הכרזה  הממשלתיות החברות צו 1.19.16

  ")הצו: "זה בסעיף(להלן  2007 -"זהתשס"מ), בע

   כללי 1.19.16.1

  מיוחדים של המדינה בחברה. אינטרסים להגנת צו פורסם 1.2.2007 ביום

  מפרט את האינטרסים החיוניים שיש למדינה בקשר לחברה:  הצו

שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו   ) 1(

  בישראל; 

  ; המדינה ביטחון של מטעמים, סודי מידע של גילוי או חשיפה מניעת  ) 2(

  ;הדלק במשק ריכוזיות ומניעת התחרות קידום  ) 3(

 של או עוינים גורמים של החברה על השפעה עמדת של היווצרות מניעת  ) 4(

  ; שלה החוץ ביחסי או המדינה בביטחון לפגוע העלולים גורמים

 ואספקתם מוצריו ייצור, גולמי נפט קוקיז פעילות של הרציף קיומה הבטחת  ) 5(

  .בישראל

 וחובות מגבלות הצו קובע"ל, הנ האינטרסים של קיומם את להבטיח מנת על

  :כדלקמן הינם שעיקריהם, שונים

  על החזקה בשליטה או באמצעי שליטה  מגבלות 1.19.16.2

 מאת ובכתב מראש אישור ללא בחברה בשליטה החזקה או רכישה על איסור  (א) 

  "); השרים: "זה בסעיף(להלן  האוצר ושר הממשלה ראש

 או 24% בשיעור בחברה מסוים מסוג שליטה אמצעי של החזקה על איסור  (ב) 

 החזקות הגדלת על ואיסור השרים מאת ומראש בכתב אישור בלא יותר

  ;באישור שנקבע לשיעור מעבר

 יותר או 5% שמחזיק מי או שליטה בעל של זהותו על מגבלות קביעת  (ג) 

 בחברה צולבות אחזקות על לאיסור הנוגעות, בחברה השליטה מאמצעי

, תשתיות אחסון, הזרמה וניפוק, א"פז: מאלה אחד המחזיק ובתאגיד

 בעל או הרשום גורם על וכן, טבעי בגז העוסק ותאגיד נמליות תשתיות

  ; עויינת במדינה פעילות

 שליטה אמצעי או שליטה החזקת על לחברה מיידית דיווח חובת נקבעה  (ד) 

 לרבות, מראש אישור לכך שניתן מבלי, הצו פי על אישור הטעונים בשיעורים

  ;לו שהוקנתה אחרת זכות מימוש או, שליטה אמצעי על שיעבוד מימוש עקב

אדם המחזיק שליטה או אמצעי שליטה ללא אישור למכור את  חיוב  (ה) 

החזקותיו ולא יהיה תוקף כלפי החברה להפעלת זכות מכוח החזקות 

  חורגות.  
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  שוטף וניהול העסקים מרכז 1.19.16.3

 השוטף הניהול אשר, ראלביש ורשומה מאוגדת חברה עת בכל תהיה החברה  (א) 

  .בישראל יהיו עסקיה ומרכז

 ישראל אזרחי יהיו, הדירקטוריון ראש יושב ובהם, בחברה הדירקטורים רוב  (ב)  

 שיקבע כפי, לתפקיד ביטחונית והתאמה ביטחוני סיווג ובעלי ותושביה

"), אלא אם הסכים מסווגים דירקטורים(להלן: " הכללי הביטחון שירות

  שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו. 

 ייבחר ולא יתמנה לא -  לעיל"ק (ב) בס האמורה הדרישה על שמירה לשם  (ג) 

 כתוצאה אם כאמור למינויו תוקף יהיה ולא מסווג דירקטור שאינו דירקטור

, וכן; הדירקטוריון חברי מרוב המסווגים הדירקטורים שיעור פחת ממנו

 הכולל שמספרם באופן מסווגים דירקטורים של כהונתם הסתיימה או פקעה

 רשאים יהיו לא, הדירקטוריון חברי מרוב פחת המסווגים הדירקטורים של

, החברה של הדירקטוריון בישיבות להשתתף מסווגים שאינם הדירקטורים

  .לעיל"ק (ב) ס לפי הנדרש ביחס מסווגים דירקטורים מונו לא עוד כל

התפקידים בחברה, המנויים להלן, יהיו אזרחי ישראל או תושביה  בעלי  (ד)

ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות 

הביטחון הכללי: מנכ"ל וממלא מקומו, סגני המנהל בתחומי ההנדסה, 

ים, ממונה תפעול ומערכות מידע, יועץ משפטי, סגנו וממלא מקומו, מבקר פנ

הביטחון וצוותו, אחראי על מערכות ממוחשבות חיוניות וצוותו, בעלי 

תפקידים או נושאי משרה נוספים ונותני שירותים לחברה, לרבות יועצים 

שמגיע אליהם מידע שהוגדר כמסווג ביטחונית או העובדים בפעילות עם 

ללי של גורמי הביטחון כפי שייקבע בתיאום עם ממונה הביטחון והמנהל הכ

  החברה. 

(ד) לעיל, לא יהיה תוקף  "קתפקיד שלא התקיים לגביו האמור בס בעל  (ה) 

למינויו בחברה או להעסקתו על ידה בתפקיד האמור והמינוי או ההעסקה, 

  לפי העניין, יהיו בטלים. 

  החברה במבנה שינויים 1.19.16.4

המפורטות להלן טעונות אישור מראש ובכתב מאת השרים לאחר  הפעולות

עצו עם שר התשתיות הלאומיות: פירוק מרצון של החברה; פשרה או הסדר שהתיי

בין החברה לבין נושיה או בעלי מניותיה; מיזוגה של החברה עם חברה אחרת; 

פיצול החברה, למעט פיצול שעניינו אך ורק העברת נכסים של החברה שאינם 

  קוק נפט גולמי וייצור מוצריו ואספקתם בישראל. ימשמשים לז
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  תדלוק בתחנות תזקיקים שיווק בתחום החברה פעילות 1.19.16.5

או  20%לא תהיה רשאית להחזיק זכויות בתחנות תדלוק המהוות  החברה  (א)

, יהיו 31.12.2011-יותר מכלל תחנות התדלוק בישראל; ואולם, לאחר ה

רשאים השרים, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ועם הממונה על 

לחברה להחזיק זכות בתחנות תדלוק בשיעור ההגבלים העסקיים, להתיר 

  גבוה יותר מהשיעור האמור, בשים לב למצב התחרות במשק הדלק והזקוק. 

 זכויות, שנים שלוש של תקופה במהלך, אחד מגורם תרכוש לא החברה  (ב)  

 התדלוק תחנות מכלל 7.5%- מ יותר מהוות אלה אם תדלוק בתחנות

  .בישראל

 התחנות מכלל יותר או 10% המהוות תדלוק בתחנות זכות החברה החזיקה  (ג) 

 תדלוק בתחנת זכות לקבלת בהסדר להתקשר רשאית תהא לא, בישראל

  .העיסקיים ההגבלים על הממונה באישור אלא, 28"סמוכה"תחנה  המהווה

  החברה פעילות על נוספות מגבלות 1.19.16.6

 שעיסוקו בתאגיד שליטה מאמצעי יותר או 5% או שליטה תרכוש לא החברה  (א)

 קבע העסקיים ההגבלים על הממונה אשר, תדלוק בתחנות תזקיקים שיווק

 לאחר, השרים קבעו כן אם אלא, ארצית פריסה בעלת היא פעילותו כי

 את לקדם בכדי בכך יהא כי, העסקיים ההגבלים על הממונה עם התייעצות

  .הדלק במשק התחרות

לא תחזיק שליטה ולא תהיה בעלים, מחזיק או מפעיל, במישרין או  החברה  (ב)

או  5%בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד שבשליטתה או שהיא מחזיקה בו 

יותר מאמצעי שליטה, של תשתית נמלית לייבוא או לייצוא של מוצרי נפט 

  בישראל, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה: 

  .הצו פרסום מועד לפני בבעלותה הייתה מורההא התשתית  ) 1(                     

 במועד, שבה הקרקע ברצועת החברה ידי על הוקמה האמורה התשתית  ) 2(                     

  .לעיל) 1"ק (בס כאמור תשתית קיימת, האינטרסים צו פרסום

 ההגבלים לחוק 26 בסעיף כמשמעו מונופולין בעלת תהיה לא החברה  (ג)

 מוצרי של באחסון או בהזרמה, בניפוק, לא אם ובין הוכרז אם בין, העסקיים

 5% בו מחזיקה שהיא או שבשליטתה תאגיד באמצעות לרבות, בישראל נפט

  .בצו שנקבעו תנאים נתקיימו אם אלא, השליטה מאמצעי יותר או

 בפי או א"בפז השליטה מאמצעי יותר או 5% או שליטה תחזיק לא החברה  (ד) 

  .ממסופיה באחד או גלילות

  

                                                 
ממקום שבו נמצאת או תוקם " לעניין זה הנה תחנת תדלוק, המצויה במרחק המפורט להלן תחנה סמוכה"   28

 - מרחק קילומטר אחד בקו אווירי ובדרך אחרת -תחנה אחרת שבה מחזיקה החברה זכות בתחנה: בדרך עירונית

  מרחק של עשרה קילומטרים הנמדדים לאורכם של כבישים.
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על החברה חובות למסירת מידע לרשויות המוסמכות וכן הוראות  הוחלו  (ה)

  בדבר שמירה על סודיות ואבטחת מידע. 

 להוביל, לחברה 8.2.2009 ביום הדלק מינהל מנהל הורה החיוניים האינטרסים צו מכוח

התקשרה בהסכם  החברה, הדוח למועדמיכל אחת לפחות, בצוות ישראלי.  באוניית דלקים

  זה.  לפרק 1.11.1 גם סעיף  וראה, כאמור מיכליתלחכירת 

   ביטוח 1.20

, הדוח מועדל נכון. עיסוקיהןמבוטחות בגין סיכונים שונים כמקובל בקשר עם אופי הקבוצה  חברות

   , הנרכשות על ידן במשותף, הינן כמפורט להלן:הקבוצה פוליסות הביטוח המהותיות של חברות

 אחריות בגבולנזק פיזי ישיר ונזק תוצאתי,  מכסההפוליסה  - רווחים אובדןביטוח רכוש ו 1.20.1

חודשים. על אף האמור  30מיליארד דולר, כאשר תקופת השיפוי המרבית הינה  1.75 של

בגין  הביטוחידולר והכיסוי  מליון 350הביטוחי בגין נזקי שבר מכני הוא  הכיסוילעיל, 

 האדמה מרעידת כתוצאה הנגרם נזקדולר עבור  מיליארד 1נזקי רעידות אדמה הוא של 

 סכומי. המלא האחריות גבולעד ל מכוסה אדמה רעידת לאחר אש שנזק בעוד, עצמה

דולר במקרה של נזק פיזי ותקופת  ליוןמ 5ההשתתפות העצמית על פי הפוליסה הינם 

 יום.  60ההשתתפות העצמית במקרה של נזק תוצאתי היא 

 מס חוקפי -על המוענקות לזכויות בנוסף – ומלחמה טרור פעולות כנגד ביטוח פוליסת 1.20.2

 כנגד מסויים כיסוי המעניקה פוליסה החברה רכשה, 1961- וקרן פיצויים, תשכ"א רכוש

נזק פיזי ישיר ונזק תוצאתי שנובעים מפעולות טרור ומלחמה. היקף הכיסוי בגין נזקי 

חודשים. סכומי  30דולר לתקופת שיפוי של עד  מליון 500רכוש ונזק תוצאתי הינו 

 ותקופתדולר במקרה של נזק פיזי  מליון 5ההשתתפות העצמית על פי הפוליסה הינם 

 של האחרות הביטוח פוליסות. יום 30 היא אתיתוצ נזק של במקרה העצמית ההשתתפות

    .בודדים חריגים למעט, מלחמה פעולות מכסות אינן החברה

מכסה חבות  הפוליסה -  מעבידים וחבותזיהום, למוצרים ולציבור, ה כלפי חבות ביטוח 1.20.3

ואספקת מוצרים בידי  פעילותחוקית בקשר עם נזק פיזי או הפסד לצד שלישי שנגרמו עקב 

בידי החברה;  שנעשיתואספקת מוצרים  מפעילותגוף של צד שלישי כתוצאה  נזקיהחברה; 

עד לגבול ; נזקי גוף לעובדי החברה. היקף הכיסוי בגין נזקים אלה הוא תאונתיזיהום 

 בגין. דולר למקרה 100,000הינו דולר וסכום ההשתתפות העצמית  מליון 200של  אחריות

סכום ההשתתפות  .דולר מליון 49 -סך של כ עומד על האחריות גבול מעבידים חבות

דולר לשנה  750,000ולכל היותר דולר למקרה  250,000 הינה העצמית לחבות מעבידים

  במצטבר.

אחריות מ הנובע ביטוחי כיסוי מספקת הפוליסה - מתמשך זיהום בגין חוקית חבותביטוח  1.20.4

הנובע מאירועים  מתמשךזיהום סביבתי  לנזקים הנובעים עקבחוקית של החברה 

דולר. פוליסה זו מחריגה,  מליון 40 , בגבול אחריות של1999שארעו החל משנת  מסוימים

 בין היתר, גם תביעות בקשר עם זיהום נחל הקישון.
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הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי בגין אבדן או נזק למטענים  -הובלת מטענים בים  ביטוח 1.20.5

לאתר,  דולר מליון 125 עד כן כיסוי שלודולר  מליון 220בתובלה בינלאומית, בהיקף של 

 .מחוץ לחצר החברההמאוחסנים עבור מלאי נפט גלמי ותזקיקים 

מעניקה כיסוי ביטוחי בגין חבות החברה  הפוליסה -בגין חבות כחוכרי אוניות  ביטוח 1.20.6

אלף  500השתתפות עצמית של ובדולר,  מליון 750בקשר עם חכירת כלי שיט, בהיקף של 

  לאירוע.דולר 

החברה מחזיקה בפוליסה שוטפת לביטוח  - משרה ונושאי דירקטורים אחריות פוליסת 1.20.7

בה ובחברות בהן היא מחזיקה במישרין ובעקיפין, אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

 הנפקת הצעת את גם המכסה, ולתקופה למקרה דולר מליון 180בגבולות אחריות של 

פוליסת  לחברה ,בנוסף .2007 דצמבר-נובמבר בחודשים החברה שערכה לציבור ח"האג

שנים, וכן  7ולמשך  28.6.2007- דולר החל מ מליון 25בגבולות אחריות של   run-off ביטוח

(החל  שנים שבע עד ששדולר לתקופה של  מליון 130 בגבולות אחריות של  run-offפוליסת

 ליום עד שארעו מעשים בגין הביטוח בתקופת שתוגשנה תביעות לכיסוי) 2009 משנת

  .הביטוח רכישת

 50בגבולות אחריות של  Run-Offמסוג  משרהלכאו"ל פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי 

לתקופה של שבע שנים לכיסוי תביעות כנגד נושאי  30.12.2009 - מליון דולר, החל מה

  המשרה של החברה והחברות הבנות שלה. 

דוקור מבוטחת בגין סיכונים שונים כמקובל בקשר עם אופי עיסוקה. פוליסות הביטוח  1.20.8

כנגד שבר  פוליסההמהותיות של דוקור, נכון למועד דוח זה, הינן פוליסת ביטוח רכוש, 

מכני, פוליסה כנגד אובדן רווחים כתוצאה משבר מכני, פוליסת צד ג', חבות המוצר, חבות 

  . החברהמאלה של  נמוכיםאחריות  בגבולותבה תאונתיים, מעבידים ונזקי איכות סבי

 ובכפוף בתנאים מותנה, לעיל המתוארות מהפוליסות אחת כל פי על הביטוחי הכיסוי

  .כאמור מהפוליסות אחת בכל הקבועים לחריגים

החברה מחזיקה בפוליסה שוטפת לביטוח  - סילוני דלק אספקת בגין חבות פוליסת 1.20.9

. ידה על שסופק סילוני דלק איכותמ כתוצאה גוףאו  לרכוש שנגרם נזק בגין אחריותה

. הפוליסה תכסה נזקים מעל השיפוי דולר מיליארד 1 הינו תקופהול לאירוע הכיסוי גבולות

 . לעיל 1.20.3 בסעיף  כמפורטשינתן ע"י מבטחי פוליסת החבויות 

   עסקית ואסטרטגיה יעדים 1.21

 יכולה טגרציהנהאי. אינטגרטיביות חברות הינן המודרני בעולם רבות אנרגיה חברות 1.21.1

, אופקית או - וקמעונאי סיטונאי שווק, דלק מוצרי ייצור, וגז נפט הפקת - אנכית להיות

  חשמל.  וייצור פטרוכימיה מוצרי ייצור, גולמי נפט זקוק בתחום הסינרגיות ניצול תוך

אסטרטגית שאושרה בידי דירקטוריון ה התוכנית של המכריע רובה את השלימה החברה 1.21.2

 מוצרים של חלקם בהגדלת מאסיבית השקעה בוצעהואשר במסגרתה  2007החברה בשנת 

, בתחומי איכות הסביבה, הבטיחות החברה של המוצרים בתמהיל גבוה מוסף ערך בעלי

  מיליארד דולר. 1.1-והביטחון והגברת האמינות התפעולית, בהיקף משוער של כ
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פרסמה החברה תכנית לשיפור הרווח והפחתת הוצאות ולהנפקת  2013בחודש אוקטובר  1.21.3

זכויות למניות החברה. לפרטים נוספים בדבר התכנית לשיפור רווח החברה ראה דוח 

). האמור בדיווח המיידי 2013-01-168555(אסמכתא:  17.10.2013מיידי של החברה מיום 

, מבצעת החברה את 2014לעיל מובא כאן על דרך ההפניה. החל מהרבעון הראשון של שנת 

 הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי). לדוח 1.4 סעיף ראהתכנית ההתייעלות(לפרטים 

 בקוגנרציהמותנה לייצור חשמל  רשיוןהגישה החברה בקשה לקבלת  2015 מרץ בחודש 1.21.4

כאמור  רשיון. למועד הדוח, אין בידי החברה להעריך האם יינתן מגוואט 340-בהיקף של כ

 .מועד ובאיזה

טיפול תקופתי מתוכנן  2016בחלק ממתקני החברה ובשנת טיפול תקופתי  צפוי 2015בשנת  1.21.5

 בחלק נוסף ממתקניה. 

  :הינו, ידה על שפורסם כפי, החברה חזון 1.21.6

 האזורית ברמה, בישראל – ובפטרוכימיה לסוגיה האנרגיה חומיבת מובילה חברה להיות

   ;והבינלאומית

  ;והדרכהשוטפות  פעולות, השקעות ביצוע תוך לסביבה וידידותית ירוקה חברה להיות

  ;המניות לבעלי תשואה ומייצרת צומחת, רווחית, יעילה חברה להיות

  .נמרצות השקעה תכניות לביצוע נכונות

במסגרת התכנית  –החברה ובהתאם  של עסקי אינטרסמהווה גם  הסביבה על השמירה 1.21.7

ומשקיעה   הסביבה איכות את המשפרים מוצרים ייצורגבירה החברה ההאסטרטגית, 

  . מפעליה של הסביבתית ההשפעה הקטנתב

  שמה החברה דגש על טיפול בתחומי האחריות החברתית והשילוב בקהילה.  עוד

 כתוצאה בחצריה נוצרת אשר, גופרית למיצוק מתקן לבנית תוכנית מקדמת החברה 1.21.8

 בחצרי הגופרית מיצוק. נוזלי במצב ומתקבלת הדלק במוצרי המצויה הגופרית מהדחת

  .החברה"י ע גופרית של השיווק אפשרויות את וירחיב עשוי להפחית סיכונים, החברה

, בוחנת החברה הקמת מתקן ערבול למוצרי יישום בתעשיות שונות (כגון צבעים, בגדיב 1.21.9

  אניות, מניעת אבק, דבקים וכד') המבוססים על חומרים המצויים ברשות החברות. 

נכון למועד הדוח, ומטבע הדברים יכול  החברההאמורים לעיל משקפים את אסטרטגיית  היעדים

והזיקוק ו/או  הנפט, בתעשיית הקבוצה חברותות בשיחולו בהם שינויים בהתאם להתפתחוי

 תחומי למוצרי הביקוש ובמאפייני היעד בשווקי, ובעולם בישראלבתעשייה הפטרוכימית 

הפעילות. הגשמת האסטרטגיה כאמור אינה ודאית והיא כרוכה בין היתר בנסיבות וגורמים אשר 

   .זה לפרק 1.22 ף בסעי המפורטים הסיכון גורמי זה ובכלל, החברהאינם בשליטת 
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  סיכון גורמי 1.22

 השפעה להם להיות שעלולה חיצוניים סיכון בגורמי כרוכה, פעילותה תחומי בכל החברה פעילות

 כללי סיכונים סקר החברה ביצעה 2011 בשנת. החברה של העסקית פעילותה על לרעה מהותית

שיועד לבדוק את גורמי הסיכון העיקריים להם חשופה החברה בהיבטים  חיצוני גורם באמצעות

   .2012 בשנת תוקףשונים של פעילותה ומסקנותיו של הסקר, שולבו בפרק זה. סקר הסיכונים 

 על המשפיעים הסיכונים כלל לזיהוי המיועדת Top Down –זיהוי הסיכונים בוצע בשיטת ה  תהליך

  .החברה פעילות

   מקרו סיכוני 1.22.1

 מגורמים מושפע נפט למוצרי הביקוש –משבר כלכלי פיננסי גלובאלי –לית כהאטה כל 1.22.1.1

להשפיע  ים. האטה בשווקים או מיתון, עשויזה לפרק 1.7.2  בסעיףשונים כמתואר 

ועודף כושר  נפט, נוכח צמצום ברכישת מוצרי הזקוק מרווחיבאופן מהותי לרעה על 

ובירידה  משמעותיתבתנודתיות  האחרונות יםתאפיין בשנמ הגולמי הנפט. שוק זקוק

  .  2014חדה במחירי הנפט הגולמי במחצית השניה של 

והארומטיים), בא המשבר לידי ביטוי  ולימרים(הפ הפטרוכימיה פעילות בתחום

 להיפגע עלולים, כלכלית ומהאטה ממיתון כתוצאהבצמצום משמעותי של הביקוש. 

 דרישותיהם את להחמיר עלולהכלכלי  המשברכן,  כמוהיקף פעילותה. ו החברה רווחי

 לגייס תאגידים על ולהקשות אשראי נותנים הם להם מתאגידים אשראי נותני של

בין היתר,  בהתחשב. חוב ומחזור חוזר הון, השקעות לצורך להם הנחוץ חדש אשראי

, להערכת החברה, היא תוכל לגייס את צרכי ההון זה לפרק 1.7.17.5 בסעיף  באמור

  הנדרש לפעילותה השוטפת לעיל.

 פיננסי שמשבר וככל ואם ,נוספים מימון למקורות תידרש והחברה במידה ,זאת למרות

 חוץ או/ו בנקאי מימון בקבלת בקשיים להיתקל עשויה היא, יתחדש או יועמק עולמי

 .בנקאי

הביקוש למוצרי החברה מושפע מגורמים  - או מיתון בשוק המקומי כלכלית האטה 1.22.1.2

 ים. האטה בשווקים או מיתון בישראל, עשויזהלפרק  1.7.2 כמתואר בסעיף  שונים

. החברהלהשפיע באופן מהותי לרעה על הכנסות החברה, נוכח צמצום ברכישת מוצרי 

 בשוקהמצב המתואר עלול להשפיע על היקף ההזמנות המתקבלות בידי החברה 

על היקף  ןתקבל בגין מכירת מוצריה, וכ שהחברההמקומי ועל רמת המחירים 

האטה או מיתון לגרום לחשיפת  יםחברה בכללותה. כמו כן, עשויהפעילות של ה

 החברה לעליית הסיכון הפיננסי של הלקוחות. 

מנת להקטין את החשיפה, עוקבת החברה אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה,  על

ומתאימה את היקף המכירות, הביטחונות, הסדרי ניכיון חובות לקוחות ואופן הגביה 

  הנדרשים בהתאם לרמת הסיכון אותה היא מייחסת ללקוחותיה.
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 במדינת ייםוכלכל פוליטיים, בטחוניים תנאים – טרור ואירועי מזוינים עימותים 1.22.1.3

 התרחשו, האחרונים העשורים במהלך. החברה עסקי על ישיר באופן משפיעים ישראל

ובינה לבין גורמים פלשתיניים  הערביות ושכנותיה ישראל בין מזויינים עימותים

  ביהודה ושומרון וברצועת עזה. 

, של אירוע כלשהו אל מול שכנותיה של ישראל, ובעיקר לבנון, סוריה או אירן הסלמה

  הלהשבתעלולים להביא  אשרעלולה להביא להתלקחות מחודשת של עימות מזויין 

 עלולים אשר, גלם חומריכתוצאה מהעדר זמינות  החברה מתקני של מלאה או חלקית

פיזית במתקנים או  מפגיעה כתוצאהו/או  העימות בתקופת לישראל להגיע שלא

, פעולות טרור שמקורן בישראל שיכוונו לנכסי בנוסף בתשתיות המשרתות אותם.

  החברה יכול שיאלצו את החברה להשעות פעילויות או להשבית את מתקניה. 

התקפות מסוג זה יכול שתהיה להן השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה, תוצאותיה 

  הפיננסיות ועל פעילותה.  

 מס). זה לפרק 1.20.2 ף החברה כוללים כיסוי מוגבל לנזקי מלחמה (ראה סעי ביטוחי

מעניק פיצוי להפסדים הנובעים כתוצאה ממלחמה, אך עם זאת פיצוי כאמור  רכוש

  עלול שלא לכסות אובדן רווחים. 

ה ביבוא נפט גולמי ממדינות שונות. מדינות מסוימות, פעילותה תלויה החבר לצורך

בעיקר במזרח התיכון, אוסרות על קיום עסקים עם ישראל או עם חברות ישראליות. 

דעת קהל שלילית ביחס לישראל או הרחבת החרם המוטל על ישראל למדינות נוספות 

ומות הסוחרות עם ישראל, עלולה לפגוע ביכולת החברה לקנות נפט גולמי או תש

  אחרות וכן ביכולת החברה להובילם לנמלים בישראל. 

 בטיסות להפסקה או לירידה להביא עלולותפוליטיות - גיאו התפתחויות, בנוסף

 בעיקר, החברה למוצרי בביקוש לקיטון לגרום עלולה אשר דבר, ואליה מישראל

  .התעופה בענף לדלקים הביקוש בתחום

 עלול אדמה רעידת לרבות, טבע אסון של מקרה –טבע, לרבות רעידת אדמה  אסון 1.22.1.4

 לפגיעה, שלישיים צדדים של או החברה של וברכוש באדם פיזית לפגיעה לגרום

ולהשבתת מתקני הייצור אחרים הפועלים בשילוב או  שנפגע המתקן להשבתת, בסביבה

  האירוע.  מן כתוצאה נפגעבסמיכות עם המתקן ש

ומתקני הייצור של החברה ממוקמים באתר אחד, ייתכן כי אסון טבע, יוביל  הואיל

מנת להקטין את החשיפה  עללפגיעה עד כדי הפסקה של כלל פעילות החברה ומתקניה. 

 פעולות ומבצעתרעידות אדמה ייעודיים  סקריעתי  באופן החברה מבצעתלסיכון, 

 סיכוניםמבטחת עצמה בגין  החברה, ן. כמו כהסקרים מן כעולה, הסיכון להפחתת

), אך עם זאת בפוליסות הרלוונטיות נקבעה השתתפות לעיל 1.20  אלה (ראה סעיף

עצמית וכן ייתכן שהפיצוי שישולם ע"י המבטחים על פי הפוליסות, לא יכסה ו/או לא 

  יכסה במלואם את הנזקים אשר ייגרמו לחברה עקב אסון טבע כאמור.
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פועלת בשוק דולרי ועל כן חלק ניכר  החברה - ה לשינויים בשערי החליפיןחשיפ 1.22.1.5

מנכסיה והתחייבויותיה השוטפים הינם בדולרים או צמודים לדולר ומרבית האשראי 

במטבעות אחרים (בעיקרם  מתבצעותלזמן ארוך הינו דולרי. חלק ממכירות החברה 

החברה נקובים בשקלים  ניכר מהוצאות התפעול והאחזקה של וחלקשקלים ואירו) 

ויוצרים לחברה חשיפה כלכלית לסיכונים הנובעים משינויים בשער החליפין של הדולר 

בין היתר כתוצאה מפערי העיתוי שקיימים בין מועד קביעת  – וזאתאלה  למטבעות

מחירי המכירה בשקלים עד מועד קבלת התשלום, במקרה שבפער בין מועדים אלה חל 

  . ולרלד ביחס בשקל ייסוף

חלק ניכר מפעילותה באמצעות אגרות חוב  מממנת החברה - חשיפה לאינפלציה  1.22.1.6

. כמו כן, לחברה נכסים הצמודים למדד. בישראל לצרכן המחירים למדד הצמודות

לחברה עודף התחייבויות על נכסים בשקלים הצמודים למדד המחירים לצרכן ולפיכך, 

  החברה חשופה לאינפלציה בישראל. 

 ותלחברה הלוואות והתחייבויות בדולרים נושא - לשינויים בשעור הריביתחשיפה  1.22.1.7

 עליהבתוספת מרווח בנקאי.  LIBORחודשים) המבוססת על  6-ו 3 כלריבית משתנה (

לגידול בהוצאות המימון של החברה. החברה עושה  תגרוםהריבית המשתנה  יבשיעור

ל מנת להקטין את החשיפה ) עIRSות החלפת שיעורי ריבית (אבעסק מעת לעתשימוש 

  ).המאוחדים לדוחות הכספיים 2ד29 באורלפרטים ראה לשינויים בשיעורי הריבית (

  

החברה עושה שימוש במכשירים פיננסיים שונים על מנת להגן באופן  -  פיננסיים סיכונים גידור

); אינפלציה זה לפרק 1.22.1.5 בשל שינויים בשער חליפין (ראה סעיף  הכלכלית החשיפהחלקי על 

 באשר נוספים לפרטים). זה לפרק 1.22.1.7 ); ושעורי ריבית (ראה סעיף זה לפרק 1.22.1.6 (ראה סעיף 

הכספיים המאוחדים. ההגנות  חותלדו 29 באור וכן לעיל זה 1.22 , ראה סעיף ההגנה למדיניות

שמבצעת החברה כאמור, בהיותן חלקיות, אינן מגדרות את מלוא חשיפת החברה בגין כל אחד 

מהסיכונים האמורים לעיל. החברה עושה שימוש במכשירים פיננסיים, לרבות שימוש במכשירים 

מנת שעסקה במכשירים פיננסיים נגזרים, על מנת לצמצם חשיפה לסיכוני מטבע ולסיכון ריבית. על 

פיננסיים תחשב כעסקת גידור חשבונאי יש לעמוד במספר תנאים, לרבות תנאים לגבי ייעוד 

  המכשיר, עמידה בדרישות תיעוד קפדניות ואפקטיביות גידור גבוהה בתחילת ומהלך הגידור כולו. 

הנדרשים לגידור  שינויים בשווי ההוגן בגין מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם מקיימים את התנאים

 במכשירים החברה מבצעת אשר העסקאותחשבונאי, נזקפים מיידית לרווח והפסד בכל התקופה. 

שנקבעו בתקינה החשבונאי בתנאי הגידור  ותעומד ןאינ, לעיל כאמור, החשיפה לצמצום פיננסיים

השינויים בשווי הבינלאומית, ולפיכך, המכשירים הפיננסיים האמורים נמדדים לפי שווי הוגן כאשר 

  ההוגן נזקפים מיידית לרווח והפסד.
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שביתות כלליות במשק הישראלי ובייחוד השבתת הנמלים,  - והשבתות במשק  שביתות 1.22.1.8

(שרוב  החברה במתקני שביתות/או ו, דלק להזרמת התשתית בחברות השבתות/או ו

מכריע של עובדיה מאוגדים ומועסקים בהתאם להסכמים קיבוציים מיוחדים), אשר 

 קבלתעשויים להיות מושבתים גם במסגרת שביתות במגזר הציבורי, עלולות למנוע 

 ביכולתה ופגיעה הבנות והחברות החברה מוצרי את לייצא אפשרות למנועחומרי גלם, 

הזמנות במועדן ובכך לפגוע ביכולתה של החברה  לספקו מוצריה את לייצר החברה של

במוניטין ו החברה בהכנסותלעמוד בהתחייבותה כלפי לקוחותיה, דבר אשר עלול לפגוע 

ם לעצירה ושהחברה יצרה לעצמה. מעבר לכך עיכובים בהגעת מוצרי היבוא עלולים לגר

 . חברהמוחלטת של מערך הייצור ולהסב עלויות משמעותיות ל

 ייםענפ סיכונים 1.22.2

פעילותה של החברה בתחום  -הגלם והמוצרים  חומריחשיפה לשינויים במחירי  1.22.2.1

 מכירתרכישת חומרי הגלם, ומכירת מוצרי נפט בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי, 

והפטרוכימיה והן למטרות  הזקוק מגזר לצורכי הן וארומטיים פולימריים מוצרים

סחר בלבד, וכן הצורך של החברה להחזיק בכל עת מלאי של נפט גולמי (לרבות מלאי 

 את חושפיםבסיסי שעליו לא מבצעת החברה הגנות) ומוצרי נפט בהיקף משמעותי, 

סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי הגלם והמוצרים המופקים מהם ל החברה

). זה לפרק 1.7.2 השינויים במחירי הנפט הגולמי ראה סעיף (לפרטים נוספים אודות 

 היקפיםחלקי מפני חשיפה זו, תוך קביעת  באופןמדיניות החברה היא להגן על עצמה 

וש בנגזרים מתאימים למטרות הגנה. לא ניתן להגן באופן מלא באמצעות שימולגידור 

קיימים לנפט גולמי  משוכלליםעתידיים  שווקיםהסיכון הנובע מתנודות מחירים.  כנגד

(פולימרים וארומטיים)  הפטרוכימיהתחום  למוצריומוצריו ואילו השווקים העתידיים 

. מצומצמת, אלו חומיםבת הפעילות מרווחיהאפשרית על  וההגנהאינם משוכללים, 

בעסקאות הגנה כמתואר לעיל, חשופה החברה לסיכון תזרימי של פער בין מועד תשלום 

במקרה של עלייה על פי עסקת ההגנה לבין מועד תקבול בגין מכירת מוצריה. 

משמעותית במחירי הנפט הגולמי, יעלה היקף ההון החוזר שהחברה תידרש לגייס 

לפעילותה השוטפת ועלולה לחול הרעה בתנאי גיוס  לרכישתו של מלוא הנפט הנדרש

 עלולה, הגולמי הנפט במחירי משמעותית ירידה של במקרהההון החוזר כאמור. 

 .מחזיקה שהיא גולמי נפט של מוגן הבלתי המלאי היקף בגין הפסד לרשום החברה

 לסיכון חשופה החברה - פיננסי בחוסן ופגיעה והפטרוכימיה הזקוק מרווחי שחיקת 1.22.2.2

 דומה ממגמה כחלק להיגרם עלולה אשרוהפטרוכימיה,  הזקוק מרווחי בשחיקת

 הנפט מוצרי במחירי מקבילה עלייה ללא הגולמי הנפט מחירי יעלו בו במקרה. בעולם

קבוע או יקטן, עלולים מרווחי  יישאר למוצרים הביקוש בו במקרה אווהפטרוכימיה, 

 במקרה. להישחק, החברה לרווחי הבסיס את מהווים אשר/או הפטרוכימיה ו זקוקה

 מאפשר איננו השוק שמבנהו/או הפטרוכימיה, והיות  הזקוק במרווחי שחיקה של כזה

או הפטרוכימיה, בהתאמה, עלולות  הזקוק מרווחי על אפקטיבית הגנה בדרך כלל

  .להיפגעהתוצאות הכספיות והעסקיות של החברה 
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בהתאם לאפשרויות האפקטיביות, מבצעת החברה עסקאות גידור מרווחי זיקוק 

לעיל. ככל  1.22.2.1 ובמקרים אלה חשופה החברה לסיכונים דומים לאלה בסעיף 

תר, החשיפה התזרימית והתוצאתית לאורך תקופת שתקופת עסקת הגידור ארוכה יו

  גבוהה יותר. –עסקת הגידור, העשויה להיגרם מעליית מרווחים 

 הפגיעה בעקבותלהיגרם לחברה,  עלולהאם וככל שסיכון זה יתממש לאורך זמן, 

 את ולשמר לגייס וביכולתה הפיננסי בחוסנה פגיעה, והעסקיות הכספיות בתוצאותיה

בנוסף, החברות בקבוצה מחוייבות כלפי חלק  .לה שיידרש יקףבה המימון מקורות

  מנושיהן, בעמידה באמות מידה פיננסיות, המתייחסות לתוצאותיהן הכספיות. 

לפיכך, פגיעה משמעותית בתוצאותיהן הכספיות ו/או בחוסנן הפיננסי, עלולות לגרום 

לדרישות  ןלחשוף אות ותעלוללאי עמידה באמות המידה הפיננסיות החלות עליהן ו

   . ואשראי שקיבלמוקדם של  לפרעון

 .זה לפרק 1.7.2 ראה סעיף  הזקוק למרווחי בקשר מגמות בדבר נוספים לפרטים

 כמפורט החוק להצעתאם יחוקק חוק משק הדלק בהתאם  - חוק משק הדלק הצעת 1.22.2.3

, עשויות להיות מוטלות הגבלות נוספות על פעילות החברה, זה לפרק 1.19.10 בסעיף 

   .פעילותה בתוצאותממשית  פגיעה שיפגעו יכול אשרבאותו סעיף,  כמתואר

פעילותה על חברות בתחומי  -  ובטיחות בריאות, הסביבה איכות בנושא ותקנים תקנות 1.22.2.4

של החברה, חלה רגולציה מקיפה בהתייחס לאחסון, ייצור, שינוע, שימוש ופינוי 

המוצרים שלה, מרכיביהם ותוצרי הלוואי שלהם. מתקני הייצור של החברה כפופים 

לתקני איכות סביבה ביחס לזיהום אוויר, פינוי שפכים, שימוש וטיפול בחומרים 

יהום סביבתי קיים. במהלך השנים חלה מסוכנים, אופן סילוק הפסולת וטיהור ז

החמרה רציפה בדרישות איכות הסביבה, לרבות באמצעות חקיקה סביבתית חדשה, 

בפרשנות הניתנת לדינים בתחום זה ובאכיפת תקני איכות סביבה. החמרה נוספת 

ברגולציה ו/או בפרשנות ו/או באכיפה כאמור, שתוחל על תחום פעילותה של החברה 

אופן ספציפי, עלולה לגרום לחברה להוצאות ולהשקעות בהיקפים או על החברה ב

  גדולים, מעבר לתכניות ההשקעה הקיימות, ואף לפגוע בתוצאות פעילותה של החברה. 

 הרגולטוריות והדרישות ההנחיות בכלל לעמוד החברה נדרשת תעשייתית כחברה

 אי או זיהוי אי. המדינה"י ע לתוקף הנכנסים התעסוקתית והגהות הבטיחות בתחום

/או ו מנהליות לסנקציותלחשוף את החברה  עלול במלואן, אלה בדרישות עמידה

  .משפטיות לתביעות/או ו פליליות

 התנאים את המגדירים סביבה איכות בנושאי שונים ורשיונות היתרים החברה בידי

 הקיימים המתקנים הרחבת או חדשים מתקנים בניית. החברה של פעילותה לניהול

יזקק החברה עשויה להובעתיד,  נוספים או חדשים ורשיונות היתרים קבלת דורשת

 תנאי. 2008- להיתרים נוספים, לרבות היתרים מכוח חוק אוויר נקי, התשס"ח

 של הפרה, כן כמו. הרלבנטי הרגולטור ידי על להשתנות עלולים והרשיונות ההיתרים

 להטלת לגרום עלולה, אחרות רגולוטוריות הוראות או ההיתרים, הרשיונות תנאי

או מינהליות, ביטול רשיונות והגבלות על פעילות מתקנים  פליליות סנקציות, קנסות

  עד כדי סגירת מתקנים. 
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, בהיתרים שינוי או שלילה, החמרהמתן היתרים חדשים הנדרשים לחברה,  אי

 ותוצאות החברה של הכספי מצבה על לרעה להשפיע עלולים בתנאיהם או ברשיונות

  .פעילותה

, נדונות מספר הצעות חוק בשלבים מוקדמים העוסקות בהחמרת הדוחלמועד  נכון

הרגולציה והאכיפה בנושא איכות הסביבה.  לפרטים נוספים אודות נושא איכות 

הסביבה והרגולציה החלה בתחום, לרבות השפעה אפשרית של חקיקה עתידית, ראה 

  .זה לפרק 1.18  סעיף

מוצרי החברה משמשים בעיקר לתחבורה יבשתית  -לחלופות למוצרי נפט  מעבר 1.22.2.5

המונעים ואווירית ולתעשיה. חידושים והמצאות בתחום המנועים וכלי רכב, לרבות 

במנועים חשמליים, או מעבר של צרכנים רבים לצריכה של במנועים היברידיים ו

דיזל וגז - מוצרים תחליפיים למוצרי החברה, כגון דלקים המבוססים על אתנול, ביו

טבעי, עלולים להוריד את הביקוש למוצרי החברה. בנוסף, שינוי בהעדפות הנוסעים 

ש לדלקים בישראל לשימוש מוגבר בתחבורה ציבורית יביא גם הוא לקיטון הביקו

לתחבורה ועלול גם הוא לפגוע בתוצאות העסקיות של החברה. לפרטים נוספים בדבר 

  . לפרק זה 1.7.6  סעיףחלופות למוצרי נפט ראה 

פיקוח על  מחירי מרבית  מתקיים לא כיום - החברה מוצרי מחירי על הרגולציה השבת 1.22.2.6

. ברם, תחרות ובתנאי פתוח בשוק, יהמוצרי החברה והחברה מתמודדת, במכירת מוצר

בצו הפיקוח על המחירים, נקבעו תנאים, אשר אם יתמלאו יוחזר הפיקוח על מחיר 

י מוצרים שלא מוצרי נפט. במקרה בו יושב הפיקוח כאמור, ו/או יוטל פיקוח על מחיר

וכתוצאה מכך, עלולות  שוק עיוותי להיגרם עלולים, הדוחקיים עליהם פיקוח למועד 

  התוצאות העסקיות והכספיות של החברה להיפגע.

לצורך קיום פעילות החברה, תלויות  -  טבעי לגזבספק יחיד ו תשתית בחברות תלות 1.22.2.7

בישראל בקבלת שירותים מחברות התשתית, קצא"א, תש"ן ונתג"ז,  קוקיזחברות ה

 ומוצרי גולמי נפט וניפוק אחסנת, הובלת, לפריקת חיונית תשתיות בעלות הינן אשר

כמו כן, תלויות חברות הזיקוק בקבלת שירותים והולכת גז טבעי, בהתאמה.  נפט

עינת מוצרי נפט לצורך נמליים סדירים המאפשרים פריקת נפט גולמי ומוצרי ביניים וט

במקרה בו לא ייצוא. עוד תלויות החברות בספק יחיד של גז טבעי במשק הישראלי. 

במקרה שלא  אומאחת או יותר מהחברות הללו  הלקבל שירותים אלהחברה תוכל 

במקרה שאיכות תוכל לקבל גז טבעי מן הספק היחיד הפעיל כיום במשק הישראלי או 

הפעילות של החברה  תוצאות עלולותמו את צרכי החברה, השירותים שיינתנו, לא יתא

 חברות גובות אשר התשתית. עליה נוספת בעלות שירותי להיפגע באופן מהותי

התעריפים , וזאת בהמשך לעדכון ממשלתי בפיקוח הינן ברובן ואשר התשתית

 העסקיות בתוצאות לפגוע עלולה, 2014המרביים לשירותי תשתית בחודש מאי 

 לפרק זה).  1.19.2 -ו  1.7.15.4  ,1.7.15.3 (ראה סעיפים  החברה של והכספיות
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 מתקני - תאונות לרבות הייצור במתקני צפויים בלתי ותקלות אירועים בגין חשיפה 1.22.2.8

 בתנאים ברציפות פועלים, סמוכים מפעלים ושל החברה של פעילותה בתחומי הייצור

 לרבות - , לתקלות לאירועים, לעת מעת, חשופים והם קשים וכימיים פיזיקליים

 ולתאונות ממוחשבות לרבות עקב חבלה מכוונת בהן, נתונים ועיבוד מידע במערכות

לגרום לפגיעה פיזית באדם וברכוש של החברה או של צדדים שלישיים,  העלולים

לפגיעה בסביבה, להשבתת המתקן שבתקלה ולהשבתת מתקני הייצור אחרים הפועלים 

  בשילוב או בסמיכות עם המתקן שבו אירע האירוע או התקלה. 

פעילות הייצור של החברה נשלטת באמצעות מערכות מידע מתקדמות, תקלה 

  אלו עלולה לפגוע בפעילות הייצור של החברה כאמור לעיל. במערכות

, זאת עם אך), זה לפרק 1.20 בגין סיכונים אלה (ראה סעיף  עצמה מבטחת החברה

ה השתתפות עצמית וכן ייתכן שהפיצוי שישולם ע"י בפוליסות הרלוונטיות נקבע

המבטחים על פי הפוליסות, לא יכסה ו/או לא יכסה במלואם את הנזקים אשר ייגרמו 

  לחברה עקב אירוע או תקלה כאמור.

מתקני הייצור של החברה פועלים  – הייצור מתקני בין הדדית ותלות סינרגיה 1.22.2.9

 ממתקני יותר או באחד פגיעה. ביניהם מסוימת הדדית תלות וקיימתכתשלובת אחת 

והשבתתו, עלולה לגרום לצמצום ואף להפסקת פעילותם של מתקנים נוספים,  הייצור

 התלויים לצורך המשך פעילותם בפעילות המתקן שנפגע. 

) אבמשק הישראלי פועלים שני בתי זקוק (בז"ח ופז" -  הדלק במשק התחרות התגברות 1.22.2.10

 אחסון מסופי על הנסמכים, נפט מוצרי יבואני זה וקבש פעילים וכן בזה זה המתחרים

  החרפת. המקומי בשוק אלה מוצרים והמציעים, תשתית חברות בבעלות וניפוק

 שפיע לרעה על היקף הפעילות של החברה ועל רווחיותה.לה עשויה, התחרות

  לחברה מיוחדים סיכונים 1.22.3

 החברה -בגין אי עמידה בחוקים ובתקנות בנושאי סביבה, בריאות ובטיחות  חבות 1.22.3.1

 של הפרה/או ו חריגה בגין) כבדים קנסות זה(ובכלל  משמעותית בחבות לשאת עלולה

 קובעים אחרים סביבה חוקי. ובטיחות בריאות, סביבה איכות בתחומי ותקנות חוקים

 של וטיהור ניקוי להוצאות החברה את לחשוף עלולים ולפיכך, זיהום לטיהור אחריות

מים. פוליסות הביטוח של החברה נותנות כיסוי חלקי בלבד.  מקורות/או ו קרקע

לפרטים בדבר טענות וחששות בעניין זיהום לכאורה באתרים שמחוץ לחצרי החברה, 

  .זה לפרק 1.18.5.4 סעיף  ראה

 עקב לרכוש נזק או גוף לנזק הטוענות לתביעות מושא להיות עלולה החברה, בנוסף

  .מסוכנים לחומרים היחשפות
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, תקני 2009לצו האישי שהוצא לחברה בנובמבר  בהתאם –באספקת גז טבעי  שיבוש 1.22.3.2

, לרמות לתוקף הצו מכניסת חודשים 18 בתום הופחתוהפליטה המרביים ממתקניה, 

   . 29המתאימות לשימוש בגז טבעי

, לחסכון הקבוצה להתייעלות בצריכת האנרגיה של חברות גם מביאטבעי  בגז השימוש

 הטבעי הגז שאספקת ככל בעלויות אחזקה ולהקטנת עלויות אנרגיה ועלויות אחרות.

שהינו הספק היחיד במשק , אספקה םבהסכ החברההתקשרה  הספק עימו מן

או עקב אי הלימה  (עקב אזילת הגז במאגר "תמר" ומלאה סדירה תהיה לאהישראלי, 

בין צרכי השוק הישראלי לבין יכולות ההזרמה וההולכה של הגז הטבעי ללקוחות 

, כן כמופעילות החברה ותוצאותיה העסקיות להיפגע פגיעה מהותית.  עלולות ,)השונים

 להידרש עלולות הן, הסביבה איכות בתחוםהקבוצה  חברות על ותהמוטל מגבלות בשל

  .הפעילות עצירת כדי עד פעילותן לצמצום

הכספיים המאוחדים, נמסרו  לדוחות 3ב'20 בבאור כמתואר - מקומי מיסוי דרישות 1.22.3.3

לחברה דרישות מיסוי מקומי בגין אגרות והיטלי פיתוח, בסכומים מצטברים של מאות 

 האמורותח. החברה פועלת בדרכים משפטיות לביטול או הקטנת הדרישות "מיליוני ש

 במלוא לשאת תידרש שהחברה וככל אם. זה בענין הרשויות עם בקשר עומדת והיא

  החברה להיפגע פגיעה מהותית.   של העסקיות תוצאותיה עלולות"ל, הנ הדרישות

חברה, ניתנים ע"י ועדה בניה במתחם מפעלה של ה היתרי – ובנייה תכנון בהליכי עיכוב 1.22.3.4

משותפת לתכנון ולבניין למתחם בזן ומאושרים ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, 

אשר אושרה בוועדה  תכנית בניין עיר למתחם, לאישור עדמחוז חיפה. יתכן, כי 

המחוזית לתכנון ולבניה ועררים על החלטה תלויים ועומדים בפני ועדת המשנה 

, יווצרו עיכובים או קשיים בקבלת היתרי ית לתכנון ובניהלעררים של המועצה הארצ

 לבנות החברה של ביכולתהבניה במתחם. עיכובים או קשיים כאמור, עלולים לפגוע 

 .והעסקיים , הרגולטורייםהתפעוליים לצרכיה הנדרשים מתקנים

 החברה – בחברה המועסק האנושי בהון משינויים כתוצאה ידע של אפשרי אובדן 1.22.3.5

 רבות שנים בדרך כלל הפועלים, רב ידע ובעלי מקצועיים, מיומנים עובדים מעסיקה

 ההעסקה בדפוסי המתרחשים ושינויים העובדים אוכלוסיית התבגרות עם. בשרותה

, וניסיון ידע של אפשרי אובדן של למצב להיקלע החברה עלולה, ובחברה בענף, בישראל

. החברה מטפלת בסיכון האמור, בשירותה עובדים של עבודתם מסיום כתוצאה

 נוסף אדם כח ובגיוס מקצועית יתירות בבנייתבשימור ידע,  השקעהבאמצעות 

 .מפתח במקצועות
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פורסם ב"רשומות" החוק לקידום התחרות  11.12.2013ביום  – הריכוזיות חוק 1.22.3.6

 "). חוק הריכוזיות(להלן: " 2013 –ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד 

בשל השתייכותה לקבוצה בעלת בין היתר, הוראות חוק הריכוזיות חלות על החברה, 

תחומי פעילות זיקוק דלק וייצור גפ"מ נחשבים ומאחר ו, פירמידאלימבנה החזקות 

וכ"תאגיד ריאלי משמעותי" כ"גורם ריכוזי"  נקבעהוהחברה  כתחומי תשתית חיונית

לעיל. לעניין זה עלולות להיות   1.19.6  לפרטים נוספים ראו סעיף - לצורך אותו חוק

 השלכות על החברה, ועל הקבוצה עליה היא נמנית.

מושפעים עלולים להיות מצב הנזילות של החברה, ודרוג האשראי שלה,  –סיכון נזילות  1.22.3.7

עליה חדה במחירי הנפט הגולמי, היקף במרווחי הזיקוק,  ירידהמצבים של מלרעה 

, קצר לזמן אשראי קוויעסקאות הגנה וגידור, תקלות משמעותיות במתקני ייצור, היקף 

לפיכך, וככל  .ספקים ואשראי בהן חייבת שהחברה פיננסיות מידה מאמות חריגה

שיתממשו מצבים אלה או חלק משמעותי מהם, עלולה החברה להתקשות לממן את 

 פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה.
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 לדעת, השפעתם פי ועל, טיבם פי על החברה של הסיכון גורמי מוצגים שלהלן בטבלה 1.22.4

לגבי מידת ההשפעה של גורם  החברה. יצוין, כי הערכת החברה עסקי על, החברה הנהלת

שלהלן משקפת את מידת ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות  החברההסיכון על 

גורם הסיכון ואין באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו לסיכויי 

 התממשות גורם הסיכון: 

 

 

 

 ההשפע
  קטנה

השפעה 
  בינונית

השפעה 
  גדולה

  
  ןגורם סיכו

  וקרסיכוני מ     

    V  משבר כלכלי פיננסי גלובלי -  כלכלית האטה  

  V   או מיתון בשוק המקומי כלכלית האטה  

    V טרור ואירועי ניםימזוי עימותים  

    V אדמה רעידת לרבות, טבע אסון  

V      בשערי חליפין  שינוייםל חשיפה  

V      לאינפלציה חשיפה  

  V    הריבית בשיעור שינוייםל חשיפה  

  V    במשק והשבתות שביתות   

  ענפיים סיכונים      

    V  והמוצרים הגלם חומרי במחירי לשינויים חשיפה  

    V  
ופגיעה בחוסן  והפטרוכימיה הזקוק מרווחי שחיקת

  הפיננסי

  V    הדלק משק חוק הצעת  

    V  
 בריאות, הסביבה איכות בנושא ותקנים תקנות

  ובטיחות

V      נפט למוצרי לחלופות מעבר  

V      החברה מוצריעל מחירי  הרגולציה השבת  

    V  ובספק יחיד לגז טבעי תשתית בחברות תלות  

    V  
 במתקני צפויים בלתי ותקלות אירועים בגין חשיפה

  תאונות לרבות, הייצור

  V    הייצור מתקני בין הדדית ותלות סינרגיה  

  V    הדלק במשק התחרות התגברות  

  לחברה מיוחדים סיכונים      

    V  
 איכות בנושאי ותקנות בחוקים עמידה אי בגין חבות

  ובטיחות בריאות, הסביבה

    V  גז טבעי באספקת שיבוש  

  V  דרישות מיסוי מקומי  

    V ובניה תכנון בהליכי עיכוב  

V    האנושי בהון משינויים כתוצאה ידע של אפשרי אובדן 
  בחברה המועסק

V   הריכוזיות חוק  

  V נזילות סיכון  
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  התאגיד עסקי למצב באשר הדירקטוריון דוח

  2014.12.31ביום  שהסתיימה לשנה
שהסתיימה  לשנהדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד 

פרק  , לרבותכולו הדוח התקופתי מונחתקופת הדוח"). הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא (" 31.12.2014ביום 
  .ת הדוחתיאור עסקי התאגיד לתקופ

 העסקית וסביבתה החברה תיאור .1

 כללי .1.1

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

, מגזר הפטרוכימיה ומגזר הסחר. קבוצת בזן דלקיםמגזר ה –משיקים, המדווחים כמגזרים 
פט, חומרי גלם לתעשיית הכימיה והפלסטיקה, שמנים בסיסיים עוסקת בעיקר בייצור מוצרי נ

מסחר בנפט גולמי, מוצריו ונגזרות, חכירת מיכליות ובבזן ב קבוצתושעוות. כמו כן, עוסקת 
 - שלא לצרכים תפעוליים. תחום הפטרוכימיה של קבוצת בזן מורכב משלוש פעילויות: האחת

) (להלן: "גדיב"); 100%ימיה בע"מ (, המבוצעת באמצעות גדיב תעשיות פטרוכארומטים
) (להלן: "כאו"ל") 100%פולימרים, המבוצעת באמצעות כרמל אולפינים בע"מ (-השניה

שמנים בסיסיים ושעוות, המבוצעת באמצעות שמנים  -והשלישית )100%והחברות הבנות שלה (
(למעט חברת הבת של ) (להלן: "שב"ח"). מפעלי החברות הנ"ל 100%"מ (בעבסיסיים חיפה 

 באופןמהווים מפעלי המשך למתקני החברה, כך שהם מקבלים כאו"ל הממוקמת בהולנד) 
רציף באמצעות צנרת, את חומרי הזינה הדרושים להם, במלואם או ברובם המכריע מן החברה, 
ומחזירים אליה זרמים הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי הזינה, שלא שימשו 

, דלקים - ש יחידות עסקיות: יחידה עסקיתובמבנה ארגוני של שלפועלת  בזן קבוצתבפעילותם. 
המבנה  מטרתארומטים, שמנים ושעוות.  -, יחידה עסקיתפוליאולפינים - יחידה עסקית

הארגוני, ליצור קשר ישיר, ברור ובלתי אמצעי לאורך שרשרת הערך של כל אחת מקבוצות 
ך ניצול העובדה כי כלל פעילויות קבוצת בזן (למעט המוצרים העיקריות של קבוצת בזן, תו

בתחומים  - "ל הממוקמת בהולנד) מתבצעות מאתר אחד ומאפשרותכאופעילות 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
 המתקן. חביות ביום 33,000, והעומדת כיום על חביות ביום 25,000של  בתשומהן) מיד(

המיוצרים במידן הינם באיכות גבוהה  המוצרים. 2013בהצלחה בראשית ינואר הופעל 
 תבה. איכות זו מאפשרתקנים המחמירים של איכות הסביל ביחס גם משופריםו

במוצרי חברות האנרגיה המובילות  יםהמתחר יםללקוחותיה מוצר הציעלחברה ל
 בעולם.

התקשרה החברה עם תאגידים בנקאיים שונים. לפרטים בדבר  הפרויקטמימון  לצורך
  .המאוחדיםדוחות ב 13 באורראה , ןבגינ הקיימות הפיננסיות וההתניות ההלוואות

, מקבלת הקבוצה אספקת גז טבעי אשר מספקת את מלוא 2013החל מחודש אפריל 
וכן כחומר גלם  מזוט במקום היצור במתקני בערה כחומר משמשהטבעי  הגז צרכיה.

  . בזן קבוצתלייצור מוצרי 

 התייעלות תכנית 2013 בשנת, גיבשה החברה 2012-2013נוכח תוצאות פעילותה בשנים  .1.2.2
 שיפורים באמצעותמרווחיה  להגדלת פועלתהיא פעלה ו במסגרתה, רווחיות ושיפור

 מממשתהחברה  .שלה הקבועות ההוצאות ולהפחתת שלה והעבודה הייצור בתהליכי
נוקטת החברה בצעדים נוספים נקטה ובנוסף, . שוטף באופן ההתייעלותאת צעדי 

  בדוחות המאוחדים.ג' 1 ובאור להלן 1.4סעיף  ראה נוספיםלפרטים  להגברת נזילותה.

באמצעות הנפקה של החברה השלימה בהצלחה גיוס  2014דצמבר - בחודשים ספטמבר .1.2.3
 מליון 184 - (כ ש"ח מליון 684 -כולל של כבהיקף (סדרה ד') אג"ח סדרה חדשה של 

מימוש אופציות לאג"ח. גיוס זה מהווה נדבך נוסף , כולל אג"ח שנבעו מבאג"חדולר) 
במהלכים פיננסיים שבוצעו בשנה האחרונה, שתרמו להגדלת נזילות החברה ולהארכת 

  בדוחות המאוחדים. 'ב14לפרטים נוספים ראה באור מח"מ התחייבויותיה. 
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 החוב אגרות מחזיקיו המממנים הבנקים עם הסכמות .1.3

 אגרות ומחזיקי המממנים הבנקים לביןכאו"ל  וביןבין החברה לפרטים בדבר הסכמות  .1.3.1
   בדוחות המאוחדים. 14 -ו 13 יםרובאראה  החוב

  ,2015 לשנת יההתחייבויות לקוחות ניכיוןמסגרת לה חידשהחברה  הדוח בתקופת .1.3.2
  ב' בדוחות המאוחדים.6באור לפרטים ראה  .דולר מליון 219- בסך של כ

מסגרות אשראי לזמן קצר מובטחות (לרבות ערבויות, מכתבי   וארכוה הדוח בתקופת .1.3.3
 - מליון דולר (חלק החברה כ 485.5 -בהיקף כולל של כלכלל הקבוצה אשראי וכיוצ"ב) 

 .31.12.2015עד ליום בתוקף  . המסגרותמליון דולר) 319
 

 

  בזן קבוצת ורווחיות העסקית הסביבה .1.4

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

; 2013דצמבר  במהלך דולר מליון 151 -כהנפקת זכויות לבעלי המניות של החברה בהיקף של 
 180 - בהיקף כולל של כ חוב אגרות של נוסף גיוס"י עבחוב לזמן ארוך  קצר לזמן חוב החלפת
דולר נוספים במהלך ינואר  מליון 90 - וכ 2013דולר במהלך דצמבר  מליון 90 -(כ דולר מליון
ע"י החברה  מבוצעת אשרלהלן,  כמפורט רווחהתכנית להתייעלות ושיפור  יישום; )2014

 וכן; 2014דולר בתוצאות הפעילות של החברה בשנת  ןמליו 100 -כ להביא לשיפור של במטרה
  להמשך אספקת צרכי אשראי של החברה.  עם הבנקים בנוגע הסכמות

היקף  , מבצעת החברה את התכנית ובכלל זה צומצם2014החל מהרבעון הראשון של שנת 
ההתקשרויות עם קבלנים וספקי שירותים, פחת מספר העובדים בקבוצה והושלמו חלק מן 

   הפעילויות התפעוליות וההשקעות שתוכננו לצורך שיפור הרווח.

הרווח המיושמים  לשיפור עם צעדים נוספים התוכנית הנ"ל ביחד יישום להערכת החברה
מליון  100 -למעלה מ 2014בשנת  של הקבוצה הוסיפו לרווח התפעולי השנתי ,בזן בקבוצת

   דולר. 
  

  הפעילות תחומי ניתוח .1.4.1

  הדלקים פעילות תחום

  הגולמי הנפט מחירי
 98.9 היההדוח  בתקופת(להלן: "ברנט")   ברנט מסוג הגולמי הנפט של הממוצע המחיר
  . אשתקד המקבילהבתקופה  מאשר פחותלחבית  דולר 9.7 -כ, לחבית דולר

  הברנט מחיר לעלית, גיאופוליטיים אירועים גרמו, 2014 שנת של הראשונה במחצית
  . לחבית דולר 115.3 -בחודש יוני לשיא שנתי של כ

 ה, לרמבחדות הברנט מחירי, ירדו 2014שנת  של השלישירבעון ה מתחילת החל
  שנים האחרונות. ה 3 - ב ביותר הנמוכה
        דולר לחבית,  76.6היה  הברנט של הממוצע המחיר 2014 שנת של הרביעי ברבעון

  . אשתקד המקביל ברבעוןמאשר  פחותדולר לחבית  32.7 -כ
 הברנט במחיר החדה הירידה. לחבית דולר 55- ל נקבע הברנט מחיר 2014 שנת בסוף

למי וגההנפט  בהיצעגידול  :שונים גורמים"י ע מוסברת השנה של השניה במחצית
בניצולת מתקני  וירידהעירק, צמיחה נמוכה מהצפוי באירופה וסין ו לוב"ב, ארהמ

  זיקוק. 
. החל לטון דולר 46.3 - עד למחיר של כ לרדת הברנט מחיר המשיך 2015 ינואר בחודש

  הגיע  הדוח אישורמחיר הברנט החל לעלות, ובסמוך לתאריך  2015מחודש פברואר 
  . לחבית דולר 51.6 -לכ

  
 לברנטביחס  נחלשו, כבד גולמי נפטגולמי מסוג אורל,  נפט חיריהדוח מ בתקופת

דולר לחבית בתקופה  0.4דולר לחבית לעומת   1.0פער של (שהינו נפט גולמי קל), 
 מגיע אשרגולמי תחליפי לאורל  נפטבהיצע  גידולרקע  עלזאת, המקבילה אשתקד. 

  .התיכון היםמחוץ לאזור 
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 נסוג להיות המשיך הגולמיהעתידי של הנפט  השוקשל השנה, במחצית הראשונה 

)BACKWARDATED (במקביל  השניה של השנה,במחצית  קודמות. לתקופות בדומה 
   .)CONTANGO(הפך למתקדם  העתידי השוק ,למיוהג דת מחירי הנפטיירל
  
  

  )לחבית(דולר  2015-2013 בשנים ברנט גולמי נפט מחיר

 
  רויטרס: מקור

  
  הזיקוק מרווחי

תקופת הדוח התאפיינה בתנודתיות חריפה במרווחי הזיקוק, לאור אי הלימה בין 
  הנפט הגולמי לשינויים שחלו במחירי התזקיקים. השינויים שחלו במחירי

  
   מרווח של דולר לחבית ל 3.4מרווח שלילי של נע בין  1בתקופת הדוח, מרווח הייחוס

   .דולר לחבית 2.0 על תקופהב עמדממוצע ה הייחוס מרווח דולר לחבית. 6.3 -כ
דולר  3.4מרווח שלילי של מרווח הייחוס נע בין  2014במחצית הראשונה של שנת 

דולר  0.4דולר לחבית. מרווח הייחוס הממוצע עמד בתקופה זו על  4.2 - לחבית לכ
  לחבית.  

חלה עליה משמעותית במרווח היחוס כתוצאה, בין  2014במחצית השניה של שנת 
השאר, מירידת מחירי האנרגיה, גידול בצריכת התזקיקים, ירידת יכולת הזיקוק 

דולר  0.8זקיקים. בתקופה זו, מרווח הייחוס נע בין באירופה שגרמה לצמצום היצע הת
דולר  3.7דולר לחבית. מרווח הייחוס הממוצע עמד בתקופה זו על  6.3 -לחבית לכ

  לחבית.  
מחצית השניה של מאשר ב יותר רמה גבוההל עלהלאחר תאריך הדוח, מרווח הייחוס 

דולר   5.6 -דולר לחבית, ובממוצע עמד על כ 8.9 -דולר לחבית לכ 2.4, ונע בין 2014שנת 
 הראשון ברבעון החברה פעילות תוצאות על לחיוב להשפיע צפוי הייחוס מרווח .לחבית

   .2015של 
  

 פעילותה תוצאות על השפעתו גם כמו 2015 שנת של הראשון ברבעון הייחוס מרווח
 מצויה וודאית ואינה אינה םהתממשות אשר ,מידע צופה פני עתיד םהינ, החברה של

 הערכות החברה בעניין זה כי  וודאות כל לפיכך אין בלבד. החברה בשליטת
השפעות שונות מכפי שמעריכה החברה ל להביא יכול והדבר חלקן או כולן נהתממשת

  .על תוצאות פעילותה
  

   להלן. 2.2.2 -ו 2.1.2 פיםסעי ראהנוספים על מרווחי הזיקוק של החברה  לפרטים
  
  
  
  

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

 .עסקי החברה תאורבפרק  1.7.2.4"אורל". להסבר נוסף ראה גם סעיף 
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 יכולת בעל התיכון בים זקוק בית דוגמת עבור רויטרס"י ע המתפרסם הזיקוק מרווח
  )לחביתדולר  ( 2015-2013 בשנים אורל מסוג גולמי נפט פיצוח

  

  
  

  הזיקוק היקף

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

  2014  2013  10-12.14  10-12.13  

  80.0%  91.5%  86.7%  89.5%   מתקנים ניצולת

  1,984  2,272  8,537  8,815  הזיקוק  היקף

  256  178  526  620  נטו, ואקום סולר יבוא

  2,240  2,450  9,063  9,435  "כסה
  

  

 אשתקד המקבילה לשנהטון בהשוואה  אלפי 278 -בכ 2014בשנת  עלה הזיקוק היקף
. המקביל אשתקדלעומת הרבעון  2014של שנת  הרביעיאלפי טון ברבעון  288 -ובכ

 לשנהטון בהשוואה  אלפי 372 -בכ 2014בשנת  היקף התשומה כולל סולר ואקום עלה
לעומת הרבעון  2014של שנת  הרביעיאלפי טון ברבעון  210 - ובכ אשתקד המקבילה

   .המקביל אשתקד

  

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

  2014  2013  10-12.14  10-12.13  

  905  1,029  3,498  3,918   סולר

  454  474  1,762  1,843  בנזין

  173  169  776  623  קרוסין

  378  429  1,548  1,660  מזוט

  260  275  1,103  1,118   אחרים

  2,170  2,376  8,687  9,164  "כסה
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  הפטרוכימיה פעילות תחום

  פוליאוליפינים

  הגלם חומרי מחירי

המחיר הממוצע  הברנט.בהתאמה למחירי  התנהגו ,נפטאחומרי הגלם, בעיקר  מחירי
 מחירהבה  אשתקד מקבילהה תקופהה לעומת לטון דולר 837 -כ היההדוח  בתקופת

  . לטון דולר 900 - ה כהנפטא הי הממוצע של
  

  הפולימרים מחירי
יחסית במחצית  יציבים היוופוליאתילן),  פוליפרופילן( הפולימריםהמוצרים  מחירי

כתוצאה מהגברת הביקוש במקביל להטלת מסי יבוא באירופה  2014הראשונה של שנת 
  ובתורכיה. 

חלה ירידה במחירי הפולימרים במקביל לירידת מחירי  2014במחצית השניה של שנת 
  חומרי הגלם והאנרגיה. 

הממוצעים באירופה של הפוליפרופילן והפוליאתילן היו  המחירים ,בתקופת הדוח
ם הממוצעים מחיריהמקבילה אשתקד ה בתקופה דולר לטון בהתאמה. 1,698-ו 1,662
  בהתאמה. דולר לטון, 1,716-ו 1,615היו  הפוליפרופילן והפוליאתילן של

  
  מרווחים
  ביחס משמעותית גבוהההיה ברמה  הנפטא למחיר הפולימרים מחירי בין ההפרש

ההפרש בין  2014בשנת  .הדוח תקופתנשמר יציב ברוב ו אשתקד המקבילה תקופהל
דולר  715 - כדולר לטון ביחס ל  825 - מחיר הפוליפרופילן לנפטא בממוצע עמד על כ

בממוצע עמד לטון בתקופה המקבילה אשתקד. ההפרש בין מחיר הפוליאתילן לנפטא 
    לטון בתקופה המקבילה אשתקד. דולר 816 -כדולר לטון ביחס ל 860 - על כ

  
  (דולר לטון) 2015-2013 בשניםוהנפטא  הפולימריםמחירי 

  
  ICIS:  מקור

  ארומטיים

  הגלם חומרי מחירי

 1,015 היה הקסילן של הממוצע המחיר. ירדו, הקסילןחומרי הגלם, בעיקר  מחירי
  מקבילה אשתקד. ה תקופהב לטון דולר 1,220לעומת  לטון דולר

  הארומטיים מחירי

 ירדו המחירים .תנודתיים היו הארומטיים המוצריםמחירי , 2014במהלך שנת 
   .השנה הראשונה של במחצית

ירידת  .ושבו וירדו בהמשך התקופה וששואהתבראשית הרבעון השלישי המחירים 
במחירי האנרגיה יחד עם ירידה  מירידה בעיקרנבעה במחצית השניה  מחיריםה

  .בשרשרת הערך של הפוליאסטר אשר מהווה מוצר המשך היחלשות עקבבביקוש 

. לטון דולר 1,134 היה 2014בשנת  הפאראקסילן של באירופההמחיר הממוצע 
בסוף תקופת הדוח מחיר . לטון דולר 1,392-כ היה מחירהמקבילה אשתקד הבתקופה 

   דולר לטון. 780הפאראקסלין היה 
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  מרווח

 ברבעון .האטת הביקוש עקבבתקופת הדוח  נשחק הארומטים המוצרים סל מרווח
מחירי זמנית ב העלי עקבבמרווח סל המוצרים  משמעותית עליה היתה השלישי

   .בהיצע לירידה שגרמה היצור ממתקני חלק מסגירת כתוצאההפאראקסילן 

דולר לטון    119 -בממוצע על כעמד ההפרש בין הפאראקסילן לקסילן  2014בשנת 
  דולר לטון בתקופה המקבילה אשתקד.  172-ביחס ל

  
  

  (דולר לטון) 2015-2013 בשנים והקסילן הפאראקסילןמחירי 

           
  PLATTS : מקור

  
  ושעוות שמנים

  הגלם חומרי מחירי

 דולר 787דולר לטון לעומת  717היה  (HVGO) של חומר הגלם מבזן הממוצעמחיר ה
  . אשתקד מקבילה בתקופה לטון

  
  ושעוות שמנים מחירי

  
היו במגמת עליה במחצית יצוא מאירופה,  מטעני בורע םיהשמנים הבסיסירי מחי

הראשונה של השנה והחלו מגמה של ירידה בהמשך השנה יחד עם הירידה במחירי 
 מחירי אשתקד המקבילה בתקופהר לטון. דול 999המחיר הממוצע היה  האנרגיה.
  . )לטון דולר 1,001 -כדומה ( היה הממוצע והמחירהיו יציבים יותר  השמנים
עקב ירידת הביקוש, בעיקר בשוק  הברמה נמוכ נמצאיםהשמנים  , מחיריככלל

הכלכלית. בסביבה העסקית הנוכחית, רוב היצרנים  בצמיחהמהאטה  האירופאי הסובל
  בשווקים המקומיים שלהם.  מתמקדים

  
  .יציבות של מגמה הייתהבמחירי השעווה 

  

  מרווח

 הגבוהברמה תקופת הדוח  ברוב נשמרומרווחי השמנים והשעוות ביחס לחומר הגלם, 
    בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. משמעותית

דולר לטון  282 -בממוצע עמד על כ HVGO -ההפרש בין מחיר השמנים ל 2014בשנת 
          דולר לטון בתקופה המקבילה אשתקד. ההפרש בין מחיר השעוות  214 -ביחס ל

דולר לטון בתקופה  667 -ולר לטון ביחס לד 731 -עמד בממוצע על כ HVGO -ל
  המקבילה אשתקד.
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  (דולר לטון) 2015-2013בשנים  הגלם וחומרי השמניםמחירי 

  
  PLATTS: מקור

    

    הפטרוכימיה תפוקות היקף

  

  ):טונות(באלפי  הפטרוכימיה מגזר תפוקת אודות נתונים להלן

  2014  2013  10-12.2014 10-12.2013 

  154  132  582   514   (*) )גדיב( ארומטים

  153  176  586  644  )**("ל) כאו( פולימרים

  7  18  47  69  (שב"ח)  שמנים

  314  326  1,215   1,227   "כסה
  
     

 של חלקיתהירידה בתפוקות של פעילות ארומטים הינה בעיקר כתוצאה מעצירה      (*)
במהלך הרבעון . 2014במרץ  גדיבבעקבות שריפה שארעה באחד מתנורי  המתקנים

פועלת מול מבטחיה לקבלת פיצוי  גדיב. הוא הופעלהסתיים תיקון התנור והרביעי 
לפרטים בדבר מקדמה שאושרה על חשבון תקבולי  האירוע.מבגין הנזקים 

  ה' בדוחות המאוחדים.11 -ו 7הביטוח ראה באורים 

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

  תקלות האמורות. ה"ל ללא כאו של, עובד מתקן הייצור 2014אוקטובר 
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 בזן קבוצת שלצאות הפעולות תו .2
  

 יותאחשבונמהשפעות  מנוטרליםהו המדווחיםמאוחדים  והפסד רווח דוחות תמצית להלן 2.1
 דולר) מליוני( הדוח תלתקופ

 למרווח השוואה ולצורך כלכלי בסיס על גם הקבוצה של הפעילות תוצאות את להציג מנת על
לדעת החברה  אשרומוצגות באופן , הדלקיםבמגזר  מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות ,הייחוס

   .קרובה יותר למרווח הייחוס והשוואהמאפשר הבנה טובה יותר של ביצועי החברה 
  

  
2014  2013  

 (*)מנוטרל חשבונאי  מנוטרל חשבונאי
  9,995   9,995   9,328   9,328   הכנסות
  9,717   9,722   8,911   9,119   )2( )1( ותריהמכ עלות
  278   273   417   209   גולמי רווח

  166   166   141   141   ומכירה הנהלה הוצאות
  112   107   276   68   )2(תפעולי במגזרים  רווח

  )63(  )63(  )5(  )5(  , נטוהוצאות אחרות
  51   44   271   63   תפעולי  רווח

  )177(  )177(  )142(  )142(                   נטו, מימון הוצאות
  1   1   --    --    נטו, מוחזקות חברותרווחי ב חלק
  )125(  )132(  129   )79(  הכנסה על מיסים לפני )הפסד( רווח

  )35(  )35(  )14(  )14(  מסים על הכנסה
  )160(  )167(  115   )93(  ) נקיהפסדרווח (

  
עלות המכר לסעיף הכנסות הפחתות עודף עלות ורווחים שטרם מומשו בגין מלאי סווגו מ )1(

 .(הוצאות) אחרות
 שיטת החישוב ביחס לחלק ממרכיבי הנטרול, עדכון הנטרוליםלפרטים על מרכיבי  )2(

  להלן. 2.1.2והשפעתם על הרווח התפעולי ראה סעיף 

  :דולר) י(מליונ הדוח תלתקופ פעילות מגזרי לפי תפעולי(הפסד)  רווח

  2014  2013  

  (*)מנוטרל חשבונאי  מנוטרל חשבונאי  
  61   56   172   )36(   דלקיםה מגזר
   31    31   95   95   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  29   29   )5(  )5(  ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )6(  )6(  4   4   שמנים - הפטרוכימיה מגזר
  )4(  )4(  5   5   הסחר מגזר

  1   1   5   5   למאוחד התאמות
  112   107   276   68   "כ מאוחדסה

  
EBITDA דולר) י(מליונ הדוח תלתקופמגזרי פעילות  לפי:  

  2014  2013  

  (*)מנוטרל חשבונאי  מנוטרל חשבונאי  
  153   148   263   55    דלקיםה מגזר
  79   79   141   141   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  38   38   2   2   ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )5(  )5(  5   5   שמנים - הפטרוכימיה מגזר
  )4(  )4(  5   5   הסחר מגזר

  1   1   5   5   למאוחד התאמות
  262   257   421    213   "כ מאוחדסה

  לפי שיטת הנטרול המעודכנת לשם השוואתיות. מחדש הוצג(*) 
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 המכירות מחזור 2.1.1

, דולר מליון 8,558 - בכ 2014בשנת  הסתכם, הדלקים מגזרמחזור המכירות של 
. המחיר הממוצע לטון של סל אשתקדמקבילה בשנה הדולר  מליון 9,212 -לכבהשוואה 

 831 -כ על 2014ת נבש עמד, החברה מוצריהדומה לסל  ,המוצרים באזור הים התיכון
   .2013בשנת  דולר 901 -לעומת כ דולר

 בעיקר 2013 שנת לעומתהתזקיקים  בצריכת 5% -כ של ירידה הייתה, המקומי בשוק
. בצריכת דלקי תחבורה (בנזין, טבעי גז באמצעות יצוריל חשמל חברת של חזרתה עקב

  .אשתקד המקבילה השנהלעומת  3%-כ של עליה הייתהסולר וקרוסין) 

 בשנה דולר מליון 23 -לכ בהשוואה ,הסחר מגזרבסחר לא בוצעו עסקאות  2014בשנת 
   אשתקד. מקבילהה

  

  הפטרוכימיה מגזר של המכירות חזורמ

מליון  1,094 -לסך של כ 2014הסתכם בשנת  הפולימרים פעילותהמכירות של  מחזור
מליון דולר. עיקר  24 - , עלייה של כ2013מליון דולר בשנת  1,070 - דולר לעומת סך של כ

מליון דולר בתוספת עלייה  18 -העלייה נובעת מעלייה במחירי המכירה בסך של כ
 1,662מליון דולר. המחיר הממוצע של סל המוצרים היה  5 -בכמויות המכירה בסך של כ

  מקבילה אשתקד.ה בשנהדולר לטון  1,630דולר לטון לעומת 

מליון דולר  655 -לסך של כ 2014הסתכם בשנת  הארומטים פעילותור המכירות של חזמ
 166 -מליון דולר בשנה המקבילה אשתקד. הירידה בסך של כ 821 -בהשוואה לסך של כ

מליון דולר, מירידה בכמויות בסך של  68 - מליון דולר נובעת מירידת מחירים בסך של כ
דולר כתוצאה מעצירה זמנית של המתקנים ושינויים בייצור בעקבות  מליון 101-כ

) ומעליה בהכנסות אחרות בסך של לעיל 1.4.1(ראה סעיף  באחד מתנורי החברה השריפה
בגין אובדן  הכנסה מתקבולי ביטוחבעיקר מעליה במליון דולר הנובעת בעיקר  3 -כ

עיבוד והכנסות אחרות מבזן בסך מליון דולר בקיזוז ירידה בדמי  8 - בסך של כ רווחים
דולר לטון לעומת  1,152מליון דולר. המחיר הממוצע של סל המוצרים היה  5 - של  כ
 .המקבילה אשתקד בשנהדולר לטון  1,284

מליון דולר  82 -לסך של כ 2014בשנת  םהסתכ השמנים פעילותמחזור המכירות של 
 14 -דולר בשנה המקבילה אשתקד. העליה בסך של כ מליון 68 -בהשוואה להכנסות של כ

דולר בקיזוז ירידה  מליון 15 -מליון דולר נובעת מעליה בכמות הנמכרת בסך של כ
  .דולר מליון 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 112דולר לעומת  מליון 276 -כ

המאוחד למגזרים המנוטרל ברווח התפעולי  עליהללהלן פירוט הגורמים העיקריים 
  דולר (במליוני דולר): מליון 164 -בתקופה בסך של כ

  
  

 מאוחד התאמות סחר שמנים ארומטים פולימרים דלקים  

  121   -    9   7   )34(  60   79   /תרומהבמרווח (ירידה) עליה

   5   -    -    -    )7(   1   11   המכירות בהיקפי(ירידה)  עליה

  3   -    -    -    3    -  -    אחרות בהכנסות  עליה

  35   4   -    3   4   3   21   התפעול בהוצאות ירידה

  164   4   9   10   )34(  64   111   ברווח התפעולי (ירידה) עליה"כ סה
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  מרכיבי הנטרול במגזר הדלקים

, עדכנה החברה את שיטת החישוב ביחס לחלק ממרכיבי 2014ברבעון הרביעי של 
הנטרול במגזר הדלקים כמפורט להלן, באופן שבו שערוך לשווי הוגן של נגזרים (הפריט 

וצג בשווי יומנגד המלאי המוגן (הפריט המגודר)  ינוטרל לאהמגדר) על המלאי המוגן 
משמעות שינוי שיטת החישוב של מרכיבי הנטרול, הינה בעיתוי ההכנסות   השוק שלו.

  וההוצאות בגין שינויים בערך המלאי המוגן ובשווי הנגזר המגדר.
בחנה את השפעת השינוי בשיטת חישוב מרכיבי הנטרול לו הייתה שיטת החישוב החברה

והן שיטת שיטת החישוב האמורה הן  -ולהערכתה המעודכנת מיושמת בשנים קודמות, 
אולם  ,ת באופן נאות את תוצאותיה המנוטרלות של החברהומשקפהחישוב הקודמת 

  .נחות ואמדנים השיטה המעודכנת פשוטה יותר ליישום ומצריכה פחות ה
 בדיקת לצורך, כאמור החישוב שיטת לעדכון הסכימו המממנים הבנקים כי יצוין

החל מהרבעון הראשון של  עליה החלות הפיננסיות המידה באמות החברה של עמידתה
      ).המאוחדים בדוחות 4ג'13(לפרטים נוספים ראה באור  2015שנת 
 של המצטברת ההשפעה כאשר, ולהבא מכאן של בדרך נעשה החישוב שיטת עדכון
  .רביעיה לרבעון הנטרול במרכיבי נכללה 1.10.2014 ליום השינוי

  

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

  2014  2013(*)  

  56   )36(  חשבונאי תפעולי (הפסד) רווח

  -  17  (**) 1.10.2014 ליום החישוב שיטת שינוי של מצטברת השפעה

  )2(  117  )1הוצאות (הכנסות) מהפרשי עיתוי (

  14   30  )2הוצאות מהתאמת ערך מלאי לשווי שוק, נטו (

  )7(  44  )3מהשפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים ((הכנסות)  הוצאות

  5   208  נטרולים"כ סה

  61   172  מנוטרל תפעולי רווח
  
  . לפי שיטת הנטרול המעודכנת לשם השוואתיות הוצג מחדש (*)  

נוטרל  אשר 30.9.2014 יוםל המוגן המלאי עלנגזרים הרווח בגין את  בעיקר(**) מייצג 
   .כמפורט לעיל הנטרולשיטת חישוב עדכון  טרםברבעון השלישי, 

  
למדיניות  בהתאם. מוגן הבלתי המלאי ערך משינויי הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 1(

(עד נובמבר  טון אלף 430 עדבהיקף של  מלאיעל  בחוזיםהחברה, היא אינה מגנה 
   .בדוחות המאוחדים 4ד29 לפרטים נוספים ראה באור -  )אלף טון 400 ,2014

בהתאמת יתרת המלאי המוגן לשווי שוק וכן  משינויים הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 2( 
משינויים בהפרשה החשבונאית לירידת ערך המלאי הוצאות (הכנסות) הנובעות 

  הבלתי מוגן, בסוף תקופת הדיווח.

שאינן  פתוחות פוזיציות של הוגן לשווי בשערוך משינויים שנבעו(הכנסות)  הוצאות ) 3( 
חשיפה תזרימית עתידית בגין רכישת גנה על הת אועסקהמוגן (מתייחסות למלאי 

החברה שנה ראשונה של הבמחצית ה ).וכן מגידור מרווחי זיקוק בסיסימלאי 
  דולר.  מליון 24 -סך של כבעסקאות עתידיות בגין מלאי מימשה 

  
 EBITDA -וה המנוטרל אלמלא עדכון שיטת הנטרול כאמור לעיל, הרווח התפעולי

 בהתאמה, דולר מליון 261 -ו 170 -היה מסתכם בכ 2014מנוטרל של מגזר הדלקים לשנת 
  )., בהתאמהדולר מליון  158-ו 66 -כ 2013(לשנת 

  
  
  
  
  
  
  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ
 

.  

11 - ב   

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

  2014  2013(*)  

  37.9   25.0  דולר לטון –חשבונאי  מרווח

  0.5   21.9  לטון דולר - הדלקיםבמגזר  נטרולים

  38.4   46.9  לטון דולר - מנוטרל מרווח

  5.2   6.4  לחבית דולר - מנוטרל מרווח

  1.7   2.0  לחבית דולר - הייחוס מרווח

  
  (*) הוצג מחדש לפי שיטת הנטרול המעודכנת לשם השוואתיות. 

  
דולר  6.4 -כהיה מרווח הזיקוק המנוטרל אלמלא עדכון שיטת הנטרול כאמור לעיל, 

  דולר לחבית). 5.3 -כ 2013לחבית (לשנת 

 , לעומתדולר לחבית) 6.4( ןלטו דולר 46.9 - הזקוק המנוטרלים ל מרווחי עלו 2014 בשנת
 ניצול בזכות בעיקר ,המקבילה אשתקד בשנהלחבית)  דולר 5.2( דולר לטון 38.4

 נעשוש התפעוליים השיפורים ,אופטימיזציה של סל הגלמים בהתאם ,שוק הזדמנויות
 2.0על עמד  2014בשנת . מרווח הייחוס לאורך כל השנהבגז טבעי מלא  מושישו בחברה
  מקבילה אשתקד.הבשנה דולר לחבית  1.7 לעומתלחבית  דולר

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, 
וההבדל הנוצר כתוצאה מן העובדה שהציטוט מביא בחשבון קניה ומכירה באותו  הזקוק

ל יש פער זמנים בין מועד רכישת הגלם ומועד מכירת המוצרים שזוקקו יום, בעוד בפוע
 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 השוואהבמליוני דולר  35-בכ התפעול הוצאות ירדו הדוח בתקופת
 בהביאיכות הס הפרשותהוצאות האחזקה, ב ירידהמ עיקרב נובעת הירידה. אשתקד

  .בדוחות המאוחדים 2ב'20טול הפרשה בגין תביעות כאמור בבאור יוב
  

  הכנסות (הוצאות) אחרות 2.1.4

מהפחתת עודף  והורכבודולר  מליון 5 -בכ אחרות ההוצאות הסתכמו הדוח בתקופת
דולר בקיזוז רווח  מליון 8בסך  והוצאות פרישה מוקדמתדולר  מליון 23עלות בסך 

בגין רכוש דולר ורווח מתקבולי ביטוח  מליון 23הטבה מוגדרת בסך  תוכניתמסילוק 
 אחרותה ההוצאות הסתכמומקבילה אשתקד הבתקופה  .מליון דולר 2 - בסך של כקבוע 
מליון דולר, ירידת ערך נכסים  25מליון דולר והורכבו מהפחתת עודף עלות בסך  63 -בכ

באורים  ראה לפרטים דולר. מליון 20 סךב מוקדמת פרישה והוצאותמליון דולר  18בסך 
  .המאוחדים בדוחות 18 - ו 11
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 נטו, מימון וצאותה 2.1.5

 לעומת, דולר מליון 142 - בסך של כ ,, נטובמאוחדהסתכמו הוצאות המימון  2014בשנת 
  .אשתקד המקבילה בשנה דולר מליון 177 -כ

 במליוני(כלכלי ניתוח על בסיס  השינויים העיקריים בהוצאות המימון פירוטלהלן 
  ):דולר

  2014  
  לעומת
2013  

  )5(  אשראי זמן קצר בריבית ירידה

  2   ניכיון לקוחות)מהרחבת (בעיקר  חוזר הון טייפרמ נטו בריבית עליה

  4   "חואג הלוואות בריבית עליה

  )45(  נטו, הכספיים הפריטים על שער הפרשי השפעת

  )9(  הגנות  שלהוגן  בשווי שינויים

  18   (בעיקר עמלות)  אחרות

  )35(  
  

  על הכנסה מיסים 2.1.6

 מליון 35 -כ לעומת, דולר מליון 14 -כ של לסך המיסים הוצאות הסתכמו הדוח בתקופת
בעיקר הוצאות המיסים בתקופת הדוח נובעות  .אשתקד המקבילה בתקופה דולר
 החברהת ותחזי וןהשפעת עדכמ ,הפעילות לצרכי מס תוצאות על הפיחות שפעתמה

ההרעה בסביבה העסקית  בעקבות ניצול המיסים הנדחיםל ביחס 2013שהתבצע בשנת 
בגין  מהכנסות מסיםבקיזוז הכנסות מס הנובעות מהפסדי התקופה ו ,החברה פועלת הב

בגין הסכמי שומות  2013בשנת וד' 3ג'20 בבאורכמפורט  2014 בשנתשנים קודמות, 
  .בדוחות המאוחדים 1ו'16 בבאוראמור כשנחתמו 

  
 2014 לשנת מאוחדותחשבונאיות  רבעוניות תוצאות 2.1.7

  
 

  
רבעון 
  רביעי

רבעון 
  שלישי

  רבעון
  שני

  רבעון
  ראשון

  דולר יבמליונ  
     

  2,248   2,473   2,443   2,165  הכנסות
     

  2,164   2,384   2,376   2,206  , הזיקוק והשירותיםעלות המכירות

  84   89   67   )43( גולמי(הפסד)  רווח
    

  26   29   28   25  שיווקו הוצאות מכירה
  14   11   7   13   הוצאות הנהלה וכלליות

  --    --    )26(  --    הכנסות אחרות 
  2   5   - -   1   מוקדמת פרישה הוצאות

  42   44   58   )82( תפעולי(הפסד) רווח 
    

  )34(  )36(  )32(  )40(   הוצאות מימון, נטו

  8   8   26   )122( לפני מיסים על הכנסה )הפסדרווח (
     

  )4(  )4(  )11(  7 על הכנסה) מיסים( מס הטבת

  4   4   15   )115( לתקופה  )הפסדרווח (
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 חשבונאיות מהשפעות ומנוטרלים מדווחים מאוחדים והפסד רווח דוחות תמצית להלן 2.2
 :דולר) מליוניחודשים ( שלושה של לתקופה

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

לדעת החברה מאפשרות הבנה  אשר, במגזר הדלקים מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות הייחוס
   .קרובה יותר למרווח הייחוס והשוואהטובה יותר של ביצועי החברה 

.  
  

  10-12.2014  10-12.2013   
 (*)מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל  חשבונאי  

  2,570   2,570   2,165   2,165   הכנסות
  2,510   2,512   2,010   2,204   )1( ותריעלות המכ

  60   58   155   )39(  גולמי(הפסד) רווח 
  44   44   36   36   הוצאות הנהלה ומכירה

  16   14   119   )75(  )1( תפעולי במגזרים )הפסדרווח (
  )44(  )44(  )7(  )7(  הוצאות אחרות

  )28(  )30(  112   )82(  תפעולי (הפסד)רווח 
  )42(  )42(  )40(  )40(                  נטו, מימון הוצאות

  )70(  )72(  72   )122(  הכנסה על מיסים לפני )הפסדרווח (
  14   14   7   7   (מסים על הכנסה)  מס הטבת
  )56(  )58(  79   )115(   )הפסד( נקי רווח

  
  :דולר) מליוני( חודשים שלושה של לתקופה פעילות מגזרי לפי תפעולי(הפסד)  רווח

  10-12.2014  10-12.2013   

 (*)מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל חשבונאי  
  9   7   99   )95(   דלקיםה מגזר
  4   4   32   32   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  7   7   )15(  )15(  ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  1   1   שמנים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  2   2   הסחר מגזר
  16   14   119   )75(  "כ מאוחדסה

  
EBITDA דולר) מליוני( חודשים שלושה של לתקופהמגזרי פעילות  לפי:  

  10-12.2014  10-12.2013   

  (*)מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל  חשבונאי  
  32   30   126   )68(   דלקיםה מגזר
   16    16    44    44   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  9   9   )13(  )13(  ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  1   1   שמנים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  2   2   הסחר מגזר
  54   52   160   )34(  "כ מאוחדסה

  
  .השוואתיות לשם המעודכנת הנטרול שיטת לפי (*) הוצג מחדש

  
 , עדכון שיטת הנטרול ביחס לחלק ממרכיבי הנטרולליםוטריהנ) לפרטים על מרכיבי 1(

   .להלן 2.2.2 לעיל וסעיף 2.1.2 והשפעתם על הרווח התפעולי ראה סעיף
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  המכירות מחזור 2.2.1

דולר,  מליון 1,964 - בכי רביעהברבעון  הסתכם הדלקים מגזרהפעילות של  מחזור  
. המחיר הממוצע לטון של סל אשתקדמקביל ה ברבעוןדולר  מליון 2,333 -לכבהשוואה 

 681 -כ על הרביעיברבעון  עמד, החברה מוצריהמוצרים באזור הים התיכון הדומה לסל 
  . אשתקדמקביל ה ברבעון דולר 887 -לעומת כ דולר

 לעומתהתזקיקים  בצריכת 2%- כ של ירידה הייתה, ירביעברבעון ה, המקומי בשוק  
עליה  ההייתבצריכת דלקי תחבורה (בנזין, סולר וקרוסין)  .אשתקד המקבילה התקופה

  .אשתקד המקביל הרבעון לעומת 2%-של כ

לרבעון בדומה , הסחר מגזרבסחר לא בוצעו עסקאות  2014ברבעון הרביעי של שנת   
  המקביל אשתקד.

  הפטרוכימיה מגזר של המכירות מחזור  

מליון  273 -לסך של כ הרביעיברבעון  םהסתכ הפולימרים פעילותהמכירות של  מחזור  
מליון  5 -מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ 268 -דולר לעומת סך של כ

מליון דולר בקיזוז  28 - עיקר העלייה נובעת מעלייה בכמויות המכירה בסך של כ דולר.
מליון דולר. המחיר הממוצע של סל המוצרים היה  23 -ירידה במחירי המכירה בסך של כ

   .מקביל אשתקדה ברבעוןדולר לטון  1,666דולר לטון לעומת  1,538

מליון  145 -לסך של כ רביעיהברבעון  םהסתכ הארומטים פעילותמחזור המכירות של   
מליון דולר ברבעון  המקביל אשתקד. הירידה בסך של    210 -דולר בהשוואה לסך של כ

מליון דולר ומירידה בכמויות  30 - מליון דולר נובעת מירידת מחירים בסך של כ 65 -כ
 -בסך של כבגין אובדן רווחים מליון דולר בקיזוז הכנסה מתקבולי ביטוח  41 -בסך של כ

דולר  1,222דולר לטון לעומת  982מליון דולר. המחיר הממוצע של סל המוצרים היה  6
  .לטון ברבעון המקביל אשתקד

מליון דולר  19 -לסך של כברבעון  םהסתכ השמנים פעילותמחזור המכירות של   
 1 -מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בסך של כ 20 - בהשוואה להכנסות של כ

    .מליון דולר נבעה מירידה בכמות הנמכרת
  
  

  מנוטרל מאוחד במגזרי פעילות תפעולי(הפסד)  רווח 2.2.2
  

       לסך של רביעיה ברבעוןהסתכם במגזרי פעילות המאוחד  המנוטרלהתפעולי הרווח 
  המקביל אשתקד. ברבעוןמליון דולר  16 -כמליון דולר לעומת  119 -כ

המאוחד למגזרים  המנוטרל התפעולי ברווח לעליהלהלן פירוט הגורמים העיקריים 
  דולר (במליוני דולר): מליון 103 -בתקופה בסך של כ

  
 מאוחד סחר שמנים ארומטים פולימרים דלקים  

  80   4   3   )26(  21   78  /תרומהבמרווח (ירידה) עליה

 בהיקפי(ירידה)  עליה
  המכירות

 6   6  )4(  )1(    -   7  

  6   -    -    6   -    -    אחרות בהכנסות עליה

  10   -    1   2   1   6   התפעול בהוצאות ירידה

(ירידה) ברווח  עליה"כ סה
  התפעולי

 90   28  )22(   3   4   103  
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  הדלקיםהנטרול במגזר  מרכיבי
  

שיטת  אתעדכנה החברה  2014לעיל, במהלך הרבעון הרביעי של  2.1.2בסעיף  כמפורט
  . הדלקיםהחישוב ביחס לחלק ממרכיבי הנטרול במגזר 

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

  10-12.2014 10-12.2013(*)  

  7   )95(  חשבונאי תפעולי )הפסדרווח (

 ליום החישוב שיטת שינוי של מצטברת השפעה
1.10.2014 (**)  

17    -  

  )1(  88  )1(הכנסות) מהפרשי עיתוי ( הוצאות

  7   24  )2הוצאות מהתאמת ערך מלאי לשווי שוק, נטו (

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

65  )4(  

  2   194  ניטרולים"כ סה

  9   99  מנוטרל תפעולירווח 
 

המנוטרל של מגזר  -EBITDAוה המנוטרל אלמלא עדכון שיטת הנטרול, הרווח התפעולי
 , בהתאמהמליון דולר 124-ו 97 - היה מסתכם בכ 2014הזיקוק לרבעון הרביעי של 

  )., בהתאמהמליון דולר 30-ו 7 -כ 2013(לרבעון הרביעי של 
  

  .לפי שיטת הנטרול המעודכנת לשם השוואתיות הוצג מחדש  (*) 

נוטרל  אשר 30.9.2014 יוםל המוגן המלאי עלנגזרים הרווח בגין את  בעיקרמייצג   (**)
   כמפורט לעיל. הנטרולשיטת חישוב עדכון  ברבעון השלישי, טרם

  

למדיניות  בהתאם. מוגן הבלתי המלאי ערך משינויי הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 1(
(עד נובמבר  טון אלף 430 עדבהיקף של  מלאיעל  בחוזיםהחברה, היא אינה מגנה 

  בדוחות המאוחדים. 4ד29 לפרטים נוספים ראה באור -  )אלף טון 400 ,2014

בהתאמת יתרת המלאי המוגן לשווי שוק וכן  משינויים הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 2( 
הוצאות (הכנסות) הנובעות משינויים בהפרשה החשבונאית לירידת ערך המלאי 

  הבלתי מוגן, בסוף תקופת הדיווח.

שאינן  פתוחות פוזיציות של הוגן לשווי בשערוך משינויים שנבעו(הכנסות)  הוצאות ) 3( 
חשיפה תזרימית עתידית בגין רכישת גנה על הת או(עסקהמוגן מתייחסות למלאי 

  מרווחי זיקוק).וכן מגידור  בסיסימלאי 
  

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

  10-12.2014 10-12.2013 (*) 

  38.1   )6.9(  דולר לטון –חשבונאי  מרווח

  0.7    78.4   לטון דולר - הדלקיםבמגזר  נטרולים

  38.8   71.5   לטון דולר - מנוטרל מרווח

  5.3   9.8   לחבית דולר - מנוטרל מרווח

  0.3   3.9   לחבית דולר - הייחוס מרווח

  

  לפי שיטת הנטרול המעודכנת לשם השוואתיות. (*) הוצג מחדש
  

אלמלא עדכון שיטת הנטרול והגדרת מרווח הזיקוק כאמור לעיל, מרווח הזיקוק 
דולר  5.3 - כ 2013רבעון הרביעי של בדולר לחבית ( 9.7 -כברבעון הרביעי היה המנוטרל 

  לחבית).
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דולר לחבית),  9.8( לטון דולר 71.5 - הזקוק המנוטרלים ל מרווחי עלוי רביעהברבעון 
העליה  בזכות בעיקר , המקביל אשתקד ברבעוןלחבית)  דולר 5.3דולר לטון ( 38.8לעומת 

לחבית  דולר 0.3 לעומתדולר לחבית  3.9על  רביעיברבעון העמד שבמרווח הייחוס 
אופטימיזציה של סל הגלמים  ,שוק הזדמנויות ניצול, אשתקדהמקביל  ברבעון

   .בחברה נעשוש התפעוליים השיפוריםו
  

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

 המקביל לרבעון בהשוואהדולר  מליון 10 -בכ התפעול הוצאות ירדו הרביעי ברבעון
  .ההרשאה בדמיו ירידה בשכר העבודה עקב בעיקר ,אשתקד

 אחרות(הוצאות)  הכנסות 2.2.4

דולר והורכבו מהפחתת עודף  מליון 7 -אחרות בכההסתכמו ההוצאות  הרביעי ברבעון
דולר. בתקופה מקבילה  מליון 1דולר, והוצאות פרישה מוקדמת בסך  מליון 6עלות בסך 

דולר והורכבו מהפחתת עודף עלות  מליון 44 - אשתקד הסתכמו ההוצאות אחרות בכ
דולר והוצאות פרישה מוקדמת בסך  מליון 18דולר, ירידת ערך נכסים בסך  מליון 6בסך 

  .דולר ןמליו 20
  

 מימון הוצאות 2.2.5

  לעומת, דולר מליון 40 - של כ סךל, במאוחדהסתכמו הוצאות המימון  הרביעי ברבעון
  .אשתקד המקביל ברבעון דולר מליון 42 - כסך של 

 במליוני(כלכלי  ניתוח על בסיסהשינויים העיקריים בהוצאות המימון  פירוטלהלן 
  ):דולר

  10-12.2014  
  לעומת

10-12.2013  
  2    חוזר הון פרטי בגיןו קצר זמן אשראי בריבית עליה

  )1(  "חואג הלוואות בריבית ירידה

  )19(  נטו, הכספיים הפריטים על שער הפרשי השפעת

  7    הגנות שלהוגן  בשווי שינויים

  9   אחרות

  )2(  

  
 מיסים על הכנסה  2.2.6

בסך  מס הטבותמליון דולר, לעומת  7 -לסך של כ סהמ  הטבותהסתכמו  הרביעי ברבעון
 בקיזוז מהפסדי התקופה הנובעות המקביל אשתקד, ברבעוןמליון דולר  14 -של כ

השפעת הפיחות בשער החליפין על תוצאות הפעילות הוצאות מסים הנובעות בעיקר מ
ניצול המיסים ביחס ל  2013שהתבצע בשנת החברה ת ותחזי וןהשפעת עדכמולצרכי מס 

  .החברה פועלת ההעסקית בההרעה בסביבה בעקבות הנדחים 
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  כספי מצב .3
 

  שוטפים נכסים .3.1

 34% -כ המהווים דולר מליון 1,267 -של כ לסך השוטפים הנכסים מוהסתכ 31.12.2014 ליום
. 31.12.2013מסך הנכסים ליום  42% -כ שהיוו דולר מליון 1,904 -כמסך הנכסים, לעומת 

דולר,  מליון 337 -כ בסך של בלקוחות מירידה עיקרדולר נובעת ב מליון 637 -כבסך של  הירידה
ב' בדוחות 6כמפורט בבאור  והרחבת הסכם ניכיון הלקוחות מחירים ירידת עקב בעיקר

 המלאיבמחירי בעיקר עקב ירידה דולר  מליון 414 -בסך של כ במלאי ירידהמ ,המאוחדים
ירידה מ, בדוחות המאוחדים 6ג'20כמפורט בבאור  והרחבת היקף עסקת זמינות המלאי

מליון  27 -, ומירידה בסך של כמליון דולר בעיקר עקב ירידה במוסדות 29 - של כ בחייבים בסך
 מליון דולר.  169 - במזומנים ובפקדונות בסך של כעליה בקיזוז  ,דולר בנגזרים פיננסיים

  שוטפים שאינם נכסים .3.2

        לעומתדולר,  מליון 2,435 -של כ לסך שוטפים שאינם הנכסים הסתכמו 31.12.2014 ליום
 עיקרב תדולר נובע מליון 189 - כבסך של  הירידה. 31.12.2013 ליוםדולר  מליון 2,624 -כ

 מליון 61 -תוספת השקעה בסך של כ מתוכו, דולר מליון 109 -בסך של כ קבוע ברכוש מירידה
 דולר מליון 60 -בנגזרים של כ ירידהדולר,  מליון 170 - דולר, בניכוי פחת התקופה בסך של כ
 בסך נדחות והוצאות מוחשיים בלתי בנכסים ירידהמ ,בעיקר עקב פיחות השקל לעומת הדולר

    של בסך מוקדמת לפנסיה לחברה בהלוואה ירידהו בתקופה שהופחתו, דולר מליון 11 - כ של
  דולר.מליון  8 -כ

  שוטפות התחייבויות .3.3

מסך  55% -מהוות כהדולר  מליון 1,668 - הסתכמו ההתחייבויות השוטפות בכ 31.12.2014ליום 
. 31.12.2013מסך ההתחייבויות ליום  62% - דולר שהיוו כ מליון 2,309 -ההתחייבויות, לעומת כ

מליון דולר באשראי  417 -מירידה בסך של כבעיקר  נובעתדולר  מליון 641 -כ של בסך הירידה
 39 - מירידה בזכאים בסך של כ ,דולר מליון 177 -ספקים בסך של כביתרות  מירידה, לזמן קצר

מליון דולר בעיקר עקב ירידה בהתחייבויות בגין עובדים ומוסדות ומירידה בנגזרים פיננסיים 
   מליון דולר. 7 -בסך של כ בהפרשותמליון דולר בקיזוז עליה  12 - בסך של כ

  שוטפות שאינן התחייבויות .3.4

 לעומת דולר מליון 1,380 -של כ לסךההתחייבויות שאינן שוטפות  הסתכמו 31.12.2014 ליום
   בעיקר נובעתדולר  מליון 55 - של כ בסך הירידה. 31.12.2013דולר ליום  מליון 1,435 - סך של כ

 מפרעונות כתוצאה, דולר מליון 153 -בהתחייבויות נטו לתאגידים בנקאיים בסך של כירידה מ
עקב  בין היתר מליון דולר, 17 -, מירידה בהטבות לעובדים לזמן ארוך בסך של כהתקופה

, בקיזוז עליה נטו ב' בדוחות המאוחדים1א'18הסכם קיבוצי מיוחד, כאמור בבאור חתימה על 
מליון דולר בקיזוז  274 -באגרות החוב, הנובעת מהנפקת אגרות חוב בתקופת הדוח בסך של כ

א' 14מליון דולר, כמפורט בבאור  199 -פרעונות התקופה והשפעת שינויים בשווי ההוגן בסך כ
מיסים מליון דולר ומעליה ב 38 - בדוחות המאוחדים, מעליה בנגזרים בשווי הוגן בסך של כ

  מליון דולר. 5 -נדחים בסך של כ

   הון .3.5

המצב  על מהדוח 17% -ומהווה כ דולר מליון 654 -של כ לסךהסתכם ההון  31.12.2014 ליום
. 31.12.2013המצב הכספי ליום  על מהדוח 18% -שהיוו כ דולר מליון 785 -כהכספי, לעומת 

, דולר מליון 93 -כ של בסך השנה מהפסד בעיקרונובע  בהוןדולר  מליון 132 -של כ בסך הקיטון
 430 - בהיקף של כבגין המלאי הלא מוגן דולר  מליון 208 - כ שלבסך כולל  מהפסדבעיקר  הנובע

כמפורט בסעיף  בסיסי,עתידית בגין רכישת מלאי  תזרימיתעל חשיפה  הגנה עסקאותאלף טון ו
שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות החוב המיוחס לשינוי בסיכון האשראי  השפעתמולעיל,  2.1.2

  .דולר מליון 38 - בסך של כ הקבוצהשל 
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   נזילות .4

        שלילית של ליתרההסתכם  31.12.2014 ליוםהתחייבויות שוטפות  בניכוי השוטפיםהנכסים  סך
   .31.12.2013ליום  דולר מליון 405 -יתרה שלילית של כלו דולר מליון 401 -כ

   .0.82 - כ 31.12.2013וליום  0.76 -הינו כ 31.12.2014 ליוםהיחס השוטף 
 815 -כ לסך של הדוח בתקופת, הסתכם בזן קבוצתהשוטפת של מפעילותה  שנבעהמזומנים  תזרים
מהתאמות הנובעות מהוצאות ומהכנסות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים בסך  בעיקר ונבע דולר מליון
 614 - בסך של כומיסים שהתקבלו ומשינויים בסעיפי הנכסים וההתחייבויות  מליון דולר 294 -של כ

  מליון דולר.
נטו , המביא בחשבון את תשלומי הריבית בזן קבוצתהמזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של  תזרים

 668 -של כ לסך, הסתכם בתקופת הדוח וההשקעהדולר, שסווגו בפעילות מימון  מליון 148 - בסך של כ
  .דולר מליון

מליון דולר, ושימשו בעיקר  46 - מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בכ
מליון דולר, בקיזוז החזר הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת  61 - להשקעה ברכוש קבוע בסך של כ

מליון  3 -מליון דולר ותקבולי ריבית בסך של כ 8 - בסך של כ בפקדונות, ירידה מליון דולר 6 -בסך של כ
  דולר.

מליון דולר. המזומנים שימשו  598 -מזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ
מליון  151 -כ מליון דולר ותשלום ריבית בסך 359-כמן ארוך ואג"ח בסך בעיקר לפרעון אשראי לז

 ,מליון דולר 32 -החזרי פקדונות בסך של כמליון דולר,  351 -ון אשראי לזמן קצר בסך של כרע, פדולר
קיזוז הנפקת אגרות חוב הרחבת סדרה א', בו מליון דולר 22 - בגין נגזרים בסך של כ בקיזוז תקבולים

  מליון דולר. 274 -ב' בדוחות המאוחדים בסך של כ 14כאמור בבאור וסדרה ד' 

 מקורות המימון .5
  להלן הרכב מקורות המימון של קבוצת בזן והשימושים בו:

   
2013  2014    

  דולרים במליוני
  מקורות    

  במזומנים ירידה  --  173 

  נטו, הכנסה ממס החזר  7   -- 

  ממוחזקות דיבידנד  --  1 

  מוקדמת לפנסיה מחברה הלוואה החזר  6   12 

 187  200 
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת (לפני שינויים 

 בהון חוזר)
  חוזר בהון ירידה  607   -- 

  קבוע רכוש"ח ע מביטוח תקבולים  1   3 

  נטו, בנגזרים עסקאות  22   88 

  נטו, חוב אגרות גיוס  274   202 

  הון זכויות הנפקת  --   151 

  ארוך לזמן אשראי קבלת  --   55 

  נטו, בפקדונות ירידה  8   -- 

 872  1,125 
 שימושים  

  במזומנים עליה  171   -- 

   חוזר בהון עליה  --   45 

  בפקדונות עליה  --   1 

 מוחשיים בלתי ונכסיםהשקעות ברכוש קבוע  65  119 
  ששולמה, נטו  ריבית  148   146 

  נטופרעון הלוואות ואג"ח לזמן ארוך,  359  384 
  הכנסה למס תשלום  --   18 

 159   382  
מלקוחות,  ופקדונותאשראי לזמן קצר  פרעון
  נטו

 872  1,125  
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   הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך .6

 1,267 - בכ כוי חלויות שוטפות) הסתכמוי(לאחר נ 31.12.2014 ליוםההלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך 
ליום  30% - שהיוו כ דולר מליון 1,347 -לעומת כהמצב הכספי  על הדוחמ 34% -ומהוות כ דולר מליון

31.12.2013.     

כולל חלויות שוטפות,  הלוואות לזמן ארוך ואג"חאשראי לזמן קצר,( 31.12.2014ליום  הפיננסיהמנוף 
  .31.12.2013ליום  47%לעומת  46% - כ) הינו להון

   פיננסייםמוסדות האשראי מסך כל  .7

 31.12.2014 ליוםבתוספת הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך  מוסדות פיננסייםאשראי לזמן קצר מ
 דולר מליון 2,117 -לעומת כהמצב הכספי  על הדוחמ 46% -כ ומהווים דולר מליון 1,699 - הסתכמו בכ

. המנוף הפיננסי של סך כל ההתחייבויות 31.12.2013 ליוםהמצב הכספי  על הדוחמ 47% -כ שהיוו
  .31.12.2013 יוםל 74% -לעומת כ 72% -הינו כ ולמחזיקי אגרות החוב למוסדות פיננסייםהפיננסיות 

(במליוני  31.12.2014ליום  קבוצת בזן של נטוומחזיקי אג"ח  םילמוסדות פיננסיפרוט החוב  להלן
  ):דולר

  "כסה  בנות חברות  בזן  

  79   75   4    )1( קצר לזמן חוב

  834   176   658   )2( מבנקים הלוואות

  786   208   578   )2( חוב אגרות

  )267(  )22(  )245(  )3(נזילים  יםיפיננס נכסים

  1,432   437   995   נטו"כ חוב פיננסי סה

  .שוטפות חלויות כולל .הבנות לחברות קצר לזמן חוב בקיזוז - בבזן )1(
 כולל חלויות שוטפות. )2(
  ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר. כולל מזומנים )3(

   הדוח בתקופתהיקפם הממוצע של מקורות המימון  .8

 1,692 -כ - ) לא כולל עלויות גיוס הלוואות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות ואגרות חוב הלוואות
 מליון 195 -כ נטו שלילי תפעולי חוזר הון, דולר מליון 189 -כלזמן קצר  פיננסיאשראי  ,דולר מליון
  .המאוחדים בדוחות 7'ג20 באור גם ראהאשראי נוסף מספקים  בדברלפרטים  .דולר

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה .9

 בקבוצה השוק סיכוני ניהול על האחראים .9.1

ניהול ומוצרי דלק  ,על סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי נפט גולמי תהאחראי .9.1.1
סמנכ"ל  -  כהן-פשר לימורסיכונים הנובעים ממרווחי מוצרי הפטרוכימיה הינה גב' 

פרטים נוספים על  –מובאים בפרק ד'  הנוספים אודותי פרטיםש, משולב ותכנון סחר
  א'.26תקנה  –התאגיד 

למטבעות זרים,  הדולרהאחראי על סיכוני שוק הנובעים משינויים בשער החליפין של  .9.1.2
 –שינויים בשיעורי הריבית, האינפלציה וסיכוני אשראי הינו סמנכ"ל כספים וכלכלה 

פרטים נוספים על  –, שפרטים נוספים אודותיו מובאים בפרק ד' לדרברגישראל מר 
  .א'26תקנה  –התאגיד 

פי המלצת  על החברה דירקטוריוןהחלטת לבהתאם  – בוצע, 2010שנת  במהלך .9.1.3
, לו והשלמות הסקר .2012 שנת לךהבמ תוקף הסקר קר סיכונים מקיף.ההנהלה, ס

החברה פועלת באופן שוטף  , בהנהלת החברה ובדירקטוריון.הדוח בתקופת נדונו
 המזוהים על ידה.הסיכונים לניהול 

 וועדת"ל באמצעות וועדת כספים והשקעות וכאו גדיב, החברה של ניםדירקטוריוה .9.1.4
דנים וקובעים את מדיניות ניהול סיכוני השוק,  ,החברה דירקטוריוןשל  הסחר

ועוקבים  קבוצהמקבלים דיווחים מן האחראים על ניהול סיכוני השוק בהנהלת ה
 . להלן 9.4, כמפורט בסעיף קבוצההנהלת ה אחר יישום המדיניות שנקבעה, בידי
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  בניהול סיכוני השוק: הקבוצהמדיניות וסיכוני השוק  תיאור .9.2

   כללי .9.2.1

מכירת  וכןקוקו ומכירת מוצריו יבתחום רכישת נפט גולמי, ז הקבוצהפעילותה של 
 ההנהלותמוצרי מגזר הפטרוכימיה בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי מעמידה בפני 

 ומוצרי ומוצריוצורך ליטול סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי הנפט הגולמי 
וכן משינויים  לדולר ביחס המטבעות, משינויים בשער החליפין של הפטרוכימיה מגזר

  בית והאינפלציה. יבשיעורי הר

מכוונת לשמש כלי בידי ההנהלה להשגת יעדיה  הקבוצהמדיניות ניהול הסיכונים של 
העסקיים ע"י הערכת התוצאות האפשריות של החשיפה והגבלתה בהתאם 

ובקרה על  ווחיד. קבוצהה ותשל חבר וניםדירקטוריהע"י  ולקריטריונים שנקבע
ום המדיניות נעשה באמצעות וועדות הדירקטוריון. קריטריונים אלו מתבססים ייש

  על הערכת הסיכון בהתחשב בתחזיות לגבי התפתחויות במחירים.

עושה שימוש במכשירים פיננסיים, כולל מכשירים נגזרים כדי לצמצם את  הקבוצה
יים אינה מנפיקה או מחזיקה מכשירים פיננס קבוצההחשיפה לסיכונים אלה. ה

  למטרות מסחר.

    הקבוצה ומוצרי הגולמי הנפט במחיר לשינוי חשיפה .9.2.2

ומתקיימת  החברה ידי עלהחשיפה נוצרת בעת קביעת המחיר לנפט הגולמי הנרכש   
למדיניות  בהתאםעד למועד קביעת מחירי מכירה למוצרים המופקים מנפט זה. 

בנוסף, מגנה טון.  אלף 430 עדבהיקף של נפט גולמי אינה מגנה על מלאי החברה, היא 
באמצעות חוזים  בסיסיהחברה על חשיפה תזרימית עתידית בגין רכישת מלאי 

  עתידיים.

 חוזים מכירת באמצעות בעיקר והמוצרים הגלם מלאי יתרת על מגנה החברה  
 החלפה עסקאות באמצעות עתידיים זיקוק מרווחי לעיתים ומקבעת עתידיים

)SWAPS.(  

הגנה על חלק קטן  מבוצעתשווקים עתידיים משוכללים מתאימים למוצריהן,  בהעדר  
  .בקבוצה המאוחדות החברותממוצרי 

  החליפין בשער לשינוי חשיפה .9.2.3

 עיקרועל כן  םיידולר יםקושו םשהינ והפטרוכימיהפועלת בשוק הדלק  הקבוצה
האשראי מ חלקנכסיה והתחייבויותיה השוטפים הינם בדולרים או בהצמדה לדולר ו

. כדולר הקבוצה של הפונקציונאלי המטבע הוגדרלזמן ארוך הינו בדולרים. לפיכך 
 מטבעותל ביחס הדולר בשער השינויים יןגב הקבוצה חשיפות נמדדות בהתאם
 ומוצגים נמדדים הקבוצה של הכספיים דוחותיה. הקבוצה פועלת בהם האחרים
  .בדולרים

ינויים בשער החליפין הבאה לידי ביטוי הקבוצה היא להגן מפני חשיפה לש מדיניות
 והתחייבויותפיננסים בש"ח  נכסים לקבוצה. השוטפת מהפעילותהמזומנים  בתזרימי
"ח ובאירו בשוכן הכנסות  ובאירולזמן ארוך)  גרות חובא(בעיקר: "ח בש פיננסיות

 לספקים תשלומים, עבודה שכר"ח (בעיקר: בש והוצאות(חלק מהמכירות ללקוחות) 
  ).למוסדות תשלומים, בישראל ולקבלנים

עושות חברות הקבוצה שימוש  ,לצמצם את החשיפה לשינויים בשער החליפין כדי     
במכשירים פיננסיים לצמצום החשיפה ברמת נכסים והתחייבויות וכן ברמת 

בפרט, כדי לצמצם את החשיפה לשינויים בשער החליפין  התחייבויות לזמן ארוך.
ת קרן החלפ בעסקאותב השקליות שלה, עושה הקבוצה שימוש בגין אגרות החו

(לעיתים צמודת מדד כמפורט להלן) ) הכוללות מתן הלוואה שקלית SWAP( וריבית
  .או קבועה ולקיחת הלוואה דולרית בריבית משתנה
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  והאינפלציהלשינוי שיעור הריבית  חשיפה .9.2.4

הקבוצה הלוואות והתחייבויות נושאות ריבית משתנה המבוססת על  לחברות  
LIBOR  בתוספת מרווח בנקאי. שינויים בשיעור הריבית המשתנה הם המקור

  לחשיפה זו. 

לצמצום חלק  IRS)( הריבית שיעורי החלפת בעסקאות שימוש עושות הקבוצה חברות  
 מהעסקאות חלקתזרים מזומנים בגין שעורי הריבית.  לסיכוןמהחשיפה 

)CAP/FLOOR(  ,כוללות הגנה מעל שעור ריבית מסוים (רף עליון) ומנגד, כמימון לכך
  .התחתון ברף ריבית יעורשל תוחויבמ

הצמודות למדד  שקליותנת חלק מפעילותה באמצעות אגרות חוב מממ קבוצהה  
המחירים לצרכן בישראל. כדי לצמצם חלק מהחשיפה לשינויים בשיעור מדד 

 ת קרן וריביתהחלפ בעסקאותשימוש  קבוצהצרכן בישראל, עושה ההמחירים ל
)SWAP מדד ולקיחת הלוואה דולרית בריבית  צמודת) הכוללות מתן הלוואה שקלית

  .או קבועה משתנה

 אשראי סיכוני .9.2.5
 שכנגד צד או לקוח באם לקבוצה שיגרם כספילהפסד  סיכון הינו אשראי ןסיכו
סיכונים ל חשיפה לצמצום. החוזיות בהתחייבויותיו יעמוד לא ,פיננסי מכשירב

חברות הקבוצה חלק מחובות הלקוחות  מבטחות ,ללקוחותהנובעים ממתן אשראי 
כבעלי סיכון וכן  ידןת ביטחונות במקרים הנחשבים על ובביטוח אשראי, מקבל

ומכירת חובות ות הנגזרים אעסק .מבצעות מכירה של חובות לקוחות בהסדרי ניכיון
תשומת לב  תוךחברות בינלאומיות /או נעשות עם תאגידים בנקאיים וחות, הלקו

, לא צפוי סיכון אשראי הקבוצהלאיתנותם הפיננסית של גופים אלה ולפיכך, לדעת 
 מעמידה ומקבלתהחברה  בהתאם להסכמים עם הגופים הפיננסים, משמעותי בגינן.

פי המקובל בשווקים אלו לבהתאמה, אלה הנגזרים הפסדי או רווחי הבטחונות בגין 
 בבורסות בחו"ל המתבצעות של נפט גולמי ומוצריםנגזרים ות אעסק עבור

)MARGIN( ) וכן עבור נגזרים פיננסייםCSA(. 
 פיננסיים מכשירים של הוגן שווי  .9.2.6

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 30-ו 4ראה באורים 

 הנגזרים פעילות יישום .9.3

 כלכלי ידורג .9.3.1
לצמצום  אשר ביצעה הקבוצה בתקופת הדוח במכשירים פיננסיים העסקאות

בתקינה  שנקבעו החשבונאיהחשיפה, כאמור לעיל, אינן עומדות בתנאי הגידור 
הבינלאומית, למרות שמטרתן הכלכלית הינה הגנה גרידא, ולפיכך, על פי כללי 

ן כאשר ם האמורים נמדדים לפי שווי הוגיהתקינה הבינלאומית המכשירים הפיננסי
 המכשיר של התוצאות, אולם והפסדלרווח  מיידיתהשינויים בשווי ההוגן נזקפים 

(למעט בהתייחס לאגרות חוב סדרה  המימוש במועד רק והפסד לרווח נזקפות המוגן
  . להלן) 9.3.5ד' כמפורט בסעיף 

  הקבוצה ומוצרי גולמי נפט מלאי על בנגזרים עסקאות .9.3.2

וכן על חשיפה תזרימית  חלק מהמלאי שברשותהעל כלכלי מבצעת גידור  החברה  
  .בסיסיעתידית בגין רכישת מלאי 

מכשיר ה( או מוצריו  למיונפט ג לעם ילצורך הגידור החברה מתקשרת בחוזים עתידי     
 החוזים ומטבע ICEהמגדר) באמצעות בנקים בחו"ל כאשר החוזים נסחרים בבורסת 

  להלן. 9.5לפרטים נוספים ראה גם סעיף . דולר הינו

  וריבית קרן על בנגזרים עסקאות .9.3.3

 . לצורך הגידור החברה מתקשרתמהתחייבויותיה חלק על גידור מבצעת החברה
  .בנקאיים תאגידים באמצעות ארוך לזמן וקרן ריבית החלפת בעסקאות

  מטבע  על Forward עסקאות .9.3.4

, רוכשת באירוממכירות ו "חבשהקבוצה  ועלויות החשיפה הנובעת ממכירות לגידור  
  למועדים הצפויים של תקבולי הלקוחות. ואירו ת דולרים ועתידי אותבעסק הקבוצה
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  חשבונאי  גידור       9.3.5

בתקופת בהן התקשרה הקבוצה  )CCIRS( וריבית מטבע על) Swap( החלף עסקאות
, על מנת להגן על החשיפה בגין שינויים בשווי ההוגן של תשלומי קרן וריבית של הדוח

דולר וכן לשינויים -אגרות חוב סדרה ד',  המיוחסים לשינויים בשער החליפין ש"ח
. ראה הוגן שווי גידור חשבונאות כללי יישום תוך לראשונה טופלוריבית, ה יבשיעור

  ח' בדוחות המאוחדים.2באור 

  

  מימושה ואופן השוק סיכוני ניהול מדיניות על פיקוח .9.4

פיננסיים שונים למנכ"ל החברה, ע"י סמנכ"ל סחר  מדווחים נושאיםהנהלת החברה  במסגרת
במסגרת ועדת הכספים של הדירקטוריון, נדונה כמו כן . כספיםהסמנכ"ל ו ותכנון משולב

  . לקוחות ואשראי הריבית שערי, המטבעות בשערי לשינויים הקבוצהחשיפת 
בשער החליפין  לשינויים הקבוצהזה נועדו לצמצום חשיפת  בעניין הכספים ועדת החלטות עיקר

 הכספים ועדת להחלטות בהתאם החברה שביצעה פעולותהריבית המשתנה.  ושערישל השקל 
  :בעיקרן הן

דולריות, צמצום  להלוואות ארוך לזמןשנטלה הקבוצה  השקליותרוב אגרות החוב  החלפת
, Forwardעסקאות  באמצעות ובאירוהחשיפה בגין מכירות החברה ללקוחותיה באשראי שקלי 

 בריבית משתנה דולרית ריבית החלפת עסקאות ביצוע, בדולרים קצר לזמן האשראי ניהול
לתפעול ואחזקה  השקליות. באשר להוצאות ביחס לחלק מהאשראי לזמן ארוך קבועה דולרית

  שנקבעו. םהוחלט לבצע הגנות בהתאם לקריטריוני

 הקבוצה –רגישות בדבר חשיפה לסיכוני שוק  .9.5
  צמודות ובלתי מדד צמודות חוב אגרות
  ריבית קבועה.  ונושאותובלתי צמודות  מדד צמודותהינן  הקבוצה הנפיקה אשרהחוב  אגרות

 השקליתהרגישות נערך לגורמי הסיכון הבאים: שינויים בשער החליפין, שינוי בריבית  ניתוח
 הריאלית, שינוי בריבית שקלית נומינלית ושינויי מדד.

החוב המשקף את היוון תזרימי המזומנים  אגרותהרגישות מבוצע ביחס לשווי ההוגן של  ניתוח
העתידיים בריבית ריאלית המבוססת על אג"ח ממשלתי צמוד מדד בתוספת מרווח סיכון 

 החברה לתקופת זמן מתאימה נכון ליום הדוח. 
 (IRS)החלפת ריבית  עסקאות
קבועה כנגד דולרית ייבה לתשלום ריבית ביצעה עסקאות החלפת ריבית בהן התח הקבוצה

  . (ליבור) משתנהדולרית תקבול של ריבית 

ההוגן על פי טכניקת הערכה להיוון תזרימי המזומנים  בשווין מוצגות ההחלפה עסקאות
תוך שימוש במערכת מידע של חברת רויטרס אשר  ,המתאימות הליבורם בריביות יהעתידי

  מצטטת ומתעדת מחירי שוק. ניתוח הרגישות נערך לשינוי בריבית דולרית.

  CAP/FLOOR עסקאות

  ביצעה עסקאות צילינדר על הריבית הדולרית. הקבוצה

 ריבית לשיעור מתחת הגנה, ומנגד) CAP( מסוייםאלו כוללות הגנה מעל שיעור ריבית  עסקאות
ההוגן על פי טכניקת הערכה להיוון תזרימי  ןבשווי). עסקאות אלו מוצגות FLOOR( יםמסו

המתאימות תוך שימוש במערכת מידע של חברת רויטרס  הליבורים בריביות יהמזומנים העתיד
  אשר מצטטת ומתעדת מחירי שוק. ניתוח הרגישות נערך לשינוי בריבית דולרית.
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  )SWAP( וריבית קרן החלפת עסקאות

בריבית קבועה כנגד ובלתי צמודות החלפה של אג"ח צמודות למדד עסקאות  ביצעה הקבוצה
  .החזר תאריכיבאותם  או קבועה הלוואה דולרית בריבית משתנה

הוגן על פי טכניקת הערכה המתבססת על היוון תזרימי ן הבשוויההחלפה מוצגות  עסקאות
תשלומים בשקלים לא צמודים עפ"י עקום ריביות המצוטט המזומנים העתידים כדלהלן: היוון 

, היוון המהווה פרמיית נזילות בין מטבעי CBSממנו מופחת מרווח  )zero couponברויטרס (
) ממנו הופחתו ציפיות zero couponעפ"י אותו עקום ריביות ( –מדד  צמודיתשלומים 

בעסקאות בהן  .הליבורנגזר מריבית לאינפלציה והיוון תשלומים בדולרים עפ"י עקום ריביות ה
, היוון תזרימי OISים בעקום ימבוצע היוון תזרימי המזומנים הדולר CSAקיימים הסכמי 
 ם מבוצע באמצעות עקום תואם.יהמזומנים השקלי

 ריבית בשיעור שינויים, חליפין בשער שינויים: הבאים הסיכון לגורמי נערך הרגישות ניתוח
  .במדד ושינויים נומינלית שקלית בריביתשינויים , הריאלית בריבית שינויים, דולרית

  )FORWARDאקדמה ( עסקאות

של  ן. ערכהחליפין שער על אקדמה בעסקאות שימוש תוך הגנה עסקאות ביצעה הקבוצה
ת האקדמה מוצג בשווי ההוגן ליום הדוח. השווי ההוגן של העסקאות נקבע תוך שימוש אועסק

 .הדוח ליום Forwardמחירי השוק באופן שוטף, לפי שערי בתוכנות המסחר המצטטות את 

הרגישות נערך לגורמי הסיכון הבאים: שינויים בשער החליפין, שינויים בשיעור הריבית  ניתוח
שינוי ועור ריבית היורו יהנומינלית, שינוי בש השקליתהדולרית, שינויים בשיעור הריבית 

  .הסיכון חסרתבריבית 

  )FUTURES( עתידיים חוזים

להקטין את החשיפה הנוצרת ממועד קביעת המחיר לנפט הגולמי והמתקיימת עד מועד  במטרה
החברה חוזים סחירים למכירה  תכרוקביעת מחירי המכירה למוצרים המופקים ממנו, מ

עתידית של נפט גולמי במחירים קבועים. במקביל לקביעת מחיר המכירה של המוצרים 
המופקים מהמלאי המוגן, רוכשת החברה את החוזים בשוק העתידי. בכך מקבעת החברה את 

  מחיר המלאי ומקטינה את החשיפה לשינויים במחירי השוק. 

במסגרת פעילות קיבוע ערך המלאי באה בחלק מהמקרים לנטרל  LONGפוזיציות  רכישת
נזקפות  ההגנותסיכון בסיס של חוסר התאמה בין מחיר המטען הפיזי והחוזה העתידי. תוצאות 

  במקביל למימוש המלאי. לדוח רווח והפסד

  .הדוח ביום השוק מחירי של ציטוטים על המבוסס ההוגן בשווים מוצג החוזים ערך

  .נפט הגולמיה במחיר לשינויים נערך ותהרגיש ניתוח

  )SWAP( המרווח על הגנות

קוק עבור ימרווחי ז מקבעת מעת לעתלהגן על תזרימי מזומנים עתידיים החברה  במטרה
החברה מקבעת את מרווחי  .לתקופות המאוחרות מתקופת הדוח מסוימותקוק יכמויות ז

 Over The Counter -נסחרות בבורסה  שאינן SWAPקוק באמצעות שימוש בעסקאות יהז
)OTC(,  .ומתאימה ככל הניתן את פעילות ההגנה לתמהיל הייצור אותו מתכננת החברה לייצר

במקביל לרישום התוצאות מהעסקאות עליהן הן  רווח והפסדתוצאות ההגנה נזקפות לדוח 
  נועדו להגן. 

  פולימרים.  של מסוימות כמויותבגין  מרווח"ל קיבוע כאו ביצעה, בנוסף

ההוגן המשקף את היוון תזרימי המזומנים העתידיים  ןבשווימוצג  SWAP–עסקאות ה ערך
  המתאימה לפרקי הזמן. הליבורבריבית 

 לתקופות דולרית ריבית בשיעור שינויים: הבאים הסיכון לגורמי נערך הרגישות ניתוח
  .SWAP-ה בעסקאות הכלולים המוצרים של העתידי במחיר ושינויים המתאימות

  הקבוצה ומוצרי גולמי נפט מלאי

  .שמחירו טרם נקבע המלאי במחיר לשינויים נערך הרגישות ניתוח

  במט"ח וזכאים חייבים יתרות

 ההוגן השווי .ההוגן לשוויםבקירוב  זהה אשר צבירה בסיס על נכללו והזכאים החייבים יתרות
  רגישות נערך לשינויים בשער חליפין.  ניתוח .הדוח ליום השוק ערך הינו
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  :בקבוצהניתוח רגישות בדוח חשיפה לסיכוני שוק  להלן
   

 חליפין שערבטבלה המרכזת הפרשים בשווי הוגן לנוכח מבחני רגישות  .9.5.1
 :"ח/דולרש

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

  -10%  -5% 31.12.2014  +5%  +10%  שער חליפין: שינוי
  4.2779  4.0835  3.889  3.6946  3.5001  
  דולר באלפי  

  )67,865( )32,146(  )610,781( 29,085   55,526    צמוד שקלי"ח אג

  )18,530(  )8,778(  )166,774(  7,942   15,161   לא צמוד לזמן שקלי"ח אג

  15,463   7,325   139,166   )6,627(  )12,651(  שקליים וחייבים לקוחות יתרת

  )18,087(  )8,568(  )162,784(  7,752   14,799   שקלייםספקים וזכאים  יתרת

  )21,701   11,367   769  )12,564(  )26,523  (FORWARD)אקדמה  יחוז

  72,879(  )38,155(  )29,969(   42,526   90,390( (CCIRS)קרן וריבית  החלפת

   21,657  11,364  )830,373(  )12,205(  )25,152(  
     

 חליפין בשער רגישות מבחני לנוכח הוגן בשווי הפרשים המרכזת טבלה .9.5.2
 :/דולריורו

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

  -10%  -5% 31.12.2014  +5%  +10%  :חליפין שער שינוי
      1.215      
  דולר באלפי  

  FORWARD)(  )7,385(  )3,692(   1,586   3,692   7,385אקדמה  יחוז

  )6,400( )3,031(  57,598   2,743   5,236   לקוחות

  )2,149(  )949(   59,184   661   985  
      

 הריבית בשיעור רגישות מבחני לנוכח הוגן בשווי הפרשים המרכזת טבלה .9.5.3
 :הדולרית

 

  (הפסד) רווח    (הפסד) רווח  

  של ירידה  של הפחתה  הוגן שווי  של תוספת  של עליה  

  - 10%  -5%  -1%  -0.5% 31.12.2014 +0.5%  +1% + 5%  + 10%  :ריבית שינוי

  דולר באלפי  
  )IRS(   138   69   2,366   1,189  )4,271(  )1,204(  )2,424(  )69(  )139( ריבית החלפת עסקאות

 הריבית על אופציות
)CAP/FLOOR(  

 10   5   240   155  )235(  )93(  )132(  )5(  )10(  

    1   - -   21   10     4,955   )10(  )20(  - -   )1(  הגנות על המרווח 

  FORWARD)(  )7(  )4(  )179(  )90(   2,060   91   182   4   7 אקדמהחוזי 

  )426(  )213(  )9,027(  )3,914(  )29,969(  3,817   7,586   213   426   וריבית קרן החלפת

 )13,496(  )6,669(  )3,497(  )1,482(  )779,029(  1,342   2,641   6,517   12,887   הלוואות

   13,453   6,800   12,634   6,403  )806,489(  )6,592(  )14,877(  )6,952(  )14,063( 
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 הנפט במחיר רגישות מבחני לנוכח הוגן בשווי הפרשים המרכזת טבלה .9.5.4
  :ומוצריו הגולמי

 
  (הפסד) רווח    (הפסד) רווח  

  של ירידה הוגן שווי  של עליה  
  - 50%  - 20%  - 10%  - 5% 31.12.2014  + 5%  + 10%  + 20%  + 50%  :מחיר שינוי

  דולר באלפי           
                    

  )140,192(  )56,077(  )28,038(  )14,019(  280,385  14,019   28,038   56,077  140,192   )1( מלאי
          

  )20,034(  )7,513(  )5,009(  )2,504(  )68,043(  2,504   5,009   7,513   20,034  עתידיים  חוזים
          

            15,003   6,001   3,001   1,500   4,955   )1,500(  )3,001(  )6,001(  )15,003( )2(על מרווח  הגנות
  9,038   3,615   1,808   904   )10,494(  )904(  )1,808(  )3,615(  )9,038(  חירום  מלאי נגזר

                    
  136,185   53,974   28,23814,119  206,803  )14,119(  )28,238(  )53,974(  )136,185(  

           

  לא כולל מלאי שמחירו נקבע.     )1(

  .במרווח לשינוי הינה הרגישות     )2(

  

 השקליתהמרכזת הפרשים בשווי הוגן לנוכח מבחני רגישות בריבית  טבלה .9.5.5
 :הריאלית

  

  (הפסד) רווח    (הפסד) רווח  

  של ירידה  של הפחתה  הוגן שווי  של תוספת  של עליה  

  - 10%  -5%  -1%  -0.5% 31.12.2014  +0.5%  +1%  + 5%  + 10%  :ריבית שינוי

  דולר באלפי  
אג"ח שקלי צמוד 

  )7,039(  )3,501(  )15,000(  )7,417(  )610,781(  7,256   14,356   3,465   6,894   מדד
החלפת קרן וריבית 

  496   248   17,154   8,423   )15,643(  )8,163(  )16,104(  )248(  )495(  צמוד מדד

   6,399   3,217  )1,748(  )907(  )626,424(   1,006   2,154  )3,253(  )6,543(  
          

  
  

 השקליתהמרכזת הפרשים בשווי הוגן לנוכח מבחני רגישות בריבית  טבלה .9.5.6
 :הנומינלית

 
  (הפסד) רווח    (הפסד) רווח  

  של ירידה  של הפחתה הוגן שווי  של תוספת  של עליה  

  - 10%  -5%  -1%  -0.5% 31.12.2014  +0.5%  +1%  + 5%  + 10%  :ריבית שינוי

  דולר באלפי  
 אקדמה יחוז
)FORWARD(   2   1   114   57   769  )57(  )114(  )1( )2(  

אג"ח שקלי לא 
  )4,780(  )2,361(  )6,568(  )3,239(  )166,774(  3,152   6,219   2,306   4,557   צמוד
 וריבית קרן החלפת
  738   368   7,314   3,602   )14,326(  )3,530(  )6,973(  )367(  )732(  מודצ לא

   3,827   1,940  )640(  )321(  )180,331(   306   632  )1,994(  )4,044(  
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 :במדד רגישות מבחני לנוכח הוגן בשווי הפרשים המרכזת טבלה .9.5.7
  

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

  -10%  -5% 31.12.2014  +5%  +10%  :מדד שינוי
  דולר באלפי  

  61,078   30,539   )610,781(  )30,539(  )61,078(  מדד צמוד שקלי"ח אג

  )62,850(  )31,415(  )15,643(  31,828   64,090   צמוד מדד וריבית קרן החלפת

   3,012   1,289  )626,424(  )876(  )1,772(  
      

 

  מאוחד הצמדה יסיבס דוח .9.6
  

  .המאוחדים לדוחות הכספיים ג'30 באורראה 
  

 
  תאגידי ממשל היבטי .10

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

 בחברה פנימית אכיפה תותכני .10.1

 בטיחות בתחום, העסקיים ההגבלים בתחום: פנימית אכיפה תכניות מספר פעילהמ החברה  
ובתחום ציות למגבלות  ערך ניירות דיני בתחום ,מינית הטרדה מניעת בתחום, הסביבה ואיכות

   הייעודית לציות ואכיפה. ועדהכ משמשתמאזן וביקורת של החברה  וועדת. סחר בינלאומיות

 בקהילה ופעילותכספיות  קעותשה .10.2

השקעת החברה בקהילה ופעילות בה, מבוצעות בהתאם למדיניות שנדונה ואושרה בוועדת   
בשנת במאוחד הסתכמו  פעילות זו. הוצאות התאגיד בגין דירקטוריוןהמעורבות בקהילה של 

   .דולר פיאל 618לסך של  2014
ניתנו למספר רב של מוסדות. לתאגיד אין התחייבויות עתידיות  בקהילה כספיות השקעות  

להשקעות כספיות בקהילה. השקעות כספיות בקהילה מתבצעות למען מטרות ראויות אשר 
עיקר תכליתן קידום החינוך ורווחת הקהילה בעיקר בצפון הארץ, אזור פעילותה של החברה. 

. בפרק א' תיאור עסקי 1.6אה סעיף לפרטים נוספים בדבר פעילותה של החברה בקהילה, ר
 התאגיד.

 תלויים בלתי דירקטורים .10.3
  

  פרטים נוספים על התאגיד. –פרק ד'  ראה  

 שכר לנושאי משרה ושיקולי הדירקטוריון שביסודם  .10.4

אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון  13.5.2014ביום 
לפרטים נוספים הכוללת שכר ותנאים נלווים בלבד, ללא תגמול הוני. החברה, מדיניות תגמול 

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

. לפרטים נוספים  משרה לנושאי מענקים שלמסגרת אישרה האסיפה הכללית,  1.12.2014ביום 
(אסמכתא  1.12.2014ודוח מיידי שפרסמה החברה ביום  וחדיםבדוחות המא 1ב'27ראה ביאור 

2014-01-211746(   

לאחר אישור ועדת התגמול ואישור הדירקטוריון, סיפה הכללית, אישרה הא 3.3.2015ביום 
, הכוללת שכר שוטף ורכיבים נלווים, וכן 2015מדיניות תגמול לתקופה שהחל מראשית שנת 

 מענקים ותגמול הוני). מדיניות התגמול הינה אחידה לחברה .רכיבי תגמול משתנים (כגון 
ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  המעודכנתלפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול 

  ). 2015-01-038611 (אסמכתא 25.2.2015

 לדוח' ד בפרק המפורטים המשרה נושאי של העסקתם שתנאי ומצא בחן דירקטוריוןה
  .התגמול למדיניות תואמים הינם 21 תקנה במסגרת התקופתי
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שנתנה החברה בשנת הדוח לכל אחד מנושאי המשרה הינו בהתאם למדיניות התגמול  התגמול 

, ומשכךו/או על פי אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, שאושרה ע"י מוסדות החברה 
 לפעילות מהם אחד כל של בתרומתו בהתחשב, וסבירה הוגנת, ראויה תמורה מהווה הוא

 .ולתוצאותיה החברה

.  

 הכספיים הדוחות אישור הליך .10.5
  

זהות האורגנים בחברה המופקדים על בקרת העל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים:   
 .לדרברג ישראל - , סמנכ"ל הכספיםיערי(אריק)  אהרון -חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה

  הדוחות הכספיים של הקבוצה:להלן התהליכים המתבצעים בחברה טרם אישור   

ועדת ביקורת המשמשת גם ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דנה בדוחות הכספיים ביום   
(להלן: "הישיבה") בישיבה בה השתתפו נושאי המשרה הבכירים בחברה וכן רואה  10.3.2015

החשבון המבקר. ישיבת הועדה נחלקה לשנים. בחלקה הראשון של הישיבה סקרה הנהלת 
רה את נתוני הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם ונכחו בסקירה כל חברי החב

   .גלעד נירו 2קרול רן, גוטנשטיין, אלכס פסל, יעקב פדרמןלמעט דיויד  הדירקטוריון

הועדה שמעה הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה, לרבות מנכ"ל החברה   
המהותיות בדיווח הכספי, לרבות עסקאות מהותיות  וסמנכ"ל הכספים בה ביחס לסוגיות

שאינן במהלך העסקים הרגיל, במידה והיו, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים 
שיושמו בדוחות הכספיים, את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה, אם חלו, 

  וה. ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלו

השני של הישיבה, נכחו חברי הדירקטוריון המכהנים כחברי הועדה בלבד, והם קיימו  בחלקה  
 - פלד מודידיון וגיבשו את המלצות הועדה לדירקטוריון. חברי הועדה שנכחו בישיבה הינם: 

    .5עובדיה אריה' פרופ, 4, פרופ' יכין כהן3יו"ר

סיכונים, הן כאלה המשתקפים בדוחות הועדה בוחנת היבטים שונים של בקרה וניהול   
הכספיים (כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים) והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של 
הדוחות הכספיים. כן נשמעת דעתו של רואה החשבון המבקר. הועדה דנה ומגבשת המלצותיה 

יים; (ב) לדירקטוריון בכל אלה: (א) ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספ
הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי; (ג) שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; (ד) 
המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד; 
(ה) הערכות שווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות 

  הוועדה מביאה בפני הדירקטוריון את המלצתה ביחס לדוחות שהונחו בפניה.הכספיים. 

ועדת הביקורת בקשר עם הדוחות הכספיים הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון  המלצות
לאור היקף ומורכבות ההמלצות, להנחת דעת הדירקטוריון. פרק הזמן אותו קבע הדירקטוריון 

  ימי עסקים.  2ור הדוחות הכספיים המתואר לעיל, הוא כזמן סביר, בהתחשב בהליך איש
   

                                                       
 הדירקטור. התקופתי בדוח' ד פרק ראה וניסיון השכלה, כישורים בדבר. ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל תלוי בלתי דירקטור 2

  .למינויו עובר דין לפי כנדרש הצהרה מסר
דירקטור חיצוני, בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. בדבר כישורים, השכלה וניסיון ראה פרק ד' בדוח התקופתי. הדירקטור  3

  מסר הצהרה כנדרש לפי דין עובר למינויו.
פרק ד' בדוח התקופתי. הדירקטור מסר הצהרה כנדרש לפי דין עובר  ראה. בדבר כישורים, השכלה וניסיון חיצונידירקטור  4

  למינויו.
 מסר הדירקטור. התקופתי בדוח' ד פרק ראה וניסיון השכלה, כישורים בדבר. ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור 5

  .למינויו עובר דין לפי כנדרש הצהרה
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ין הדוחות הכספיים, בוחן הדירקטוריון, את העניינים ילאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת בענ
הנכללים בדיווח הכספי, לרבות עסקאות מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל, במידה והיו, 

שמו בדוחות הכספיים, את המדיניות את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיו
החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה, אם חלו, ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות 
הכספיים ובמידע הנלווה. הדירקטוריון בוחן היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים, הן 

והן כאלה  כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים (כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים)
  המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים. 

כן בוחן הדירקטוריון את המלצות וועדת הביקורת ביחס לדוחות הכספיים הנדונים בפניו, 
שומע את עמדת רואה החשבון המבקר ובמקרה הצורך, ידרוש כי יסקרו בפניו נושאים לפי 

  בחירתו.

ות על ידי חברי הדירקטוריון בסוגיות שונות במסגרת הדיון בדירקטוריון החברה מועלות שאל
לרבות סוגיות שעלו במהלך הביקורת והכל במטרה לוודא כי הדוחות הכספיים מייצגים נאמנה 

  את מצבה הכספי של החברה. 

השאלות והסוגיות הנדונות נענות בהתאם לצורך, הן על ידי הנהלת החברה באמצעות המנכ"ל 
  על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.  או סמנכ"ל הכספים של החברה והן

לאחר דיון מעלה יו"ר הדירקטוריון להצבעה את אישור הדוחות הכספיים לאחר שווידא כי 
  לחברי הדירקטוריון לא נותרו שאלות או סוגיות לגביהן לא נענו.

כל בהשתתפות  18.3.2015, נדונו ואושרו בדירקטוריון ביום 31.12.2014הדוחות הכספיים ליום 
  .חברי הדירקטוריון

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח .10.6

  .מונרוב גיא"ח רו: 31.12.2014 ליום הפנימי המבקרשם  .10.6.1

  .18.10.2009: כהונתו תחילת תאריך .10.6.2

, מבקר מערכות מידע CIAמוסמך, מבקר פנימי מוסמך  חשבון רואהכישוריו:  .10.6.3
של למעלה  ניסיון בעל CRISC, מוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע CISAמוסמך 

   .הפנימית הביקורת בתחום שנה 17 - מ

(ב) לחוק החברות, 146, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף החברה ידיעת למיטב .10.6.4
 חוק(" 1992-"בהתשנלחוק הביקורת הפנימית,  8, ובהוראות סעיף 1999תשנ"ט ה

 ").הפנימית הביקורת

 ביקורת שירותי למתן הסכם במסגרת מועסקהפנימי אינו עובד החברה והוא  המבקר .10.6.5
 .פנים

הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו קרוב  המבקר .10.6.6
 של רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

 .זולת כהונתו כמבקר הפנימיבחברה  הפנימי אינו ממלא תפקיד נוסף המבקר .10.6.7

   .2009של המבקר אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בשנת  מינויו .10.6.8

באמצעות מיקור לקבוצת בזן הפנימית  לביקורת עבודה תכנית הוגדרה 2014 בשנת .10.6.9
 .שנתיות שעות 5,200 -חוץ בהיקף של כ

 קורת:יתכנית הב .10.6.10

הינה חלק מתכנית עבודה רב שנתית  השנתיתעבודת הביקורת  תוכנית .10.6.10.1
 , מועד בדיקתו הקודמתהכספי היקפו, הנושא תמהותיו על ומבוססת

 בחברה שנערך הסיכונים סקר על היתר בין ומתבססת הביקורת וצרכי
בשיתוף ועדת  נקבעה העבודה תוכנית .2012ותוקף בשנת  2010 בשנת

ידי ועדת - הביקורת והנהלת החברה. תוכנית העבודה נדונה ואושרה על
 הביקורת. סטייה מתוכנית העבודה אפשרית באישור ועדת הביקורת. 

"ל כאו ,ת גדיבוקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בחבריתכנית הב .10.6.10.2
וכן מתייחסת לקשרים  החברההחזקה מהותית של  תהמהווושב"ח 

 . החזקות לחברהחברות בהן עם מסחריים ואחרים 
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נדונו  הפנימית לביקורת העבודה ותכנית 2014 לשנת הפנימית הביקורת דוחות .10.6.11
 .הביקורת ועדתשל  ישיבות ארבעב

המשולם למבקר הפנים מבוסס על תקציב שעות שנתי (כאמור לעיל)  הטרחהשכר  .10.6.12
ואיננו מותנה בתוצאות הביקורת. היקף שכר הטרחה ששולם למבקר הפנים לשנת 

(כולל תשלום בגין עבודות ביקורת המבוצעות באמצעות  מליון דולר 0.3-הינו כ 2014
הדירקטוריון אינו גורם לדעת והטרחה הנו מקובל ובתנאי שוק,  שכר. קבלני משנה)

 היכול להשפיע על שיקול דעתו בעבודת הביקורת.

אופי ורציפות הפעילות וכן תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה, להערכת  .10.6.13
החברה, סבירה בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

חוק הביקורת ל 9בתאגיד. למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף 
הפנימית, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכת המידע של התאגיד, 

  לרבות נתונים כספיים.

  קורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים בארץ ובעולם.יהמבקר הפנימי עורך את הב .10.6.14

 יו"ר הדירקטוריון. הואעל המבקר הפנימי  ההממונ .10.6.15
  

  המבקר החשבון רואה זכאי לו הכולל השכר להלן .10.7

    2014 לשנת  2013 לשנת

    שעות דולר אלפי  שעות דולר אלפי

       
 סומך  KPMG  חשבון רואי -חברה ב   10.8.1

 רואי חשבון   חייקין

  כר בגין שרותי ביקורתש  11,700   743   11,416   748 

 )1כר אחר (ש  625   70   883   92 

 840  12,299  813  12,325  

        
 סומך  KPMG חשבון  רואי -גדיב ב   10.8.2

 רואי חשבון   חייקין

 כר בגין שרותי ביקורתש  1,800   140   1,900   138 

 ייעוץ מס  9   1   146   19 

 157   2,046  141   1,809  

        
ושות'  זהר אלמגור ברייטמן -כאו"ל ב   10.8.3

  רואי חשבון 

 כר בגין שרותי ביקורת ומסש 4,700   231  4,119   245 

        
ושות' זהר אלמגור  ברייטמן  -  "חבשב   10.8.4

  רואי חשבון 

  כר בגין שרותי ביקורת ומסש  450   26   550   28 
  

אחרים בחברה כוללים: ייעוץ בנושאי מס, עבודות מיוחדות בנושאים  שרותים  )1(
  לרבות תשקיף מדף. שוטפים
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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, דעתם חוותלסייג את  מבלי
  

) לדוחות הכספיים בדבר הליכים משפטיים לרבות 4ב'(20 - ) ו2ב'(20לאמור בבאור  .11.1.1
תביעות ייצוגיות, פיקוח רשויות השלטון, תלויות אחרות וחוקים ותקנות הנוגעים 

החברות המאוחדות, המתבססות  הנהלותהסביבה. להערכת הנהלת החברה ולאיכות 
על חוות דעת יועציה המשפטיים ושל יועציהן המשפטיים של החברות המאוחדות, 

, אם בכלל. הכספיים הדוחותלא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על 
 לפיכך, לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים.

 
בסך  31.12.2014ג' בדבר גרעון בהון חוזר של הקבוצה והחברה ליום 1בבאור לאמור  .11.1.2

 והחברה הקבוצה הפסדי בדברדולר, בהתאמה;  מליון 408 -דולר וכ מליון 401 -של כ
; בדבר מסגרות אשראי תאריך באותו שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת בכל

שיפור  צורךוהחברה ל הקבוצהולתכניות הנהלת  2015מובטחות עד לתום שנת 
; המממנים הבנקים עם שהושגו הסכמות בדבר; ןתזרימי המזומנים ושיפור רווחיות

סממנים העלולים להשפיע לרעה על דרוג האג"ח של החברה; ובדבר עילות  בדבר
 ג'. 13שונות בעטיין ניתן להעמידן לפרעון מיידי כאמור בבאור 

  
בדבר  ג'1בבאור  את תשומת הלב לאמורהפנו , דעתם חוותכמו כן, מבלי לסייג את 

הקבוצה בנוגע ליכולת חברות הקבוצה לבצע את תכניותיהן באופן  תהערכת הנהל
שיניב להן מקורות מספקים לפרעון התחייבויותיהן ולמימון פעילותן בהיקף ובעיתוי 

ויכולת  ההנהלהתממשות תכניות ההנדרש בעתיד הנראה לעין. כאמור בבאור הנ"ל, 
חברה באמות המידה הפיננסיות כפופה, בין היתר, לשינויים במחירי מכירה עמידת ה

  ומחירי חומרי הגלם.
  

  דעת ושיקול באומדנים שימוש .11.2

 .המאוחדים בדוחות ה'2ושיקול דעת, ראה באור  באומדנים בדבר שימוש נוספים לפרטים 

 עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה  הגדרת .11.3

  .המאוחדים בדוחות' ט27באור ראה  לפרטים  
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 שבמחזור התחייבות תעודות אודות פרטים .12

 תשקיף.הוצעו לציבור על פי ש סדרה אחת שהנפיקה כאו"ל,ושהנפיקה החברה  חובאגרות של סדרות  3 ) קיימות במחזור31.12.2014( התקופתיהדוח  למועד .12.1

 :החברה לש חובאגרות  להלן פרוט) 31.12.2014( התקופתיהדוח  למועד .12.1.1

  
  
  
  
  
 שם

  הסדרה

  
  
  
  
  
 מועד
  הנפקה

  
  
  
  

 במועד.נ. ע
 ההנפקה

  "ח)ש(

  
 אגרות.נ. ע

 החוב
 שבמחזור
 ליום

31.12.2014    
  "ח)ש(

  
  
  

  בבורסה שער
 ליום

31.12.2014 
  (אג')

 אגרות.נ. ע
 שבמחזור החוב

 בתוספת
 הצמדה הפרשי

 ליום
31.12.2014 

  (ש"ח)

  
  
  

 הריבית סך
 ליום הצבורה

31.12.2014 
    (ש"ח)

  
  
  שווי
  בורסאי
   ליום

31.12.2014 
  (ש"ח)

  
  
  
  
 סוג

 הריבית
 ושיעורה

  
  
  
  
  
  מועדי
  הקרן תשלום

  
  
  
  
  
  מועדי

  הריבית תשלום

  
  
  
  
  בסיס

 הצמדה ותנאי
  ריבית) + קרן(

  117.97  371,642,857  473,000,000  3.12.2007  'אסדרה 
  

 438,550,217  
    

 --  438,427,079  5.3% 
  צמודה
  למדד

תשלומים חצי שנתיים שווים  14
בדצמבר  31 -ביוני ו 30 בימים

 - מה החלשל כל אחת מהשנים 
 30.6.2020 עד 31.12.2013

  (כולל).

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
  של כל  אחת מהשנים 

ם וביו 2008-2019
30.6.2020.  

 למדד צמוד
 לצרכן המחירים

 אוקטובר בגין
2007.  

  'אסדרה 
  (הרחבה)

25.7.2013  354,746,031  278,729,024  117.97  
  

 328,908,982  
    

 --  328,816,630  5.3% 
  צמודה
  למדד

תשלומים חצי שנתיים שווים  14
בדצמבר  31 -ביוני ו 30 בימים

 - מה החלשל כל אחת מהשנים 
 30.6.2020 עד 31.12.2013

  (כולל).

יוני ב 30 - ודצמבר ב 31
  של כל  אחת מהשנים 

וביום  2013-2019
30.6.2020.  

 למדד צמוד
 לצרכן המחירים

 אוקטובר בגין
2007.  

  'אסדרה 
  (הרחבה)

22.12.2013  280,703,000  237,517,923  117.97  
  

 280,278,592  
    

 --  280,199,894  5.3% 
  צמודה
  למדד

תשלומים חצי שנתיים שווים  13
בדצמבר  31 -ביוני ו 30 בימים

 - מה החלשל כל אחת מהשנים 
  (כולל). 30.6.2020 עד 30.6.2014

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
  של כל  אחת מהשנים 

וביום  2014-2019
30.6.2020.  

 למדד צמוד
 לצרכן המחירים

 אוקטובר בגין
2007.  

  'אסדרה 
  (הרחבה)

16.1.2014  280,478,600   237,328,046  117.97  
  

 280,054,531   --   279,975,896  5.3% 
  צמודה
  למדד

תשלומים חצי שנתיים שווים  13
בדצמבר  31 -ביוני ו 30 בימים

 - מה החלשל כל אחת מהשנים 
  (כולל). 30.6.2020 עד 30.6.2014

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
  של כל  אחת מהשנים 

וביום  2014-2019
30.6.2020.  

 למדד צמוד
 לצרכן המחירים

 אוקטובר בגין
2007.  

 5.1%  165,916,450  --   165,794,402   118.09  140,500,000  843,000,000  3.12.2007  'בסדרה 
 צמודה
  למדד

תשלומים חצי שנתיים שווים  6
בדצמבר  31 -ביוני ו 30 בימים

 - של כל אחת מהשנים החל מה
 30.6.2015עד  31.12.2012

  (כולל).

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
  של כל  אחת מהשנים

וביום  2008-2014
30.6.2015  

 למדד צמוד
לצרכן  המחירים

 אוקטוברבגין 
2007.  
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 שם

  הסדרה

  
  
  
  
  
 מועד
  הנפקה

  
  
  
  

 במועד.נ. ע
 ההנפקה

  "ח)ש(

  
 אגרות.נ. ע

 החוב
 שבמחזור
 ליום

31.12.2014    
  "ח)ש(

  
  
  

  בבורסה שער
 ליום

31.12.2014 
  (אג')

 אגרות.נ. ע
 שבמחזור החוב

 בתוספת
 הצמדה הפרשי

 ליום
31.12.2014 

  (ש"ח)

  
  
  

 הריבית סך
 ליום הצבורה

31.12.2014 
  (ש"ח)  

  
  
  שווי
  בורסאי
   ליום

31.12.2014 
  (ש"ח)

  
  
  
  
 סוג

 הריבית
 ושיעורה

  
  
  
  
  
  מועדי
  הקרן תשלום

  
  
  
  
  
  מועדי

  הריבית תשלום

  
  
  
  
  בסיס

 הצמדה ותנאי
  ריבית) + קרן(

  600,000,000   94.84  600,000,000  600,000,000  11.9.2014  ד' סדרה 

    

- -  569,040,000  6%   

לא 
    צמודה

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, 
  מהקרן 20%ייפרעו 

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
  של כל  אחת מהשנים 

ם וביו 2015-2021
31.12.2014.  

  אינן צמודות

  סדרה ד'
  (הרחבה)

23.12.2014   83,872,600   83,872,600  94.84   83,872,600   - -   79,545,000  6%   

לא 
    צמודה

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, 
  מהקרן 20%ייפרעו 

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
 של כל  אחת מהשנים

ם וביו 2015-2021
31.12.2014.  

  אינן צמודות

  

 :כאו"ל לש חובאגרות  להלן פרוט) 31.12.2014( התקופתיהדוח  למועד .12.1.2

  
  
  
  
  
 שם

  הסדרה

  
  
  
  
  
 מועד
  הנפקה

  
  
  
  

 במועד.נ. ע
 ההנפקה

  "ח)ש(

  
 אגרות.נ. ע

 החוב
 שבמחזור
 ליום

31.12.2014    
  "ח)ש(

  
  
  

  בבורסה שער
 ליום

31.12.2014 
  (אג')

 אגרות.נ. ע
 שבמחזור החוב

 בתוספת
 הצמדה הפרשי

 ליום
31.12.2014 

  (ש"ח)

  
  
  

 הריבית סך
 ליום הצבורה

31.12.2014 
  (ש"ח)  

  
  
  שווי
  בורסאי
   ליום

31.12.2014 
  (ש"ח)

  
  
  
  
 סוג

 הריבית
  ושיעורה

  
  
  
  
  
  מועדי
  הקרן תשלום

  
  
  
  
  
  מועדי

  הריבית תשלום

  
  
  
  
  בסיס

 הצמדה ותנאי
  ריבית) + קרן(

  126.86  637,500,000  850,000,000  15.3.2007  'אסדרה 
  

 773,610,968  
    

 --  808,733,000  5.19% )1( 
  צמודה
  למדד

תשלומים שנתיים החל מיום   8
31.3.2013 )2(  

 31כל חצי שנה ביום 
 30במרץ וביום 

  בספטמבר.

הקרן והריבית 
צמודים למדד 

  המחירים לצרכן.

  
 1.4.2015. (החל מיום 1.4.2015לשנה החל מיום  1%. תוספת ריבית בשיעור 1.4.2015לתקופה שעד  0.5%תוספת ריבית בשיעור של  .לשנה 4.69% שלשיעור ב קבועהריבית  )1(

    לשנה). 5.69%הריבית על  תעמוד
  .תהא זכאית (אך לא חייבת) לפי שיקול דעתה הבלעדי לפדות את אגרות החוב, כולן או חלקן, מדי שישה חודשים במועד תשלום הריבית ו/או הקרן כאו"ל )2(
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  חובה לאגרות נאמנים .12.2

  :כדלקמן הינם ופרטיהםהחברה  של הנאמנים לאגרות החוב .12.2.1

חברה לנאמנות בע"מ,  משמרת והינ) של החברה ד'- ו א' ותסדרלאגרות חוב ( הנאמן )1(
 אשר פרטיה, למיטב ידיעת החברה, הינם כדלקמן:  

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

פז נבו נאמנויות בע"מ, אשר  רזניק והינלאגרות חוב (סדרה ב') של החברה  הנאמן )2(
 פרטיה, למיטב ידיעת החברה, הינם כדלקמן:  

  תל אביב;  14; כתובת: רחוב יד חרוצים רזניק יוסיקשר (שם האחראי):  איש
   .yossi@rpn.co.il;  דוא"ל:  03-6393316; פקס: 03-6389200טלפון: 

  

) בע"מ, אשר פרטיה, 1975נאמנות ( הרמטיק והינ ל"כאו שללאגרות חוב  הנאמן .12.2.2
  ידיעת החברה, הינם כדלקמן: למיטב 

רח' : למשלוח דואר ; כתובתאורן-דן אבנון ו/או מרב עופרקשר (שם האחראי):  איש
  ; 63573 תל אביב 113הירקון 
  . hermetic@hermetic.co.il;  דוא"ל:  5271451-03; פקס: 5274867-03טלפון: 

 
  

  החוב אגרות דירוג .12.3

  :שבמחזורשל החברה  החוב אגרות דירוג אודות פרטים להלן .12.3.1

  
  
  סדרה

  
 מועד
  הנפקה

  
 בסמוך דירוג

 למועד
  ההנפקה

  
 למועד דירוג
 התקופתיח הדו

  
 חברה
  מדרגת

ואסמכתא של  תאריך
אודות  המיידיהדו"ח 

  6הדירוג העדכני
 AA/Stable BBB  3.12.2007 'אסדרה 

 
S&P Maalot 1/1/2015              

2015-01-001132  
סדרה א' 

  הרחבה
25.7.2013  BBB+ BBB S&P Maalot 1/1/2015              

2015-01-001132   

סדרה א' 
  הרחבה

22.12.2013  

16.1.2014  

BBB BBB S&P Maalot 1/1/2015              
2015-01-001132   

  AA/Stable  BBB  3.12.2007 'בסדרה 
 

S&P Maalot 1/1/2015              
2015-01-001132  

סדרה 
 +הרחבהד'

11.9.2014  

23.12.2014 

BBB  BBB  
 

S&P Maalot 1/1/2015              
2015-01-001132  

 לדרוג שלה החוב ואגרות החברה של האשראי דרוג העלאת על מעלות דיעההו 1.1.2015ביום 
"BBB "חיובי. אופק עם  

  בדוחות המאוחדים. 'ג14 ג' בדבר קבוצת בזן ובאור1 לפרטים נוספים ראה באור
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 :שבמחזור"ל כאו של החוב אגרות דירוג אודות פרטים להלן .12.3.2

  
  
  סדרה

  
 מועד
  הנפקה

  
 בסמוך דירוג

 למועד
  ההנפקה

  
 למועד דירוג
 התקופתיח הדו

  
 חברה
  מדרגת

ואסמכתא של  תאריך
אודות  המיידיהדו"ח 

  7הדירוג העדכני
"מידרוג"  A1 Baa2  15.3.2007 'אסדרה 

 בע"מ
2/4/2014  

2014-01-037023 

  

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

לשטר הנאמנות  5תיקון מס'  כאו"לאישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב של  27.8.2014ביום 
הזכות להעמדה לפירעון מיידי עקב דירוג אגרות החוב תשונה  1.4.2015המקורי לפיו החל מיום 

תעמוד למחזיקי אגרות  Baa3 - יירד לרמה מתחת ל כאו"לכך שבמידה ודירוג אגרות החוב של 
לפרטים  .כן הוספו עילות נוספות לפירעון מיידי כמועילה לפירעון מיידי.  כאו"להחוב של 

  .מאוחדיםדוחות הב ד'14נוספים ראה באור 

  
  חוב לאגרות בטוחות .12.4

  החוב שהנפיקה החברה ואשר הוצעו לציבור, אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.  אגרות

 הסופי, המלא הסילוק למועד עד, כי כלפי מחזיקי אגרות החוב מסדרה ד' התחייבה החברה
לטובת צד  נכסיה על כלשהו שעבוד תיצור לא, החוב אגרות תנאי פי על החוב של והמדויק

: ללא צורך בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב או הבאים לתנאים בכפוףשלישי כלשהו, אלא 
 המוסכם בנוסחלטובת הצד השלישי, שעבוד,  השעבודהנאמן, החברה תיצור, במקביל ליצירת 

 לטובתעל פי יחס קרן החוב של אגרות החוב  פאסובאותה דרגה פרי ו נכס אותו על, הנאמן על
 ושעבודמחזיקי אגרות החוב,  כלפיהתחייבויות החברה  מחזיקי אגרות החוב להבטחת מלוא

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

 בקשר מגבלות החברה על מטילים אינם, שבמחזור החוב אגרות הונפקו מכוחם הנאמנות שטרי
  .  נוספות התחייבות תעודות להנפיק החברה לסמכות

, (סדרה ד') החוב אגרות על החלות הפיננסיות המידה אמותהתנאים ו בדבר נוספים לפרטים
  .המאוחדים בדוחות 14 באור ראה

"ל, לפרטים כאוהעמידה ערבות מוגבלת בזמן ובסכום, לטובת מחזיקי אגרות החוב של  בזן
  .המאוחדים בדוחות ד'14נוספים ראה באור 
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 התחייבויות החברה פירעוןתזרים מזומנים חזוי למימון  בדברגילוי  .13

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

את העשוי להוות דולרים, בהתאמה, דבר  מליוני 408 -וכ 401 - בסך של כ 31.12.2014בהון החוזר ליום 
האזהרה בהתאם לתקנות. חוות הדעת של רואה החשבון למועד הדוח כוללת הפניית אחד מסימני 

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

  
ל את ההתחייבויות הקיימות והצפויות , הכול31.12.2014להלן גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי ליום 

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

 

  1-12.2016  1-12.2015במליוני דולר

  90  233  יתרת פתיחה 

     מקורות סולו

  217  163תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

      תזרים מזומנים מפעילות מימון

  92  104נטו קצר,לזמן  אשראיקבלת 

  - -  4תקבולי נגזרים, נטו

      תזרים מזומנים מפעילות השקעה

  6  2מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפההחזר הלוואה 

  315  273 סה"כ מקורות

    התחייבויות צפויות (שימושים צפויים)

      תזרים מזומנים לפעילות מימון

  71  105םיפרעונות הלוואות מתאגידים בנקאי

  81  106 )ציבוריאג"ח  (פרעונות קרן 

  5  4   פרעונות קרן אג"ח  (פרטי)

  81  97מימון אחרות עלויותותשלומי ריבית 

  3  --  נגזרים, נטו פרעון

    תזרים מזומנים לפעילות השקעה

  74  104 וטיפול תקופתי השקעות ברכוש קבוע

  315  416סה"כ שימושים

  90  90  יתרת סגירה 
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  שבסיס תזרים המזומניםהנחות 
  

  החזוי: מזומניםהההנחות וההערכות ששימשו בקביעת סבירות הנתונים בגילוי בדבר תזרים 

 מחירים ומרווחים   .א
שנים  מרווח הזיקוק בתקופת תזרים המזומנים החזוי מבוסס על המרווח בפועל לתקופה של

הצפוי גלמים  סלחזוי משימוש ב מרווחבתוספת ו, 31.12.2014עשר חודשים שהסתיימה ביום 
  .החברה לרשות לעמוד

  
 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 , 2015-2016בשנים   
  לטיפול תקופתי.  

  

  כמויות  .ב
 

 2016לרבעון בממוצע, ובשנת  חביות מליון 17 - כמות המכירות מגלמת ייצור של כ 2015שנת ב
  חביות לרבעון בממוצע.  מליון 16 -כמות המכירות מגלמת ייצור של כ

מיכולת הזיקוק של  90%-הנ"ל בהתאם לניצולת כושר הזיקוק האטמוספרי בשיעור של כ
במהלך תקופת  יםתקופתי יםמהמתקנים לטיפולהחברה, ובהתאם לעצירה מתוכננת של חלק 

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

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

 גז טבעי   .ג

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

 ברכוש קבוע ובטיפול תקופתי השקעות  .ד
היערכות לקראת טיפולים תקופתיים אשר מתוכננים במהלך תקופת הנדרשות להשקעות 
   .ובתוספת השקעות הון אחרות התחזית

 מזומנים  .ה

הירידה ביתרת המזומנים  מליון דולר. 90 - סך של כתעמוד על תקופה יתרת המזומנים בסוף כל 
 , בין היתר,הנובע פירעון אשראי ספקיםבפרט החזויה נובעת בעיקר מעליה בהון חוזר (

הירידה במחירי חומרי הגלם לרמת מחירים דומה לאלו השוררים בסמוך למועד פרסום מ
    במהלך תקופת התחזית.ים נהמתוכנהיערכות לטיפולים התקופתיים מ) וכן הדוח

  
בהתבסס על התקיימות מלוא ההנחות וההערכות שבבסיס תזרים המזומנים החזוי, אשר נערך 

, החברה מעריכה 31.12.2014בהתאם למידע שבידי החברה נכון ליום אישור הדוחות הכספיים ליום 
בהתחייבויותיה כי תזרים המזומנים החזוי המפורט לעיל מעיד על יכולתה של החברה לעמוד 

  הקיימות והצפויות לתקופת תזרים המזומנים החזוי בהגיע מועד קיומן.

דוחות בג' 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
 פני צופה מידע הינה זו תחזית שפורט. כפי אחרים ובנושאים, עלויותומרווחים, כמויות ו מחירים

כי  וודאות כל לפיכך אין בלבד. החברה בשליטת מצויה וודאית ואינה התממשותו אינה אשר עתיד,
  .שונה מהחזוי מזומנים לתזרים להביא יכול והדבר חלקן או כולן נהתממשתההערכות/התחזיות 
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  טבלת השוואה

. להלן טבלת 2014-2015סולו לשנים חזוי תזרים מזומנים  2013החברה כללה בדוחותיה לשנת 
ובין  2013, כפי שהוצג בדוח הדירקטוריון לשנת 2014החזוי לשנת  השוואה בין תזרים המזומנים

   :2014הביצוע בפועל במהלך שנת 
  

  1-12.2014  מליוני דולר
 תחזית 

1-12.2014 
 בפועל

 76 76  יתרת פתיחה 

   מקורות סולו

 588 532  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

    תזרים מזומנים מפעילות מימון

 275 90  )1לזמן ארוך ( אגרות חובגיוס 

 20 29  תקבולי נגזרים, נטו

    תזרים מזומנים מפעילות השקעה

    6 6 מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפההחזר הלוואה 

 17 --   שנתקבלהריבית 

    מקורות מחברה מוחזקת

 40 --   קבלת הלוואה מחברה מוחזקת

 946 657 סה"כ מקורות

   התחייבויות צפויות (שימושים צפויים)

    תזרים מזומנים לפעילות מימון

  100 100 םיפרעונות הלוואות מתאגידים בנקאי

 181 184  )ציבוריפרעונות קרן אג"ח  (

 5 5   )יפרט( פרעונות קרן אג"ח 

 128 117  מימון אחרות עלויותתשלומי ריבית ו

 331 168 )2מן קצר, נטו (לז ופקדונות פרעון אשראי

    תזרים מזומנים לפעילות השקעה

 44 39  ואחר וטיפול תקופתיהשקעות ברכוש קבוע 

 789 613 סה"כ שימושים

 233 120 יתרת סגירה 

  
  

  :לסעיפים לגביהם הייתה סטייה מהותית בין התחזית לבין הביצוע בפועל יםמתייחסה להלן הסברים
  
באמצעות הנפקת מליון דולר  185-כגייסה החברה  2014במהלך שנת  - ארוך לזמן חוב אגרות גיוס )1(

  מליון דולר. 90-כאגרות חוב סדרה ד', למול גיוס חוב חזוי של 
 בתזרים גידולה לאור - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ועליה ביתרת המזומנים פרעון )2(

סך של לזמן קצר ב םאשראי, פרעה החברה וגיוס אגרות חוב לזמן ארוך המזומנים מפעילות שוטפת
המזומנים שלה גדלה ביחס  ויתרתמליון דולר  168 -מליון דולר למול פרעון חזוי של כ 331 -כ

 דולר. מליון 113 -בכלתחזית 
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  הדוח לאחר תקופתמהותיים  אירועים .14
  
 הכספיים המאוחדים. לדוחות 31 באורראה  לפרטים  .א

 
 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 ממדיניות ב 3.24% -כ של פיחותהכספיים חל 

, לאחר פיחותלניהול החשיפות עושה שימוש בעסקאות הגנה כדי לנטרל חלק מחשיפה זו. 
הינה הכנסות בסך  על התוצאות העסקיות של התאגיד ההשפעהתוצאות עסקאות ההגנה, 

  .מליון דולר 4 -של כ

, הדוחלחבית ביום  דולר 55 - כ שלשעמד על סך  הנפט מחיר -  גולמי נפט במחירי שינויים )2
 .לחבית בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים דולר 52 - כ הינו

 

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

 

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

  
  
  
 

  
  

 
 

 עובדיה עלי
  יו"ר הדירקטוריון

יערי(אריק)  אהרון  
  "למנכ

  
  
  
  18.3.2015, ה"תשע, אדר' כז
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  נספח
  

 שצורפה שווי הערכת אודות פרטים –1970-"לתש), ומיידייםני"ע (דוחות תקופתיים  לתקנות) ד(ב8 תקנה
  התקופתי לדוח

  
 הדלקיםנכסי מגזר הערכת סכום בר ההשבה של  שמטרתה העבוד צורפה 31.12.2014 ליום תקופתיה לדוח

  ").הדעת חוות: "להלן( בזן קבוצתב
  

  :חוות הדעת בדבר פרטים להלן

 החברה הנהלת ידי על הוזמנה הדעת חוות.  

 של קבוצת בזן. הדלקיםנכסי מגזר  של ההשבהסכום בר  הערכת הוא הדעת חוות נושא  

 לחוות הקובעהתאריך   ;18.3.2015 -הדעת חוות חתימת תאריך; 2015ינואר  -ההתקשרות מועד 
 .31.12.2014 - הדעת

 בעקבות שינויים לרעה בתחזיות של חברת  31.12.2014 ביום: הדעת חוות הוזמנה בעטיין הסיבות
KBC  שווי  לבחינת עבודה נערכה,31.12.2013למרווחי זיקוק עתידיים ביחס להערכה הקודמת ליום

  ).IAS-36( 36 בינלאומי חשבונאותלהוראות תקן  בהתאם הדלקיםשימוש של נכסי מגזר 

 החברה נכסי בערך לשינוי הביאו לא הדעת חוות תוצאות.  

 ובממוצע דולר מליון 1,788-1,871 -בכ הדעת בחוות נאמד הדלקים מגזר נכסי של ההשבה בר סכוםה 
 לא לפיכך, של נכסי מגזר הדלקים בספרים הערך על עולה ההשבה בר סכוםה .דולר מליון 1,830 -בכ

 .ערך מירידת הפסד הוכר
 אביב-תל אוניברסיטת בוגר, כהן אורי ח"רו: השווי הערכת נותן. מ"בע כלכלי ייעוץ קוגנום: המעריך 

 עסקים במנהל אביב-תל אוניברסיטת מוסמך), 1992 - מ( חשבון רואה), 1990( ובחשבונאות בכלכלה
 מתחום לרבות לחברות, שווי הערכות ובביצוע כלכלי בייעוץ שנים 20 -כ של רקע: נסיונו ).1994(

  .האנרגיה

 הכספיים. לדוחות ההערכה לצירוף הסכמתו את נתן מעריך השווי  

 עם שלישי בקשר לצד כלשהו סכום לשלם יידרש השווי מעריך באם -  השווי מעריך עם הסכמי שיפוי 
 סכום בכל השווי מעריך את לשפות החברה מתחייבת, אחר בהליך או משפטי בהליך השווי הערכת
 הכספית אחריותו עם בקשר השווי מעריך ידי על ישולם אשר סכום כל בניכוי( דולר אלפי 100 -ל מעבר

  ).החברה כלפי הכוללת

 השווי מעריך לבין, השווי הערכת מזמינת, החברה בין תלות קיימת לא.  

 המזומנים תזרימי היוון שיטת לפי פעל השווי מעריך )DCF – Discounted Cash Flow.( 
 שיעור; 11.5% - מס לאחר ההיוון שיעור: ההערכה את השווי מעריך ביצע לפיהן מפתח הנחות 

 באשר KBCחוות דעת של חברת  על המבוססים זיקוק ומרווחי ;1% -ארוך לטווח הצמיחה
  .הבאות בשנים והתזקיקים הגלם חומרי מחירי להתפתחויות

  
 .תקופתיה לדוח המצורפת הדעת חוות ראה, נוספיםלפרטים  

  



 

 2015מרץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים של בתי 

 31.12.2014 זיקוק לנפט בע"מ ליום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ



 

 א 

          לכבוד 

 ("החברה" או" בז"ן)" בתי זיקוק לנפט בע"מ

 חיפה

 

 א.ג.נ., 

 הנדון: בחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים )מגזר הזיקוק( של בז"ן

 

לבחון האם חלה ירידת ערך של נכסי מגזר  על ידי הנהלת בז"ן 2015נתבקשנו בחודש ינואר 

הדלקים )מגזר הזיקוק(, המהווה יחידה מניבת מזומנים. עבודתנו נערכה על פי הנחיות תקן 

 ."IAS 36 - Impairment of Assets"חשבונאות בינלאומי 

 

לצורך עבודתנו הסתמכנו על טיוטת דוחות כספיים של בז"ן ושל החברות הבנות העיקריות שלה 

, על דוחות כספיים מבוקרים 30.9.2014, על דוחות כספיים סקורים של בז"ן ליום 31.12.2014-ל

 2011-2013, על דוחות ניהוליים שהתקבלו מהנהלת בז"ן לגבי הפעילות בשנים 2011-2013לשנים 

, על תחזית רב שנתית ועל נתונים כספיים, הערכות 2015, על תקציב לשנת 1-9/2014ובתקופה 

KBCרת חבחוות דעת כמו כן, הסתמכנו על ידע אחר, שהתקבלו מהנהלת בז"ן. הנהלה ומ
באשר  1

, הסתמכנו על נתונים פומביים בנוסףמרווחי הזיקוק במגזר הדלקים. ת התפתחותחזית ל

 וסקירות אשר פורסמו על ידי בז"ן ועל הענפים בהם היא פועלת.

 

לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר , ולא בא הסתמכנו על מקורות הנראים לנו כאמינים

לא בדקנו את הנתונים, ולפיכך עבודתנו אינה מהווה אימות  סבירות הנתונים בהם השתמשנו.

 לנכונותם, לשלמותם ולדיוקם של נתונים אלה.

 

                     נאמד   31.12.2014ההשבה של מגזר הדלקים ליום -שביצענו עולה, כי הסכום בר מההערכה

שנמסר לנו, הערך הפנקסני של  כפי. דולר מיליון 1,830-כ ובממוצע, דולר מיליון 1,871-1,788-כב

 ליום נכון, האמור לאור. 2דולר מיליון 1,643-כ הינו, תאריך לאותובז"ן  בספרינכסי מגזר הדלקים 

 .הדלקים מגזר נכסיבערך  ירידהלא חלה  2014 בדצמבר 31

 

אשר הוערך  ,שווי שימושהערכת על  מגזר הדלקים התבססהההשבה של -הערכת הסכום בר

(. השווי המתקבל בשיטה זו DCF - Discounted Cash Flowבשיטת היוון תזרימי המזומנים )

 מוחשיים ובלתי מוחשיים. נכסיםב לרבות השימוש, המגזרמשקף את השווי הכולל של פעילות 

 

הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון בעיתוי מסוים, על בסיס נתונים 

 ידועים ותחזיות שנאמדו על בסיס מידע זה. 

 

                                                 
מחברת  Duncan Micklemידי מר על  ניתנה 2015במרץ  18 "ן מיוםבזהגולמי ותזקיקי  הנפטתחזית למחירי   1

KBC חברת ייעוץ בינלאומית בתחום האנרגיה, המצורפת כנספח א' לחוות דעתנו. מר ,Micklem  הסכים
 חוות דעתו בחוות דעתנו.לאזכורה ולהכללתה של 

 .4.3.2015 יוםשהתקבלה מהחברה ב 2014 לשנתנפרדים של בז"ן  כספיים דוחות טיוטת פי על  2



 

 ב 

בחינת ל ו, אשר שימשההנחות והניתוחיםכוללת תיאור המתודולוגיה ועיקרי  בחינת ירידת הערך

, אינו מתיימר להיות מלא ומפורטהחברה והנהלים אשר יישמנו תיאור עם זאת,  ירידת הערך.

 בחינת ירידת הערך אינה מהווה הערכת שווי של נכסי בז"ן.אלא מתייחס לעיקריים שבהם בלבד. 

 

ברצוננו לציין, . בז"ןשל  בפרסומים לציבוראנו מסכימים, כי חוות דעתנו זו תיכלל ו/או תאוזכר 

בז"ן. לדעתנו ההחזקה מחזיקים במניות  ,בע"מ, לרבות הח"מ קוגנום ייעוץ כלכלישותפים בכי 

במניות אינה מהותית לתיק הנכסים ואין בה בכדי להשפיע על שיקול דעתנו לעניין בחינת ירידת 

בחינת ירידת במסגרת התקשרותנו לביצוע  .תלות וביניכםלא מתקיימת בינינו , כי הערך. כן נציין

ור שהוא, למעט במקרה של זדון הוגבלה אחריותנו הכספית הכוללת כלפיכם מכל מק ערךה

דולר. בנוסף, ניתן לנו אלף  100הקשור באחריותנו בקשר לביצוע הערכה זו, לסך של מצדנו, בכל 

שיפוי, לפיו אם ניתבע לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בהליך משפטי בגין עילה העלולה לנבוע, 

רות אשר נוציא או נדרש לשלם במישרין או בעקיפין מחוות דעת זו, תשפו אותנו בגין הוצאות סבי

עבור ייצוג, ייעוץ משפטי, ייעוץ מקצועי, התגוננות מפני הליכים משפטיים, מו"מ וכיו"ב, וכן תשפו 

דולר. לא תחול כל חובת  אלף 100-אותנו בגין סכום בו נחויב בהליך משפטי, לשלם לצד ג', מעבר ל

 אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת בזדון. שיפוי

 

 . להלן חוות דעתנו.2014בדצמבר  31-אריך הקובע לחוות דעתנו הינו ההת

 

 בברכה,

 

 ____________ 

 אורי כהן*

 קוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ**

 

 

 2015במרץ  18: תאריך

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

מוסמך  ;(1992 -רואה חשבון )מ ;(1990בכלכלה ובחשבונאות ): בוגר אוניברסיטת ת"א ילהלן פרטי השכלת *

 הערכות ובביצוע כלכלי בייעוץ שנה 20-כ של רקע: ניסיוני פרטי להלן(. 1994אוניברסיטת ת"א במנהל עסקים )

 .האנרגיה מתחום לחברות לרבות, שווי

 לשעבר: יצחק סוארי בע"מ. * *
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 רקע ומטרת העבודה .1

הינה קבוצה תעשייתית העוסקת בעיקר בייצור  "(החברה" או "בז"ןבתי זיקוק לנפט בע"מ )"

מוצרי נפט וחומרי גלם לתעשיית הכימיה והפלסטיקה. הפעילות מרוכזת בשלושה תחומים 

 זיקוק(, הפטרוכימיה והסחר. מגזרי הדלקים ) -משיקים, המדווחים כמגזרים נפרדים 

מגזר הדלקים הינו מגזר הפעילות העיקרי. הוא כולל זיקוק נפט גולמי המעובד, ביחד עם 

מוצרי ביניים, למוצרים סופיים ולמוצרים המשמשים כחומרי גלם בתעשיות אחרות, בעיקר 

י שירות במגזר הפטרוכימיה. בנוסף, מוכר המגזר עודפי קיטור המשמש בייצור ומספק

מגזר הפטרוכימיה עוסק  .ללקוחות חיצוניים תשתית )אחסון, הזרמה וניפוק של מוצרי דלק(

בשלושה תחומי פעילות: ייצור פולימרים, ארומטים ושמנים בסיסיים ושעוות. מגזר הסחר 

מתמקד במסחר בנפט גולמי ומוצריו ובחומרים ארומטיים, ובהחכרת מכליות להובלת מוצרי 

 .3ו לאחריםדלק למגזר הדלקים א

 

 :31.12.14, ביחס להון העצמי ליום 2013-2014להלן התפתחות שווי השוק של בז"ן בתקופה 

 

מיליון דולר  1,100-1,200-תנודתיות בשווי השוק של בז"ן, אשר ירד מכ במהלך התקופה חלה

, על רקע  2013מיליון דולר בתחילת הרבעון הרביעי של שנת  600-לכ 2013בתחילת שנת 

הודעת החברה בדבר אינדיקציות ראשוניות למרווח זיקוק נמוך ברבעון השלישי של שנת 

. בהמשך שנת 2013(, בתחילת אוקטובר -BBB) -, במקביל להורדת דירוג האשראי ל2013

עלה שווי השוק של החברה לכמיליארד דולר, על רקע צעדים שפרסמה ההנהלה: תכנית  2013

הסכמתם של מיליון דולר,  150-יות בהיקף של כהנפקת זכוהתייעלות תפעולית, הודעה על 

והעלאת דירוג האשראי  הבנקים המממנים להארכת מסגרות האשראי המובטחות לזמן קצר

מיליון דולר בתום הרבעון השלישי  1,100-1,200. שווי השוק חזר לרמות של (BBB) -בחזרה ל

מיליון דולר  850-וירד לכ ,בתוצאות ושיפור על רקע הנפקת אגרות חוב מוצלחת ,2014של שנת 

 .דולר מיליון 972-כ על עומד 2015 פברואר לחודש הממוצע השוק שווי. 2014בתום שנת 

                                                 
, ובדוחות תקופתיים בפרק תיאור עסקי התאגיד 2014בדוח התקופתי של בז"ן לשנת  נרחב יותר מצוי פירוט  3

 ומידיים שמפרסמת בז"ן מעת לעת.
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ובמחירי  וחי הזיקוק והפולימריםשינויים במרובשווי השוק נובעת, בנוסף, מהתנודתיות 

 הנפט.

וחי זיקוק עתידיים, , למרו31.12.2014ליום  KBCבעקבות שינויים לרעה בתחזיות של חברת 

האם חלה  לבחוןהנהלת בז"ן נתבקשנו על ידי , 31.12.2013ביחס להערכה הקודמת ליום 

עבודה זו  מטרת. ר הדלקים, המהווה יחידה מניבת מזומניםמגז הפנקסני שלערך ב היריד

בהתאם להוראות התקינה הזיקוק  מגזר ההשבה של-הסכום ברהינה להעריך את 

 .הפנקסני של נכסי המגזרערך ב ההאם חלה יריד ולבחוןהחשבונאית 

 

 2014-2013בשנים  מגזר הדלקיםב התפתחויות עיקריות .2

 משינויים במחיר הנפט )חומר הגלם העיקרי(.תוצאות הקבוצה מושפעות באופן משמעותי 

 :2013-2014 בתקופה (לחבית)דולר מסוג ברנט  הנפט במחיר יםהשינוי להלן

 
 Reuters (http://tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D): מקור 

 

המשיכה התנודתיות  2013, במחצית הראשונה של שנת 2012בהמשך למגמה שהחלה בשנת 

במחיר הנפט, כאשר עליות מחירים בתחילת השנה על רקע התאוששות הכלכלה הגלובלית 

בהמשך הרבעון הראשון על רקע המשך החלשות והחלשות הדולר, התחלפו בירידות מחירים 

חלה  2013הכלכלות באירופה ואפשרות להקלות בחרם על הנפט האיראני. בהמשך שנת 

דולר לחבית )מסוג  110-התאוששות הדרגתית במחירי הנפט הגולמי אשר חזר לרמות של כ

. מחירי הנפט ברנט(, על רקע מתיחות ביטחונית במזרח התיכון והפרעות ביצור בצפון אפריקה

התאפיינו ביציבות יחסית. בחודש יוני, מחיר הנפט  2014הגולמי במחצית הראשונה של שנת 

דולר לחבית, על רקע מתיחות פוליטית בין רוסיה  115.3הגולמי הגיע לשיא שנתי של 

, ירד מחיר 2014לאוקראינה ופעילות צבאית במזרח התיכון. במהלך הרבעון השלישי של שנת 

דולר לחבית בתום הרבעון. זאת, על רקע צמיחה נמוכה מהצפוי  94.53-למי בחדות להנפט הגו

באירופה ובסין, הדממת מתקני זיקוק לצורך טיפולים תקופתיים יחד עם גידול בהיצע הנפט 

, המשיכה מגמת הירידה במחיר 2014הגולמי מלוב, עירק וארה"ב. ברבעון האחרון של שנת 

 ציפיות להמשך מגמת עודף היצע עולמי לאחר הודעת ארגוןמ הנפט הגולמי, בעיקר כתוצאה

 (.2014, שלא יקצץ בתפוקת הנפט )נובמבר OPECהמדינות המייצאות נפט, 
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. 4(Backwardated, השוק העתידי היה נסוג )2014ובמחצית הראשונה של שנת  2013בשנת 

ק העתידי הפך , השו2014במקביל לירידת מחירי הנפט הגולמי ברבעון השלישי של שנת 

 .5(Contangoלמתקדם )

 

עבור בית זיקוק באזור הים התיכון בעל יכולת פיצוח  6להלן התפתחות מרווח זיקוק הייחוס

 לחבית(: )בדולר 2013-2014בתקופה נפט גולמי מסוג אורל 

 

 .Reuters: מקור

 2-של כבתנודתיות, בין מרווח שלילי נעו מרווחי הזיקוק  2013של שנת  במחצית הראשונה

בעיקר כאשר העלייה במרווחים נבעה דולר לחבית,  6-כמרווח חיובי של דולר לחבית ל

תיים, בעיות תפעול יתנאי מזג אוויר בעי על רקעכתוצאה מסגירתם של מתקני זיקוק 

צנח מרווח הייחוס עד לרמה של מרווח  2013ברבעון השלישי של שנת  וטיפולים תקופתיים.

ית, בעיקר כתוצאה מעליית מחירי הנפט על רקע אי היציבות דולר לחב 3-שלילי של כ

הפוליטית במזרח התיכון, כאשר מרווח הזיקוק הממוצע לרבעון הסתכם בכדולר אחד בלבד. 

ובמחצית  2013רמת מרווחי הזיקוק נותרה תנודתית ונמוכה ברבעון הרביעי של שנת 

המרווחים בעיקר מצניחת  הושפעו 2014. במחצית השניה של שנת 2014הראשונה של שנת 

 .דולר לחבית, במהלך חודש דצמבר 4-4.5-ועלו לרמה ממוצעת של כ מחירי הנפט הגולמי

 

 השקעות שבוצעו כחלק, לרבות שנים האחרונותבבחברה להלן תיאור התפתחויות עיקריות 

  :ותכניות השקעה נוספות 2007הדירקטוריון בנובמבר  שאושרה על ידי אסטרטגיתמתכנית 

 גזייקט ניצול פרו CCR - מיליון דולר במיצוי  45-כ הושקעו 2012-ו 2011השנים  במהלך

"ל בכאואופטימאלי של זרמים קיימים בבית הזיקוק כחומר גלם לייצור פולימרים 

אלה כמקור אנרגיה, והחלפתם  בזרמים שימוש חלף"(, CCRניצול גזי  יקטפרו)"

                                                 
4

 החוזים העתידיים על הנפט נמוכים ממחירו הנוכחי.מצב שוק בו מחירי   
5

 מצב שוק בו מחירי החוזים העתידיים על הנפט גבוהים ממחירו הנוכחי.  
ים התיכון, בעל יכולת אזור העבור בית זיקוק ב, גולמי מסוג "אורל"זיקוק חבית נפט מרווח  -מרווח הייחוס   6

 יודגש, כי יכולת הפיצוח של בז"ן שונה משמעותית. רויטרס.מתפרסם על ידי סטנדרטיות, כפי ש פיצוח נפט
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בפוטנציאל חלקי,  2012 שנת במהלך לפעול החל הפרויקטבאנרגיה מבוססת גז טבעי. 

 , וכיום הוא עובד באופן מלא.עקב שיבושים באספקת גז טבעי

 דלקיםלייצור  מתקןהאסטרטגית הקימה החברה  מתכניתה כחלק - "ןהמיד הקמת 

 פשריא ובכךבית הזיקוק  מורכבות גדילה המתקן(. מימני פצחן -" "ןמידנקיים )"

 היקףאת  להגדיל וכן, גבוהבעלי ערך מוסף  תזקיקיםשל  הייצור פרופורציית את להגדיל

 תמהיל ובקביעת הגלם חומרי בבחירת הגמישות את גבירה. בנוסף, המתקן הייצור

על מנת להתאימם באופן אופטימלי לתנאי שוק משתנים, כאשר חומרי הגלם  המוצרים

כמוצר סופי במרווח  "ןבז"ן הינם מוצרי נפט, אשר בעבר נמכרו על ידי במידהמשמשים 

"ן פועל באופן מלא החל המיד. דולר מיליון 540-בכ"ן הסתכמה במיד ההשקעהנמוך. 

תקלה במתקן שירות הביאה לשימוש חלקי  2013. ברבעון השני של שנת 2013מינואר 

בתחילת חודש  הייצור בחברה כולה. יתיואופטימיזצ"ן, והשפיעה על היקפי במיד

, ארעה תקלה בצנרת הכניסה למתקן המיד"ן, אשר הודמם עד לתיקונו 2014ספטמבר 

והפעלתו מחדש במהלך אותו חודש. להערכת ההנהלה, ההשפעה הישירה של ההדממה, 

 מיליון דולר. 10-הנובעת מאי ייצור במתקן, על הרווח התפעולי הינה כ

תחייבה החברה בפני המשרד להגנת במסגרת קבלת היתר בנייה למתקן המיד"ן, ה

הסביבה, כי תשתתף בחלק ממימון פרויקט לטיפול בניקוז נחל הקישון. היקף ההשקעה 

 . מיליון דולר 25-בפרויקט נאמד בכ

 ה פרויקט-FCC - הפרופילן ייצור כושר בהגדלת השקעה אושרה 2011שנת  במהלך 

"ל, בכאוור הפוליפרופילן "ן, בד בבד עם השקעה בהגדלת כושר ייצבבז FCC-ה במתקן

, המפריד זרמי פרופילן לא מעובדים מבז"ן ספליטרהכרוכה בעיקר בהקמת מתקן מסוג 

 קטבפרוי ההשקעה"(. FCC-ה פרויקט)" הייצור בתהליך"ל כאו אתלפרופילן המשמש 

 -"ל כאו השקעתמיליון דולר,  20-כ -בז"ן  השקעתמיליון דולר ) 90-צפויה להסתכם בכ

, דולרמיליון  34-כ בפרויקטהושקעו  31.12.2014מיליון דולר(, כאשר עד ליום  70-כ

 להשלמתהנדרשים  הבנייה היתריממתינה בשלב זה לקבלת  החברה"ל. בכאו מרביתם

 היתרי לקבלת הנחוצים, הסביבה איכות בתחום מקדמיים שאישורים לאחרהפרויקט, 

. הקרובה בתקופהצופה, כי היתרי הבנייה יתקבלו  החברה. 2013 ביולי התקבלו, הבנייה

, ובהתאם והפוליפרופילןבאשר לגידול בכושר ייצור הפרופילן  החברהלהערכות  בהתאם

 שנתי תפעולי רווחלקבוצת בז"ן  להניב הפרויקט צפוי, KBCלתחזית המחירים של 

 .בשנהדולר  מיליון 50-60-כב הנאמד

 התייעלות הכוללת הטמעת  תכניתמיישמת בז"ן  2012החל משנת  - ההתייעלות תכנית

תהליכי אופטימיזציה בתהליך הייצור וצמצום בהוצאות קבועות, כגון התייעלות 

ן היתר, פרישה מוקדמת של ההתייעלות בשכר כוללת, בי תכניתבהוצאות השכר. 

סקה ותנאים התייעלות בהיקף העבודה בשעות נוספות, שינויים בתנאי ההעעובדים, 

. כמו כן, כוללת 2013פנסיוניים וקיצוץ חד פעמי בהטבות לעובדים ושכר הנהלה בשנת 

 התייעלות באחזקת המתקנים השוטפת. תכניתה

בהוצאות  נוספיםליישום צעדי התייעלות  תכניתהחברה גיבשה  2013 במהלך שנת

מהרבעון הראשון החל  .מיליון דולר 100-התפעול בהיקף שנתי של כ הקבועות ובתהליכי
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, מבצעת החברה את התכנית ובכלל זה צומצם היקף ההתקשרויות עם 2014של שנת 

קבלנים וספקי שירותים, פחת מספר העובדים והושלמו חלק מן הפעילויות וההשקעות 

. 2014שתוכננו לצורך שיפור הרווח. כפי שנמסר לנו, יעדי התוכנית הושגו עד לתום שנת 

 .נוספים התייעלות צעדי בחשבוןו השווי לא נלקח בהערכת

 גז טבעי כחומר ב ו מפעלי בז"ן להשתמש, החל2011במהלך שנת  - חסכון בעלויות אנרגיה

המעבר לגז טבעי הביא לחסכון משמעותי בעלויות  במקום מזוט. תהליכי הייצורבעירה ב

ברבעון הראשון ו 2012 המזוט. בשנתוהגז הטבעי  יהאנרגיה עקב פער משמעותי בין מחיר

הגז  נכון לאותה תקופה ספקאספקת הגז הטבעי ממאגר ים תטיס, נפגעה  2013של שנת 

, כאשר אספקת הגז הטבעי לחברה הטבעי היחיד בישראל, עקב שאיבה מוגברת מהמאגר

התקשרה בז"ן עם  2012בלבד מצרכיה. בתום שנת  40%-באותה תקופה היוותה כ

. 7שנים 7מר" בהסכם לאספקת גז טבעי לתקופה של הקבוצה המפעילה את מאגר הגז "ת

מספק מאגר "תמר" למפעלי הקבוצה את מלוא  2013החל מהרבעון השני של שנת 

מתוכננת עצירה באספקת הגז  2015במהלך הרבעון השני של שנת  התצרוכת הנדרשת.

 .למשך כשבועיים הטבעי

רותם  OPC-שנים מ 10לתקופה של בהסכם לרכישת חשמל  בז"ןהתקשרה  2011בשנת 

בע"מ, המפעילה תחנת כוח פרטית המופעלת בגז טבעי. מחיר החשמל בהסכם נמוך 

ממחירי החשמל של חברת החשמל אותו שילמה קבוצת בז"ן עד כה. לאחר עיכובים 

 .2013לספק חשמל למפעלי הקבוצה ביולי  OPCבהפעלת תחנת הכוח, החלה 

 במסגרתה, מלאי זמינות בעסקת"ן בז התקשרה 2012 מרץ בחודש - מלאי זמינות עסקת 

מיליון  2-שנים, ל 5זמינה, לתקופה של  גישה"ן לבז להעניקחברה בינלאומית  התחייבה

. בנוסף, החברה הבינלאומית רשאית לחייב 8חודשי לתשלום בתמורהחביות נפט גולמי 

 2013בנובמבר את בז"ן לרכוש את המלאי בתום העסקה בתנאים המפורטים בהסכם. 

 2017ועד אפריל  2014נחתמה הרחבה להסכם זמינות המלאי, על פיה החל מחודש ינואר 

אלף חביות נפט נוספות. במסגרת  250תתאפשר לחברה גישה זמינה לכמות נוספת של 

 להקטיןבאופן שאיפשר לה המלאי, הרחבת העסקה קיבלה בז"ן גמישות במיקום אחסון 

 .נוספות חביות אלף 500-בכ הנורמטיביות המלאי רמות את

  אשר נכנס לתוקף ביום  2008 –התקבל בכנסת חוק אויר נקי, התשס"ח  2008בחודש יולי

בעקבות חקיקת החוק תיתכנה השקעות נוספות בבית הזיקוק לשם התאמה . 1.1.2011

  .לדרישות החוק והתקנות שיותקנו מכוחו

  

                                                 
7

 , לפי המוקדם.BCM 5.8או עד לרכישת גז בהיקף של   
8

 .בז"ןשל מאוחסן אצל ספק תשתיות  העסקההמלאי נשוא   
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 ניתוח פיננסי .3

 להלן תמצית הדוחות הכספיים הנפרדים )סולו( של בז"ן:

 

 

תמצית דו"ח רווח והפסד סולו

1-9/20141-9/2013201320122011

)מבוקר((סקור)(סקור)

(מיליוני דולר)

          8,842          9,130          9,235          6,902         6,594הכנסות

        (8,796)        (9,053)        (9,103)        (6,795)       (6,488)עלות המכירות, הזיקוק והשירותים

               46               77             132             107            106רווח גולמי

             (29)             (32)             (40)             (30)            (31)הוצאות מכירה

             (30)             (39)             (37)             (27)            (17)הוצאות הנהלה וכלליות

             -             -             -             -              20הכנסות אחרות

             -             (10)             (19)             -              (7)הוצאה חד פעמית בגין פרישה מוקדמת

            (13)              (4)               36               49              72רווח )הפסד( תפעולי

             (59)           (124)           (123)             (95)            (84)הוצאות מימון, נטו

             (24)           (108)             (74)             (49)              41חלק ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות

            (96)          (236)          (161)            (94)              29 רווח )הפסד( לפני מס

               19               37               (5)             (16)              (7)הכנסות )הוצאות( מיסים

            (76)          (198)          (167)          (110)              23רווח )הפסד( נקי

EBITDA136            118             128             70               40               

4.5%0.5%1.1%3.3%45.3%-שיעור השינוי בהכנסות

1.6%1.5%1.4%0.8%0.5%שיעור המרווח הגולמי

0.1%-1.1%0.7%0.4%0.0%שיעור הרווח )ההפסד( התפעולי

EBITDA  2.1%1.7%1.4%0.8%0.5%שיעור

תמצית מאזן סולו

30.9.201431.12.201330.9.201431.12.2013

)מיליוני דולר()מיליוני דולר(

התחייבויות שוטפותרכוש שוטף

             637             387הלוואות לזמן קצר               91            286מזומנים ושווי מזומנים

          1,219          1,203ספקים ונותני שירותים             719            539לקוחות

             114               78זכאים ויתרות זכות               58              37חייבים ויתרות חובה

                 2             -מסים שוטפים               39              36נגזרים פיננסיים

               42               29נגזרים פיננסיים             771            577מלאי

               26               22הפרשות         1,678        1,474

         2,039         1,720השקעות והלוואות לזמן ארוך

             637            658חברות מוחזקות

התחייבויות לזמן ארוך               65              62הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת 

             339             500אגרות חוב               50              58הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

             622             538הלוואות לזמן ארוך               47              17נכסים ונגזרים פיננסיים

               10                 9חכירה מימונית             -              12הטבות לעובדים

                 2               35נגזרים פיננסיים               45              40מיסים נדחים

               41               38הטבות לעובדים          1,306         1,267רכוש קבוע, נטו

         1,013         1,120                 9                9נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

2,123        2,159         

             785             756הון עצמי

         3,837         3,596סה"כ התחייבויות והון         3,837        3,596סה"כ נכסים
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 הזיקוקהיקף  .א

אלפי טון בתקופה  6,553-אלפי טון נפט גולמי לעומת כ 6,543-זוקקו כ 1-9/2014בתקופה 

בדומה לתקופה המקבילה , 89%-על כעמד בתקופה זו שיעור הניצולת המקבילה אשתקד. 

למיד"ן בספטמבר התקלה במתקן השירות שיעור הניצולת בתקופה זו הושפע מאשתקד. 

 השבתה של כאו"ל בתחילת השנה.וה

 :*1-9/2014להלן היקף הזיקוק ושיעור ניצולת המתקנים בשנים האחרונות ובתקופה 

 
 מייבוא המשמש כחומר זינה נוסף למיד"ן.  HVGO, ללא זיקוקבלבד * היקף זיקוק נפט גולמי

 

 197-)כ אלפי טון נפט גולמי בשנה 9,850-יכולת זיקוק מקסימאלית של כ מגזר הדלקיםל

הושפע היקף הזיקוק מהשבתות מתקנים לצורך  2009-2011. בשנים אלף חביות ביום(

שדרוג, אשר הגדיל את כושר הזיקוק, ולצורך שיפוצים במתקנים. בנטרול שנים אלה, 

 . 89%-בממוצע בכו 92%-86%-נאמד שיעור הניצולת בתקופה המוצגת בכ

 מרווח הזיקוק .ב

הכנסות מזיקוק בתוספת הכנסות מאספקת  כולל הכספייםמרווח הזיקוק המוצג בדוחות 

שירותי אנרגיה )קיטור הנוצר בתהליך הזיקוק(, בניכוי עלות חומרי הגלם, הוצאות 

 אנרגיה, עיבוד, אחסון, הולכה ואובדנים בתהליך הזיקוק.

דומה ב לחבית נפט גולמידולר  5.3-כ על 9המנוטרלמרווח הזיקוק עמד  1-9/2014בתקופה 

  .2012לחבית בשנת  דולר 4.9-לכבהשוואה ו 2013בשנת  למרווח זה

מרווח הזיקוק של בז"ן בהשוואה למרווח הייחוס. חשוב להדגיש כי מרווחי הזיקוק  להלן

וכן כי מרווחי ובהרכב הנפט הגולמי בו נעשה שימוש, תלויים במורכבות בית הזיקוק 

זהה  עלויות תפעולבהכרח בסיס כוללים זיקוק המצוטטים ממקורות שונים אינם 

. מרווח הייחוס מתייחס לבית זיקוק בעל יכולת סטנדרטית לזיקוק נפט בחישוב המרווח

לבז"ן יכולות זיקוק נפט משופרות, הודות להשקעות שבוצעו במתקני פיצוח  מסוג אורל.

לתה להשפיע על מרווח הזיקוק שלה באמצעות תמהיל סוגי הנפט חדשניים. כמו כן ביכו

יש להתייחס בעיקר הגולמי הנרכש ותמהיל המוצרים מזיקוק נפט גולמי. בשל האמור, 

 למגמת שינויי המחיר ולא למרווח בערכים אבסולוטיים:

                                                 
בין קניית  הפרשי עיתויהשפעת בניכוי הממוצע, מרווח הזיקוק המנוטרל הינו מרווח הזיקוק החשבונאי   9

בגין מלאי  והשפעת עסקאות הגנהמלאי , תנועה בהפרשה לירידת ערך ת מוצרי הנפטמכירחומרי הגלם ל
 .שטרם נמכר

היקף 

הזיקוק

שיעור 

ניצולת

(%)(אלפי טון)

1-9/20146,54389%

20138,53787%

20128,57788%

20118,22685%

20107,60378%

20097,53482%

20088,24592%

20077,75986%
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גבוה ממרווח הייחוס             , היה מרווח הזיקוק המנוטרל של בז"ן2007-2012בשנים 

דולר לחבית, כאשר המרווח העודף בבז"ן מיוחס, בין היתר, להרכב הנפט  0.2-3.0-בכ

הגולמי )בז"ן מזקקת גם סוגי נפט גולמי שאינם אורל( ולהרכב ואיכות המוצרים 

בשנת טבעי  בגז מלא לשימוש והמעבר"ן המיד הפעלת. המיוצרים על ידי בתי הזיקוק

להגדלת הפער בין מרווח הזיקוק של בז"ן למרווח הייחוס, כאשר ברבעון  רמות 2013

דולר לחבית, בהשוואה למרווח  5.5-נאמד מרווח הזיקוק בבז"ן בכ 2013השלישי של שנת 

חלו בסביבה העסקית  2014דולר לחבית. ברבעון השלישי של שנת  1.1-ייחוס של כ

חדה במחירי הנפט הגולמי, עלייה במרווח  שינויים משמעותיים וחריגים, מביניהם ירידה

(. שינויים אלה, Contango( לשוק מתקדם )Backwardatedהייחוס ומעבר משוק נסוג )

בשילוב השפעת התקלה בצנרת הכניסה למתקן המיד"ן, צמצמו את הפער בין מרווח 

 הזיקוק של בז"ן למרווח הייחוס, בתקופה זו.

 (והפחתות פחת)ללא  ייצור הוצאות .ג

 ויצור אנרגיה הוצאות כוללות הגולמי המרווח בחישוב נכללות שאינן הייצור צאותהו

, 10הרשאה דמי, עובדיםשכר בעיקר ) קבועות והוצאות(, ומים חשמל)כימיקלים,  נוספות

 (.אחזקה והוצאות הסביבה באיכות טיפול בגין הוצאות, עירוניים מסים, ביטוח

דומה מיליון דולר ב 36-הסתכמו בכ 1-9/2014הוצאות האנרגיה והיצור הנוספות בתקופה 

 . 1-9/2013בתקופה להוצאות אלה 

 92-מיליון דולר, בהשוואה לכ 89-הסתכמו בכ 1-9/2014ההוצאות הקבועות בתקופה 

. עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות האחזקה )ברבעון 1-9/2013מיליון דולר בתקופה 

מתקן המיד"ן(, ומירידה בהוצאות איכות המקביל אשתקד נרשמו הוצאות בגין התקלה ב
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 תשלומים למדינה בגין מקרקעי החברה בסכום משתנה, כתלות ברווח השנתי.  

מרווח עודף בז"ןמרווח הייחוסבז"ן
דולר לחבית 

נפט גולמי

שיעור 

השינוי

דולר לחבית 

נפט גולמי

שיעור 

השינו

דולר לחבית 

נפט גולמי

1-9/20145.30%1.4-18%3.9

20135.38%1.7-60%3.6

20124.981%4.2250%0.7

20112.7-16%1.2-59%1.5

20103.2-35%2.953%0.3

20094.9-14%1.9-65%3.0

20085.7-7%5.54%0.2

20076.1-14%5.3-9%0.8

ל.ר.20067.1-7%5.87%

ל.ר.20057.643%5.46%

ל.ר.20045.396%5.155%

ל.ר.20032.780%3.3136%

ל.ר.20021.5-25%1.4-26%

ל.ר.20012.0-49%1.9-47%

ל.ר.20003.93.6

* החל משנת 2007 מוצג מרווח הזיקוק המנוטרל של בז"ן.

מקור: בז"ן. המרווח עד לשנת 2006 כולל את פעילות בית זיקוק אשדוד.
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פעמי חריג בהיקפו, -עקב פרויקט פינוי בוצה חד 2012-2013הסביבה שהיו חריגות בשנים 

 אשר קוזז בחלקו בעיקר בהשפעת גידול בדמי ההרשאה התלויים ברווח.

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות .ד

, ויעוץ שכר עלויות בעיקר וכוללות, בעיקרן קבועות והכלליות ההנהלה, המכירה הוצאות

 .מוצרים ביצוא הקשורות משתנות הוצאות וכן

מיליון  25-מיליון דולר, בהשוואה לכ 16-הסתכמו הוצאות אלו בכ 1-9/2014בתקופה 

. עיקר הקיטון נבע מביטול הפרשה בגין תביעה משפטית )הכנסה 1-9/2013דולר בתקופה 

  פעמית(.-חד

 פחת והפחתות .ה

-לות המופחתת של הרכוש הקבוע המיוחס למגזר הדלקים נאמדת בכהע 30.9.2014ליום 

 2012-ו 2011השנים  מיליון דולר ומיוחסת בעיקר להשקעות במכונות וציוד. במהלך 1,267

, אשר דולר, בהתאמה מיליון 308-וכ 263-בז"ן השקעות במגזר הדלקים בסך כביצעה 

 1-9/2014  ובתקופה 2013בשנת ההשקעות "ן. קט המידמיוחסת להשקעה בפרוימרביתן 

. כמו מיליון דולר, בהתאמה )בעיקר השקעות שוטפות( 23-מיליון דולר וכ 74-עמדו על כ

הסתכמה עלותם המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים המיוחסים  30.9.2014כן, ליום 

  למגזר הדלקים בסכום בלתי מהותי.

מיליון דולר,  92-מיליון דולר לכ 41-וההפחתות מכ גדלו הוצאות הפחת 2010-2013בשנים 

ומתחילת  2010-2011בשנים  ושבוצע יםתקופתי ציםבעיקר כתוצאה מהפחתת שיפו

 .2013הפחתת ההשקעה במיד"ן החל משנת 

מיליון דולר  69-מיליון דולר, לעומת כ 63-הסתכמו הפחת וההפחתות בכ 1-9/2014-ב

חיי המתקנים ולירידה בהפחתות  עדכון אורךמיוחס לקיטון בתקופה המקבילה. עיקר ה

  שיפוצים.

 רווח תפעולי .ו

, 11מיליון דולר 60-הסתכם הרווח התפעולי במגזר הדלקים בכ 1-9/2014בתקופה 

עיקר הגידול ברווח התפעולי  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 50-בהשוואה לכ

 קיטון בהוצאות ההנהלה והכלליות כאמור.יוחס למ

 מסים על ההכנסה .ז

 1969-" כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה )מסים(, תשכ"טתן הינה חברה "תעשייתיבז"

ובהתאם לכך זכאית להטבות כאשר העיקריות שבהן: פחת בשיעורים מוגדלים; הפחתה 

שנים של פטנטים וידע המשמשים לפיתוחו של המפעל; ואפשרות להגשת דוחות  8במשך 

 אחד.מאוחדים לצרכי מס של חברות בעלות קו ייצור 

תיקוני חקיקה )לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים חוק ה אושר בכנסת 29.7.2013ביום 

. במסגרת החוק תוקנו שיעורי 2013-(, התשע"ג2014-ו 2013להשגת יעדי התקציב לשנים 
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פעמיות, שעיקרן רווח -מיליון ש"ח וללא הכנסות חד 6.6-פעמיות בגין פרישה מוקדמת בסך כ-ללא הוצאות חד  
מסילוק תכניות הטבה מוגדרת לעובדים, כתוצאה מהסכם קיבוצי מיוחד עם נציגויות העובדים, שנחתם 

 .2014במהלך הרבעון השלישי של שנת 



 

 10 

יעמוד שיעור המס למפעל מועדף שאינו באזור  2014המס בתיקון לחוק כך שהחל משנת 

 .16%פיתוח א' על 

 תפעולי חוזר הון .ח

ההון החוזר התפעולי )לקוחות ומלאי בניכוי ספקים( בדוחות הנפרדים של בז"ן 

מיליון דולר, לאחר מיון  300-בכ 30.9.2014)המשקפים את מגזר הדלקים( הסתכם ביום 

 :יתרות בגין אשראי ספקים חריג וניכיון לקוחות, כמוסבר להלן

, חל הלקוחות ניכיונות מסגרת והגדלת המכירה מחירי ירידת לאור – לקוחות וספקים -

 מיליון 719-מכניכיון לקוחות, כמוסבר להלן(,  ניטרולביתרת הלקוחות )לפני  קיטון

 מיון לפני) הספקים ביתרתו ,30.9.2014-ב דולר מיליון 539-לכ 31.12.2013-ב דולר

 1,203-לכ 31.12.2013-ב דולר מיליון 1,219-מכ( להלן כמוסבר, פיננסי לחוב יתרות

 30.9.2014 ליום לספקיםהריבית  נושא. יתרת החוב המוגדל 30.9.2014-בדולר  ליוןמי

יתרת ניכיון הלקוחות . הפיננסיות להתחייבויות ומוינה דולר מיליון 299-בכ נאמדה

מיליון דולר, אשראי לקוחות מוגדל לחברות בנות  194-מגופים פיננסיים נאמדה בכ

 מוינו להתחייבויות הפיננסיות. מיליון דולר. יתרות אלו 105-נאמד בכ

דולר  מיליון 577-כל 31.12.2013-מיליון דולר ב 771-מכ המלאי ביתרת הקיטון – מלאי -

 .במחירים לירידה והן בכמויות לירידה הן מיוחס 30.9.2014-ב

 

 ההשבה של מגזר הדלקים ובחינת ירידת ערך-הערכת הסכום בר .4

  בחינת ירידת הערךתוצאות  .א

 31.12.2014ההשבה של מגזר הדלקים ליום -שביצענו עולה, כי הסכום בר מההערכה

שנמסר לנו, הערך  כפי. דולר מיליון 1,830-כ ובממוצע, דולר מיליון 1,871-1,788-כב נאמד

. 12דולר מיליון 1,643-כ הינו, תאריך לאותובז"ן  בספריהפנקסני של נכסי מגזר הדלקים 

 .הדלקים מגזר נכסיבערך  ירידהלא חלה  2014 בדצמבר 31 ליום נכון, האמור לאור

מגזר הדלקים נערכה על פי הנחיות תקן הדיווח  שלההשבה -בר הסכום תהערכ

 ".IAS 36 – Impairment of Assetsהבינלאומי "

  

                                                 
 .4.3.2015 יוםשהתקבלה מהחברה ב 2014 לשנתנפרדים של בז"ן  כספיים דוחות טיוטת פי על  12
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ההשבה של מגזר -ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המשפיעים על הסכום בר להלן

  :הדלקים )במיליוני דולרים(

 

לשווי בר השבה של בז"ן  31.12.2013-ביצענו הערכה בתוקף ל 25.3.2014נציין כי ביום 

הסתכם  הדלקים מגזרבבז"ן, על פיה שווי  מגזר הדלקים ערך ירידתלצרכי בחינת 

 30.6.2013-ל בתוקף הביצענו הערכ 28.8.2013 מיליון דולר. ביום 2,380-2,488-כ טווחב

 מגזרבבז"ן, על פיה שווי  ההשקעה ערך ירידתלצרכי בחינת  לשווי בר השבה של בז"ן

 הביצענו הערכ 27.11.2013מיליון דולר. ביום  3,301-3,434-כ טווחהסתכם ב הדלקים

בחינת ירידת ערך  לצורךבז"ן ב דלקיםה מגזרלשווי בר השבה של  30.9.2013-ל בתוקף

 2,745-2,858-סתכם בכה דלקיםמגזר ה יושו ה"ן, על פיבבז דלקיםשל נכסי מגזר ה

 . דולר מיליון

 נבעו, לה שקדמו ערך ירידת בחינותהנוכחית לבין  הערך ירידת בחינתפרשים בין הה

, המקוזז KBCמרווחי הזיקוק, לאור עדכון חוות דעת חברת  תחזיתב מפערבעיקר 

 .בחלקו בירידת מחירי ההון

 כפי, נפט חבית לזיקוק הגולמי המרווח בתחזיות השינוי את המציגה טבלה להלן

 : KBCחברת של הזיקוק ותוצרי הזינה חומרי מחירי מתחזיות שנגזרו

 

 
  מתודולוגיה .ב

 ערך מבוססת על כללים והנחיות שנקבעו בתקן הדיווח הבינלאומיה ירידתבחינת 

IAS 36 – Impairment of Assets" ." 

שיעור היוון תזרים המזומניםשיעור

10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%צמיחה

0.0%2,0271,9151,8131,7201,6351,5571,485

0.5%2,1021,9811,8711,7721,6821,5991,522

1.0%2,1852,0541,9361,8291,7321,6441,563

1.5%2,2772,1342,0061,8921,7881,6931,607

2.0%2,3812,2242,0851,9611,8491,7471,655

שיעור היוון תזרים המזומניםמרווח זיקוק

10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%בשנה מייצגת

7.0                  1,8041,7041,6131,5311,4561,3871,324

7.5                  1,9811,8661,7631,6691,5841,5061,435

8.1                  2,1852,0541,9361,8291,7321,6441,563

8.5                  2,3342,1902,0621,9461,8411,7451,657

9.0                  2,5102,3532,2122,0841,9691,8641,768

שנה

מייצגת2015201620172018201920202021

11.3ל.ר.ל.ר.9.29.910.611.011.5הערכה השווי מיום 28.8.2013

10.4ל.ר.ל.ר.6.88.59.39.410.3הערכת השווי מיום 27.11.2013

9.7ל.ר.7.38.18.69.09.39.9הערכת השווי מיום 25.3.2014

6.76.66.36.77.38.28.48.1הערכת שווי נוכחית
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השבה -ערך הינה מדידת השווי ברבחינת ירידת השיטה המקובלת לבחינת אפשרות של 

של היחידה מניבת מזומנים, והשוואתו לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות 

השבה נמוך מהערך הפנקסני ביחידה, תופחת -המיוחסים לאותה יחידה. אם הערך בר

 היחידה כאמור. 

 לצורך עבודתנו הסתמכנו על מקורות המידע הבאים:

 ושל החברות הבנות העיקריות שלה ליום  טיוטת דוחות כספיים של בז"ן

31.12.201413. 

  30.9.2014דוחות כספיים סקורים של בז"ן ושל החברות הבנות העיקריות שלה ליום. 

  2011-2013דוחות כספיים מבוקרים לשנים. 

  ובשנים  1-9/2014דוחות ניהוליים שהתקבלו מהנהלת בז"ן לגבי הפעילות בתקופה

2011-2013. 

  כפי שאושרו על ידי 2016-2019ותחזית רב שנתית לשנים  2015תקציב לשנת ,

 הדירקטוריון.

 נתונים כספיים, הערכות הנהלה ומידע אחר, שהתקבלו מהנהלת בז"ן בכתב ובעל פה. 

  חברתחוות דעתKBC   באשר להתפתחות מחירי חומרי הגלם והתזקיקים של בז"ן

( וגדיב"ל כאוהפטרוכימיה )באשר להתפתחות מחירי תעשיות והנגזר מהם,  והמרווח

 בשנים הקרובות.

לא בדקנו את המידע האמור, ולפיכך עבודתנו אינה מהווה אימות לנכונותו, דיוקו 

 ושלמותו.

 

 מגזר הדלקיםבר ההשבה של  הסכוםהערכת  .ג

אשר הוערך  ,מתבסס על שווי שימוש ההשבה של מגזר הדלקים של בז"ן-הסכום בר

(, שהינה השיטה DCF - Discounted Cash Flow)בשיטת היוון תזרימי המזומנים 

המקובלת והמתאימה ביותר להערכת שווי הפעילות העסקית. השיטה מצריכה עריכת 

תחזית תזרים מזומנים, תוך פירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות השונים. השווי המתקבל 

ים נכסים מוחשי לרבות, מגזר הדלקיםבשיטה זו משקף את השווי הכולל של פעילות 

 .בוובלתי מוחשיים הנכללים 

 :הדלקיםמגזר  ההשבה של-הסכום ברהנחות היסוד בבסיס הערכת  להלן

אלף חביות נפט גולמי  197-כושר זיקוק הנפט המקסימאלי עומד על כ - הזיקוק היקף (1

מיליון טון נפט גולמי בשנה(. היקף הזיקוק בפועל נקבע על פי הרכב הנפט  9.8-ביום )כ

 מאפשרת, 2013"ן, החל משנת המידהגולמי, תנאי השוק וצרכי החברה. הפעלת 

(, וכן את 14ט מיובאיםלהגדיל את כמות התזקיקים )באמצעות זיקוק מוצרי נפ

פרופורציית התזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה המופקת מכל חבית נפט גולמי. בנוסף, 

"ן לבית הזיקוק גמישות טובה יותר בהתאמת תמהיל המוצרים לתנאי המידמאפשר 

היקף הזיקוק )נפט גולמי  סך גדל"ן המידמהפעלת  כתוצאההשוק המשתנים. 

                                                 
13

 .4.3.2015 יוםב מהחברה שנתקבלה טיוטה  
14

(, מוצר נפט HVGO) ק סולר ואקוםעל ידי הגדלת יכולת זיקוהפעלת המיד"ן תורמת להגדלת היקף הזיקוק   
  .הנרכש מספקים חיצוניים וכן מופק על ידי החברה בעצמה
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מיליון  9.5-לכ 2012 בשנת( חביות מיליון 63-)כ 8.6-מכ"ן( למידנפט  מוצריבתוספת 

 בהיקפי שינויים הונחו התחזית בתקופתמיליון חביות(.  69-)כ 2014טון בשנת 

היקף זיקוק  .שיפוצים לצורך הזיקוק פעילות של השבתות לנוכחהזיקוק, 

, נאמד על בסיס תחזית 2019-2021"נורמטיבי" אופטימלי ללא שיפוצים, בשנים 

KBC.  במהלכן שנים 5 של מחזורי ממוצע המייצג נצילות שיעורבשנה המייצגת הונח ,

 שיפוץ לטובת זאת, וחצי כחודש של מצטברת לתקופה הזיקוקמושבתים מתקני 

 :התחזית לשנות החזוי הנפט זיקוק ניצולתשיעור  להלן .והשקעות

 

 ביןו המוצרים סל ממכירת התמורה בין הפער הינו הזיקוק מרווח - הזיקוק מרווח (2

 ואחסון דלף, פריקה, ביטוח, הולכה הוצאותעיבוד,  דמי)כולל  הגולמי הנפט עלות

)בניכוי הכנסות מקיטור עודף(.  לתהליך הנדרשת האנרגיה ועלותחומרי הגלם( 

דולר לחבית, ומבוססים על  6.3-8.4 בטווח נעיםמרווחי הזיקוק בתקופת התחזית 

. תחזית המרווחים של 15נדרשות התאמותלאחר , KBCתחזית שהוכנה על ידי חברת 

KBC  מבוססת על תחזית מחירי חומרי גלם ותוצרי נפט, אשר יושמו בתמהיל חומרי

המייצג שנלקח כבסיס  המרווח"ן, כפי שקבעה החברה. בבזהזינה והמוצרים החזוי 

על ממוצע המרווחים בשנים  בהתבסס, דולר לחבית 8.1-לתחזית בטווח הארוך הינו כ

 .בענף שנים 10-כמחזוריות של  בהנחת, 2016-2025

 

 התפתחות להלן, מרווח הזיקוק מושפע, בין היתר, ממחיר הנפט הגולמי. כאמור

( במונחי דולר .Ural Med) נפט חבית מחירי ותחזית לשנה הממוצע המחיר

 :16לחבית

   

 FCC-ה פרויקט (3

משך כשנה וחצי החל צפויה לה הפרויקט השלמתלהערכות החברה,  בהתאם

 סתייםהקמת המתקנים ת להערכת החברה,ממועד תחילת בניית המתקנים. 

                                                 
15

 "ן.בבז  FCC-ה מתקן הרחבת פרויקט תוספת בגיןאומדן החברה   
תחזית המחירים המוצגת בגרף לעיל הינה תחזית  לשנה. 2%-ככוללת מרכיב אינפלציוני של  KBCתחזית   16

 ריאלית, בנטרול מרכיב האינפלציה כאמור.

מייצגת2015201620172018201920202021

85%81%86%86%87%87%87%85%ניצולת
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 מתקני הפעלת .ואילך 2018יחל לפעול משנת  והפרויקט, 2017במהלך שנת 

של מגזר  השנתי הזיקוק למרווחדולר  מיליון 3-כ לתרום צפויה הפרויקט

 מכירות הקטנת חשבון על"ל, לכאות הנמכר הכמות מהגדלתהדלקים, כתוצאה 

 ההתאמות במסגרת. תרומת הפרויקט נלקחה בחשבון פחות רווחיים מוצרים

 הזיקוק. למרווח

 נוספות הכנסות (4

הכנסות משירותי ניפוק, שאיבה,  כוללותכלולות במרווח  שאינןנוספות  הכנסות

מיליון  13-14-בכ נאמדו הנוספותמילוי ואחסון מוצרים עבור לקוחות. ההכנסות 

בשנים  לממוצע ובדומה החברה תחזיתבסיס  עלדולר לאורך שנות התחזית, 

 .בשנה 1%-כ של בשיעור יצמחוהאחרונות. הונח כי ההכנסות 

 פחת( למעט) ייצור הוצאות (5

נוספות )כימיקלים, חשמל  תשומותאנרגיה ו ,שכר בעיקר כוללותהייצור  הוצאות

הרשאה, מסים  דמי) לרשויות ותשלומים ביטוחהוצאות אחזקה,  וכןומים(, 

 180-190-כ שלבטווח  נאמדו(. הוצאות הייצור סביבה ואיכות ביטחון, עירוניים

 ממוצע בסיס על נאמדו הייצור הוצאות. התחזית שנותדולר לאורך  מיליון

בהוצאות הייצור ביחס לשנת  גידולה. 2015 לשנת התקציבו האחרונות השנים

ול בדמי ההרשאה מבוססי הרווחיות, המקוזז בחלקו בעיקר מגידנובע  2014

בהשפעת ירידה צפויה בהוצאות האנרגיה, על רקע ירידת תעריפי החשמל, וכן 

אשר יושמה  תכנית התייעלות בהשפעת ירידה צפויה בהוצאות השכר, לאור

 .1%-כ של שנתית התייקרות, הונחה בנוסף .2014במלואה לאורך שנת 

 וכלליות הנהלה, מכירה הוצאות (6

בעיקר ביקורת, שכר דירקטורים,  כוללות והכלליות ההנהלההמכירה,  הוצאות

 שנותדולר בשנה לאורך  מיליון 32-34-בכ נאמדויעוץ משפטי וכלכלי. ההוצאות 

 בתחזית לייצוא המכירה ומחירי מאחר, ייצוא הוצאות. לא כללנו התחזית

(. הרוכש על יחולו הובלההכי עלויות  המניח מחיר) 17FOBמחירי  הינם ההכנסות

 . בשנה 1%-בכ יגדלו והכלליות ההנהלה, כי הוצאות המכירה, הערכנו

 המס הוצאות (7

, בהתאם לחוק עידוד השקעות הון לאחר תיקונו 16%המס צפוי לעמוד על  שיעור

לדרישות  בהתאםבמסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים, כמוסבר לעיל. 

IAS 36 חינת בבמסגרת  נוהתחשב לאמסים על ההכנסה,  בהשפעת לטיפול

 לצרכי מס.יתרת ההפסדים המועברים בירידת הערך 

 ופחת קבוע ברכוש השקעות (8

, עיתוי השיפוצים הדירקטוריוןלתקציב הרב שנתי שאושר על ידי  בהתאם

 אחתעל פני מספר שנים במקום להתרכז בשנת שיפוץ  נפרסיםוההשקעות 

 :התחזית לתקופת הדלקים במגזר וההשקעות השיפוצים. להלן תחזית כבעבר

                                                 
17  FOB – Free on board . 
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הקיים,  על שמירהריכוז גבוה של ההשקעות הנדרשות ל צפוי 2015-2017 בשנים

 השיפוצים, כי הונח 2019משנת  החל. FCC-הבפרויקט  ההשקעה המשך לרבות

דולר לשנה, ובנוסף, אחת  מיליון 54-בכ יסתכמו הקיים על לשמירה וההשקעות

 .דולר מיליון 50-כ בעלות תקופתי בשיפוץ נוספת השקעה תידרשלחמש שנים 

 על מואץ בפחת להכרה זכאית החברה, הון השקעות עידוד לחוק בהתאם

מסים על  בהשפעת לטיפול IAS 36לדרישות  בהתאםזאת,  עם. השקעותיה

הכלכלי הגלום  בערךחינת ירידת הערך בבמסגרת  להתחשב שלא נדרשההכנסה, 

, אשר חשבונאי פחתאומדן  על מבוססת התחזית, כןלבפחת המואץ לצרכי מס. 

, של מגזר הדלקיםחושב על בסיס יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע 

, בתוספת 6%-בכ נאמדר שא, האחרונות מיתרה זו בשנים ושיעור הפחת הממוצע

 פת התחזית.השפעת ההשקעות הצפויות בתקו

 חוזר בהון השקעה (9

מהמחזור.  10%-החוזר התפעולי )לקוחות, ספקים ומלאי( נאמד בכ ההון

השינויים במלאי חושבו על פי תחזית הכמויות והמחירים הצפויים לחומרי הגלם 

. יתרות הספקים והלקוחות אשר KBCוהמוצרים על פי תחזית המחירים של 

אשראי נורמטיבי לחברה ולענף, בהתעלם שימשו לחישוב ההון החוזר משקפות 

חוב  יוןמיליון דולר, מניכ 531-מאשראי ספקים עודף נושא ריבית, הנאמד בכ

מיליון דולר ומאשראי לקוחות חריג שניתן בתוך  186-לקוחות הנאמד בכ

 מיליון דולר )מוינו להתחייבויות הפיננסיות(.  88-הקבוצה, הנאמד בכ

 ימי מלאי נורמטיביים.  במלאי חושבה על בסיס ההשקעה

 המלאי לרכישת ההתחייבות של הנוכחי ערכה נוכה המזומנים תזרים מתחזית

 מיליון 235-בכ העסקאות תוואי פי על הנאמד, המלאי זמינות עסקאות במסגרת

 .דולר

 משוקלל הון מחיר (10

מחיר ההון . בית הזיקוקמחיר ההון משקף את סביבת הסיכון בה פועל 

 6%-5%-ומשקף מחיר חוב דולרי של כ)לאחר מס(  11.5%-המשוקלל נאמד בכ

. 45%-, בהנחת מינוף נורמטיבי של כ17%-ותשואה נדרשת על ההון העצמי של כ

 .13.4%-הינו כ הנגזרמחיר ההון המשוקלל לפני מס 

 שיעור צמיחה לטווח ארוך (11

 .1%-שיעור הצמיחה לטווח ארוך הוערך בכ

 

 

  

שנה

מייצגת2015201620172018201920202021

(מיליוני דולר)

104         74           65           55           54            54            54            64            
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 להלן תחזית תזרים המזומנים:

 
 

  

שנה
(1)2014E2015201620172018201920202021מייצגת

69.269.566.870.270.871.371.371.369.5היקף הזיקוק )מיליוני חביות(

3.46.76.66.36.77.38.28.48.1מרווח זיקוק גולמי לחבית )דולר(

(במיליוני דולר)

      562      596      584      521      472      439     438     462     236מרווח הזיקוק

        13        13        13        13        13        13       13       13       14הכנסות נוספות )שירותים ואחרות(

    (193)    (193)    (191)    (190)    (187)    (185)   (179)   (180)   (172)הוצאות ייצור

      (64)      (73)      (74)      (76)      (77)      (78)     (79)     (78)     (91)הוצאות פחת

      318      343      331      269      220      189     193     216    (12)רווח גולמי

      (34)      (33)      (33)      (33)      (32)      (32)     (32)     (32)     (23)הוצאות מכירה והנה"כ

      284      309      298      236      188      157     161     184    (36)רווח תפעולי 

      (46)      (50)      (48)      (38)      (30)      (25)     (26)     (29)מיסים על ההכנסה

      239      260      251      199      158      132     135     155רווח תפעולי לאחר מס

        64        73        74        76        77        78       79       78בתוספת הוצאות פחת

      -      -      -        (4)        (5)      (29)       23       47שינויים בהון חוזר תפעולי

      (64)      (54)      (54)      (54)      (55)      (65)     (74)   (104)בניכוי השקעות

      239      279      271      216      175      117     163     176תזרים נקי לאחר השקעות

)1( מבוסס על טיוטת דו"ח ביצוע תקציבי לשנת 2014.

     מיון הסעיפים בדו"ח זה שונה מאופן מיונם בדו"חות הכספיים של החברה, אינו משקף את סכומי ההכנסות וההוצאות כפי שמוצגים

     בדוחות הכספיים, ומותאם לצורך בניית תזרים המזומנים החזוי בלבד.
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1.0 Introduction 

Israel Petrochemical Enterprises (IPE) and Israel Corporation (IC) requested KBC to develop 
a technical and commercial proposal for the delivery of a market outlook and price forecast 
report of certain crude oils and refinery and petrochemical products. The report will be used 
as an addendum and will be mentioned in the impairment examination work prepared by 
Cognum, Financial Consulting Ltd., and will be published and mentioned as part of the IPE, 
IC and Oil Refineries Ltd. (“ORL”) financial reports. 
 
KBC Warrants that it has prepared the report with reasonable care and skill applying 
methods consistent with normal industry practice, based on information available to KBC at 
the time of report preparation. The Price forecast data was prepared in late December 2014. 
The information included supplementary data provided by ORL refinery, regarding crude 
slates, product yields and price formulas. KBC confirms the supplementary data is within a 
reasonable range for ORL Refinery's configuration. The price forecasts have been developed 
on an annual basis, covering historical data for 2014 and then a price forecast for the period 
from 2015 to 2030. The list of prices for crudes, refined and petrochemical products, as well 
as margins are defined in section 3.0 and a summary in Appendix 1. An annual forecast has 
been provided in Excel format. 
 
 

2.0 Methodology 

2.1 KBC Energy Economics Approach to Price Forecasting 

We take a fundamental approach: in essence, the long-term price of any good or service is 
set by the clearance between supply and demand for that good, or service. For a specific 
crude or product, we forecast its future price through understanding its particular supply, 
demand and the economic alternatives to both supply and demand. Many factors influence 
supply and demand, therefore these must also be disaggregated to understand their 
individual impacts, the ‘risks’ if you like to supply, demand, and ultimately to price. 
 
In the short-run, we recognize that market perceptions and sentiment, as well as speculative 
investment by financial players, have a bearing on prices. Thus, we track Commitment of 
Traders data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and Intercontinental 
Exchange (ICE) as measures of the speculative flows into and out of the commodity markets. 
 
The notes below provide a general guide to our forecasting methodology, and this is followed 
by the specific rationale of the forecasts provided to IPE and IC.  
 
2.2 Crude Oil, The First Step 

The price of Brent crude, the global oil benchmark, averaged close to $100/bbl in 2014, 
although it saw a steep decline in Q4 2014 averaging $62.30/bbl in December. This occurred 
at a time of a physical global crude excess led by US LTO increases, burgeoning supply from 
Iraq, and a temporary resumption of crude supply from Libya. Another reason for the steep 
decline in oil prices had been the inaction from OPEC. OPEC has now relinquished its 
market-balancing role with Saudi Arabia specifically saying it is comfortable with markedly 
lower oil prices - potentially as low as $25/bbl. One reason suggested for this change is 
OPEC’s desire to curb increases in non-OPEC oil supplies. US shale oil is the primary, but 
not only target of these actions. While the cost of US LTO production is generally seen in the 
range of $45-70/bbl, the force of these changes is also being felt globally in high cost 
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production regions such as the Artic, West Africa, deep sub-Salt production zones. 
 
Crude futures are not oil price forecasts, but with current forward price curves to 2020 being 
in contango, the message of progressively higher prices needs to be respected. Oil prices 
are also denominated in US dollars, and given the recent strengthening in US dollar 
exchange rates, the short-term dollar denominated energy price drop has not been fully 
communicated globally in local currency terms. Accordingly, that means product prices in 
local currency terms still remains ‘high’ relative to recently lower dollar-priced products for 
many countries. ‘High’ energy prices suggest a sluggish and slow product demand response 
in the near and medium term. This should help mitigate any upward nominal oil price 
pressure. But lower dollar priced energy also suggests higher long-term prices as a result of 
upstream production that is being curtailed today. 
 
Over the next several years, rather than the price of oil being set in alignment with LRMC 
(which would remain the cost of ultra-deepwater), we envisage that oil prices would be 
determined by the Short Run Marginal Cost (SRMC) of US LTO prices in the US, which may 
be well below a Rest Of World (ROW) cost of production at least until there is a direct 
connection between the US and the international crude markets. That is not possible until US 
crude oil is allowed to be exported. In the medium term, the effect of a prohibition on US 
crude exports is a slowing, but not a contraction in production of US crude oil.  
 
The sharp oil price drop has already slowed significant non-US upstream investment. 
International Oil Companies (IOCs) have initiated cuts in upstream discretionary spending for 
2015, and are getting ready to slash exploration and development budgets for 2016. Many 
projects that were budgeted at $80-85/bbl breakeven now look vulnerable. However, the 
non-OPEC supply response is not that simple. We also are aware of counter-intuitive actions 
by NOCs. In a lower price environment, national budgets are at risk and some NOCs are 
being encouraged to increase production to make up for the income shortfall. 
 
KBC forecast of crude oil price is carried out following a detailed analysis of demand and 
supply side assumptions. 
 
KBC forecasts global oil product demand to continue growing through the forecast period, 
hitting 100 million bpd by 2020, 110 million bpd by 2030 and 117 million bpd by 2040. 
Naphtha and Liquefied Petroleum Gas (LPG) will experience the fastest rate of demand 
growth (in volume terms), while diesel and gasoil compose the bulk of the volume itself. 
 
Crude oil production will keep pace with product demand growth, but in the short-term we 
need to first see a slowdown in non-OPEC production. As has already been suggested, that 
sows the seeds for non-OPEC production to then disappoint in the mid-term and shifting 
pricing power back to OPEC. 
 
Given the demand and supply side forecasts, and oil prices in the medium term being 
anchored by the SRMC of US LTO production, KBC forecasts oil prices in nominal terms to 
average approximately $70/bbl in 2015 and to recover to $90/bbl in 2020, $105/bbl in 2025 
and $125/bbl in 2030. In real terms, however, oil prices would remain below $75/bbl through 
2025 and then rise to around $85/bbl by 2030 and $90/bbl by 2035. 
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2.3 Refining, The Link Between Crude and Products 

Conventional crude oil is converted to useable finished products by processing in traditional 
fuel-oriented refineries. This obvious statement has a raft of important implications. The most 
important implication in the context of this discussion is that the economic life of a refinery 
plays a critical role in understanding and in shaping forecast prices of marker crudes as well 
as products. 
 
KBC has unique expertise in understanding the deepest technical aspects of refineries. 
There are relatively few refineries in the world that our consultants have not worked in, or 
have in some way been professionally involved with. This technical knowledge becomes 
particularly important in understanding the economic relationships not only between crudes 
of different qualities, but also between different products. Unlike purely econometric 
approaches, we also understand the technical implications of product, and crude, as well as 
their economic relationships. 
 
2.3.1 Refinery Projects 

We maintain historical and forecast data, at a unit level, of all refineries around the world. 
Importantly for this discussion, the work includes individual project-by-project, unit-by-unit 
forecasts of capacity additions, and closures. By understanding where refinery demand for 
crude oil is both now, and in the future, we gain insights to both the absolute and relative 
value of different crudes by location, and over time. 
 
We also use this knowledge to analyse and project the slate of products that will be produced 
from crude oil typically run by these refineries-in their current, but also in their changing 
configurations. Specifically, we model the economic production of products at a country level 
to understand how domestic production of each product is likely to change over time. This 
model considers not only the refining capacity information, but also current and forecast 
product specifications. It also considers current and projected policy implications-factors such 
as MTBE phase-out, ethanol introduction, sulphur and aromatic specifications, cetane and 
octane requirements, etc. 
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2.3.2 Product Specifications 

As a side, but nonetheless critical note, the reader should also understand that there is a 
considerable effort spent to maintain global product specification data. We keep historical 
and forecast specifications by country, by time, by individual products. We also use these 
trends in product specifications to project forward likely product requirements. The 
investments needed to achieve these specifications, and the ongoing costs to produce these 
materials, further informs our view as to the economic health of refineries as it does our view 
of product prices. 
 
2.3.3 Refinery Output 

The goal of the refinery model effort is to produce, by product, by country, a view of the 
quantity of each product that will be domestically produced. Not all products, however, are 
made to finished specifications. Some material may be more economically sold or even 
purchased as feedstock. 
 
Rather than further complicate our refining model with product trade flows, at this point of the 
process we stop with an interim step. We optimize our model for an economic manufacture 
of products that minimizes the value of products made that are ‘surplus’ requirements, yet 
maximizes production value that approaches domestic demand. We allow for both the import 
and export of intermediate products. Our description here is necessarily a simplification, but 
we also consider the implications of changing domestic product specifications, of changing 
capacity configurations, and the value of the individual products made or consumed. 
 
Importantly, we also constrain our model to balance against key specifications such as 
domestic octane demand. One other critical variable is the degree to which the capacity is, 
or, is not utilized. Thus, refinery utilisation rates become both a key input, and output, of this 
process. At a high level, utilisation rates serve as an indication of relative supply/demand 
forces operating within a country and further inform our view on the pressure of (individual) 
product prices. 
 
2.4 Crude Price Forecasts 

KBC believes that the fundamental value of any crude oil is determined by the value of the 
products yielded from distillation of the crude. When assessing the yield and therefore the 
value of the crude, a refiner will concentrate on the straight run yield of products from 
distillation. In our experience, the primary effect on crude value is apparent in the basic five- 
cut yield for the crude and this is the appropriate way of assessing the basic relative value of 
the crude. 
 
2.5 Refined Product Price Forecasts 

KBC develops refined products price forecasting using a fundamentals research-based 
approach. This overall methodology on global oil supply, demand and the development of 
regional product balances across the whole refined product range utilises KBC’s refinery 
database to develop comprehensive trade flow patterns. These trade flows and regional 
balances ensure an accurate forecast of product prices required for the planning process. 
This allows us to form an opinion on the refinery margin outlook and this is used to provide 
the refined products price forecast. Crude oil price projections are provided as a starting 
point, and all refined product prices are developed to be consistent with these. 
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2.6 Petrochemical Price Forecasts 

KBC’s methodology for petrochemical price projection is to analyse the economics and 
margins of representative price-setting competitors over time. To do this we use our 
proprietary Cost of Production (COP) modelling system. Leader and Laggard archetypes are 
defined for each main producing region, where Leader is representative of a plant in the 
middle of the lowest quartile of costs in the region, and Laggard is in the highest quartile. The 
definitions of all archetypes improve over time, as capacities increase and efficiencies 
improve. We correlate historic margins/profitability (simple return on investment or ROI) 
against market conditions and then project future profitability against the predicted market 
environment, with operating rates and trade flows as the key elements. Forecast price is then 
the sum of projected costs and projected margin.  
 
Inter-regional prices comparisons are also made to ensure future differentials are not 
unreasonable in the context of logistics costs and historic relationships. This approach is 
applied to most of the key products, though in a few cases prices are projected as a ratio to 
those of other products due to close market interaction between them. Thus LLDPE is 
projected as a ratio to the LDPE with which it competes; chemical grade mixed xylene, 
benzene and toluene are projected in relationship to gasoline which is the alternative 
disposition for the materials. 
 
For all of the products under study KBC maintains in-house analyses of markets and a 
database of historic and projected prices (for all main global regions) on a continuously-
updated basis. All prices (from crude oil through refined products to petrochemicals and 
derivatives of all types) are on a consistent basis. 
 
Historic prices are primarily as reported by Platts for key locations and bases, which data is 
continuously captured and analysed by KBC to underpin much of our work in the 
petrochemical area. 
 
Cyclical behaviour in petrochemical profitability is pronounced, with margins often varying 
from highly attractive to negative and back again over the course of a (typically) 7-8 year 
cycle. This pattern is expected to continue. It is driven by cycles of overcapacity, which lead 
to reduced margins and then to an absence of new projects until market growth absorbs the 
excess capacity and the cycle repeats. The industry seems incapable of learning the lessons 
of the past 30 years in this regard, and the current cycle is believed to have bottomed out 
during 2009 (due mainly to massive capacity additions in the Middle East and Asia, 
combined with declines in the global economy), with margins recovering before the next peak 
projected for around 2015. A regular pattern of future cycles is projected across all regions, 
and these “Cycle Case” price projections are used by KBC in all our project evaluation work. 
In addition to these Cycle prices, Trend prices are also calculated as needed. 
 
Prices are projected at the key international locations, US Gulf Coast, NW Europe and SE 
Asia. Middle Eastern FOB prices are generally calculated as netbacks from exports to Asia, 
the dominant destination for most products. Prices in other locations (e.g. China) are 
calculated in relation to those in the other key regions, considering trade patterns, logistics 
costs and historic relationships. Where price series are reported for these other locations, 
historic relationships to prices in the main regions are checked to assist in the future 
projections. 
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3.0 Price Forecasts 

3.1 Deliverable 

Within this report KBC has delivered on an annual basis, from 2014 to 2030 a set of price 
forecasts covering the crude, refined products, Med based refining margins and 
petrochemicals listed in the tables further in the report (Section 3). All price forecast are 
KBC’s base case forecasts and are provided in nominal terms. 
 
The forecasting work was done on the basis of data and information available at the end of 
November 2014. While KBC revise short and medium-term forecasts (to end 2016) on a 
regular basis, our long-term view is updated annually, with the next revision due in December 
2015. 
 
3.1.1 Crude Prices 

 
 
3.1.2 Brent 

In 2014, front month Brent crude averaged almost $100/bbl, roughly $10/bbl below the 
corresponding levels for 2013 ($109/bbl) and 2012 ($112/bbl). Oil prices held their strength 
till July averaging $109/bbl but fell precipitously thereafter. The strength in oil prices in the 1st 
half of the year was driven by continuing supply concerns around OPEC, increased geo-
political tension between Russia and Ukraine, and sustained high level of unplanned outages 
in Libya, Iran, Iraq, Nigeria and South Sudan.  
 
In the second half of 2014, a major liquidation in the level of net speculative length in crude 
futures held by money managers (including the large hedge funds) intensified oil market 
volatility with crude futures crashing by over $50/bbl.  Record levels of net speculative length 
were seen on ICE Brent in June 2014, at 240,000 contracts, while in the same month the net 
long position of managed money on Nymex crude hit 336,000 contracts. Peak geopolitical 
risk was seen in June 2014 on heightened concerns over rapid IS advances in Iraq. 
However, as concerns over potential disruptions to crude supplies from Iraq abated and with 
a partial return of crude exports from Libya, crude futures came under strong downward 
pressure from a growing overhang of physical crude in the Atlantic Basin and a perceived 
change in Saudi oil policy from priority for price to priority for volume. By early November, 
liquidation of speculative length on ICE Brent amounted to a massive 82 percent with the net 
long position of managed money reduced to just 44,000 contracts, as front month crude 
surrendered more than $30/bbl to close at $82.82/bbl (4 November). The corresponding drop 
in speculative length on Nymex crude was sizeable, with liquidation of more than 140,000 net 
long contracts, down to 193,000 (4 November), as shown in the chart below. 
 

Price Basis

A CPC Blend CIF Med ($/bbl)

B Azeri CIF Med ($/bbl)

C Maya FOB ($/bbl)

D Ras Gharib FOB ($/bbl)

E Dated Brent FOB ($/bbl)

F Urals CIF Med ($/bbl)

G Es Sider FOB Med ($/bbl)

Crude Oil
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Over the second half of 2014 there had also been a dramatic strengthening in the US dollar, 
which is reflected in a shift in the US Dollar  Index to a four-year high from 79.78 (30 June) to 
87.82 (12 November), a rise of 10 percent. This has been a contributory factor to the 
downward pressure on US dollar-denominated oil prices since June. The US dollar has 
strengthened as the US economy has recovered more quickly than other OECD countries. 
This recovery has brought to an end a prolonged period of ultra-loose monetary policy in the 
US and raised the prospect of rising interest rates in the US from the middle of next year.  
 

 
 
The main crash in oil prices came following the OPEC meeting on November 27th where no 
initiative was taken from OPEC to reduce its level of supply. Saudi Arabia, for its part, 
indicated that it is comfortable with markedly lower oil prices, for an extended period. Oil 
prices declined from month average of $79/bbl in November to $62/bbl in December and 
then down to $48/bbl in January 2015. 
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Over the next several years, rather than the price of oil being set in alignment with LRMC 
(which would remain the cost of ultra-deepwater), we envisage that oil prices would be 
determined by the Short Run Marginal Cost (SRMC) of US LTO prices in the US, which may 
be well below a Rest Of World (ROW) cost of production at least until there is a direct 
connection between the US and the international crude markets. That is not possible until US 
crude oil is allowed to be exported. 
 
In the medium term, the effect of a prohibition on US crude exports is a slowing, but not 
contraction in both investment and production of US crude oil. Recall that this includes both 
unconventional LTO and conventional offshore, deepwater resources. 
 
The sharp oil price drop has already slowed significant non-US upstream investment. 
International Oil Companies (IOCs) have initiated cuts in upstream discretionary spending for 
2015, and are getting ready to slash exploration and development budgets for 2016. Many 
projects that were budgeted at $80-85/bbl breakeven now look vulnerable. On the plus side, 
upstream costs have also come off on average by 15-25 percent due to declining steel and 
commodity prices, a less active market for rigs, and general price cutting competition from 
energy services companies.  
 
However, the non-OPEC supply response is not that simple. We also are aware of counter-
intuitive actions by NOCs. In a lower price environment, national budgets are at risk and 
some NOCs are being encouraged to increase production to make up for the income 
shortfall. 
 
Over the longer term, 2020-2030 timeframe, we expect oil prices to be once again driven by 
the long run marginal cost (LRMC) of production and pace of global demand growth. These 
two factors are explored below. 
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Long Run Marginal Cost of Oil Exploration & Production 

For a long period of time until around 2004, the price of oil was considerably below the cost 
of the marginal barrel of new non-OPEC oil, which at the time, and right through to 2012, was 
thought to be represented by new Canadian oil sands mining and upgrading projects. This 
was because the marginal barrel of oil at the time came in practice from spare OPEC 
production capacity. However, in 2003 and 2004 stellar growth in world oil demand totaled 
4.5 million bpd at a time of strong global economic growth, with the price of Brent crude 
moving up in a range of $25-50/bbl. This absorbed most of the remaining spare production 
capacity, excepting for a relatively small volume of around 2.5 million bpd that Saudi Arabia 
held in reserve as a contingency, in order to help stabilize the oil market in case of any 
disruption to global oil supplies.    
 
The tightening global oil supply/demand balance pushed up oil prices strongly over the 
period to 2008, briefly to levels of above $130/bbl for Brent crude. The rise in prices was 
based on the perception that the world was running out of oil. The financial community in 
particular rallied to the call of ‘peak oil’. Oil prices needed to rise above the level of the LRMC 
of non-OPEC oil in order to guarantee adequate future supplies. Rising levels of oil 
exploration and production led to strong upward pressure on upstream costs which in turn 
pushed up LRMC, thereby maintaining an upward spiral in oil prices. The oil industry had 
changed - the price of oil was no longer constrained by surplus OPEC production capacity 
but set in relation to LRMC.     
 
Though oil prices fell back in 
2009/2010 as a result of the 
global economic downturn 
resulting from the financial crisis 
of 2008, they have since 
returned to levels that broadly 
align to the LRMC of non-OPEC 
oil supplies. However, LRMC is 
no longer represented by oil 
sands mining and upgrading. In a 
world awash with soaring levels 
of US shale oil, or LTO, there is 
no call for light synthetic crude from expensive upgrading operations. Over recent years the 
LRMC of new non-OPEC oil has migrated to the cost of exploiting conventional deepwater 
resources from ever deeper waters. Deepwater is generally defined as water depths of 
between 500 and 1,500 metres, and ultra-deepwater as more than 1,500 metres. There is a 
broad spread of deepwater costs, depending in part on depth of water, in a range up to 
around $100/bbl for ultra-deepwater resources.           
 
Long Term Demand Outlook 
 
KBC forecasts global oil product demand to continue growing through the forecast period, 
hitting 100 million bpd by 2020, 110 million bpd by 2030 and 117 million bpd by 2040. 
Naphtha and Liquefied Petroleum Gas (LPG) will experience the fastest rate of demand 
growth (in volume terms), while diesel and gasoil compose the bulk of the volume itself. 
 
Diesel demand growth will be the mainstay of global oil demand growth. This is primarily 
from road transportation demand, where diesel remains the dominant fuel in commercial 
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transportation. Also, so the number of diesel passenger cars will continue to rise – the diesel 
share in new passenger car sales has peaked in many countries, but it remains well above 
the diesel share of existing passenger car fleets. Demand for marine gasoil is also benefitting 
from tightened sulphur specifications in Emission Control Areas, but if bunker prices 
rebound, ship owners are likely to consider installing exhaust scrubbing systems which will 
enable them to switch back to fuel oil bunkers. Although both the road and seaborne 
transportation sectors are exposed to the cyclical nature of economic growth, the long term 
outlook is that of continued growth in both sectors. 
  
Residual fuel oil demand will be sustained by underlying marine bunker fuel demand and 
growth as world trade continues to expand. Diesel demand is forecast to exceed 33 million 
bpd in 2040, six million bpd more than today. Gasoline demand is forecast to increase by 
nearly five million bpd to 28.8 million bpd by 2040. 
 
Crude oil production will keep pace with product demand growth, but in the short-term we 
need to first see a slowdown in non-OPEC production. As has already been suggested, that 
sows the seeds for non-OPEC production to then disappoint in the mid-term and shifting 
pricing power back to OPEC. 
 
Before the recent price drop our forecast of non-OPEC production in 2020 was 59 million bpd 
in 2020 before a slow decline to approximately 50 million bpd in 2040. A large part of that 
non-OPEC supply growth came from US LTO production, but also global natural gas liquids 
(NGLs) and condensate output that were forecast to be an increasingly larger proportion of 
the global supply mix. OPEC NGL and condensate volumes were already expected to 
increase from around 7.7 million bpd today to around 10 million bpd by 2040. That view only 
changes to one of greater, not lesser supply given the changes in OPECs global energy role. 
 
While increasing non-OPEC production was previously expected to reduce the call on OPEC 
by 1.5 million bpd to around 28.4 million bpd in 2016, the reverse is now true. Already we 
note short-term increases in some OPEC member country production. Until the economic 
break-even price for the volume and quality weighted non-OPEC production is discovered, 
absolute energy prices will remain constrained to the upside. KBC believes that it will take at 
least 12-15 months of continued volatility for the market to understand where this point is. 
And as we have already noted, it is likely to be different for the integrated North American 
market than for the ROW. Regardless of region, during this price-discovery period, absolute 
prices are also likely to be volatile. Finally, a lower oil price environment also suggests 
narrower differentials for both feedstocks (of all types) as well as for products. Combined with 
robust product demand and growth in that demand, the suggests positive, but lower refining 
margins globally. 
 
Given supply and demand side developments, KBC forecasts oil prices in nominal terms to 
average approximately $70/bbl in 2015 and to recover to $90/bbl in 2020, $105/bbl in 2025 
and $125/bbl in 2030. In real terms, however, oil prices would remain below $75/bbl through 
2025 and then rise to around $85/bbl by 2030 and $90/bbl by 2035. 
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3.2 Pricing Methodology for Other Crude Oils 

As explained above the value of other crude oils is mainly determined by the value of the 
products yielded from simple distillation of the crude. 
 
A five-cut yield splits the crude into the following products: 

 LPG, 

 naphtha, 

 jet fuel/kerosene, 

 diesel/gasoil and 

 fuel oil, based on specified cut points. 

The cut points used for all crudes used in this report were C5-149° for naphtha, 149-232° for 
jet/ kerosene, 232-369° for gasoil and 369° + for fuel oil. 
 
3.2.1  Gross Product Worth 

KBC generated five-cut yields for the crudes analysed and then calculated the Gross Product 
Worth (GPW) from this yield information. When calculating the GPW, KBC has typically used 
Platt’s CIF Mediterranean cargo products prices, as these are most widely used within the oil 
industry for the purposes of the specific market relevant to ORL. For the main five products, 
KBC used: 
 

 A weighted average of propane and butane for LPG CIF Mediterranean (60%*C4, 
40%*C3), 

 CIF Mediterranean naphtha quotes, 

 CIF Mediterranean jet/kerosene quotes, 

 CIF Mediterranean diesel 10ppm sulphur, 

 The fuel oil quotes used in the study depend on the quality of the residues produced 
from a given crude oil. Sour crude oils, like Urals and Ras Gharib that produce 
greater than 1% sulphur fuel oil use the high sulphur fuel oil quotes. In contrast, 
Brent, which is used as the benchmark for the subsequent forecasts, uses the low 
sulphur quotes. 

 ORL has introduced a new crude ‘Shaikan’ which is acquired at a substantial discount 
to Ras Gharib as this is significantly heavy and viscous crude. A discount of $13/bbl 
to Ras Gharib is used in historical years to arrive at the marketing factor. 

 

LPG Naphtha Kero Gasoil

0K-C4 C5-149°C 149-232°C 232-369°C

0K-C4 C5-300°F 300-450°F 450-696°F

ASSAY NAME REGION COUNTRY Date SG @ 15°C API Bbl/MT
S 

wt%
Acidity

Pour Pt 

°C
vol% vol% vol% vol% vol%

S

wt%

Azeri Ceyhanbtc Bld (cvx) 2009 FSU Azerbaijan 2009 0.8413 36.7 7.48 0.17 0.19 69.8 1.67 16.05 15.07 29.70 37.52 0.30

Brent Exp Bld (cvx) 2008 EUROPE North Sea - UK 2008 0.8302 38.9 7.58 0.38 0.01 68.6 3.27 25.32 14.66 23.51 33.24 0.84

CPC Blend (CVX) 2009 FSU Kazakhstan 2009 0.7916 47.2 7.95 0.58 0.09 47.4 2.97 37.57 11.90 25.92 21.64 1.26

Maya _ Exp Bld (calc) 2008 NORTH AMERICA Mexico 2008 0.9283 20.9 6.78 3.90 0.05 70.3 0.89 11.50 11.31 18.93 57.37 5.40

Ras Gharib Exp Bld (CVX) 2008 MEDITERRANEAN Egypt 2008 0.9198 22.3 6.84 3.48 0.14 104.0 0.71 12.22 7.33 19.92 59.83 4.51

Urals Ex Novorossiysk  (CVX) 2009 FSU Russia 2009 0.8524 34.5 7.39 1.04 0.10 83.4 1.95 16.09 13.69 24.76 43.51 1.75

West Texas Intr. 1985 NORTH AMERICA USA 1985 0.8261 39.8 7.62 0.32 0.09 62.6 1.86 26.97 15.25 24.87 31.05 0.69

ES SIDER Exp Bld (TOTAL) 2007 MEDITERRANEAN Libya 2007 0.8300 39.0 7.59 0.37 0.06 77.8 3.40 22.43 10.51 25.46 38.21 0.67

Shaikan MEDITERRANEAN Turkey 2014 0.9518 17.1 6.56 4.55 0.06 -9.0 0.00 11.80 10.50 17.20 60.50 6.49

696°F+

WHOLE CRUDE

Resid

369°C+
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3.2.2  Freight Delta 

Crude oils are produced from specific geographic locations, where they can be loaded onto 
marine tankers for transportation to various markets (i.e. refining centres). The specific 
location of the crude and the associated cost of shipping the crude from this specific location 
to the market have a direct impact on the price of the crude. Crude is almost always priced 
as FOB port of loading. Therefore, KBC has based comparisons of the GPW of the crude oils 
under review on netback values to the specific crude oil loading ports taking into account 
appropriate tanker sizes and associated freight costs for the required routes, to and within 
the Mediterranean market. 
 
3.2.3  Crude Qualities  

Although the value of any crude oil, and therefore the price a refiner is willing to pay for it, is 
primarily determined by the yield of products produced from the crude when refined, other 
physical and chemical properties may also have an effect on the value, as these can affect 
the yields from secondary processing units, or cause refiners to have maintenance concerns 
due to processing the crude. Also, the properties of a crude oil can sometimes lead to 
transportation or loading difficulties arising from handling the crude. The principle physical 
characteristics that influence crude value are as follows: 
 
3.2.3.1 Sulphur Content 

The maximum level of sulphur allowed in oil products is regulated by governments. High 
sulphur content in crude will mean that the refiner will obtain high sulphur products that will 
either achieve lower sale prices (e.g. high sulphur fuel oil) or, as in the case of distillate 
products, will require further processing to meet products specifications. Sulphur is usually 
expressed as a percentage by weight (% wt) although it is also sometimes expressed in 
parts per million (ppm). 
 
3.2.3.2 Acidity 

High acid crudes can potentially corrode pipework in refineries and therefore need special 
handling, as a result of which refiners will look for a discount to the crude’s inherent value. 
Crude with greater than 1 mgKOH/gm are generally considered to be high acid and will start 
to attract a price discount. High acidity is corrosive to piping and other refinery equipment. 
 
3.2.3.3 Conradson Carbon Residue (CCR) 

Carbon residue has a detrimental effect on overall conversion and catalyst life in both FCC 
and hydrocracker conversion units. A typical limit to CCR content in VGO cracker feedstock 
is 0.5% wt. There is also a maximum CCR content in the specification of residual fuel oil. 
 
3.2.3.4 Pour Point 

Pour point measures the lowest temperature at which oil flows. As far as the whole crude is 
concerned high pour point only has an implication with regard to potentially increasing 
transportation costs. It will, however, mean that there may be issues with the final qualities of 
the refined products. Diesel cold properties are of particular importance since these will tend 
to be high in the case of high pour point crude. A further consideration is the pour point of the 
vacuum residue, which will also tend to be high. However, in this case, given that it is normal 
to cut vacuum residue with cutter stock (diesel), this need not be a problem. 
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3.2.3.5  Metals (Nickel and Vanadium) 

High metals content is considered undesirable since it compromises the operation of 
catalysts employed in cracking. In the FCC, nickel is absorbed from the catalysts and 
promotes gas production. This can lead to limitations on the wet gas compressor. Vanadium 
is also absorbed from FCC catalyst and reduces the activity of the catalyst by blocking active 
sites. There are also maximum metals content specifications for residual fuel oil. However, 
these are very high at 200-300ppm and rarely pose an issue. 
 
3.2.3.6 Density 

The density of a crude oil is usually expressed using the API scale, in which 100 API is 
equivalent to the density of water. This corresponds to a specific gravity of 1. The API gravity 
of a crude oil reflects the amount of different oil products that are contained in the 
hydrocarbon mixture. Because of this, KBC uses the yield properties of the crude rather than 
the simple API gravity figure in evaluating crude oil value. 
 
3.2.3.7  Marketing Factor 

It is generally not possible to assign fixed premiums or discounts for particular qualities, as 
individual refiners may have widely divergent valuations of individual crude oils depending on 
the refining equipment at their disposal to process the different types of crude. Other factors, 
including how widely the oil is traded, the quality variability of the crude oil and transportation 
logistics, as well as in certain cases the crude oil origins, all have a bearing on the price. 
KBC’s approach is to factor in the quality factors and other intangibles into the forecast 
through the addition or subtraction of a marketing factor, which is based on a historical 
comparison of the actual values that an individual crude oil has achieved in the market and 
the value that would have been expected based on the GPW. Essentially, we make the GPW 
and freight adjustment as described above, and then add (or subtract) the marketing factor to 
bring the theoretical value into line with market values. 
 
Light/Heavy Crude Differentials 
Apart from the above criteria, heavy/light crude differentials are taken into consideration 
while forecasting the crude prices relevant to ORL. 
 
Rising volumes of LTO and lower availability of heavy crude from Middle East exporters will 
put pressure on light/heavy crude differentials out to 2030 and beyond.  Middle Eastern 
heavy crude oil is becoming less available to refiners outside the region due to the usage of 
these grades in supplying countries’ own refineries as a result of sophisticated new capacity 
additions and investment in conversion and upgrading capacity. 
 
Venezuela has one of the largest heavy crude reserves in the world, in the Orinoco tar belt, 
but lack of investment makes it unlikely that this resource – estimated to contain as much as 
500 billion bbl of recoverable oil – will be developed within the forecast period. The narrowing 
of light/heavy differentials will be repeated in each of the main producing regions around the 
world. 
 
The future availability of heavy crudes from Canada, Mexico, Venezuela and other Latin 
American countries will depend on the availability of export infrastructure. Heavier crudes are 
likely to fetch higher prices due to lower growth in their supply, compared to light sweet 
output. 
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These trends have seen a narrowing of light/heavy spreads in recent years, though these 
spreads are volatile and erratic. The same fundamental factors are taken into consideration 
to forecast differentials between lighter crudes such as Brent and Azeri and heavier crudes 
such as Urals, Maya, Ras Gharib and Shaikan. 
 
3.2.4 Refined Product Prices 

The refined products for this study are summarized in the table below together with their 
respective pricing basis. 
 

 
 

 
 
3.3 Refined Products Demand Review 

LPG 
KBC’s definition of Liquid Petroleum Gas (LPG) is essentially propane and butane and 
mixtures thereof from both refineries and natural gas processing plants. Notably, it excludes 
ethane. The main markets for LPG are petrochemicals, residential and transportation. 
 
Global LPG demand is forecast to rise from 7.8 million bpd in 2014 to 9.1 million bpd by 
2020, rising further to 10.4 million bpd by 2030 and 11.4 million bpd by 2040. Petrochemical 
demand is the main growth driver followed by residential demand, with transport demand a 
distant third. 
 
Residential demand for home heating and cooking is important in many developing 
countries. LPG often substitutes for kerosene or wood fuels as income levels increase. In 
many markets, LPG is substituted by natural gas when distribution grids are built. However, 
the ease of LPG transport ensures that there will always be a baseload of LPG used where it 
is impossible to connect consumers to gas pipe networks. 

Refined Products Price Basis

A Eurograde Gasoline 10ppm S CIF Med ($/mt)

B Naphtha CIF Med ($/mt)

C Jet Kerosene CIF Med ($/mt)

D Diesel 10ppm S CIF Med ($/mt)

E Gasoil CIF Med ($/mt)

F LSFO 1% S CIF Med ($/mt)

G HSFO 3.5% S CIF Med ($/mt)

H LPG CIF Med ($/mt)

Refined Products Price Basis

A Eurograde Gasoline 10ppm S FOB Med ($/mt)

B Naphtha FOB Med ($/mt)

C Jet Kerosene FOB Med ($/mt)

D Diesel 10ppm S FOB Med ($/mt)

E Gasoil FOB Med ($/mt)

F LSFO 1% S FOB Med ($/mt)

G HSFO 3.5% S FOB Med ($/mt)

H LPG FOB Med ($/mt)
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Transportation demand for LPG has gained some traction in Europe and Asia. It accounts for 
a negligible fraction of transport fuel demand in other regions. KBC does not forecast any 
significant demand increase through 2035 because CNG is gradually replacing LPG in 
vehicular use.   
 
In response to growing LPG availability, especially from the US, existing flexible feedstock 
crackers all over the world are expected to use more LPG in substitution of naphtha. The 
impact will be somewhat muted because most naphtha crackers are only configured to 
process a maximum of 10-15 percent LPG, though if the feedstock price advantage is high 
enough, capital can be justified to increase LPG flexibility. Seasonally, LPG is normally a 
more attractive cracker feedstock in the summer than in the winter when residential heating 
demand and motor gasoline butane blending demand increase. In the Middle East, new 
steam cracker capacity additions will be fed with an increasing proportion of LPG as ethane 
supplies become limited.  
 
Beyond traditional steam cracking, petrochemical demand increasingly includes propane 
dehydrogenation (PDH) facilities for on-purpose propylene production. China has been the 
leader in PDH capacity additions, but the US is now following closely behind. Over 10 million 
mt of new PDH capacity is due to start in the next three years, mostly in the US and China. 
 
Propylene has traditionally been made as a co-product to ethylene in steam crackers and 
gasoline in fluidized catalytic cracking units (FCCs). In recent years, rising demand for 
propylene has led to a new generation of FCC configurations and catalysts designed to 
maximize propylene yields from vacuum gasoil feedstock. As demand for propylene has 
continued to outpace these relatively low yield routes to marginal supply, the attractiveness 
of on-purpose propylene has increased markedly.  
 

 
 
Unlike crude oil, the US has no government restrictions on LPG exports. The US overtook 
Qatar as the world’s leading propane exporter in 2013.  
 
Numerous projects are being developed to increase US export capacity further as shown in 
the table below. Most of the capacity will be filled with propane and only a small fraction with 
butane. However, the total production of propane in the US from both gas plants and 
refineries is only 1.3 million bpd. Building all of this capacity would enable the US to export 

Country Company Location

Propylene 

Capacity, 

ktpa Status Start Date Licensor

Canada Williams Redwater, AL 500 Engineering 2Q2016 UOP

China Shaoxing Sanyuan Petrochemical Nantong 450 Operating 3Q2014 UOP

Ningbo Haiyue New Material Ningbo, Zhejiang 600 Operating 3Q2014 Lummus

Zhejiang Satellite Energy Pinghu, Zhejiang 450 Operating 3Q2014 UOP

Zhejiang Shaoxing Sanjin Petrochemical Shaoxing, Zhejiang 450 Operating 3Q2014 UOP

Yantai Wanhua Polyurethanes Yantai, Shandong 750 Construction Feb 2015 UOP

Zhangjiagang Yangzi River Petrochemical Zhangjiagang, Jiangsu 600 Construction 2Q2015 UOP

Jiangsu Haili Chemical Dafeng, Jiangsu 510 Engineering 2016 UOP

Fujian Meide Petrochemical Fujian 660 Engineering 2016 UOP

Egypt Oriental Petrochemicals Gulf of Suez 250 N/A 1H2015 Uhde

Iran Mehr Petro Kimia Pars 450 Engineering 2Q2017 Uhde

Kazakhstan Kazakhstan Petrochemical Industries Atyrau 500 N/A 2015 Lummus

South Korea SK Gas Ulsan 600 Engineering 2016 Lummus

UAE Takreer Abu Dhabi 500 N/A 2016 UOP

USA Enterprise Mt. Belvieu, TX 750 Engineering 3Q2015 Lummus

Ascend Performance Materials Alvin, TX 1,000 Engineering 4Q2015 UOP

Dow Freeport, TX 750 Engineering 2015 UOP

Formosa Point Comfort, TX 658 Engineering 2016 Uhde

PROPANE DEHYDROGENATION CAPACITY PLANNED TO START 2014 - 2017
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80 percent of its production. Granted, wet gas supplies are growing, but it makes no sense 
for all of the projects to go forward. As PDH projects are completed, LPG export terminals in 
the US will likely shift to an increasing proportion of butane exports or possibly even 
propylene exports. 
 

 
 
Naphtha 
For the purposes of this forecast, the main markets for naphtha are steam cracker feedstock 
and aromatics reforming feedstock. 
 
Most naphtha volume is not tracked because it is blended into gasoline inside of refinery 
gates. That volume is excluded from KBC naphtha demand forecasts. 
 
Global naphtha demand is projected to rise from 6.4 million bpd in 2014 to 7.3 million bpd by 
2020 and then to 11.9 million bpd by 2040. Asia-Pacific will account for about 70 percent of 
total global naphtha demand growth over the forecast period. North American naphtha 
demand is forecast to grow only slowly as NGL account for most olefin feedstock growth and 
aromatics growth is modest. Middle East naphtha demand however is forecast to increase by 
almost 7.0 percent per annum through the forecast period as the region increasingly turns to 
integrated refinery-petrochemical complexes given the lack of major new available ethane 
supplies.  
 
Refineries with aromatics extraction assets routinely optimize reformer and extraction unit 
operations. As a result, it can be difficult to segregate reformate blended with gasoline from 
that used for aromatics production. Aromatics production is a major naphtha application, 
which will continue to grow globally at a modest rate. 
 
The key to future naphtha demand will be the long-term path of economic growth plus trends 
in feedstock mix for olefins. Historically, both olefins production and naphtha demand grew 
substantially faster than global GDP. Olefins production increases have progressively 
trended down towards GDP growth, while first the Middle East and very recently the US have 
swung the feed mix towards ethane rather than naphtha.  
 
In future, KBC anticipates that naphtha demand will trend down to grow at a rate slightly 
below global GDP for several reasons. First, olefins demand growth will continue to fall 
towards global GDP. Second, the world is less dependent on naphtha for ethylene supply. 
Methanol-to-olefins (MTO) projects are coming to market at an increasing rate, almost 
exclusively in China, with the methanol feedstock primarily being low cost inland coal. Also, 
NGL (ethane and LPG) supply from US shale plays is displacing some naphtha as steam 
cracker feedstock. Wide application of shale gas production techniques could accelerate 
global NGL production by 2035, though only modest growth is included in this forecast. 
 

KEY NORTH AMERICAN LPG EXPORT PROJECTS

Country Company Location Capacity (000) bpd Start Up Status

Canada AltaGas/Idemitsu Kosan West Coast 20 2016 Planning

Pembina West Coast 40 2016 Planning

USA Targa Houston, TX 65 3Q-2014 Operating

Energy Transfer Equity Marcus Hook, PA 70 4Q-2014 Commissioning

Enterprise Houston, TX 50 1Q-2015 Construction

Energy Transfer Equity Nederland, TX 210 1Q-2015 Engineering

Enterprise Houston, TX 230 4Q-2015 Engineering

Phillips 66 Freeport, TX 145 3Q-2016 Engineering

Energy Transfer Equity Marcus Hook, PA 275 4Q-2016 Planning

Williams/Boardwalk Moss Lake, LA 400 N/A Cancelled
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Ethane 
The dominant impact of new US ethane supplies upon naphtha demand will of course be in 
North America, but several recent/current plans for ethane exports to Europe, India and 
elsewhere will spread some of the benefits more widely.  
 

 
Gasoline 
Gasoline demand continues to be one of the most important segment of refined product 
demand. With global consumption estimated at 24 million bpd in 2014, it accounts for 26 
percent of total oil consumption. The projected increase in demand between 2014 and 2040 
is 4.7 million bpd, the third largest growth of all oil products. Nearly all gasoline is used for 
road transportation. The global gasoline vehicle fleet is expected to continue growing, driven 
by rising demand for mobility and a relatively slow uptake of alternative fuels.  
 
Most of this demand increase will come from developing countries, while the growth in many 
developed countries is forecast to decline due to car density saturation, efficiency 
improvements, congestion and rising availability of public transport, which will lead to lower 
average miles driven per vehicle. 
 
The current state of technology of alternative fuel vehicles only permits them a niche status. 
If future developments in the area are incremental, then their share in the global fleet will only 
grow to an extent that will merely slow down the pace of gasoline demand growth during the 
forecast period. Looking out to 2040, gasoline is expected to remain the main oil product in 
the transportation sector, despite its annual average growth rate slowing to 0.2 percent per 
annum after 2030. 
 
Gasoline is projected to be the product with the widest differences in regional growth rates. In 
the US, gasoline will remain the most consumed oil product and the dominant road fuel, 
despite a projected decline in demand by 0.4 percent annually in the outlook period due to 
vehicle efficiency gains and a shift to alternative fuels, particularly natural gas.  
 

Exporter Mode
Capacity

000 bpd
Destination Source Status

Vantaqe Pipeline 40 Alberta, Canada - Nova Bakken Started June 2014

Mariner West Pipeline 50 Sarnia, Canada - Nova Marcellus Started 2013, 29,000 bpd in May 2014

Sunoco

(Marcus Hook)
Marine 30

UK - Ineos

Norway - Ineos

Finland - Borealis

Marcellus

In construction, plan start 3Q 2015. 

Developing project for expansion to 

50,000 bpd by end 2016.

Enterprise

(Houston)
Marine 160 India - Reliance Various

85% contracted, plan start 3Q2016.

Already considering expansion.

American 

Ethane
Marine 400

Unknown, negotiating 

with petrochemical and 

power producers

Various
Planning stages, advertising 

operation by end 2016.
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European gasoline demand is envisaged to decrease by 1.4 percent per annum during the 
forecast period. This is because the population is ageing in most countries, and will 
eventually start to decline towards the late 2020s. Most European countries will continue to 
experience the dieselization of their car fleets. Meanwhile, EU legislation imposes rising fuel 
efficiency requirements on new vehicles which will further constrain demand growth. 
 
In contrast, gasoline demand growth will continue to outpace that of diesel in Latin America, 
with growth expected to average 1.9 percent per annum on the back of an ever increasing 
fleet of passenger cars. African gasoline demand growth is projected to average 2.0 percent 
per annum.  In the Middle East, the number of vehicles, the majority of them fuelled by 
gasoline, is estimated to keep rising, which in turn will cause an increase of 1.6 percent per 
annum. Gasoline demand will expand by 1.7 percent per annum in Asia. This trend is most 
marked in China, where a 2.3 million bpd increase is expected by 2040, equivalent to growth 
of 2.6 percent per annum. By this time, the country will be home to the world’s largest car 
fleet. 
 
In India, the removal of the diesel price subsidy in October 2014 has already lowered the 
share of diesel in new car sales. Consumption of gasoline in India is forecast to expand by 
2.4 percent per annum over the outlook period.  
 
Kerosene 
Around 84 percent of kerosene demand is presently from aviation turbine use, while the 
remainder is mostly consumed for off-grid cooking, heating and lighting in residential and 
commercial premises. Aviation fuel demand has increased strongly over the past decades, 
except during recessions, and demand in that sector will continue growing throughout the 
forecast period, but at a slowing pace. 

Million bpd

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 8.51 8.42 8.61 8.71 8.75 8.76 8.60 8.35 8.11 7.83

Europe 2.20 2.05 1.99 1.92 1.91 1.83 1.71 1.57 1.45 1.33

Middle East 1.42 1.50 1.53 1.57 1.60 1.78 1.97 2.14 2.26 2.35

FSU 1.15 1.14 1.17 1.19 1.20 1.32 1.38 1.39 1.38 1.35

Latin America 1.57 1.70 1.81 1.88 1.92 2.23 2.52 2.75 2.96 3.07

China 1.75 1.88 2.13 2.37 2.58 3.26 3.87 4.25 4.55 4.67

India 0.36 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 0.64 0.70 0.75 0.81

Other Asia 2.86 2.97 3.02 3.01 3.05 3.25 3.38 3.46 3.50 3.50

Total Asia 4.97 5.22 5.56 5.82 6.09 7.09 7.88 8.41 8.80 8.97

Rest of World 2.44 2.52 2.49 2.49 2.51 2.71 2.92 3.09 3.27 3.40

Total World 22.26 22.55 23.15 23.57 23.99 25.72 26.98 27.72 28.23 28.30

Projected Regional Gasoline Demand
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Kerosene use for non-aviation purposes is in long-term decline because it is mainly being 
used for heating, cooking and lighting, where other fuels are more desirable. There are some 
exceptions, for instance in Iraq, where residential and commercial use of kerosene has 
rebounded in the years following the 2003 US-led invasion. Kerosene remains the dominant 
heating oil in Japan and South Korea. 
 
Aviation use of kerosene is forecast to grow by an average of 0.9 percent annually during the 
forecast period, down from 1.4 percent per annum between 2000 and 2014. This will result in 
an increase in global jet/kerosene from 5.6 million bpd in 2014 to 7.0 million bpd by 2040, 
with Asia accounting for nearly half of that growth, or some 0.63 million bpd. 
 
Demand for non-aviation kerosene is projected to decline by 1.8 percent per annum over the 
course of the forecast period, a significantly slower decline than the 3.9 percent per annum 
fall seen during 2000-2014. This is because the bulk of fuel substitution has already 
happened in the past. Total kerosene use is forecast to rise by 0.5 percent per annum in the 
outlook, up from 0.2 percent annually during the period 2000-2014. This results in a drop in 
demand for non-aviation kerosene from 1.1 million bpd in 2014 to 0.7 million bpd by 2040. 
Most of that decline, or approximately 0.3 million bpd, will occur in Asia. 
 
Gas/Diesel Oil 
Road use currently accounts for around 61 percent of total gas/diesel use. This is up from 53 
percent in 2000 and the share is forecast to rise to 67 percent by 2040 because gasoil is an 
expensive heating fuel so there is a strong incentive to replace it in stationary applications.  
 

 
 
The terminology used to describe the various middle distillates is not consistent and terms 
are used in different ways in different countries so in this analysis diesel is used when 
referring to diesel for road use, and gasoil when referring to heating oil and off-road uses. 
When the aggregate of road and non-road use is described, gas/diesel is used. 
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Diesel 
Diesel was the growth fuel of the globalization era because it fuelled the changing logistics of 
distribution and also provided fuel for power generation in places where the existing 
infrastructure could not keep up with surging economic growth, and more permanent 
solutions had not yet been established. During the same period, Europe experienced 
dieselization of the passenger car fleet on a large scale because of its better fuel economy, 
brand preferences but also crucially fuel pricing regimes that favoured the use of diesel over 
gasoline. Several countries such as India and South Korea followed Europe’s lead, although 
the tax advantage of diesel has recently been partially removed in a few of these countries. 
 
Global diesel demand is still growing, but growth is at a trickle, compared to before the 2008 
financial crisis. Lower economic growth has impacted the use of diesel-fuelled commercial 
vehicles and machinery, while the dynamic of the passenger car fleets across the world has 
turned towards gasoline as engine life and fuel efficiency of these cars has been improved. 
 
South Korea has been a recent success story in terms of dieselization. The share of diesel in 
the passenger car fleet there is around 23 percent and will continue to rise. In Europe, 
however, the share of diesel in new passenger car sales has stabilized, and in India it has 
started to decline following a prolonged rise in diesel prices and the subsequent removal of 
diesel price subsidies. German car manufacturers are currently trying to convert US 
customers, but with diesel cars accounting for a mere three percent of new car sales, it is too 
early to speak of dieselization.  
 
Dieselization of passenger car fleets is not expected to spread to more countries. This is 
because the recent trend has been towards more efficient gasoline engines and alternative 
fuels as well as electrifying the drive train. The perception of diesel as a more efficient fuel 
because of its greater mileage per gallon and longer engine life has been eroded by 
developments in gasoline-fuelled vehicles, while concerns about particulate emissions from 
diesel have increased. However, the number of diesel cars globally will continue to rise 
because the share of diesel cars in total new car sales is still well above that in the national 
fleets of concerned countries.  
 
Diesel demand growth will also be affected by demographic trends. The population in many 
developed countries is ageing, and people tend to drive much less after retirement. The 
driving population is even forecast to start declining in some developed countries, and from 
around 2025-2030, the decline of the driving population is expected to accelerate 
significantly. This especially affects Europe, which accounts for 26 percent of global road 
diesel demand, and is second only to Asia (31 percent) where most road diesel use is in 
commercial transportation. 
 
Although the numbers of commercial vehicles and machines running on diesel are expected 
to increase over the longer term given the continued economic growth projected in 
developing and newly-industrialized countries, the diesel intensity of economic growth has 
declined sharply. This not only reflects the passenger car fleet dynamics discussed above, 
but also relates to the general reduction in trade intensity of GDP growth. A case in point is 
the changing pattern of economic growth in China toward the domestic market as well as the 
growth markets in Africa, the Middle East and Asia. The removal of the diesel fuel price 
subsidy in India and its reduction in Malaysia and Indonesia has also slowed diesel growth. 
Chinese gasoil demand has seen minimal growth since 2012 and turned negative during the 
first three quarters of 2014, while Indian diesel use has barely grown in 2013 and 2014. 
Commercial road diesel demand will eventually recover but growth in this sector is no longer 
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guaranteed, as it seemed to be during the globalization era. 
 
Regional Road Diesel Demand 
European and US legislation mandates car manufacturers to further decrease emissions in 
their forthcoming models. Consumers prefer increasingly fuel-efficient models, but efficiency 
improvements to diesel engines have already come a long way and manufacturers will find it 
difficult to further reduce engine emissions. This means that they will have to resort to lighter 
materials, hybrid technology and alternative fuels. Diesel-electric hybrid engines entered the 
market a few years ago but they remain a niche market, and are an option on only some car 
models. The problem is cost – diesel engines are already more expensive than gasoline 
units, and adding a parallel hybrid drive further adds to the purchase price of a car.  
 
The risk of fuel substitution is lower for road diesel than for other fuels because diesel 
engines are difficult to beat in commercial applications. The only exception to this is biodiesel 
which is increasingly blended with conventional diesel oil. Diesel engines can be made to run 
on a range of other fuels, including LPG and natural gas, but they always require a small 
amount of diesel to be injected together with the alternative fuel because they cannot ignite 
by themselves in a diesel engine. LPG conversions are rare because they tend to be 
uneconomic. Diesel engines running on natural gas are attractive when the natural gas is 
cheap. This option has been making 
inroads in the US but is currently only 
suitable for fleet vehicles such as 
municipal refuse trucks which have a 
high degree of utilization. Similarly, 
some local transport operators have 
introduced battery electric buses 
which top up frequently at bus stops 
or use induction loops buried under 
the road. Although this is a growing 
market, it remains very small for now. 
 
Demand growth for diesel will be 
strongest in emerging markets in Asia and Africa. Global road diesel use is projected to rise 
from 16.5 million bpd in 2014 to 22.3 million bpd by 2040. Asia accounts for an estimated 36 
percent of this volume growth, although the highest rate of growth will be seen in Africa at 2.3 
percent per annum. 
 
Gasoil 
Gasoil is used in permanent and stationary installations, where it is relatively cheap to 
replace, but is also widely used in generators where it provides electricity when grid access 
is not available, as well as emergency and backup power.  
 
APR Energy, a leading emergency power provider, has recently reported strong demand for 
its services in Libya, Argentina, Burkina Faso, Yemen, Senegal, Mozambique and Indonesia. 
Diesel power generators are also common in India, and small-scale, solar-diesel hybrid 
systems have been mushrooming in off-grid regions of Africa and Asia. Gasoil is easiest to 
replace in stationary applications such as power generation, heating and industrial use. An 
example is power generation in inland locations in Saudi Arabia where gasoil oil use for that 
purpose has risen rapidly to nearly 300,000 bpd.  
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Global demand for gasoil oil from power generation is therefore forecast to increase until 
around 2020 before declining at 0.3 percent per annum throughout the last two decades of 
the forecast period. 
 
Bunker use of gasoil will benefit from the tightening of emission laws in 2015, 2020 and 
presumably 2025. Although shippers will initially see themselves forced to buy more gasoil 
for bunkers following each successive tightening of the emissions rules, the higher cost of 
marine gasoil compared to heavy fuel oil means they will do everything they can to avoid 
gasoil bunkering. Shippers have a variety of options, including avoiding Emission Control 
Areas (ECAs), installing scrubbers, building LNG-enabled vessels, or switching to an 
alternative fuels such as methanol and new blend-stocks of low quality, hydro-treated 
distillate blends that are cheaper than marine gasoil but meet the tightened criteria for ECAs. 
 
However, the net effect of the tighter emissions limits will be to boost gasoil use for 
bunkering, mostly in 2015, by 0.4 million bpd globally, and then by 0.1 percent per annum 
throughout the remainder of the forecast period.   
 
Fuel Oil 
Besides being the primary shipping fuel, fuel oil’s other major application is in power 
generation, particularly in emerging markets. It is here that we have seen a significant 
decline in market share over the years. Inter-fuel economics have resulted in a loss of market 
share to coal, which is considerably cheaper, and natural gas due to increasing regulatory 
pressure to shift to cleaner fuels. In addition to coal and gas, renewables are also gaining 
market share in the power mix at the expense of fuel oil. For example, solar-diesel hybrid 
solutions are increasing their presence in Africa and India to provide electricity supply in off-
grid locations.  KBC forecasts that this long-term fall in non-bunker demand will continue for 
the duration of the forecast period. 
 
The long term decline of fuel oil use in both Europe and Asia has been encouraged by 
keeping natural gas at a competitive price compared to oil products through the use of a 
discounted formula based on the price of crude. The high oil price in recent years has 
deepened this discount to fuel oil prices via price cap mechanisms in the formulae of such 
oil-indexed gas contracts. 
 
There are exceptions to this declining trend. In the oil exporting countries of the Middle East, 
fuel oil is usually sold at a heavily subsidized price, which has resulted in it retaining a 
significant market share in the power generation and industrial sectors. Environmental 
concerns often have a lower priority in these countries. Saudi Arabia in particular is adding 
significant fuel oil capacity in the coming years to meet rapidly rising electricity demand 
coupled with associated gas production shortages. Elsewhere, fuel oil has played an 
important role in the short-term balancing of markets at times of power shortages. After the 
Fukushima nuclear accident, Japan used existing spare fuel oil generation capacity which 
was available to meet power demand in the short term, whilst construction of new natural gas 
and coal plants was taking place.  The gas plants in particular required longer lead times 
because of the need for associated pipeline infrastructure.  
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The forthcoming IMO legislation will set reduced sulphur emissions limits in the ECAs along 
coastlines in Northern Europe and North America in 2015. We are expecting an initial shift in 
demand to MGO, followed by a recovery in the market share for fuel oil as the widespread 
installation of scrubbers occurs.  In the long term this results in the decline of onshore fuel oil 
demand for power generation and other uses being largely offset by projected growth in the 
use for marine bunkers, even as IMO regulation extends beyond the ECAs, and the sulphur 
limit outside the controlled areas is  eventually reduced from 3.5 percent currently to 0.5 
percent. As well as the options of using scrubbing technology or switching to MGO, vessel 
owners may also choose to switch to LNG, but we see this being limited as significant 
investment in new vessels will be required, and the lack of re-fuelling infrastructure will be a 
constraint. The sharp drop in oil prices in Q4 2014 has also reduced the economic incentive 
to use LNG in shipping, which depends on a wide gap between natural gas and conventional 
bunker fuel prices.  
 
Our fuel oil demand forecast is fairly consistent with our previous LTOEO report.  In 2040, we 
are forecasting that global fuel oil demand will be around 7.1 million bpd, compared to 7.8 
million bpd in 2013. Fuel oil demand growth over the period 2013-2040 is forecast to decline 
by 0.3 percent annually with power generation usage declining by 2.2 percent per annum 
and ‘other’ usage declining by 1.3 percent per annum The overall decline in fuel oil demand 
is offset by the increase in bunker fuel demand, with growth of 1.0 percent annually over the 
2014-2040 long-term outlook period. 
 
 
3.4 Outlook for Crack Spreads 

Over the period to 2017/2018, substantial increases in non-refinery supplies (from NGL’s, 
biofuels etc.) will constrain incremental demand for refined petroleum products at a time of 
major additions to global fuel oil destruction capacity. As a result, KBC anticipates: 
 

 the build-up of a substantial potential surplus of light ends  

 a balanced to slight deficit position for middle distillates, supported by stronger demand 

growth and less incursion from non-refinery supplies 

 a large potential deficit of fuel oil, though this may continue to be attenuated by 

increased allocations of crude to independent refiners in China, which will reduce their 

demand for straight run fuel oil as feedstock 
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In practice these potential surplus/deficit positions will not accrue. The potential imbalances 
will be corrected by utilization of global cracking units at below capacity. Refiners will require 
a signal from the market to continue to operate cracking units below full capacity. This will 
take the form of a compression of crack spreads with consequent low overall returns to 
cracking leading refiners to operate their upgrading units at less than full capacity. There will 
be downward pressure on crack spreads for light ends, in particular, and support for fuel oil 
cracks.  
 
Europe 
European product cracks in 2014 were similar to those in 2013, but with better performance 
in light distillates (naphtha and gasoline), and weaker performance in middle distillates (jet, 
diesel and gasoil). Low sulphur fuel oil markets strengthened but high sulphur fuel oil 
markets weakened marginally in 2014 vis-à-vis 2013. In 2014 versus 2013, gasoline cracks 
posted growth of $0.82/bbl, naphtha $2.11/bbl, LSFO $0.91/bbl, while high sulphur fuel oil 
(HSFO) lost $0.64/bbl. At the same time middle distillates all slipped back in 2014, after a 
strong performance in 2013, with jet/kerosene and gasoil falling by $0.70/bbl and $0.88/bbl, 
respectively, and diesel falling further, by $1.60/bbl. 
 
Gasoline had a weak start to the year but soon recovered and performed well as supplies for 
components were tight, refinery maintenance in the US and Europe limited production, 
substantial refinery capacity closures to the tune of 250,000 bpd in Europe curbed gasoline 
output, and strong demand from West Africa, Red Sea and Asia boosted exports. Gasoline 
cracks averaged $11.00/bbl in 2014.  
 
Naphtha cracks gained the most in 2014 with strong demand for gasoline blending and 
reforming, and occasionally strong pull from Asia’s petrochemical sector. Inexpensive LPG 
and allowance of condensate exports from the US capped naphtha’s strength. Cracks for 
naphtha averaged minus $4.12/bbl in 2014. 
 
In the first quarter of 2014, distillates were supported by good heating demand over the 
winter, with exports even going to the US East Coast, in the grip of a ‘polar ‘vortex’, and to 
West Africa. However, distillate cracks soon were brought back into their range by high 
refinery utilization in the US, with imports streaming steadily across the Atlantic, as well as 
higher ULSD exports from Russia. New export refineries either starting up or nearing 
completion in the Middle East, geared up for distillate production, also added to the bearish 
sentiment. Distillate cracks recovered strongly around autumn, with heavy autumn refinery 
maintenance in the US, Russia and Europe limiting European supplies. Falling product prices 
also made arbitrage economics difficult for diesel from the US and for kerosene from Asia. 
Lower prices have also driven additional demand, or perhaps we should say ‘brought 
forward’ demand, particularly with stocking up in preparation for winter. Kerosene cracks 
averaged $16.50/bbl while diesel and gasoil cracks average $16.30/bbl and $14.30/bbl. 
 
Fuel oil cracks have diverged in 2014, with LSFO strengthening compared to 2013, and 
HSFO weakening. From a weak start on low demand in Europe, LSFO strengthened to 
minus $11.36/bbl partly based on lower low sulphur crude and LSSR (low sulphur straight 
run fuel oil) exports from Libya. HSFO had a weak 1H 2014 with stagnant exports to Asia, 
but then surged to minus $13.95/bbl in December as stocks in Asia plunged and buying 
picked up on low product prices. Bankruptcy of OW Bunker led to a surge in fuel oil structure 
and cracks towards the end of the year. The Lo-Hi fuel oil spread widened from $3.50/bbl in 
2013 to $5.06/bbl in 2014 despite the expectations of upcoming ECA specification change. 
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European Products Cracks vs Brent, 1995 - 2020 

 
 
Looking forward, KBC expects cracks in NW Europe to remain relatively stable in the short 
term to 2016. Naphtha exports to Asia should recover to an extent with improved economic 
activity, although there will be stiff competition to cover petrochemical feedstock demand 
from condensate-split naphtha and LPG. Distillate cracks should show some improvement, 
despite the start-up of new export-orientated refineries in the Middle East and India, with 
cargoes mainly heading East, covering Asian demand growth. Gasoline cracks are expected 
to weaken in the near-term, as exports to the US struggle against high utilization of US 
domestic refineries supplied with cheap crude feedstock. Fuel oil cracks, however, are 
expected to be supported through 2016 by large additions to cracking capacity. In the case of 
LSFO this will be offset by reduced demand due to tighter fuel emission specifications in 
marine Emission Control Areas (ECAs) beginning in 2015. HSFO is expected to be 
supported by increased exports to Asia, and also reduced supply, as new and upgraded 
refineries in Russia and the Middle East limit the availability of HSFO.  
 
Further out to 2020, there will be some divergence between rising cracks for light and middle 
distillates and weakening cracks for fuel oil. The widening on the spread between the cracks 
from the top to the bottom of the barrel is partly driven by inflation, with our prices expressed 
in nominal US$ terms. Nonetheless, light and middle distillates cracks will perform better 
after the large additions to upgrading capacity in the next few years have been absorbed. In 
the meantime, fuel oil cracks will continue to be supported by reduced supplies. Naphtha 
cracks will struggle to improve, limited by competition from alternative feed-stocks in the 
petrochemical sector but underpinned by demand for gasoline blending and reforming.  
 
US Markets  
2014 US Gulf 3-2-1 margins vs LLS rode the highs and lows of seasonal demand. Transport 
fuel demand typically is the seasonally weakest in the end of January and tops out twice—
first around the July 4th national day holiday and then again at Labor Day. The last date 
typically marks the end of school holidays, a return to classes and an end to holiday travel. 
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August/September also sees an end to ‘summer’ grade gasoline and a shift back to ‘winter’ 
grade that itself ends the next year in April. Summer grade gasoline thus benefits from strong 
volume demand and (relatively) more expensive components needed to make the lower RVP 
specification. 
 
Accordingly, gasoline prices in summer (April-August) are typically more ‘expensive’ than the 
alternative winter (January-March and September-December) shoulder months. Cracks 
follow suit. The 3 (LLS) : 2 (gasoline) : 1 (ULSD) crack chart below tells the story. 
 

US 3-2-1 Crack Spread (LLS) 

 
 
US refiners continue to see strong global advantages relative to all other locations on less 
expensive (domestic) US crude feedstock as well as low variable energy costs in their 
manufacturing process. KBC estimates that the cost advantage alone from ‘cheap’ US 
natural gas for a refinery of the same size and complexity located in the USGC vs. NW 
Europe is at least $1.50/bbl—possibly as much as $2.50/bbl depending on how one fully 
values imported electricity, heat, water, fuel gas, hydrogen, etc. At current low oil price 
environment, this discount is smaller but clearly, USGC refiners have structural advantages 
of low variable cost of production.  
 
One can see that a significant contribution to the ongoing strength in US refining margins is 
the view of LLS and WTI prices below that of Brent. That view is predicated on our base 
assumption that US crude will continue to remain prohibited from exports. Should that 
prohibition be removed, US crude prices would again rise and US refining margins would see 
a virtual one-for-one drop for every dollar per barrel increase in the WTI/LLS to Brent spread.  
 
While gasoline rightly continues to receive a focus in the US as it is the largest single product 
made, middle distillate cracks have exceeded gasoline for a number of years. US refiners are 
slowly catching on. Distillate production continues to climb while gasoline production remains 
largely constant. The gasoline/distillate ratio therefore has been dropping as all the capacity 
additions and modifications to unit configuration are designed to produce preferentially more 
incremental barrels of distillate product rather than gasoline.  
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This distillate drive is not only reflected in lower naphtha prices, but naphtha cracks remain 
poor relative to crude and largely narrow relative to gasoline. There is a positive, but not 
overriding incentive to reform naphtha to gasoline, but in truth 2014 has seen the naphtha 
price set by the alternative value of its aromatic content rather than for its (gasoline) transport 
fuel value. As US LTO production continues to grow, the extremely light nature of this 
incremental supply continues to suppress naphtha values. Only US exports of naphtha and 
perhaps even condensate would relieve that supply-side pressure on naphtha prices—as set 
by reforming into gasoline. 
 
Residual oils will be impacted by the switch in bunker fuel specifications in the North 
American ECA from January 2015. Permissible levels of sulphur in marine fuel will drop 
significantly. Our view is that the ‘high-low’ spread between 3.5 percent and 1.0 percent 
sulphur fuel oil should narrow significantly as demand switches from both grades into 
distillate. At that point, it remains an open question, but our view is that the commercial need 
for the 1 percent sulphur grade disappears virtually entirely. Accordingly we can see a 
scenario play out where only the 3.5 percent material remains and, as today, is exported 
largely to Asia or parts of Latin America. As we approach the end of 2014, the collapse of the 
‘Hi-Lo’ has not yet happened. But it is the sign we are watching for. 
 
In summary, the outlook for US refining margins remains not only robust in absolute terms, 
but also strong relative to the rest of the world on continuing wide discounts for WTI and LLS 
versus Brent, and a significant energy cost advantage. This view is largely predicated on a 
prohibition of US crude exports. But even if US crude does move offshore, the US LTO 
revolution has driven variable costs so low, that the US refiner is likely to remain the 
incremental source of the region’s, if not the world’s incremental product supply. 
 

US Gulf Crack Spreads vs LLS, 1996 – 2020 
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Singapore 
On a global basis, over the period to 2017/2018, substantial increases in non-refinery 
supplies of petroleum products will constrain incremental world demand for refined petroleum 
products at a time of major additions to fuel oil destruction capacity. As a result, on a global 
basis, KBC anticipates the build-up of substantial potential surplus position for light ends, 
with a more balanced position for middle distillates  and an offsetting potential deficit of fuel 
oil. 
 
However, these global trends will be much less apparent in Asia, due to strong growth in 
demand for transport fuels and a more balanced schedule of additions to regional cracking 
capacity. There will also be differences in differentials between petroleum products in various 
regions resulting from the fact that the US (for much of the year) is the global point of price 
discovery for gasoline, a role taken by Europe for gas/diesel oil and Asia for fuel oil and to a 
lesser extent also for petrochemical naphtha. 

Singapore Crack Spreads vs Dubai, 1995 – 2020 

 

In Asia, crack spreads at Singapore performed quite similar to Europe with strength in 
naphtha and gasoline, and weakness in middle distillates and residual fuel oil. Naphtha 
markets strengthened on the back of healthy petrochemical demand at lower oil prices, while 
robust regional demand for gasoline emanating from Indonesia, Vietnam, Malaysia and 
export demand to the Red Sea propped gasoline cracks up. Distillates again struggled with 
generally high stock levels in Singapore and the buffer of incremental supplies from the new 
Middle East export refineries. Fuel oil cracks started the year weak but ended it at 
exceptionally strong levels of minus $5.35/bbl for HSFO owing to the OW Bunker bankruptcy 
and strong buying interest at substantially lower fuel oil prices. 
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KBC expects the key developments related to crack spreads at Singapore over the period to 
2020 to be: 

 weaker cracks for gasoline through 2017, down to annual averages of around or a 
little below $12/bbl, followed by a gradual and shallow recovery to around $13.50/bbl 
by 2020, with support from moderate growth in car sales in key Asian markets 
comprising some of the world’s most populous countries;   

 relatively stable cracks for 0.05 percent sulphur gas/diesel oil at around $17/bbl 
through 2017 (somewhat below the more buoyant levels of 2011-2013), followed by a 
progressive gradual rise towards $20/bbl by 2020, with good support from improving 
levels of regional economic growth prompting rising levels of commercial transport; 

 stronger cracks for fuel oil with 180 cSt material at around minus $7/bbl through 2018 
supported by substantial additions to fuel oil destruction capacity. Thereafter, as the 
pace of new additions to cracking capacity begins to slow down, fuel oil cracks are 
expected to decline progressively as the share of fuel oil in the demand barrel 
continues to shrink    

The spread between 0.05 percent sulphur gas oil and 180 cSt fuel oil which averaged 
$27.25/bbl in 2013 and a likely $26/bbl in 2014, is expected to fall back to around or a little 
below $24/bbl over the period to 2017 before rising again to $28/bbl in 2020. Meanwhile, 
KBC forecasts that the premium for gas/diesel oil (0.05 percent sulphur) over 95 octane 
gasoline in Asia at Singapore, which has narrowed in 2014 to around $2.50/bbl, will increase 
again to $5/bbl in the next few years and further to $6/bbl by 2020. This will continue to 
provide an incentive for refiners to maximize production of middle distillates at most times 
each year.   

On a global level and in the long run, product markets will be extremely long in light ends, 
resulting in LPG supply displacing conventional naphtha demand, with gasoline cracks 
supported by refinery closures, import demand in West Africa and the Red Sea, and the 
search for blending components. Middle distillate markets will be balanced to long with the 
level of hydrocracking and coking capacity investments, and large export forces geared 
towards diesel capacity in the Middle East, and will only start to tighten after refinery 
rationalization takes place. Straight-run fuel oil markets will be tight, based on the level of 
conversion investment planned, but cracked fuel oil markets will weaken in 2015 with the 
ECA bunker fuel specification change transferring 250-300,000 bpd of low sulphur fuel oil 
(LSFO) demand into demand for 0.1 percent marine gasoil. 
 
3.5 Refining Margins and Product Price Developments 

We project global refining capacity to grow by 8.0 million bpd between 2014 and 2020, with 
global product demand growing by 8.6 million bpd in the same time frame. Non-refinery 
supply will increase by 3.8 million bpd, implying a net “call on refining” for refined product 
supply of only 4.8 million bpd. The massive mismatch between refining capacity growth and 
call on refining will result in the need for further capacity closures in Europe, Asia and 
potentially even the North-eastern US. 
 
Refining margins in Europe and Asia (at Singapore) have fallen on an annual average basis 
in both 2013 and 2014 at a time of relatively weak growth in economic activity and oil 
demand. In North America, margins also fell in 2013 in the US Gulf but rallied quite strongly 
in 2014 with the advantage of relatively cheap domestic crude prices.  Over the period to 
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2017/2018, we anticipate large additions of new crude distillation and conversion capacity 
that will weigh on crack spreads for transport fuels.  This will either drive down utilization 
rates further, or more likely will drive further refinery rationalization, especially in areas of 
negative demand growth.  After 2017, we see a progressive improvement in product cracks 
that should restore margins towards mid-cycle levels by 2020. 
 
3.5.1 Recent Developments 

For the main refining centres, gross refining margins for high conversion capacity, or in multi-
product crack spreads in the case of LLS in the US Gulf, are summarized below: 

 North West Europe (NW Europe) averaged just above $2.50/bbl in 2014, and were 

slightly down compared to $2.68/bbl in 2013 (basis Brent)   

 Singapore averaged $4.51/bbl in 2014, down from $4.80/bbl in 2013 (basis Dubai) 

 In the US Gulf, the 3-2-1 crack spread (basis LLS) rose to $13.30/bbl in 2014 compared 

to $12.20/bbl in 2013, while FCC/coking Maya/Mars increased to $7.60/bbl in 2014 from 

$5.92/bbl in 2013.   

Relatively cheap dated Brent provided major support to European refining margins in the 2H 

2014 but margins at Singapore were undermined by relatively expensive Dubai crude. In 

effect, surplus Atlantic Basin barrels were discounted to force them to clear into Asian 

markets. In the process, part of the pressure on refining margins due to global surplus 

capacity, which had been concentrated on Europe, was transferred to refiners in Asia 

(Singapore), now exposed to relatively expensive Middle East and regional feedstock prices 

and the rising availability of export products from Saudi Arabia after the SATORP refinery 

reached full capacity in August 2014.         

 

In 2014, in comparison to 2013, US Gulf refiners benefitted from the ongoing discount of LLS 
below dated Brent. This coupled with inexpensive gas/energy costs resulted in high margins 
and refinery throughput in the US in 2014. The US cemented their spot as the leading 
refining centre and continued to export high volume of products, thus crushing margins 
elsewhere.  

International Refining Margins 
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3.5.2 Outlook for Refining Margins  

Net additions to global refinery capacity are likely to be maintained at a modest level for a 
fourth consecutive year in 2014, at a little below 1.0 million bpd (see chart below). This 
follows net additions of just 700,000 bpd in 2013. In the two preceding years, major closures 
had restricted combined net additions to just 400,000 bpd. This was due to the combined 
impact of refinery closures and delayed completions, not least in China where levels of oil 
demand growth have dropped quite sharply due to lower economic growth, causing the 
Chinese majors to delay bringing new capacity on stream.      

Net Changes in World Crude Distillation & Condensate Splitting Capacity 

End Year Basis, Likely Projects 

 
 
Current projections of additions to capacity over the period 2015-2018 are substantially 
higher than expected levels of growth in demand for refined petroleum products (of less than 
1.0 million bpd), due not least to major additions to non-refinery supplies of oil products. This 
will lead to further periods of relatively low refinery utilization and poor margins, especially in 
Europe, that will in turn result in further rationalization of capacity. There will also be 
significant further delays in new refinery completions, not least in Asia since much of the 
additional capacity is in China where rates of economic and oil demand growth have fallen to 
below expectations at the time the new capacity was first planned.  
 
Announced refinery capacity closures since 2009 have amounted to some 5.2 million bpd 
globally. Refinery closures are impacting not just on Europe, which accounts for 40 percent 
of total closures, but also on the Americas and Asia Pacific. Given the large schedule of 
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additions to global refining capacity and consequential potential low levels of utilization, 
further closures are inevitable 
 

Over the period to 2018, the projected changes in refinery capacity substantially exceed 
incremental demand on refining, not least because the latter is trimmed back significantly by 
additional supplies of oil products from non-refining sources, including NGLs, biofuels and 
XTLs. This implies further periods of poor margins, especially in Europe, though US refiners 
are expected to remain protected by relatively low priced North American crude. Poor 
margins will lead, in turn, to further (presently unannounced) closures of capacity which are 
not reflected in the net changes shown in the chart above. Thus, over the next few years, 
KBC expects intermittent periods of poor margins which will be required to drive the ongoing 
process of refinery rationalization.   
 
While new additions to crude distillation capacity may continue to be quite significantly offset 
by further refinery closures, the same cannot be said of the ongoing large wave of new 
additions to cracking capacity.  
 

Net Changes in World Catalytic Cracking Equivalent Capacity 

 

 
 

Over the five year period from 2009 to 2013, net additions to world cracking capacity 
averaged as much as 1.4 million bpd of catalytic cracking equivalence each year. In 2014, 
added 1.2 million bpd of catalytic cracking equivalence capacity. In contrast, between 2015-
2018, likely annual additions to cracking capacity are currently seen as high on average as 
1.7 million bpd. A little more than half of this is in the Atlantic Basin, most of which is not 
related to new crude distillation capacity and thus seen as less likely to be delayed. Over the 
same period, annual additions to cracking capacity in Asia are projected to average 700,000 
bpd, equivalent to around 40 percent of the global total. However, most of this is coming 
together with crude distillation often at new refineries, or in association with major additions 
to existing capacity. As such, new cracking capacity in Asia is more likely to be delayed, not 
least in China, where new refining capacity is being pared back in line with reduced levels of 
oil demand growth.      
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Together with abundant additional supplies of condensates and NGLs, the implication of the 
large addition to global fuel oil conversion capacity over the period to 2018 is a large 
potential surplus of distillate products, especially light ends, and an offsetting potential deficit 
of fuel oil. In practice, however, this potential imbalance will be rectified by under-utilization of 
available global cracking capacity. It will require market signals for this to occur, in terms of 
reduced returns to cracking operations. Potentially low levels of utilization of CDU capacity 
together with the economic need to constrain use of upgrading will continue to pressure 
refinery margins outside of the US over the period through 2018, as shown in the chart 
below: 
 

Development of Global Refining Margins 

 
 
3.6 Mediterranean Refining Market Outlook 

KBC’s Mediterranean Europe refined product balance shows the region to be historically 
surplus in gasoline to a level of 367,000 bpd in 2010 but declining to 317,000 bpd by 2015 
primarily owing to refinery capacity closures. With additional regional conversion capacity as 
well as an overall decline in gasoline demand, KBC forecasts the surplus regional gasoline 
level will further increase to 361,000 bpd and 387,000 bpd by 2020 and 2025 respectively. 
On the other hand, Mediterranean Europe has and will continue to incur a middle distillate 
deficit in both kerosene and gas/diesel oil. In 2010 the regional kerosene deficit stood at 
87,000 bpd. With an increase in the region’s conversion capacity (predominantly 
hydrocracker capacity) KBC forecasts a reduction in the regions kerosene deficit to 54,000 
bpd by 2015. With no new refinery projects defined past 2018, the forecast is for this 
kerosene deficit to widen again to 70,000 bpd by 2025 with continued kerosene demand for 
air transportation. For gas/diesel oil, the region’s deficit in 2010 stood at 458,000 bpd and is 
expected to fall to 421,000 bpd by 2015 with additional regional conversion capacity coming 
online and tepid demand. Looking forth, the region’s diesel/gasoil deficits are expected to 
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widen to 504,000 bpd by 2020 and 563,000 bpd by 2025 as more refineries undergo 
rationalization and demand growth recovers at lower oil prices. Mediterranean Europe has 
historically been balanced to short on fuel oil over the past 5 years, although this deficit is 
expected to widen to nearly 100,000 bpd by 2025. 
 
Overall the regional refinery economics over the coming 2-5 years will favour hydrocracker 
configured refineries producing larger yields of middle distillate to support the regions deficit 
in the refined products for which premium crack spreads are forecast to remain. 
 

 
 

 
 
KBC expects Israel’s structural deficit in LPG to increase from around 3,000 bpd in 2010, to 
7,000 bpd by 2025. Gasoline is currently in deficit of 7,000 bpd and it will grow further to 
15,000 bpd by 2025 on strong demand growth and price subsidies. The deficit in naphtha is 
expected to remain steady at around 1,000-2,000 bpd. 
 
Jet / kerosene is forecast to remain surplus but to a smaller extent than before by 2025 with 
a length of 3,000-4,000 bpd. The larger surplus of gasoil/diesel got eroded from around 
19,000 bpd in 2011 to a deficit of 16,000 bpd in 2012, but has swung back into a surplus of 
22,000 currently. Gasoil/diesel is forecast to remain surplus through 2025 but with a 
reduction in its length to 13,000 bpd. Fuel oil is currently in surplus of 37,000 bpd owing to 
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replacement by natural gas/LNG in Israel’s power sector, and will continue to be in surplus of 
40,000 bpd in 2025. 
 
The changing product balances have important implications for Israeli refinery margins. The 
bedrock of refinery margins at present is middle distillates, like jet/kerosene and gas 
oil/diesel. Moderately tightening balances should be supportive of distillate cracks and 
refining margins. 
 

 
 
3.7 Petrochemical Price Forecasts 

 
Petrochemical Feed-stocks 
Petrochemical production and prices are largely influenced by feedstock prices. Various 
types of petrochemical feedstocks were used in petrochemical production and they end to 
vary widely from country to country depending on availability of feedstocks. Naphtha is 
predominantly used for petrochemical production in Asia and Europe whereas natural gas 
liquids are mainly used in the Middle East and North America. 
 
Due to increased availability of shale gas in the North America, ethane and propane 
feedstocks are increasingly used in petrochemical production and feedstock slate as a result 
is getting lighter. Asia and Europe remain heavily reliant on naphtha derived from refineries 
and condensate splitters. However, coal-based methanol feedstock is increasingly used for 
olefins production, but localized in China.     
 
Supply of petrochemical products tends to vary from region to region due to different yields of 
petrochemical products from each type of feedstock. Increasing use of ethane feedstock in 
North America is expected to raise ethylene supply significantly higher than any other region. 
As a result, numerous producers have announced downstream polyethylene expansions in 
conjunction with new cracker projects and debottlenecks. Meanwhile, refining and 
condensate splitting capacity expansions integrated with aromatics plants utilizing naphtha 
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feedstocks in the Asia and Middle East are driving benzene, toluene, mixed xylene and 
paraxylene supplies. 
 
Generally, ethylene feedstocks are changing and the average feed slate has become lighter 
in recent years, thanks to rapid growth of ethane cracking in the Middle East and, more 
recently, with conversion of most existing capacity in the US. Little additional ethane-based 
capacity is expected in the Middle East in the medium term, after completion of current 
projects, due to lack of availability. In the long term, KBC actually expects feed slates to grow 
heavier once the current surge in US ethane supply plateaus. 
 
Ethylene Capacity 
Global ethylene capacity currently stands at 
165 million tpa in 2015 and is expected to 
expand at an annual growth rate of 2.3% 
between 2015 and 2020. Almost of half of 
global capacity additions is projected to 
come from North America and Asia. Asian 
ethylene capacity is forecast to increase by 
0.6% per annum through to 2020 from a 
baseline of 58 million tpa in 2015. China has 
completed numerous capacity additions in 
recent years, but the pace of capacity 
additions in integrated projects have slowed down following delays and cancellations of 
refinery-integrated naphtha cracker projects. However, given its huge coal reserves, China 
continues to expand Coal-to-Olefins (CTO) and Methanol-to-Olefins (MTO) capacities. China 
has a long list of steam crackers, CTO and MTO projects, but many of them were not 
confirmed at the moment and excluded them from our capacity forecast. 
 
The largest projects declared for the next few years are in India where Reliance and Oil and 
Natural Gas Corporation (ONGC) each have world-scale projects in engineering. 
Demographic trends have led to declining domestic demand in Japan. As a result, Japanese 
petrochemical companies have been consolidating, and closures have been both announced 
and executed to manage the industry’s over-capacity situation. Major capacity changes in the 
region are listed below. 
 

 
 
The Russian Federation plans to expand its ethylene capacity from 5 million tpa to 10 million 
tpa by 2020. Three naphtha crackers from Rosneft, Nizhnekamskneftekhim and Gazprom, 
along with one gas cracker from SIBUR, are aimed at fulfilling this ambitious goal. However, 
project financing may be challenged by the rouble’s recent tumble. 

KEY ASIAN ETHYLENE CAPACITY PROJECTS

Country Company Location Capacity (000)tons Feedstock Start Up Status

CHINA PetroChina Sichuan Ethylene Pengzhou 800 Naphtha 2013 Started

Sinopec Shanghai Petrochemical Jinshanwei (150) Gas Oil 2013 Shut down

Sinopec Wuhan SK Ethylene Wuhan 800 Naphtha 2013 Started

Wison Clean Energy Nanjing 135 MTO 2013 Started

Pucheng Clean Energy Chemical Weinan 300 MTO 2014 Construction

Fujian Refining & Petrochemical Quanzhou 300 Naphtha 2016 Engineering

INDIA BCPL Lapetkata 220 Naphtha 2014 Construction

ONGC Petro Additions Dahej 1100 Ethane/Propane 2015 Construction

Reliance Industries Jamnagar 1600 Refinery Offgas + Propane 2015 Engineering

JAPAN Chiba Chemicals Ichihara (163) Naphtha 2013 Shut down

Misubishi Chemical Kashima (376) Naphtha 2013 Shut down

Sumitomo Sodegaura (405) Naphtha 2015 Planned Closure

Nishi Nippon Mizushima (248) Naphtha 2016 Planned Closure

PHILIPPINES JG Summit Olefins Corp Bantangas 320 Naphtha 2014 Construction

TAIWAN CPC Linyuan 720 Naphtha 2013 Started
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Middle Eastern ethylene capacity is forecast to expand by 1.4% percent per annum in the 
period to 2020 from a baseline of 33 million tpa in 2015. Imminent projects are mainly based 
upon ethane and propane, while longer term (as noted earlier) they will increasingly be 
based on heavier feedstock options as ethane supply is constrained.  
 

 
 
Led by the US, North American ethylene capacity is forecast to expand by 5.5% per annum 
to 2020 from 2014 baseline of 35 million tpa. All of the projects will use ethane feedstock. 
The one exception is Dow Freeport, which will invest in propane cracking flexibility to 
strategically support their internal propylene requirements. US Gulf Coast ethane was at 
natural gas fuel equivalent price levels for all of 2014. Many Midcontinent gas plants have 
been forced into ‘rejection’ mode, whereby ethane is left in natural gas rather than being 
recovered. Fuel value pricing is expected to continue until significant amounts of new 
capacity come to market in 2017 as shown in the following table. The Braskem-Idesa cracker 
project was driven by Mexican polyethylene demand, not shale gas availability. It remains on 
schedule to start production in July 2015. Projects listed with a status of Planning are not 
included in the forecast volumes. 

 

 
 
Petrochemical Price Forecasts 
Petrochemical demand is closely tied to developments in the general economy. An 
assessment of future economic growth prospects must therefore be the starting point for any 
analysis of petrochemical and polymer markets. KBC’s overall economic scenario was 
presented previously in the refining section.  In summary, reasonably good long-term trend 
growth is projected, easing over time, with much stronger growth in the developing regions 
and particularly in Asia. 
 

KEY MIDDLE EASTERN ETHYLENE CAPACITY PROJECTS

Country Company Location Capacity (000)tons Feedstock Start Up Status

SAUDI ARABIA Saudi Kayan Jubail 150 Ethane/Propane 2014 Construction

Sadara (Dow/Saudi Aramco) Jubail 1500 Mixed Feedstocks 2016 Engineering

Petro Rabigh Rabigh 300 Ethane/Propane 2017 Engineering

IRAN Kavyan Petrochemical - Phase 1 Assaluyeh 1000 Ethane 2013 Started

Kavyan Petrochemical - Phase 2 Assaluyeh 1000 Ethane 2014 Construction

Ilam Ilam 490 Ethane/Propane 2014 Construction

Gachsaran Petrochemical Gachsaran 1050 Ethane 2015 Construction

QATAR Qatar Petrochemical/Qatar Petroleum Umm Said 480 Ethane 2017 Engineering

Qatar Petrochemical/Qatar Petroleum Ras Laffan 1400 Ethane 2018 Engineering

UAE Borouge III Ru Wais 1500 Ethane 2014 Engineering

KEY NORTH AMERICAN ETHYLENE CAPACITY PROJECTS

Country Company Location Capacity (000)tons Feedstock Start Up Status

CANADA Nova Corruna 168 Ethane 2018 Planning

MEXICO Braskem-Idesa Nanchital 1050 Ethane 2015 Construction

USA BASF Total Port Arthur 150 Ethane Mar 2014 Operating

LyondellBasell LaPorte 386 Ethane Sep 2014 Operating

Williams Geismar 271 Ethane Dec 2014 Commissioning

INEOS Alvin 200 Ethane 2015 Construction

LyondellBasell Channelview 115 Ethane 2015 Construction

LyondellBasell Corpus Christi 369 Ethane 2015 Construction

Westlake Lake Charles 113 Ethane 2015/2016 Construction

ChevronPhillips Sweeny 1500 Ethane 2017 Engineering

ExxonMobil Baytown 1500 Ethane 2017 Engineering

Oxy/Mexichem Ingleside 544 Ethane 2017 Engineering

Dow Freeport 1700 Ethane 2018 Engineering

Formosa Point Comfort 1100 Ethane 2018 Engineering

Sasol Lake Charles 1500 Ethane 2018 Engineering

Badlands NGL Bakken Region 1500 Ethane 2018 Planning

Axiall/Lotte Louisiana 1000 Ethane 2019 Planning

Appalacian Resins Utica Region 272 Ethane 2019 Planning

Shin-etsu Plaquemine 500 2020 Planning

Shell Pittsburgh 1500 Ethane 2021 Planning

Odebrecht Wood County 1500 Ethane 2022 Planning

Formosa Louisiana 1200 2023 Planning

Aither Marcellus Region 270 N/A Planning



 Title:  Crude Oil, Refined Product and Petrochemicals 
Prices Forecasts and Market Overview 

             Date: 13 March 2015 

Ref. No: 201120                                   CONFIDENTIAL   
 Page 38 

 

 

Petrochemical consumption is driven by this growth in the general economy, and specifically 
by key sectors of it such as automotive (for polymer use in interior parts, bumpers, tyres and 
others), consumer spending (for packaging, appliances of all types, furnishings etc), 
construction (for piping, insulation etc) and others. Changes in economic activity can also 
determine a large part of apparent petrochemical demand, since they trigger inventory 
adjustments throughout the extended supply chain as well as affecting consumer purchasing 
decisions. Petrochemical and polymer demand each year is therefore a combination of trend 
growth (at or around actual GDP increases), plus or minus a (potentially large) inventory 
adjustment, plus or minus a “penetration” effect that reflects the capture of new markets from 
other materials.   
 
KBC analyses paraxylene (PX) economics and future pricing by looking at two types of plant 
in each main producing region – (a) a non-integrated unit that converts market-priced mixed 
xylenes into PX, with some co-production of orthoxylene (OX), and (b) an integrated 
naphtha-to-PX complex with some co-production of benzene. The non-integrated approach 
was once followed by numerous producers, but has become increasingly rare. Many very 
large, integrated, low cost complexes have been built in Asia and the Middle East in recent 
years to supply the now-dominant Asian market which has become the global price setter. As 
the marginal (highest cost) route to PX, the remaining non-integrated plants in Asia still 
normally make small positive cash margins, but only rarely (since 2000) achieve any positive 
ROI. In Europe, their returns have progressively fallen towards and below cash break even. 
Our current price projections would yield acceptable returns to best new integrated projects 
in Asia and the Middle East and this is the basis from which we forecast PX pricing. 
 
3.7.1 Olefins 

Ethylene demand is expected to grow at close to global GDP. Ethylene is a basic building 
block for many petrochemical derivatives, with polyethylene and ethylene glycol having the 
highest demand by far. Global ethylene has grown at 4.4% per annum between 2009 and 
2014 and annual demand growth is projected to moderate to 3.3% between 2015 and 2020. 
Polyethylene (LDPE, LLPDE and HDPE) capacity expansions had been traditionally a key 
driver behind ethylene demand growth. Spurred by downstream polymer capacity 
expansions, China and Middle East in recent years have led global ethylene demand growth. 
China will continue to propel demand growth and its growing deficits spurring capacity 
additions elsewhere. Besides China, strong ethylene demand growth in the US is expected in 
view of numerous ethylene derivative projects mainly PE and Mono Ethylene Glycol (MEG) 
planned in the US. Incremental ethylene supplies from shale gas-based projects will provide 
an impetus for production of export-oriented ethylene derivatives in the US. KBC expects 
future ethylene demand growth will come mainly from US and China.  
 
Propylene demand has increased more rapidly than that for ethylene for many years – by 
around 5.1% per annum through 2009 to 2014 period compared to 4.6% for ethylene during 
the same period. This is mainly because global demand for polypropylene outpaced that of 
polyethylene. Continuous development of new grades and applications is contributing to 
stronger growth in demand for polypropylene, generating demand for propylene feedstock. 
There is competing demand for propylene feedstock from other downstream chemicals such 
as acrylonitrile (ACN) and propylene glycol, which often result in propylene deficit. 
 
Propylene has traditionally been made as a co-product to ethylene in steam crackers and 
gasoline in fluidized catalytic cracking units (FCCs). In recent years, rising demand for 
propylene has led to a new generation of FCC configurations and catalysts designed to 
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maximize propylene yields from vacuum gasoil feedstock. As demand for propylene has 
continued to outpace these relatively low yield routes to marginal supply, the attractiveness 
of on-purpose propylene has increased markedly. Beyond traditional steam cracking, 
propane dehydrogenation (PDH) and Methanol-to-Propylene (MTP) facilities were being 
developed for on-purpose propylene production. China has been the leader in PDH capacity 
additions, but the US is now following closely behind. Over 10 million tpa of new PDH 
capacity is due to start in the next three years, mostly in the US and China. 
 

Margins between polypropylene and propylene prices recovered in 2014, especially in Asia 
and the US after sustained decline for the past several years. However, current strength in 
margins is expected to weaken marginally in coming years, partly due to increased 
availability of propylene from traditional stream crackers and on-purpose PDH plants. 
 
3.7.2 Aromatics 

Benzene demand has been growing somewhat more slowly than ethylene, by around 0.5% 
per annum, and we expect this to continue – more than 50% of consumption is for styrene, 
and polystyrene (PS) continues to lose market share to polyolefins. Environmental 
regulations requiring lower benzene content in gasoline are adversely affecting benzene 
demand particularly in the US and Europe. Falling gasoline demand in Europe and Japan, 
and withdrawal of fuel subsidizes in Asia dampening fuel demand will have negative impact 
on benzene demand growth. New benzene capacities are added in Asia and Middle East for 
domestic and export markets in conjunction with aromatics capacity additions. Although 
refineries remain major benzene producers, integrated condensate splitters and paraxylene 
facilities are emerging key co-product benzene suppliers in Asia. New condensate splitters in 
South Korea, China, Singapore and Brunei are integrated with aromatics reformers. Pygas 
feedstock availability from new ethylene plants is similarly contributing to incremental 
benzene supplies. Most new pygas will be processed for benzene recovery, and most 
integrated aromatics complexes (primarily targeting PX production) will co-produce 
significant benzene. Beyond these inevitable “co-product” sources, little additional on-
purpose benzene will be required. 
 
Xylene has grown far more strongly and will continue to do so in the short-medium term, 
driven by PX production capacity expansions. New PX capacities were being added 
generating demand for mixed xylene.  
 
Xylene has traditionally been produced through reformate and pygas routes, through xylene 
is increasingly produced through toluene disproportionation (TDP), where extracted toluene, 
almost all (80%), is converted into benzene and xylene via TDP process. Almost all 
regions/locations have potential toluene surpluses and chemical toluene price is somewhat 
“notional” in that trade at market price is quite limited.  
 
KBC develops its BTX chemical market price projections in relationship to gasoline prices. 
The economics of aromatics extraction, and of toluene conversion via de-alkylation (TDA) 
and/or TDP, are so site-specific (and in the latter cases normally based upon local feedstock 
blending values rather than chemical market prices) that we do not find their analysis helpful 
in projecting future chemical BTX pricing.  
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3.7.3 Derivatives 

Paraxylene demand has been growing strongly as polyester fibre and PET bottle resin 
markets increased rapidly in developing markets, for domestic as well as export use. Global 
PX demand grew at 6% per annum between 2009 and 2014 and we expect growth to ease 
significantly through 2015 to 2020 though remaining above that for the primary aromatics. 
 
China has been a key driver behind global PX demand growth accounting for 40% of global 
consumption. China’s PX demand has been growing strongly with domestic production 
growth unable to keep pace with demand, resulting in widening deficit. Strong Chinese 
demand growth and growing deficits is generating opportunities for Asian and Middle East 
producers to expand PX capacities through the refining and condensate splitter projects. 
Much of existing and planned condensate splitting capacity additions in South Korea, China, 
Singapore and Brunei are geared towards maximizing PX production and export-oriented 
and China is the target market. More PX capacities are being added in the Middle East, with 
much of incremental capacities concentrated in Saudi Arabia’s new refineries. New PX 
capacities are similarly planned in Qatar. Overall, Asia and the Middle East will dominate PX 
capacity additions. However, Asian supplies are expected to remain tight until new capacities 
come stream. 
 
As is usual in our methodology, future ROI projections are at levels that will (often only just) 
reward the best future projects in regions where new capacity is expected; regions where 
such capacity is not required or expected will generally have future Leader ROIs well below 
reinvestment levels. We project prices by taking a view on future ROIs for integrated 
naphtha-to-PX complexes, with benzene as a market-priced co-product. 
 
Ethylene glycol demand is driven (85%) by its use in PET production, along with PTA/PX, 
so the same comments regarding strong current then softening future growth apply. Asia is a 
very large importer, mostly from the Middle East, thanks to MEG’s simple commodity nature 
and ease of shipping. A large of the MEG produced in Middle East has been consumed by 
Asia, particularly China, where MEG deficits  has been growing strongly and deficits are 
increasingly filled by imports from Asia, Middle East and North America.  
 
MEG in China is mainly produced from ethylene plants and capacity additions have slowed 
down in line with delays in integrated refining and petrochemical plants. China has plans to 
produce MEG from coal-based feedstocks, but the initiatives are in early stage, naphtha 
crackers will remain key sources of MEG supplies. Besides, ethylene capacity additions in 
the US are expected to provide feedstock supplies for MEG production. At least two MEG 
plants were planned in the US. Overall, future MEG capacity growth is expected to come 
mainly from Middle East, Asia and North America. MEG prices are projected by setting ROIs 
at levels that will reward the large number of necessary capacity additions in Asia (and also 
in the Middle East and USA). 
 
LDPE consumption has grown slowly for many years, as LLDPE has penetrated the film and 
other markets, but contrary to some original predictions it has not gone into global decline. 
Ethylene Vinyl acetate (EVA) has emerged as a new source of demand for LDPE 
transforming it into specialty feedstock. EVA capacities are particularly concentrated in US, 
Western Europe, Taiwan, South Korea, China, Malaysia and Singapore. LDPE has remained 
the highest priced of the polyethylenes, with customers generally prepared to pay a premium 
for its ease of processing; historically it has also been the most expensive PE to produce. 
Thanks to the higher prices and great improvements in plant scale and technology, LDPE 
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has frequently offered the best ROIs on new PE projects in recent years. Little capacity has 
been built due to higher production cost and limited market growth in recent years. New 
LDPE capacities along with LLDPE and HDPE are currently being planned in the US.  
 
Because of close inter-material competition in the marketplace, and because of supply 
flexibility between LLDPE and HDPE in “swing” plants, prices of all polyolefins are closely 
linked. We project prices of the other polyolefins in relationship to LDPE, making judgements 
on price ratios from consideration of historic levels and expected market trends. LDPE prices 
we set to give future ROIs (for LDPE and the other polyolefins) at levels that will (just) reward 
best new domestic market projects in Asia, where many continuing additions will be required. 
We consider integrated economics (e.g. naphtha to ethylene to HDPE/LLDPE) as well as 
that of the individual products. 
 
We expect HDPE, LLDPE and PP to sell at small discounts to LDPE in all regions, despite 
their higher growth rates, due in part to ease of use considerations. 
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Crude Oil Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

CPC Blend CIF Med ($/bbl) 108.73    68.51      89.12      104.02    123.93    

Azeri CIF Med ($/bbl) 112.82    73.96      94.19      109.35    129.59    

Maya FOB ($/bbl) 98.87      61.83      81.44      95.25      114.42    

Ras Gharib FOB ($/bbl) 101.15    62.58      82.07      95.54      114.66    

Dated Brent FOB ($/bbl) 108.74    69.75      90.00      105.00    125.00    

Urals CIF Med ($/bbl) 108.23    69.14      89.53      104.68    124.82    

Es Sider FOB Med ($/bbl) 108.51    69.56      89.52      104.11    123.59    

Refined Products Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

Eurograde Gasoline 10ppm S CIF Med ($/mt) 991.80    649.63    835.00    976.00    1,159.00 

Naphtha CIF Med ($/mt) 885.43    574.38    769.00    903.50    1,079.00 

Jet Kerosene CIF Med ($/mt) 976.10    645.16    825.05    963.08    1,142.23 

Diesel 10ppm S CIF Med ($/mt) 940.86    633.16    799.70    930.71    1,100.74 

Gasoil CIF Med ($/mt) 922.66    611.99    776.70    907.71    1,077.74 

LSFO 1% S CIF Med ($/mt) 624.76    401.26    520.61    612.53    731.85    

HSFO 3.5% S CIF Med ($/mt) 597.78    378.17    495.11    574.53    688.85    

LPG CIF Med ($/mt) 832.97    550.14    726.38    869.88    1,036.60 

Refined Products Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

Eurograde Gasoline 10ppm S FOB Med ($/mt) 981.80    639.63    825.00    966.00    1,149.00 

Naphtha FOB Med ($/mt) 875.43    564.38    759.00    893.50    1,069.00 

Jet Kerosene FOB Med ($/mt) 966.10    635.16    815.05    953.08    1,132.23 

Diesel 10ppm S FOB Med ($/mt) 930.86    623.16    789.70    920.71    1,090.74 

Gasoil FOB Med ($/mt) 912.66    601.99    766.70    897.71    1,067.74 

LSFO 1% S FOB Med ($/mt) 614.76    391.26    510.61    602.53    721.85    

HSFO 3.5% S FOB Med ($/mt) 587.78    368.17    485.11    564.53    678.85    

LPG FOB Med ($/mt) 817.97    535.14    711.38    854.88    1,021.60 

Refining Margins Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

FCC/Visbreaker Urals CIF Med ($/mt) 44.24      43.89      50.08      57.27      65.12      

ORL Bespoke ($/mt) 51.64      48.55      59.49      72.50      85.33      

Petrochemical Prices Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

Ethylene Contract Price W. Europe ($/ton) 1,634      1,045      1,333      1,511      1,849      

Propylene (Polymer Grade) Contract Price W. Europe ($/ton) 1,450      1,024      1,360      1,541      1,886      

LDPE Film Grade FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,953      1,457      1,719      1,917      2,351      

HDPE IM Grade FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,876      1,398      1,651      1,844      2,266      

LLDPE Butene FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,872      1,418      1,673      1,868      2,293      

Polypropylene (Homopolymer) FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,831      1,480      1,790      1,999      2,458      

Benzene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,321      865         1,133      1,334      1,587      

Toluene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,137      757         994         1,169      1,391      

Xylene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,220      767         1,007      1,184      1,409      

Paraxylene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,393      996         1,127      1,339      1,637      

Orthoxylene Contract Price W. Europe ($/ton) 1,428      872         1,159      1,352      1,586      

APPENDIX IEnergy Economics
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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 

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

  
 31 לימים") החברה" -(להלן בתי זקוק לנפט בע"משל  הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפיםאת  ביקרנו

המאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים דוחות הואת  2013 -ו 2014בדצמבר 
אלה הינם באחריות  כספייםדוחות . 2014בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לכל אחת 

   דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. עלהדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 
מכלל הנכסים  22% -כ הכלולים באיחוד מהווים חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהןביקרנו את הדוחות הכספיים של  לא

, מכלל ההכנסות 11%-כמהוות באיחוד  הכלולות ןוהכנסותיה בהתאמה, 2013 -ו 2014בדצמבר  31המאוחדים לימים 
, בהתאמה. כמו  כן, לא ביקרנו את 2012 -ו 2013, 2014בדצמבר  31המאוחדות לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 

  2014בדצמבר  31הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן לימים 
, 2012-ו 2013, 2014בדצמבר  31לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  בהתאמה, וחלקה של הקבוצה ברווחיהן 2013-ו

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות  חברותהדוחות הכספיים של אותן אינה מהותית. 
  לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.  מתייחסתדעתנו, ככל שהיא 

  
ות רואי חשבון (דרך שנקבעו בתקנ תקנים, לרבות בישראל את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ערכנו

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  על. 1973 -  גפעולתו של רואה חשבון), התשל"
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית  ביטחוןלהשיג מידה סבירה של 

 החשבונאותביקורת כוללת גם בחינה של כללי  התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ראיותשל 
וכן הערכת נאותות  החברהשיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

החשבון האחרים מספקים בסיס נאות  רואיההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות 
   לחוות דעתנו.

 להנ" המאוחדים , הדוחות הכספייםאחריםביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון  , בהתבסס עללדעתנו
לימים  של החברה והחברות המאוחדות שלההבחינות המהותיות, את המצב הכספי  מכלמשקפים באופן נאות, 

 משלוש לכל אחתשלהן זרימי המזומנים ות יהן, השינויים בהוןואת תוצאות פעולות 2013 - ו 2014בדצמבר  31
והוראות  (IFRS)לתקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם  2014בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

    .2010 - "עכספיים שנתיים), התש דוחותתקנות ניירות ערך (
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

 18, והדוח שלנו מיום 2014בדצמבר  31כספי", על תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
    באופן אפקטיבי.כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים  2015במרס 

  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב: 
 

) לדוחות הכספיים בדבר הליכים משפטיים לרבות תביעות ייצוגיות, פיקוח 4ב'(20 -) ו2ב'( 20לאמור בבאור  .1
נהלות הרשויות השלטון, תלויות אחרות וחוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה. להערכת הנהלת החברה ו

ושל יועציהן המשפטיים של החברות  החברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציה המשפטיים
לפיכך, לא נכללו  ., אם בכללהדוחות הכספיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על המאוחדות

  .כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים
 דולר מליון 401 -בסך של כ 31.12.2014החברה ליום ו ר של הקבוצהג' בדבר גרעון בהון חוז1לאמור בבאור  .2

בדבר הפסדי הקבוצה והחברה בכל אחת משלוש השנים בתקופה דולר, בהתאמה;  מליון 408 -כו
הקבוצה תכניות הנהלת ול 2015בדבר מסגרות אשראי מובטחות עד לתום שנת  ;שהסתיימה באותו תאריך

; בדבר הסכמות שהושגו עם הבנקים המממנים; ןהמזומנים ושיפור רווחיותשיפור תזרימי צורך לוהחברה 
ובדבר עילות שונות בעטיין ניתן  ;בדבר סממנים העלולים להשפיע לרעה על דרוג האג"ח של החברה 

 ג'. 13להעמידן לפרעון מיידי כאמור בבאור 
 

ת הקבוצה ג' בדבר הערכת הנהל1באור , אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בחוות דעתנוכמו כן, מבלי לסייג את 
לבצע את תכניותיהן באופן שיניב להן מקורות מספקים לפרעון התחייבויותיהן חברות הקבוצה  בנוגע ליכולת

 ההנהלהתממשות תכניות , הולמימון פעילותן בהיקף ובעיתוי הנדרש בעתיד הנראה לעין. כאמור בבאור הנ"ל
 .ננסיות כפופה, בין היתר, לשינויים במחירי מכירה ומחירי חומרי הגלםויכולת עמידת החברה באמות המידה הפי

 
  

  חייקין סומך
   חשבון רואי

 2015במרס  18חיפה, 
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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 

  בתי זקוק לנפט בע"מ לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לתקנות ב (ג) ב9סעיף בהתאם ל
  

  ) ליום "החברהלהלן ביחד "(וחברות בנות  של בתי זקוק לנפט בע"מבקרה פנימית על דיווח כספי  רכיביביקרנו 
חברה אחראים לקיום הדירקטוריון וההנהלה של ה .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2014 בדצמבר 31

המצורפת בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתבקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל

שאוחדו אשר נכסיהן בנות של חברות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי האפקטיביות את  ביקרנולא  ביקורתנו.
, בהתאמה, מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים 11% -ו 22%הכלולים באיחוד מהווים והכנסותיהן 

של אותן  האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2014 בדצמבר 31ליום 
אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת מבקרים על ידי רואי חשבון  החברות בוקר

המבקרים אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון  אפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שלל
  האחרים.

  

של לשכת רואי חשבון בישראל  104נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו
) בקרות ברמת 1"). רכיבים אלה הינם: (104"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן: "תקן ביקורת 

 ) בקרות על2הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע (
) בקרות על תהליך המלאי (נפט גולמי 4) בקרות על תהליך הרכש (נפט גולמי ותזקיקים); (3תהליך ההכנסות; (

  ) בקרות על תהליך התחייבויות תלויות (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").5ותזקיקים); (
  

לזהות  במטרהאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה נדרש מ תקן זהפי -. על104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל להשיג מידה סבירה של ביטחון את רכיבי הבקרה המבוקרים ו

 זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,, בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי הבחינות המהותיות
תכנון אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תמייקשהערכת הסיכון 

ביצוע נהלים ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה והתפעול של 
בוקרים, להבדיל מבקרה ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שאחרים 

פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה 
המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם 

ודוחות רואי אנו סבורים שביקורתנו ן השפעות אפשריות כאלה. מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבו
  .בהקשר המתואר לעיל בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספקהחשבון המבקרים האחרים 

 

הצגה  ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
ה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס  מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות

  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפ
 

בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל  לדעתנו,
  .2014בדצמבר  31ליום  הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים

  

  לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 18 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2013-ו 2014 בדצמבר 31

  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים, וכן הפניית תשומת לב: , כולל חוות דעת2015במרס 
 

פיקוח ) לדוחות הכספיים בדבר הליכים משפטיים לרבות תביעות ייצוגיות, 4ב'(20 -) ו2ב'( 20לאמור בבאור  .1
הנהלות רשויות השלטון, תלויות אחרות וחוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה. להערכת הנהלת החברה ו

ושל יועציהן המשפטיים של החברות  החברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציה המשפטיים
לפיכך, לא  .ם בכלל, אהדוחות הכספיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על המאוחדות

  .נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים
 מליון 401 -בסך של כ 31.12.2014החברה ליום ו ג' בדבר גרעון בהון חוזר של הקבוצה1לאמור בבאור  .2

בדבר הפסדי הקבוצה והחברה בכל אחת משלוש השנים בתקופה דולר, בהתאמה;  מליון 408 -כו דולר
תכניות הנהלת ול 2015בדבר מסגרות אשראי מובטחות עד לתום שנת  ;שהסתיימה באותו תאריך

בדבר הסכמות שהושגו עם הבנקים ; ןשיפור תזרימי המזומנים ושיפור רווחיותצורך להקבוצה והחברה 
ובדבר עילות שונות בעטיין  ;בדבר סממנים העלולים להשפיע לרעה על דרוג האג"ח של החברה; המממנים

 ג'. 13מיידי כאמור בבאור  ניתן להעמידן לפרעון
  

ת הקבוצה ג' בדבר הערכת הנהל1, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור חוות דעתנוכמו כן, מבלי לסייג את 
לבצע את תכניותיהן באופן שיניב להן מקורות מספקים לפרעון התחייבויותיהן חברות הקבוצה  בנוגע ליכולת

 ההנהלהתממשות תכניות , העתיד הנראה לעין. כאמור בבאור הנ"לולמימון פעילותן בהיקף ובעיתוי הנדרש ב
  .ויכולת עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות כפופה, בין היתר, לשינויים במחירי מכירה ומחירי חומרי הגלם

  
  חייקין סומך
  חשבון רואי

 2015במרס  18חיפה, 
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

   על המצב הכספימאוחדים דוחות 
  באלפי דולר

  
 

  בדצמבר 31ליום     
  2013     2014  באור  

        נכסים שוטפים
  82,765   254,993   א'5       ושווי מזומניםמזומנים 
 14,970  11,870  ב'5      פקדונות
  790,675   453,100   6       לקוחות 

  69,073   40,241   7       חייבים אחרים ויתרות חובה
  40,925   14,000   30       נגזרים פיננסיים

 905,586  491,909  8       מלאי 
 190 728   16      שוטפיםנכסי מיסים 

 1,904,184  1,266,841    סה"כ נכסים שוטפים
     

        נכסים שאינם שוטפים
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

 4,988  4,816       המאזני
  1,056   322     השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  64,902  57,021  18    מוקדמת חיפה בע"מהלוואה לחברת פנסיה 
  81,312   82,147  10    הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 70,226  9,956  30    נגזרים פיננסיים
 5,643  4,393  18    נכסי הטבות לעובדים, נטו

  2,036   1,658   ה'16    , נטונכסי מיסים נדחים
  2,349,607   2,240,952   11    , נטורכוש קבוע

  41,357   30,414   12    , נטונכסים בלתי מוחשיים
 3,008  3,183     , נטוהוצאות נדחות

    
2,624,135   2,434,862     סה"כ נכסים שאינם שוטפים  

   
 4,528,319  3,701,703    סה"כ נכסים

   
 

  
  
  
  
  
  
  
                                              

  ישראל לדרברג             אהרון (אריק) יערי            עובדיה עלי                
  וכלכלה סמנכ"ל כספים                  מנהל כללי                יו"ר הדירקטוריון                    

  
  
  
  

 18.3.2015, האדר, תשע"כז' : כספייםהתאריך אישור הדוחות 
  
  
  
  
  
  
 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ההבאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

   על המצב הכספימאוחדים דוחות 
  באלפי דולר

  

 
  בדצמבר 31ליום     
 20142013  באור  

      התחייבויות שוטפות
 826,053 408,801  13  הלוואות ואשראי 

 1,257,832  1,080,948   'א15  ספקים 
  138,642   99,356   'ב15  זכאים אחרים ויתרות זכות
  2,313   - -   16  התחייבות מיסים שוטפים

 47,950  35,883  30  נגזרים פיננסיים
 36,162  42,940  17 הפרשות

 2,308,952  1,667,928    סה"כ התחייבויות שוטפות
     

     שאינן שוטפותהתחייבויות 
 802,719 649,760  13  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  543,881   617,244   14   , נטואגרות חוב
 10,108  8,952  13  התחייבויות בגין חכירה מימונית

 3,715  41,987  30 נגזרים פיננסיים
 70,597  53,361  18 הטבות לעובדים, נטו

 3,619  8,268  ה'16       , נטוהתחייבויות מיסים נדחים
 1,434,639  1,379,572    סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

        
 3,743,591  3,047,500    סה"כ התחייבויות

    
   21הון 

 805,282 805,282    הון מניות 
  31,962   31,962     פרמיה על מניות

 80,020  43,936      הון קרנות
 )132,536()226,977(   הפסדיםיתרת 

  784,728   654,203    סה"כ הון 
       

 4,528,319  3,701,703    סה"כ התחייבויות והון
   

  
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  בתי זקוק לנפט בע"מ
  

  אחר כוללוהפסד ורווח הרווח על מאוחדים דוחות 
  באלפי דולר   

  
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
  2012  2013  2014  באור  

    
  9,673,156   9,995,383   9,327,998   22הכנסות

       

  9,570,259   9,736,825 9,130,667   23  עלות המכירות
     

  102,897   258,558   197,331   רווח גולמי
 

 
   

  )112,924(  )112,178()106,803(  24 הוצאות מכירה ושיווק
  )63,310(  )64,882(  )45,759(  25  הוצאות הנהלה וכלליות  

  --    --    25,495   א'18ה',11  הכנסות אחרות 
  - -  )18,017(  - -     'ז11  מיחידות מניבות מזומניםהפסד מירידת ערך 

  )17,168(  )19,836(  )7,676(  ג'  18  הוצאות פרישה מוקדמת
 )90,505( 43,645   62,588     תפעולי(הפסד) רווח 

    
 13,317   34,893  72,593   26 הכנסות מימון
  )182,184(  )211,654(  )214,635(  26 הוצאות מימון

  )168,867(  )176,761(  )142,042(    הוצאות מימון, נטו
     

מוחזקות המטופלות חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות 
  לפי שווי מאזני, נטו ממס לרבות הפסדים מירידת ערך

  
        229  626  )4,567(  
     

  )263,939(  )132,490(  )79,225(   הפסד לפני מיסים על הכנסה
 

  

  65,491   )34,371(  )13,389(  ב'16     (מיסים על הכנסה)הטבת מס 
 

 
  

  )198,448(  )166,861(  )92,614(    לשנההפסד 

 
  

       פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שיועברו לרווח והפסד
  )246(  )1,086(  4,669     הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

  --    --   )2,140(ח' 2   , נטו ממסבעלויות גידור שווי הוגן ישינו
החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור תזרימי 

  מזומנים, נטו ממס
  
 

  
  --  

  
 - -  

  
)104(  

שיועבר לרווח והפסד, נטו  לשנהכולל אחר  )הפסדרווח (
  ממס

   2,529  )1,086(  )350(  

          
          פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

    
 )4,614(  5,266   )1,827(18  תכנית הטבה מוגדרת, נטו  ממס מדידה מחדש של

שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו בשווי הוגן דרך 
  )38,343(    רווח והפסד, המיוחס לשינוי בסיכון האשראי, נטו ממס 

  
)8,404(  

  
)9,369(  

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

  
  

  
)617(  

  
)3,701(  

  
 109  

   
 )13,874(  )6,839(  )40,787( , נטו ממסלשנה שלא יועבר לרווח והפסדכולל אחר הפסד 

     

    

 )212,672(  )174,786(  )130,872(    לשנההפסד כולל 
 

  

     למניה (בדולר) הפסד
   )0.074(  )0.062(  )0.029(  21מניה רגילה  1 -הפסד בסיסי ומדולל, ל

  

   באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה



 

  

  

 

6 -ג 

  בתי זקוק לנפט בע"מ
  

  על השינויים בהון מאוחדים  דוחות
  באלפי דולר

  
  
 

    
  
  
  
  
  
  הון

  מניות 

  
  
  
  
  

  פרמיה
  על 
  מניות

  
  
  

  קרן הון 
  בגין 

תשלום 
  מבוסס

  מניות 

  
  
  
  

  קרן 
הון  
מהפרש
 י תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר 

  
  
  
  
  
  

  קרן 
  הון 

  
  
  
  
  
  
  קרן
  גידור

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויו
ת פיננסיות 

שיועדו 
 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

  31.12.2014לשנה שהסתיימה ביום   

     1.1.2014יתרה ליום 
805,282 

 31,962  8,669)2,404(  )5,951(   28,478 --   51,228  )132,536(  784,728   

           
                      

  )92,614(  )92,614(  --   --   --   --   --   --   --   --   לשנההפסד  
           

                      רווח (הפסד) כולל אחר:
  4,669   - -   - -   - -   - -   - -   4,669   - -   - -   - -   חוץהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות 

  )2,140(  - -   - -   )2,140(  - -   - -   - -   - -   - -   - -   , נטו ממסשינוי בעלויות גידור שווי הוגן
  )1,827(  )1,827(  - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   הטבה מוגדרת, נטו ממס מדידה מחדש של תכנית

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

  )38,343(  - -   )38,343(  - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   האשראי, נטו ממס  
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  )617(  - -   - -   - -   - -   )617(  - -   - -   - -   - -   רווח כולל אחר, נטו ממס 
  )38,258(  )1,827(  )38,343(  )2,140(  --   )617(  4,669   --   --   --   , נטו ממסלשנהסה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 

           
  )130,872(  )94,441(  )38,343(  )2,140(  --   )617(  4,669   --   --   --   לשנהכולל  )הפסדרווח (סה"כ 

           
 347  --   --   -- --   --   -- 347 -- --   מניותתשלום מבוסס 

 654,203  )226,977(  12,885   )2,140(28,478   )6,568(  2,265 9,016  31,962 05,282    31.12.2014יתרה ליום 
    

   הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 

  

  

 

7 -ג 

  בתי זקוק לנפט בע"מ              
  

  על השינויים בהון (המשך)מאוחדים דוחות               
  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 
  

   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(  --   --   --   --   --   --   --   לשנההפסד  

          
                    רווח (הפסד) כולל אחר:

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

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(  --   --   --   , נטו ממסלשנהסה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 
          

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

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

  
   

  
  
  

   הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 

  

  

 

8 -ג 

  
  בתי זקוק לנפט בע"מ

  
  (המשך)על השינויים בהון מאוחדים  דוחות

  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 
  גידור

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויות 
פיננסיות 
שיועדו 

 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

   31.12.2012לשנה שהסתיימה ביום 

 1,019,831   232,121   69,001   104   28,478   )2,359(  )1,072(  6,926  100,242  586,390   1.1.2012יתרה ליום 
           

                      
           

  )198,448(  )198,448(  --   --   --   --   --   --   --   --   לשנה  הפסד
           

                      רווח (הפסד) כולל אחר:
  )246(  - -   - -   - -   - -   - -   )246(  - -   - -   - -   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור 
  תזרימי מזומנים, נטו ממס

     
 - -  

    
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

   
)104(  

  
 - -  

  
 - -  

  
)104(  

  )4,614(  )4,614(  - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   הטבה מוגדרת, נטו ממס מדידה מחדש של תכנית
שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן 
דרך רווח והפסד, המיוחס לשינוי בסיכון האשראי, 

  נטו ממס  

   
   
 - -  

   
  
 - -  

  
   
  - -  

  
   
 - -  

  
   
 - -  

  
  
 - -  

  
  
 - -  

  
  
)9,369(  

  
  
 - -  

  
  
)9,369(  

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

   
 - -  

   
 - -  

  
  - -  

  
 - -  

  
 109  

    
 - -  

   
 - -  

   
 - -  

  
 - -  

  
 109  

  )14,224(  )4,614(  )9,369(  )104(  --   109   )246(  --   --   --   ממס נטו, לשנה אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה
           

  )212,672(  )203,062(  )9,369(  )104(  --   109   )246(  --   --   --   לשנהסה"כ רווח (הפסד) כולל 
           

 1,632  --   --   -- --   --   -- 1,632  -- --   תשלום מבוסס מניות
 808,791  29,059   59,632   -- 28,478   )2,250(  )1,318(8,558  100,242 586,390    31.12.2012יתרה ליום 

    

   באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה



 

  

 

 9 -ג 

  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

   על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 באלפי דולר

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012 

   
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 )198,448(  )166,861(  )92,614(  לשנההפסד 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

  מפעילות שוטפת:
   

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

  
 291,734  

  
 354,303  

  
 228,156 

   199,120   187,442   29,708  
  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 

 591,408  )45,690(   606,532   סעיף ב')  –(נספח א'     
 )1,555(  )18,433(  7,079   , נטו)ששולםשהתקבל (מס הכנסה 

  
 619,561   123,319   812,731 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

   

   לפעילות השקעהתזרימי מזומנים 
 465   1,236   3,309   ריבית שהתקבלה

 )34,199(  )757(  7,906   , נטונותבפקדוירידה (עליה) 
  --    691   178   דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

  71,422   - -   - -   ים, נטוימימוש השקעות בנכסים פיננס
 467   634   833 אחרים, נטומהחזר הלוואות לזמן ארוך 

  5,464   12,100   5,685   הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מהחזר 
 )280,635(  )114,535(  )60,510(  רכישת רכוש קבוע

  - -   3,000   1,034   תקבולי ביטוח על חשבון רכוש קבוע
 )249(  )4,177(  )4,296(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

  
 )237,265(  )101,808(  )45,861(  השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות 

  

     פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
  - -   150,612   - -   הנפקת זכויות, נטו

 82,079   )150,779( )351,221(  אשראי לזמן קצר, נטו
 8,067   )8,473(  )31,547(  , נטוונגזרים פיננסיים קבלת (החזר) פקדונות מלקוחות

 )130,404(  )147,049(  )150,977(  ריבית ששולמה  
 41,785   87,638   22,071  עסקאות בנגזרים, נטו

  232,022   55,000   - -   ת מתאגידים בנקאיים לזמן ארוךוקבלת הלווא
  )237,379(  )173,697(  )135,857(  פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

  )137,893(  )210,090(  )222,797(  אגרות חוב ןפרעו
  --   202,413   274,741   )ג'14(ראה באור  , נטוהנפקת אגרות חוב
  )5,891(  - -   - -   עלויות גיוס אשראי

 )147,614(  )194,425(  )595,587(פעילות מימון ששימשו למזומנים נטו 
   

 234,682   )172,914(  171,283 גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
החליפין על  יתרות מזומנים ושווי השפעת תנודות בשער 

  945   מזומנים
  
)842(  

  
 1,374  

  20,465   256,521   82,765 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
  

 256,521   82,765   254,993 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
   

  

  

 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 

      
  

 
  10 - ג

  בתי זקוק לנפט בע"מ 
  

  על תזרימי המזומנים (המשך)מאוחדים דוחות  
 באלפי דולר 

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

 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012 
     

   א.  הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
        

 144,694   174,993   168,176  פחת והפחתות
מיחידות מניבות מזומנים (ראה באור ירידת ערך הפסד מ

  ')ז11
 - -   18,017   - -  

  146,435   146,620   144,933   הוצאות מימון, נטו 
 10,413   )10,812(  )12,580(נגזריםשינויים נטו בשווי הוגן של 

של הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה שינויים בשווי הוגן 
  5,606   בע"מ

  
)7,986(  

  
)6,392( 

המטופלות לפי   חברות מוחזקות(ברווחי) הפסדי בחלק 
  )229( לרבות הפסדים מירידת ערך שיטת השווי המאזני 

  
)626(  

  
 4,567 

  - -   - -   )23,222(  )2א'18(ראה באור  מוגדרתרווח מסילוק תכנית הטבה 
  - -   - -   )2,273(  רכוש קבוע ממימושרווח הון 

 )7,702(  )385(  )2,413(  נטו בפקדונות הגנות מלאי,ושינוי  רווח
 1,632   111   347 עסקאות תשלום מבוסס מניות

  )65,491(  34,371   13,389 )הטבת מסמיסים על הכנסה (

  291,734   354,303   228,156 
        

        ב.  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
        

  )160,984(  )66,327(  334,186   בלקוחות  )עליהירידה (
  32,902   18,900   65,170   ירידה בחייבים אחרים ויתרות חובה

  32,515   143,793   410,638   ירידה במלאי
  641,842   )160,179(  )161,305(  בספקים(ירידה) עליה 
  46,061   17,413   )33,883(  בזכאים אחרים, יתרות זכות והפרשות(ירידה) עליה 

  )928(  710   )8,274(  עליה (ירידה) בהטבות לעובדים, נטו    
   606,532  )45,690(   591,408  

   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   מהם.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

 

  11 -ג  
 

    לליכ - 1 באור
  
  הישות המדווחת  .א

" או "בזן") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה החברה" –בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן  .1
. ניירות הערך 3100001, חיפה 4בישראל, ממוקמת במפרץ חיפה וכתובתה הרשמית היא: ת.ד. 

יחד עם החברות הבנות  החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברהשל 
שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, חומרי 

לתעשיית הפלסטיק, שמנים, שעווה ומוצרי לוואי.  גלם גלם לתעשיה הפטרוכימית, חומרי
בנוסף לכך מספקת החברה שרותי כח ומים ם במתקני החברה. מתקני החברות הבנות משולבי

בעלות השליטה בחברה  בחיפה. בית הזקוקקיטור) למספר תעשיות הסמוכות לחשמל ו(בעיקר 
  הינן החברה לישראל בע"מ ומפעלים פטרוכימיים בע"מ (להלן: "מפ"ב").

כוללים את אלה של החברה ושל החברות  31.12.2014הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  .2
 "הקבוצה"), וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות.  –הבנות שלה (להלן יחד 

 הגדרות  .ב

   -בדוחות כספיים אלה 

  בתי זקוק לנפט בערבון מוגבל. – החברה .1

  בתי זקוק לנפט בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה. – הקבוצה .2

תעשיות פטרוכימיה  גדיבחברות בבעלות מלאה של החברה:  – החברות הבנות/המאוחדות .3
שמנים בסיסיים חיפה בע"מ , ")כאו"לכרמל אולפינים בע"מ (להלן: ", בע"מ (להלן: "גדיב")

  או.אר.אל שיפינג בע"מ ואו.אר.אל טריידינג בע"מ. "),שב"ח(להלן: "

 וחברות הקבוצה החברה עסקי מצב  .ג
 

  בזן קבוצת
  

  
דולר,  מליון 408 -וכ 401 -בסך של כ 31.12.2014ליום בזן ולחברה גרעון בהון החוזר  לקבוצת

 בהתאמה.
  

 מליון דולר 167 -ו מליון דולר 93 -כ הפסד לאחר מס בסך של בזן קבוצתרשמה  2013-ו 2014ים בשנ
; תזרים מליון דולר בהתאמה 44 -כ בסך שלו מליון דולר, 63 -כרווח תפעולי בסך של  ;בהתאמה

  בהתאמה; מליון דולר 123 -כבסך של ו מליון דולר 813 -של כמזומנים מפעילות שוטפת חיובי בסך 
  

, בעקבות הפעולות שננקטו על ידי החברה לשיפור הנזילות, כמפורט להלן, העלתה 18.12.2013 ביום
 1.1.2015ביום עם אופק יציב.  "BBB" דרוגואגרות החוב שלה למעלות את דרוג האשראי של החברה 

ועדכנה את תחזית הדרוג מיציבה לחיובית בעקבות העליה ביכולת  "BBB"שררה מעלות את דרוג יא
 דרוג האשראי ומצב הנזילות של החברה. השלהמינוף ייצור המזומנים של החברה וצפי לירידה ברמת 

 מהתניות לחריגה סיכוןמ, קצר לזמן אשראי בקווי תלותמ ,זיקוקהמרווחי ב מירידה ים לרעהמושפע
. מיליארד דולר 1.1 -מסתכמת בכ 31.12.2014יתרתם ליום ר שאתלות באשראי ספקים, מו פיננסיות
      החוב  שיחס כך על יצביעו ההמעודכנות של והתחזיות במידה הדירוג את להוריד העשוי מעלות

הזיקוק  . לדעת מעלות תרחיש זה אפשרי במידה ומרווחי7 - כ על יעלה במאוחד EBITDA-ל
והפטרוכימיה יישחקו, תושג תפוקה נמוכה מהמצופה, תחול עליה חדה במחירי הנפט או עקב מדיניות 

  אשר תעכב את תהליך הורדת עומס החוב. 2015חלוקת דיבידנדים אגרסיבית מהמצופה בשנת 
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 המשך -כללי  – 1באור 
  

 המשך -וחברות קבוצת בזן החברה עסקי מצב  .ג
  המשך -בזן קבוצת

 לשיפור רמת הנזילות של החברה, החברה פועלת וממשיכה לפעול בדרכים הבאות:
חתמה החברה על הסכמים עם הבנקים המממנים שעיקריהם מפורטים ולאחריה  2014במהלך  .1

 להלן:
מסגרות אשראי לזמן קצר מובטחות (לרבות ערבויות, מכתבי אשראי וכיוצ"ב) הארכת    .א

. מליון דולר) 319 - מליון דולר (חלק החברה כ 485.5 - בהיקף כולל של כלכלל הקבוצה 
קיימות מסגרות  לקבוצה 31.12.2014נכון ליום ( .31.12.2015עד ליום בתוקף  המסגרות

 .)מליון דולר 386 - בלתי מנוצלות מבנקים בסך של כמובטחות אשראי 
 

נכון  .31.12.2015עד ליום  דולרמליון  219 -כשל על סך מסגרת ניכיון לקוחות  העמדת  .ב
 .מליון דולר 186 -כסך של החברה  ניצלה 31.12.2014ליום 

  
החל  יחולו אשר בחברה הקיימות הפיננסיות המידה אמותלאחר מועד הדוח, הוחלפו   .ג

 ארוך לזמן אשראי העמידו אשר המלווים כלל עלואילך  2015מהרבעון הראשון של 
הפרטיות (לרבות בגין הלוואות לזמן ארוך שמחוץ  החוב אגרות מחזיקי לרבות לחברה

, , כפי שתוקן מעת לעת (להלן: הסכם הסינדיקציה)29.6.2010להסכם הסינדיקציה מיום 
(מלבד סדרה ד'  פיננסיות מידה אמות אין להן הציבוריות החוב אגרות מחזיקי למעט אך

עומדת באמות החברה  31.12.2014נכון ליום . 13בבאור  , כמפורטלהלן) 5יף עבסכאמור 
 להלן. 13המידה הפיננסיות. לפרטים נוספים ראה באור 

 
      .'ג13התחייבויות נוספות כמפורט בבאור   .ד

     אשר מומשו למניות על ידי בעלי מניותיה בתמורה הנפיקה החברה זכויות  2013בסוף שנת  .2
 מליון דולר. 151 -לכ

החברה התקשרה בהסכם להרחבת עסקה לזמינות מלאי עם חברה זרה.  2013בסוף שנת  .3
לה להקטין את ההרחבה האמורה כך שהתאפשר החלה החברה ביישום  2014בחודש ינואר 

 .6ג'20. לפרטים נוספים ראה באור 2014רמת המלאי במהלך הרבעון הראשון של שנת 

מליון דולר (נטו לאחר עלויות הנפקה) באמצעות  90 -גייסה החברה סך של כ 2013בסוף שנת  .4
בחודש ינואר הרחבת סדרה א' של אגרות החוב של החברה והנפקת אופציות לאגרות חוב אלו. 

בגין מימוש אופציות לאג"ח סדרה א'. לפרטים נוספים מליון דולר  90 -גייסה החברה כ 2014
 .ב'14ור נוספים ראה בא

מליון דולר (נטו לאחר ניכוי עלויות הנפקה)  163 - גייסה החברה סך של כ 2014 ספטמברבחודש  .5
ברבעון הרביעי  אופציות לאגרות חוב אלו.ו' של החברה דת אגרות חוב סדרה נפקבאמצעות ה

מליון דולר נוספים בגין מימוש אופציות לאג"ח סדרה ד'.  21 -גייסה החברה כ 2014של שנת 
 . 14פרטים נוספים ולאמות מידה פיננסיות להן כפופות אגרות החוב, ראה באור ל

לפרטים ראה באור  -החברה מתקשרת עם ספקי נפט גולמי בעסקאות בתנאי אשראי ארוכים  .6
 .7ג'20

 לפעול בדרכים הבאות:ה וממשיכ החברה הפעל, החברהלשיפור הרווחיות של  .7
 
הוצאות  מפורטת להפחתת תוכנית גיבשו במשותף, העובדים, ונציגות ההנהלה  .א

הקטנת  מטות, התייעלות, לרבות התייעלות בתהליכי הייצור של החברה, וכן צמצוםול
פועלת  החברה. שכר עבודה עלויות והפחתת חוץ שירותים וגורמי נותני הסתמכות על

  .באופן שוטף תכניתה ליישום
 

הנותן מענה למלוא הצרכים טבעי,  בגז והשימוש המידן מתקן של המלאה הפעלתו  .ב
באופן  יוצרים ולהערכת ההנהלה ימשיכו ליצור לחברה, ,האנרגטיים של חברות הקבוצה

ותומכים ביכולת   הייחוס ממרווח משמעותי באופן גבוה שהינו מרווח זיקוק עקבי,
 נמוכים.  מרווחי ייחוס בסביבת גם החברה, ע"י חוב מימון הפעילות השוטפת והחזר
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  המשך – לליכ – 1 באור
    

 המשך -מצב עסקי החברה וחברות הקבוצה   ג.
  כאו"ל

   מליון דולר. 92 - בסך כ 31.12.2014ליום עודף התחייבויות שוטפות על נכסים שוטפים ל "לכאו

מליון  32 -אשראי בלתי מנוצלות מבנקים בסך של כ לכאו"ל קיימות מסגרות 31.12.2014נכון ליום 
  בלתי מנוצלת מבזן.וכן מסגרת אשראי  דולר

לנקוט בפעולות פעלה וממשיכה  כאו"ל, הרווחיות ושיפור החיוביים המזומנים תזרימי הגדלת לצורך
 תוכנית וביצוע בערה במקום מזוט גלם לייצור פולימרים וכחומר כחומר טבעי בגז שימושכגון: 

  .כאו"ללרבות התייעלות בתהליכי הייצור של  התייעלות

שתזרימי המזומנים שלה מפעילות שוטפת ומאשראי זמן קצר מבנקים,  הנהלת החברה סבורה
  יאפשרו לה לשרת את התחייבויותיה ואת צרכי המזומנים שלה.

  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים -2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

). IFRSכספי בינלאומיים (הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח 
 –ספיים שנתיים), התש"ע כמו כן דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כ

2010.  

  .18.03.2015הדוחות הכספיים המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 

  מטבע פעילות ומטבע הצגה  .ב

שהינו מטבע הפעילות של החברה ומרבית החברות הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר, 
הבנות והכלולות שלה ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין אחרת. הדולר הינו המטבע שמייצג את 

  הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלות מרבית החברות בקבוצה.

  בסיס המדידה  .ג

הנמדדים פיננסיים יבויות הדוחות הכספיים הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט נכסים והתחי
בדבר עיקרי  3הבאים הנמדדים באופן המפורט בבאור וכן הנכסים וההתחייבויות  שווי הוגןב

סים נדחים, הפרשות, נכסים והתחייבויות בגין יהמדיניות החשבונאית: מלאי, נכסי והתחייבויות מ
  הטבות לעובדים והשקעות בחברות כלולות. 

  תקופת המחזור התפעולי   .ד

ור התפעולי של הקבוצה הינו עד שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות המחז
  פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך המחזור התפעולי של  הקבוצה.
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  המשך -בסיס עריכת הדוחות הכספיים -2באור 

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ה
 

 ,להשתמש בשיקול דעת הקבוצה, נדרשת הנהלת IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
ועל הסכומים של נכסים החשבונאית בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות 

  והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

, נדרשה הקבוצהוחות הכספיים של בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הד
  להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית.  הקבוצההנהלת 

על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים  הקבוצהבשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 
  חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

באופן שוטף. שינויים באומדנים  הקבוצהמדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים על ידי הנהלת האו
  חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

  

הקבוצה  ערכה הכספיים בדוחותאשר לצורך קביעת ערכם  וההתחייבויות הנכסים פירוט להלן
שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכם  ,ידוהניחה הנחות לגבי העת אומדנים
  :עוקבות דיווח תקופותבספרים ב

  
  אומדן

  
  הנחות עיקריות

  
  השלכות אפשריות

  
  הפנייה

ערך מימוש נטו של 
  מלאי

 מחיר מימוש המלאי כמוצר סופי 
  העלויות הדרושות לביצוע המכירה בהתבסס על

  ניסיון העבר.

הכרה או ביטול 
  מירידת ערךהפסד 

 הפסד בדבר למידע
 ערך מירידת שהוכר
  . 8 באור ראה, מלאי

    

בר השבה  סכום
לצורך בחינת ירידת 

ערך של נכסים לא 
  פיננסיים

  מס לאחרשיעור ההיוון; 
 סיון יעל נ בהתבססתזרימי המזומנים  ןאומד

או  היחידה מניבת המזומנים בקשר עםהעבר 
לגבי  ההנהלהועל מיטב הערכת  ותדומ יחידות

, מחירי המוצרים וחומרי התנאים הכלכליים
שישררו במהלך יתרת אורך החיים  הגלם בפרט,

הנכסים המרכיבים את השימושיים של 
   היחידות מניבות המזומנים;

או ביטול הכרה 
בהפסד מירידת ערך 
  נכסים לא פיננסיים 

בחינת בדבר  למידע
סכום בר השבה 

הפסד מירידת ערך ו
, 2013בשנת  שהוכר

  .'ז 11ראה באור 

 מס בנכס הכרה
 הפסדים בגין נדחה
  מס לצרכי

 בעתיד במס חייבים רווחיםלקיומם של  צפי 
 לנצל יהיה ניתן שכנגדםבחברות הקבוצה 

 מועברים; הפסדים
  ,קביעת שיעורי המס שיחולו במועד ההיפוך

 להטבותבקבוצה  חברה כל של זכאותהלרבות 
 הבאות בשנים הון השקעות עידוד חוק מתוקף
התיקון לחוק עידוד  לתחולת המעבר ומועד

  . השקעות הון

הכרה ומדידה  של 
נכס מס נדחה כנגד 

  רווח והפסד 

 הפסדים על למידע
רה הכי בגינם

 מס יבנכס הקבוצה
 באור ראה, יםנדח

16 .  

 מדידה אקטוארית
  של הטבות עובדים

הנחות אקטואריות הנקבעות בהתבסס על התנאים 
בשוק ועל ניסיון העבר שנצבר בקבוצה, השוררים 

 בפרט:
  שיעור היוון 
 עתידיות שכר עליות שיעור  
 שיעור עזיבת עובדים  

שינוי במחויבות בגין 
 הטבה תכנית

 סיום לאחרמוגדרת 
, התחייבות העסקה

בגין פרישה מוקדמת 
וכן הטבות אחרות 

  לטווח ארוך.

למידע נוסף בדבר 
 הנחותה

, ראה האקטואריות
  . 18 באור
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  המשך –שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ה 

  
  המשך -אומדנים קריטיים   

 
 

 אומדן
 

 הנחות עיקריות
 

 השלכות אפשריות
 

 הפנייה
        

סיכויי  הערכת
תלויות  התחייבויות

 מס עמדות לרבות
ואיכות  לא ודאיות

  סביבה

  מאשר לא כי יצאו האם יותר סביר הערכה
 בגין תביעות משפטיות כלכליים משאבים
 לא ודאיות מס עמדות לרבות ,אחרותותלויות 

 , שהוגשו כנגד החברה ו/אוואיכות סביבה
על חוות דעת  בהסתמך, חברות מוחזקות שלה
מתבססות על מיטב ה ,יועציהן המשפטיים

שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים 
סיון המשפטי שנצבר יהנההליכים, וכן על 

 בנושאים השונים.
  בהתבסס על חוות דעתם של יועציה הערכה

כי לגבי מספר תביעות, , של הקבוצה המשפטיים
ו/או השלב המקדמי בו  לאור מורכבות ההליכים

, לא ניתן לאמוד בשלב זה את מצויים ההליכים
החשיפה הכספית של הקבוצה, ולכן לא נכללו 

  ת הכספיים.כל הפרשות בגינן בדוחו

ביטול או יצירת 
  הפרשה.

בדבר חשיפת  למידע
 לויותלתהחברה 

לא  מס עמדותו
ראה  ודאיות,
  . 20 -ו 16 יםבאור

    
בחינת אומדן  אורך 
חיים שימושיים של 

יבים עיקריים של כר
   פריטי רכוש קבוע

הערכות מהנדסים, פנימיים ו/או חיצוניים, בעלי 
המתבססות, בין היתר, ידע וניסיון מקצועי רלוונטי, 

  על ניסיון העבר הנצבר בקבוצה.

גידול או קיטון 
בהוצאות פחת 

הנזקפות לרווח 
  .והפסד

  

לפרטים נוספים 
  .3ה'3ראה באור 

    
מדידת שווי הוגן של 
מכשירים פיננסיים 

  נגזרים

שימוש בטכניקות הערכה ותמחיר המאפיינים את 
הבאה , תוך השונים בשווקים השונים נגזריםה

 בחשבון של סיכון האשראי של הצדדים לנגזר,
, יםרלוונטינתונים נצפים ולא נצפים בהתבסס על 

  .שערי חליפין ושיעורי ריבית :בפרט

שינוי בשווי ההוגן 
של מכשירים 

פיננסיים נגזרים 
שנזקף, ככלל, לרווח 

  .והפסד

לפרטים נוספים 
 -ו 4ראה באורים 

30.  

  

  
    

השינוי בשווי חישוב 
המיוחס לסיכון 

  האשראי

לתאריך קרן וריבית  של המזומנים תזרימי היוון
, תוך שימוש בשיעור ריבית הבסיס הדוח הכספי

לאותו מועד בתוספת הרכיב המיוחס לסיכון 
  .3ג'3, כמפורט בבאור האשראי

שינוי בסכומים 
שנזקפים לעלויות 

  המימון ולקרן ההון.

לפרטים נוספים 
  .ב'21ראה באור 

  

  

  באומדנים שינוי

החברה והחברות הבנות  על  מתקני של החיים אורך של תקופתית בחינה בוצעה 1.1.2014ום בי .1
 חלק של החיים שנערכה, הוארך אורך הבחינה חיצוני בלתי תלוי. לאור מעריך הנדסי ידי

לתקופה תוספתית של עד ארבע שנים. השפעת  ממתקני החברה ושל חלק ממתקני כאו"ל וגדיב
האומדן האמור  להערכת הנהלת החברה, לשינוי .ולהבא מכאן של בדרך מטופלת האומדן שינוי

 פעילות הקבוצה. תוצאות אין השפעה מהותית על
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  המשך –בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -2באור 
  

  המשך –שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ה
  

  המשך –שינוי באומדנים   
  

בדבר קיומו של  21-1פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חשבונאית מספר  25.11.2014ביום  .2
שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל (להלן: ה"עמדה"), לצורך קביעת 
שיעור ההיוון של מחויבות להטבה מוגדרת והטבות אחרות לטווח ארוך הנקובות בשקל 

דה, אופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור , הטבות עובד. על פי העמIAS 19 -בהתאם ל
תשואה של אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה 

  הוא בדרך של מכאן ולהבא. 
   .ב18, ראה באור על הקבוצההשפעות השינוי בשיעור ההיוון כאמור בדבר לפרטים נוספים 

 מטרות, נהלים ותהליכים –ניהול הון   .ו
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה 
כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה, הטבות למחזיקי עניין אחרים בחברה כגון נותני אשראי 
ועובדי החברה, וכן על מנת לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית. הדירקטוריון מפקח על סכומי 

בהתניות כפופות לעמידה  וגדיבת הבת כאו"ל ווחבר ,החברה .ות של דיבידנדים לבעלי המניותהחלוק
  ).14 - ו 13(לפרטים בדבר אמות המידה ראה באורים  . פיננסיות לרבות עמידה ביתרת הון מינימאלי

 יישום לראשונה של תקנים חדשים  .ז
  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 בנוסףבלבד, כאשר לא נדרשת עוד בחינת אפקטיביות רטרוספקטיבית. 
בחן נוחלף זאת  מבוטלים IAS 39 -) לקביעת אפקטיביות הגידור המוגדרים ב125%-80%(

 הקשר הכלכלי בין המכשיר המגודר למגדר ללא ספים כמותייםאו איכותי באופן כמותי 
 מוגדרים.

 את ערך הזמן של אופציות שנרכשו, את מרכיב הפורוורד (מרכיב הריבית)לנטרל התקן מאפשר  .3
 ) מיחסיforeign currency basis spreadשל חוזי אקדמה ואת מרווח הבסיס של מטבע חוץ (

 לרווח או תופחת שתידחה "גידור עלות"כ במלואם בחלקם אוים נחשב אלו הגידור. רכיבים
 .זמן פני על והפסד

 התקן לא מאפשר לסיים באופן וולונטרי יחסי גידור אשר ממשיכים להתאים למטרת ניהול .4
 הם יסתיימו רק כאשר הם לא ממלאים עוד אחר תנאי הכשירות. והסיכונים של הישות, 

 והשפעת חשבונאותשל הישות התקן מוסיף דרישות גילוי כגון אסטרטגיית ניהול הסיכונים  .5
 הגידור על הדוחות הכספיים.

התקן מיושם באופן פרוספקטיבי למעט מספר מצומצם של חריגים. כל דרישות התקן צריכות 
  להתקיים במועד יישומו לראשונה כדי ליישם חשבונאות גידור מאותו תאריך.

. במועד 2014בחרה ליישם את התקן באימוץ מוקדם, החל מהרבעון השלישי של  הקבוצה
  .IAS 39היישום לראשונה של התקן, לא יישמה הקבוצה חשבונאות גידור תחת 

  
סעיף ח'  ורא ,IFRS 9 (2013) -בהתאם לשל חשבונאות גידור שווי הוגן לראשונה יישום באשר ל

  עסקאות או אירועים חדשים.בדבר מדיניות חשבונאית עבור להלן 
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  המשך –בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -2באור 
  

 המשך - יישום לראשונה של תקנים חדשים      ז. 
  פיננסיים לא נכסים של השבה בר סכום בדבר גילויים: נכסים ערך ירידת, IAS 36 -ל תיקון
 נקבע ההשבה בר והסכום ערך ירידת מוכרת בהם מצבים עבור חדשות גילוי דרישות לכול התיקון
 ההשבה בר לסכום גילוי לספק הדרישה את מבטל התיקון, כן כמו. מכירה עלויות בניכוי הוגן כשווי
  התיקון יושם למפרע. .ערך ירידת לגביהן הוכרה לא אם גם, משמעותיות מזומנים מניבות יחידות של

  
  פיננסיים והתחייבויות פיננסיותהצגה: קיזוז נכסים  -מכשירים פיננסיים, IAS 32 -ל תיקון

התיקון מבהיר כי לישות קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים 
שהוכרו, אם זכות זו לא מותנית באירוע עתידי וכן ניתנת לאכיפה במהלך העסקי הרגיל ו/או במקרה 

   ושל כל הצדדים שכנגד.של חדלות פרעון או פשיטת רגל של הישות 
  

   מדיניות חשבונאית עבור עסקאות או אירועים חדשים  .ח

על מנת להגן על , 18.9.2014בהן התקשרה הקבוצה ביום  )CCIRSעל מטבע וריבית ( עסקאות החלף
מליון ש"ח  600( ת חוב סדרה ד'ובגין שינויים בשווי ההוגן של תשלומי קרן וריבית של אגר החשיפה

טופלו  הליבור,ריבית דולר וכן ל-המיוחסים לשינויים בשער החליפין ש"ח, )2ג'14ע.נ. כמפורט בבאור 
   לראשונה תוך יישום כללי חשבונאות גידור שווי הוגן כמתואר להלן.

  

  חשבונאות גידור .1

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

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

קיים קשר כלכלי בין הפריט הקבוצה מעריכה, בעת יצירת הגידור ובתקופות עוקבות, האם 
ינויי המגודר לבין המכשיר המגדר, האם ההשפעה של סיכון האשראי אינה דומיננטית ביחס לש

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

  
מיעוד  )foreign currency basis spread(מרווח הבסיס של מטבע חוץ לנטרל את בחרה הקבוצה 

ההוגן של המכשיר  היא מכירה בשינוי בשוויובהתאם של מכשיר פיננסי כמכשיר מגדר, 
. ככל שהפריט (עלות גידור) רכיב נפרד בהוןכהמתייחס למרכיב זה ברווח כולל אחר שנצבר 

, בכל תקופת דיווח תופחת קרן ההון על )time period-related(המגודר מתייחס לתקופת זמן 
 . אולם, אםתיאומים בגין העברה מרווח כולל אחר לרווח והפסדבסיס שיטתי ורציונאלי כ

חשבונאות גידור מופסקת 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 
. כמו לקרן הוןחוץ, אשר ייזקפו  הבסיס של מטבע וזאת למעט החלק המיוחס למרווח והפסד

כן, שינויים בשווי ההוגן בגין הפריט המגודר, בהתייחס לסיכונים המגודרים, נזקפים גם הם 
לאחר באופן מקביל לדוח רווח והפסד תוך ביצוע התאמה לערך בספרים של הפריט המגודר. 

תיאום זה תעדכן החברה את הריבית האפקטיבית של הפריט המגודר בהתאם לערך החדש 
  בספרים. 
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   עיקרי המדיניות החשבונאית -3באור 

כללי המדיניות החשבונאית המפורטים להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה 
  .אם צוין במפורש אחרתלעיל או  ח'2 -ו 'ז2כמתואר בסעיף למעט  על ידי חברות הקבוצה

  בסיס האיחוד  .א

   .בנותהחברות ההדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל 
  
 עסקים   צירופי .1

 . (Acquisition method)הקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה 

 כאשר מתקיימתמועד הרכישה הינו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת. שליטה 
 היכולתאת  לה ויש בנרכשת ממעורבותה משתנות לתשואות, זכויות בעלת או, חשופה הקבוצה
  . בנרכשת שלה ההשפעה כוח באמצעות אלה תשואות על להשפיע

הקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה, בניכוי 
 הסכום נטו שיוחס ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. 

בצירוף עסקים אם קיימת  ושניטל ותת תלוייוהרוכשת מכירה במועד הרכישה בהתחייבו
 העבר ושוויה ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן. מחויבות בהווה שנובעת מאירועי

נרכשת מניות הבצירוף עסקים שהושג בשלבים, ההפרש בין השווי ההוגן למועד הרכישה של 
. כמו רווח והפסדשהוחזקו קודם לכן על ידי הקבוצה לבין הערך הפנקסני לאותו מועד נזקף ל

נית. לאחר מועד הרכישה, כן, התמורה שהועברה כוללת את השווי ההוגן של תמורה מות
הקבוצה מכירה בשינויים בשווי ההוגן של התמורה המותנית המסווגת כהתחייבות פיננסית 

  רווח והפסד.ב

עמלות למתווכים, עמלות  עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים כגון:
צועיים או שירותי ייעוץ, ייעוץ, עמלות משפטיות, הערכת שווי ועמלות אחרות בגין שירותים מק

למעט אלו הקשורות בהנפקת מכשירי חוב או הון בקשר עם צירוף העסקים, מוכרות כהוצאות 
  בתקופה שבה השירותים מתקבלים.

  חברות בנות .2

. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים החברהחברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי 
 השליטה.  אובדןת השליטה ועד ליום בדוחות הכספיים המאוחדים מיום השג

 המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות
  החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה. 

 חברות כלולות  .3

חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית,   
במוחזקת  50%עד  20%הנחה לפיה החזקה בשיעור של  קיימתאך לא הושגה בהן שליטה. 

מקנה השפעה מהותית. השקעות בחברות כלולות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני 
  לות ההשקעה כוללת עלויות עסקה. ומוכרות לראשונה לפי עלות. ע

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה ברווח או הפסד וברווח כולל אחר   
שווי המאזני, לאחר תיאומים הנדרשים כדי ה, המטופלות לפי שיטת כלולות חברותשל 

תית להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהו
  ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית. 
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, הערך חברה הכלולהכאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה ב
) המהווה חלק מחשבון ההשקעה בכלולה בספרים של אותן זכויות (כולל השקעה לזמן ארוך

, אלא אם לקבוצה של החברה הכלולה מופחת לאפס והקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים
  או אם שילמה הקבוצה סכומים בעבורה.  הכלולה חברהיש מחויבות לתמיכה ב

  עסקאות שבוטלו באיחוד .4

סקאות בין חברתיות, בוטלו יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מע  
במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים. רווחים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות 

בהשקעות אלו. הפסדים שטרם מומשו בוטלו  החברהכלולות, בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות 
  ך. באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו, כל עוד לא הייתה ראיה לירידת ער

   מטבע חוץ  .ב

  עסקאות במטבע חוץ   .1
  

מטבע חוץ) מתורגמות - עסקאות במטבע השונה ממטבע הפעילות של חברות הקבוצה (להלן  
למטבע הפעילות של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים 

הפעילות לפי והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח, מתורגמים למטבע 
הכספיים הינם ההפרש שבין  פריטיםשער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין ה

ריבית האפקטיבית ל מתא מתואיבמטבע הפעילות בתחילת השנה, כשה המופחתת העלות
תשלומים במשך השנה לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף ול

בויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, השנה. נכסים והתחיי
מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. פריטים לא 
כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין 

  שבתוקף למועד העסקה. 

  .והפסדהנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח  הפרשי שערככלל, 
  

, ולפיכך היא מטבע הפעילות של אחת החברות המאוחדות שונה מזה של הישות המדווחת .2
, הנכסים וההתחייבויות שלה, לרבות התאמות לשווי הוגן שנוצרו בהתאם. מהווה פעילות חוץ

הדוח על המצב הכספי, וההכנסות  ברכישה, תורגמו לדולר לפי שער החליפין שבתוקף לתאריך
וההוצאות שלה תורגמו לדולר לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. הפרשי השער 

ככלל, ין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילויות חוץ. גב
ות חוץ שהינן הפרשי שער בגין הלוואות שנתקבלו או הועמדו לפעילויות חוץ, לרבות פעילוי

 .חברות בנות, מוכרים ברווח והפסד בדוחות המאוחדים
  

 מכשירים פיננסיים  .ג

מיישמת הקבוצה באימוץ מוקדם את הוראות  "מועד היישום לראשונה"), -(להלן  1.1.2011 מיום החל
IFRS 9 (2010)  שטרם נגרעו למועד היישום לראשונהוהתחייבויות פיננסיות פיננסיים  נכסיםלגבי. 

באופן שבו ההשפעה המצטברת למועד היישום לראשונה במדיניות החשבונאית יושם  האמורשינוי ה
  .נזקפה להון

  

  

  

  

  

  

  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

 

  20 -ג  
 

  המשך –עיקרי המדיניות החשבונאית  -3באור 

  המשך –מכשירים פיננסיים   ג.

  שאינם נגזרים נכסים פיננסיים .1

היווצרותם. יתר הנכסים הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות במועד 
), מוכרים לראשונה במועד קשירת regular way purchaseהפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה (

) בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו trade dateהעסקה (
הוגן.  נכסים פיננסיים נמדדים לראשונה בשוויהתחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. 

אם הנכס הפיננסי לא נמדד במדידה עוקבת בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אזי המדידה לראשונה 
כוללת עלויות עסקה הניתנות לייחוס במישרין לרכישה או ליצירה של הנכס. לאחר ההכרה 

  ., כמפורט להלןלראשונה הקבוצה מודדת נכסים פיננסיים בשווי הוגן או בעלות מופחתת

 יים הנמדדים בעלות מופחתתנכסים פיננס

נכס פיננסי נמדד לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית 
האפקטיבית ובניכוי הפסד מירידות ערך, אם הוא מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו 

אם על פי התנאים החוזיים של  ;להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים
יננסי, הוא מניב בתאריכים ספציפיים תזרימי מזומנים המהווים תשלומי קרן וריבית הנכס הפ

 חוסר לבטל או להפחית כדי והפסד רווח דרך הוגן לשווי לייעדו בחרה לא הקבוצה; ובלבד
  . )accounting mismatch( חשבונאית עקביות

    זומנים ושווי מזומניםמ

מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה. 
שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר (כאשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד 

חודשים) ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים  3למועד הפדיון הינו עד 
  ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי. ידועים של מזומנים 

  
מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, פיקדונות, חייבים אחרים והלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 

לא היתה השפעה על אופן   IFRS 9של הקבוצה נמדדים בעלות מופחתת. לאימוץ המוקדם של
  המדידה של נכסים אלו.

 דרך רווח והפסד הנמדדים בשווי הוגןנכסים פיננסיים 

כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים בעלות מופחתת, נמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי 
  .כל השינויים בשוויים ההוגן נזקפים לרווח והפסדככלל הוגן, כאשר 

בעבר כנכס  המוחזקת למסחר ושסווג הלגבי השקעת החברה במניות מפ"ב, שאינעם זאת, 
באופן שאינו  ,IFRS 9 (2010) למכירה, בחרה הקבוצה בעת היישום לראשונה של ןי זמיפיננס

, זאת בשל כוונות הקבוצה רווח כולל אחרל בשווי ההוגן זקוף את השינוייםל ניתן לביטול,
, רווחים והפסדים לעולם אינם מניות אלהעבור  להחזיק בהשקעה הונית זו לטווח ארוך.

שינבעו רידות ערך לא מוכרות ברווח והפסד. הכנסות מדיבידנדים מועברים לרווח והפסד וי
השבה של חלק מעלות  מובהקבאופן  ייצגו , אלא אם הןיוכרו ברווח והפסדאלו  ממניות

  ההשקעה.

  להלן. 6באשר לאופן המדידה של מכשירים פיננסיים נגזרים, ראה סעיף ג' 

  גריעת נכסים פיננסיים  .2

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים 
מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים 
הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי 

  עוברים למעשה. 

  חייבויות פיננסיות שאינן נגזריםהתמדידת   .3

ככלל, התחייבויות פיננסיות של הקבוצה מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות 
  העסקה הניתנות לייחוס.
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  המשך – התחייבויות פיננסיות שאינן נגזריםמדידת   .3

  בעלות מופחתת פיננסיות התחייבויות

לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת 
עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר הריבית האפקטיבית. 

הכספי. יסווג כהתחייבות פיננסית, מוכרות כנכס במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב 
עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת ההכרה לראשונה בה, או מופחתות 

  כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד להתקיים.
  

כדלקמן: הלוואות  שאינן נגזרים הנמדדות בעלות מופחתתלקבוצה התחייבויות פיננסיות 
שלא יועדו לשווי הוגן פרטיות  אגרות חוב ,ני אשראי אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים ומנות

אגרות חוב סדרה ד' לגביהן מיושמת חשבונאות גידור שווי  דרך רווח והפסד כמפורט להלן,
  התחייבויות בגין חכירה מימונית, ספקים וזכאים אחרים.  הוגן כמפורט לעיל,

  אופן המדידה של התחייבויות אלו.תה השפעה על ילא הי  IFRS 9 (2010)לאימוץ המוקדם של 

חורגת מהאשראי המקובל בענף, מכירה החברה  ספקיםבמקרים בהם תקופת אשראי ה
. ההפרש בין השווי הריבית הגלום בעסקהבהתחייבות לספקים כאשר היא מהוונת בשיעור 

  ההוגן והסכום הנקוב של העסקה מוכר כהוצאות מימון על פני תקופת האשראי החריג.

  ח'.2 -ז' ו2בנוגע לאג"ח סדרה ד', ראה באור  IFRS 9 (2013)השפעת אימוץ מוקדם של  לעניין

  והפסד רווח דרך הוגן לשווי שיועדו פיננסיות התחייבויות

לא היו לקבוצה התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד.  1.1.2011 ליום עד
בחרה הקבוצה לייעד את אגרות החוב הסחירות , IFRS 9 (2010)במועד היישום לראשונה של 

   לשווי הוגן דרך רווח והפסד. שהונפקו על ידי החברה וכאו"ל

 )accounting mismatchחוסר עקביות חשבונאית ( באופן משמעותי להפחיתמטרת הייעוד הינה 
וד , בעבשווי הוגן דרך רווח והפסד כמפורט להלן מטבע וריביתהנובע ממדידת חוזים להחלפת 

  . בעלות מופחתת 31.12.2010שאגרות החוב האמורות נמדדו עד 

, בחרה הקבוצה לייעד 2013כמו כן, במועד הנפקת הרחבות אגרות חוב (סדרה א'), במהלך שנת 
(לרבות אגרות החוב שהונפקו כתוצאה ממימוש אופציות לאגרות חוב סדרה א' הרחבות אלו 
  להלן. 14לשווי הוגן דרך רווח והפסד כמפורט בבאור ) 2014בחודש ינואר 

, הקבוצה ובמועדי ההרחבות של אגרות חוב (סדרה א') כאמור לעיל במועד היישום לראשונה
ערכה בחינה שמטרתה לקבוע האם זקיפת השינויים בשווי ההוגן המיוחסים לסיכון האשראי 

תיצור או תגדיל חוסר עקביות לרווח כולל אחר, קרי על פי ברירת המחדל הקבועה בתקן, 
 לרווח האמור ההוגן בשווי השינוי את לזקוף יש כי מצאה חשבונאית ברווח והפסד. הקבוצה

ההוגן  שווייםבקביעת  אשר, העתידייםהחוזים  של ההוגן בשווי והשינויים היות, אחר כולל
 "ריבית בסיס -הנצפית הרלוונטית (להלן  הסיכון חסרת בריבית , בין היתר,נעשה שימוש

)benchmark( ,("הנובעים החוב אגרות של ההוגן בשווי השינויים את משמעותי באופן מקזזים 
 בעיקר הנובעים החוב, אגרות של ההוגן בשווי השינויים יתר. הבסיס בריבית משינויים
ההוגן של החוזים באותה עוצמה על השווי  משפיעים אינם, האשראי בסיכון משינויים
לפיכך, זקיפת השינויים בשווי ההוגן המיוחסים לשינויים בסיכון האשראי לרווח . העתידיים

השינויים כולל אחר, אינה מגדילה או יוצרת חוסר עקביות חשבונאית ברווח והפסד. על כן, 
 בשווי ההוגן של אגרות החוב, המיוחסים לשינויים בסיכון האשראי, מוכרים החל מיום

ברווח כולל ועבור הרחבות אגרות חוב סדרה א' כאמור לעיל החל מיום ההנפקה,  1.1.2011
   אחר.
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הקבוצה קובעת את סכום השינוי בשווי ההוגן המיוחס לשינויים בסיכון האשראי כסכום 
השינוי בשווי ההוגן שאינו מיוחס לשינויים בתנאי שוק הנובעים מסיכוני שוק מזוהים 

  (המיוחסים בעיקר לשיעור ריבית בסיס, מדד ושער חליפין). החישוב נעשה באופן הבא: 

או במועד  אה הפנימי של אגרות החוב במועד ההנפקה,את שיעור התשו מחשבתהקבוצה   )א
במרבית באמצעות שוויין ההוגן (המבוסס  בו חל שינוי בתנאים החוזיים של אגרות החוב,

על ציטוט מחיר אגרות החוב בבורסה) ותזרימי המזומנים שלהן לאותו מועד. המקרים 
ליום ההנפקה, כדי הקבוצה הפחיתה משיעור תשואה פנימי זה את שיעור ריבית הבסיס 

 להגיע לרכיב הספציפי המיוחס לסיכון האשראי של אגרות החוב באותו מועד.

ובכל תקופת דיווח עוקבת, הקבוצה מחשבת את הערך הנוכחי של  במועד היישום לראשונה  )ב
אגרות החוב באמצעות היוון תזרימי המזומנים שלהן במועד הרלוונטי, תוך שימוש 

מועד בתוספת הרכיב המיוחס לסיכון האשראי כפי שחושב  בשיעור ריבית הבסיס לאותו
  בסעיף א' לעיל.

ובכל תקופת דיווח  ההפרש בין השווי ההוגן של ההתחייבות במועד היישום לראשונה  )ג
עוקבת, המבוסס כאמור על ציטוט מחיר אגרות החוב בבורסה, לבין הסכום שחושב בסעיף 

 והמוכר כאמור ברווח כולל אחר.  .ב' לעיל הינו הסכום המיוחס לסיכון האשראי

 הינה האשראי לסיכון המיוחס ההוגן בשווי השינוי לקביעת זו טכניקה כי סבורה הקבוצה
 משינויים נובע החוב לאגרות המיוחס שוק בתנאיהמשמעותי היחיד  והשינוי מאחר, נאותה
  .  הבסיס בריבית

לשווי הוגן דרך רווח והפסד נזקפות עלויות עסקה הניתנות לייחוס להנפקת אגרות חוב שיועדו 
  לרווח והפסד עם התהוותן.

  גריעת התחייבויות פיננסיות .4

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא  
  סולקה או בוטלה.

  חוב מכשירי של תנאים שינוי

 כסילוק מטופלת מלווה לבין לווה בין, מהותי באופן שונים תנאים בעלי, חוב מכשירי החלפת
 שינוי, כן כמו. הוגן בשווי חדשה פיננסית בהתחייבות והכרה המקורית הפיננסית ההתחייבות
 כסילוק מטופל, ממנה חלק של או ,קיימת פיננסית התחייבות של בתנאים משמעותי

כל  במקרים כאמור .חדשה פיננסית בהתחייבות והכרה המקורית הפיננסית ההתחייבות
ההפרש בין העלות המופחתת של ההתחייבות הפיננסית המקורית לבין השווי ההוגן של 

  ההתחייבות הפיננסית החדשה מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות מימון.

 התנאים לפי המזומנים תזרימי של המהוון הנוכחי הערך אם מהותי באופן שונים התנאים
 שיעור באמצעות ומהוון שהתקבלו כלשהן עמלות בניכוי, מוששול כלשהן עמלות כולל, החדשים
 של המהוון הנוכחי מהערך אחוזים בעשרה לפחות שונה הינו, המקורי האפקטיבי הריבית
  .המקורית הפיננסית ההתחייבות של הנותרים המזומנים תזרימי

 בפרמטרים גם שינויים חלו האם, היתר בין, בוחנת הקבוצה, כאמור הכמותי למבחן בנוסף
  .המוחלפים החוב במכשירי הגלומים שונים כלכליים

  קיזוז מכשירים פיננסיים  .5

כאשר  ,נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי
זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן  ,באופן מיידי ,לקבוצה קיימת

כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות 
  זמנית.-בו
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חברות הקבוצה עושות שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לצמצם חשיפה לסיכוני 
  מחירי תשומות. למחירי סחורות, לסיכוני מטבע חוץ, לסיכוני אינפלציה, לסיכון ריבית וכן 

 לרווח והפסדעלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות  .נגזרים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן
אחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים לפי שווי הוגן, כשהשינויים בשווי עם התהוותן. ל

  ההוגן מטופלים כמתואר להלן:

  גידור כלכלי

בהתאם למטרת רווח והפסד כלכלי נזקפים ללגידור משמשים הנגזרים שינויים בשווי הוגן של 
שינויים בשווי  -, קרי לסעיף אליו נזקפים רווחים והפסדים בגין הפריט המגודר הגידור הכלכלי

נזקפים  והמרווחים הוגן של מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של מחירי הסחורות
שינויים בשווי הוגן של יתר המכשירים הנגזרים נזקפים להכנסות או הוצאות ולעלות המכר 

  מימון.

  גידור שווי הוגן

  ח'.2-ז' ו2רים , ראה באוIFRS 9 (2013)בדבר גידור שווי הוגן ואימוץ מוקדם של 

  נגזרים שאינם משמשים לגידור

שינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים לגידור נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או 
  הוצאות מימון.

  עמלה מיוחדת לבנקים המממנים 

(כאמור  המסולק במזומן לעליית ערך מניות החברה,רכיב העמלה הצמוד השווי ההוגן של 
נזקף כהוצאת מימון כנגד גידול בהתחייבות, על פני התקופה בה מושגת זכאות  ),3ג'13בבאור 

שינויים  ההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח עד מועד הסילוק. בלתי מותנית לתשלום.
  זקפים להוצאות מימון ברווח והפסד.בשווי ההוגן של ההתחייבות נ

  וי הוגןנכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שו .7

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך 
  המדד בפועל. שינויעור יבכל תקופה בהתאם לש

  הון מניות  .8

עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות, מניות רגילות מסווגות כהון. 
  מוצגות כהפחתה מההון.

  בחבילה ערך ניירות הנפקת .9

 ההנפקה תמורת מיוחסת, בחבילה ות לאגרות חוב של החברהאגרות חוב ואופצי הנפקת בעת
ראשית מיוחס שווי הוגן לאופציות, המהוות מכשיר  באופן הבא: והאופציותבין אגרות החוב 

  פיננסי נגזר שנמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד. שארית התמורה מיוחסת לאגרות החוב.

  מלאי  .ד

הקבוצה מכירה במלאי כאשר המלאי מצוי בשליטתה והיא חשופה לסיכונים ולתשואות הנובעים 
  מהבעלות על מלאי. 

עלות המלאי נקבעת לפי שיטת  1.1.2012החל מיום מלאי נמדד כנמוך מבין העלות וערך המימוש נטו. 
FIFO (שינוי המדיניות יושם למפרע), להבאתו למקומו והיא כוללת את העלויות לרכישת המלאי ו

ולמצבו הקיימים. במקרה של מלאי מוצרים גמורים, כוללת העלות את החלק המיוחס של תקורות 
הייצור, המבוסס על קיבולת נורמלית. ערך המימוש נטו הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים 

  .הרגיל, בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה
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  הכרה ומדידה .1

מירידת ערך, אם מצטברים פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים 
  קיימים.

לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן  במישריןהעלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס 
וכן כל עלות נוספת  אשראי שהוונועצמי כוללת את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר, עלויות 

שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן 
  שהתכוונה ההנהלה. 

 קבוע רכוש בהגדרת עומדים הם כאשר קבוע כרכוש מסווגים גיבוי וציוד עזר ציוד, חילוף חלקי
  .כמלאי מסווגים הם אחרת, IAS 16 -ל בהתאם

עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד המתייחס, מוכרת כחלק מעלות 
העלות של פריטי רכוש קבוע מסוימים, ששימשו בשנים קודמות כפריטים מגודרים ציוד זה. 

זומנים, כוללת גם סכומים שהועברו דרך רווח כולל אחר מקרן הגידור שנכללה בגידור תזרים מ
  בהון. 

טיפולים תקופתיים אותם נדרשות (לרבות עלויות של  כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים
יש אורך חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים  )שנים 4-5חברות הקבוצה לבצע אחת ל 

  (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע.

יתרת הרכוש הקבוע של הקבוצה כוללת גם עודפי עלות שיוחסו לרכוש קבוע, שנוצרו בעת 
  רכישת שליטה בחברות הבנות. 

פי כמו כן, כוללת יתרת הרכוש הקבוע נכסים החכורים בחכירה מימונית, המטופלים ל
המדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה. בעת ההכרה לראשונה נמדדים הנכסים החכורים 
ומוכרת התחייבות בסכום השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי החכירה 
המינימאליים העתידיים. לאחר ההכרה לראשונה, תשלומי חכירה מינימאליים, המשתלמים 

, נחלקים בין הוצאות המימון לבין הפחתת יתרת ההתחייבות. הוצאת במסגרת חכירה מימונית
המימון מוקצית לכל תקופה מתקופת החכירה, כך שמתקבל שיעור ריבית תקופתית קבוע על 

    היתרה הנותרת של ההתחייבות.

עלויות שוטפות להפעלה ולאחזקה של מתקנים המיועדות למניעת זיהום הסביבה נזקפות 
  . רווח והפסדל

לויות הקמת מתקנים למניעת זיהום סביבתי נזקפות לעלות הרכוש הקבוע ומופחתות על פני ע
התקופה הקצרה מבין אורך החיים השימושיים שלהם או בהתאם לאורך החיים השימושי של 

  מתייחסות. ןהמתקן או הפריט אליו ה

  עלויות עוקבות .2

ת כחלק מהערך בספרים ומוכר ועלויות עוקבות אחרותת החלפת חלק מפריט רכוש קבוע יועלו
פריט בעלויות של החלפת השל אותו פריט אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה 

תזרום אל הקבוצה וכי עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן. עלויות תחזוקה שוטפת נזקפות 
  עם התהוותן. והפסדלרווח 

  פחת .3

 מנת על הדרושים ולמצב למיקום הגיע הוא כאשר דהיינו, לשימוש זמין הוא כאשר מופחת נכס
  .ההנהלה שהתכוונה באופן לפעול יוכל שהוא

לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק רווח והפסד פחת נזקף ל
מימונית, לרבות קרקעות, מופחתים על פני  המפריטי הרכוש הקבוע. נכסים חכורים בחכיר

, אלא אם צפוי הנכסים של השימושיים החיים ואורךהחכירה התקופה הקצרה מבין תקופת 
. קרקעות בבעלות אינן באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת החכירה

  מופחתות.
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  המשך - פחת  .3

  ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת 
 

   שנים  

 )28(בעיקר  18 -  28  מתקני זקוק ופיצוח
 12 -  32 מיכלים

 )28(בעיקר   12 -  29ארומטים  מוצריםמתקנים ליצור 
 )19.5(בעיקר 5 -  37מתקנים לייצור מוצרים פולימרים

   2 -  38  ציוד אחר
 3 -  44 מבנים 

 1 - 7  מחשבים  
 6 -  15 וציודריהוט 
 1 - 6 כלי רכב

 )3(בעיקר   1 - 4  קטליסטים

מתקן המידן. אורך החיים השימושי של הרכיבים לראשונה הופעל  2013חודש ינואר ב
העיקריים במתקן (וכן ידע המתייחס אליו) נאמד על ידי החברה, בהתבסס על חוות דעתם של 

החיים של רכיבים מהותיים אחרים של שנים. אורך  30 -יועציה המקצועיים בעניין זה, בכ
שנים), ואלו טופלו כרכיבים  25שנים (בעיקר  4-25 -המידן, בכללם הטיפול התקופתי, נאמד בכ

  נפרדים.

נבחנים מחדש לפחות בכל וערך הגרט אורך החיים השימושיים  ,האומדנים בדבר שיטת הפחת
ים של חלק ממתקני החברה בדבר הארכת אורך החי סוף שנת דיווח ומותאמים בעת הצורך.

  .1ה'2ושל חלק ממתקני כאו"ל וגדיב בתקופת הדוח, ראה באור 

להבטחת המשך פעילותם התקינה והשוטפת של המתקנים חייבת הקבוצה, דרך קבע, לבצע  .4
עלויות שהוצאו בפועל בגין הטיפול התקופתי במתקנים שנים.  4-5 - טיפול תקופתי אחת לכ

   .קופה שעד לטיפול המתוכנן הבאמופחתות לאורך התמהוונות ו

ומופחתים על פני יתרת אורך החיים  מוערכים לפי העלות המהווים רכוש קבוע, חלקי חילוף .5
  שנה). 26השימושיים של פריטי הרכוש הקבוע אליהם הם מתייחסים (בעיקר 

 מקדמות על חשבון רכישת רכוש קבוע מוצגות במסגרת הרכוש הקבוע. .6

  נכסים בלתי מוחשיים  .ו

נמדדים לפי עלות ובעלי אורך חיים מוגדר, הינם נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו על ידי הקבוצה, 
   בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.

יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים כוללת גם עודפי עלות שיוחסו לנכסים בלתי מוחשיים, שנוצרו 
בלתי מוחשיים כאלה היא שוויים ההוגן  כתוצאה מרכישת שליטה בחברות הבנות. העלות של נכסים

 במועד צירוף העסקים. 

  עלויות עוקבות

עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית 
  עם התהוותן.רווח והפסד הגלומה בנכס בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, נזקפות ל

    הפחתה

לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים  והפסד נזקפת לרווחהפחתה 
  הבלתי מוחשיים, מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש. 
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  המשך - נכסים בלתי מוחשיים  ו.

  הינו כלהלן:קופות ההשוואתיות תאומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ול

 םה הםאורך חיי הרכוש הקבוע אליי נתמלוגים בגין ידע, המשולמים מראש, מופחתים על פ .1
 שנה), הנמוך מביניהם. 12-15י תקופת ההסכם עם ספק הידע (נ, או על פיכיםמשוי

 
 שנים. 5בלתי מוחשיים המיוחסים לקשרי לקוחות מופחתים על פני  נכסים .2
  

אורך החיים השימושיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח והאומדנים בדבר שיטת ההפחתה 
  ומותאמים בהתאם לצורך. 

  חכירות  .ז

מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים בהן התקשרה הקבוצה, כחוכרת, החכירות  ככלל,
  החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של הקבוצה. 

לפי שיטת הקו  והפסדנזקפים לרווח  חכירה מותנים,, למעט דמי תשלומים במסגרת חכירה תפעולית
  הישר, לאורך תקופת החכירה. 

  היוון עלויות אשראי  .ח

עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי הוונו לנכסים כשירים, במהלך התקופה   
פי הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד. עלויות אשראי שאינו ספצי

מהוונות באותו אופן לאותה השקעה בנכסים כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי 
עור שהוא הממוצע המשוקלל של שעורי העלות בגין אותם מקורות אשראי יספציפי תוך שימוש בש

מהוונים במידה שהם , שעלותם לא הוונה באופן ספציפי. הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ
  עם התהוותן. והפסדעלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח  כתיאום לעלויות הריבית.נחשבים 

  ירידת ערך נכסים   .ט
  

  נכסים פיננסיים .1

 נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע הפסד התרחש לאחר לקוחותירידת ערך 
השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים  וכי האירועמועד ההכרה לראשונה 

  של הנכס הניתנים לאמידה מהימנה.

  הבודד.הנכס  ברמת לקוחות יתרות ערך לירידת ראיות תובוחנ הקבוצה חברות

  הפסד מירידת ערך לקוחות נזקף לרווח והפסד ומוצג במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות.

  פיננסיים לא  נכסים .2

  ערך ירידת בחינת עיתוי

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם מלאי ונכסי מס נדחים, נבדק 
בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים 

  סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. 

  ההשבה בר סכום מדידת

לבין של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש  הסכום בר ההשבה
. בקביעת שווי השימוש, מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים עלויות מימוששווי הוגן, בניכוי 

השוק לגבי משתתפי סים, המשקף את הערכות ימ אחרהעתידיים החזויים לפי שעור היוון ל
, המזומנים מניבת ליחידה או הספציפיים המתייחסים לנכסערך הזמן של הכסף והסיכונים 

 מניבת מהיחידה או בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס
   .המזומנים

  מזומנים מניבות יחידות קביעת

למטרת בחינת ירידת ערך של נכסים שאינם ניתנים לבחינה פרטנית, הנכסים מקובצים יחד 
הינם  הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשרלקבוצת 

  אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").  נכסים ובקבוצותאחרים  בלתי תלויים בעיקרם בנכסים
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  המשך - ירידת ערך נכסים  .ט

  המשך -נכסים לא פיננסיים   .2  

     ערך מירידת בהפסד הכרה

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים 
לגבי  מוכריםש . הפסדים מירידת ערךרווח והפסדעל הסכום בר ההשבה, ונזקפים לעולה 

יחידות מניבות מזומנים, מוקצים להפחתת הערך בספרים של הנכסים ביחידה מניבת 
  י.  המזומנים, באופן יחס

  הטבות לעובדים  .י

  הטבות לאחר סיום העסקה .1

בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי   
הפקדות לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה, והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות 

  הטבה מוגדרת.

  תכניות להפקדה מוגדרת  .א

להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה משלמת  תכנית   
תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת 

הפקדה מוגדרת, נזקפות  לשלם תשלומים נוספים. מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכנית
   .קשורים םבתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותי והפסדכהוצאה לרווח 

  תכניות להטבה מוגדרת  .ב

 להפקדה תכנית שאינה העסקה סיום לאחר הטבה תכנית הינה מוגדרת להטבה תכנית   
   .מוגדרת

שי לחג,  בעיקרתכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה כוללות  31.12.2014ליום    
מחויבות נטו של הקבוצה, המתייחסת לתכנית הטבה   מוצרי חברה ונופש לגימלאים.

מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן 
הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשירותיו, בתקופה השוטפת 
ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי 

 מוגדרת הטבה בגין (הנכס) ההתחייבות על נטו הריבית את קובעת הקבוצההתכנית. 
 למדידת ששימש ההיוון בשיעור מוגדרת הטבה בגין נטו, ההתחייבות הכפלת ידי על

  השנתית. הדיווח תקופת בתחילת נקבעו ששניהם כפי, מוגדרת הטבה בגין המחויבות

קונצרניות צמודות עור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב יש   
לתנאי המחויבות של  הדומפירעונן  ושמועד, הינו שקל, שהמטבע שלהן באיכות גבוהה

  הקבוצה. 

כאשר לפי תוצאות החישובים נוצר נכס נטו לקבוצה, מוכר נכס עד לסכום נטו של    
ות הזמינות בצורה של החזר מהתכנית או הקטנה הערך הנוכחי של ההטבות הכלכלי

  של ההפקדות העתידיות לתכנית.

 על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאותמידי שנה החישובים נערכים   
  חזויה. ה

מדידה מחדש של ההתחייבות (הנכס), נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים   
אקטואריים, תשואה על נכסי תכנית (למעט ריבית), וכן שינוי כלשהוא בהשפעה על 

מיידית, מדידות מחדש הקבוצה זוקפת תקרת הנכסים (ככל שרלוונטי, למעט ריבית). 
 ,מוגדרת להטבה מחויבות בגין ריבית עלויות .דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים

נכסי התכנית וריבית בגין ההשפעה של תקרת הנכסים שנזקפו לרווח  ריבית הכנסות
כאשר חל צמצום בהטבות  .בהתאמה מימון והוצאות הכנסות בסעיפי מוצגותוהפסד, 

שמעניקה הקבוצה לעובדים, הרווח או ההפסד מהצמצום מוכר מיידית ברווח והפסד 
   שר מתרחש הצמצום של התכנית.כא
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  המשך – לעובדים הטבות  .י

  המשך –הטבות לאחר סיום העסקה   .1

  המשך -תוכניות להטבה מוגדרת   ב)                    

  לתכנית המתייחסת התחייבות מול אחת הטבה לתכנית המתייחס נכס מקזזת הקבוצה
 כדי אחת תכניתב בעודף להשתמש משפטית לאכיפההניתנת  זכות יש כאשר רקאחרת 
 או נטו בסיס על המחויבות את לסלק כוונה יש וכן, האחרות תובגין התכני מחויבות לסלק
   .זמנית בו האחרת התוכנית בגין שלה המחויבות את ולסלק בתכנית אחת העודף את לממש

  הטבות בגין פיטורין .2

הטבות בגין פיטורין מוכרות כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה באופן מובהק, ללא אפשרות   
ממשית לביטול, לפיטורי עובדים לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי תכנית פורמאלית 
מפורטת, או לספק הטבות בגין פיטורין כתוצאה מהצעה שנעשתה בכדי לעודד פרישה מרצון. 

ים בפרישה מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תכנית הטבות הניתנות לעובד
צפוי שההצעה תתקבל וניתן וכאשר המעודדת פרישה מרצון, (המהווה הטבה בגין פיטורין), 

      יותר לאחר לתשלום עומדות ההטבות אם לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים להצעה.
 בהתאם נקבע ההיוון שיעור. הנוכחי לערכן מהוונות הן, הדיווח תקופת מתום חודשים 12 - מ

הינו  שלהן שהמטבע קונצרניות צמודות באיכות גבוהה חוב אגרות על הדיווח במועד לתשואה
  .הקבוצה של המחויבות לתנאידומה  פירעונן ושמועד, שקל

 החברהמהווה זכות שיפוי שתקבל (להלן:"פמ"ח") הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ   
עבור תשלום התחייבות בגין פנסיה מוקדמת. זכות שיפוי זו אינה מהווה נכס תוכנית בגין 
הטבות פיטורין ומוצגת כנכס נפרד בדוח על המצב הכספי. זכות שיפוי זו נמדדת בשווי הוגן. 

  .והפסדרווח דוח שינויים בשווי הוגן בכל תקופה נזקפים ישירות ל

   הטבות לטווח קצר .3

הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון וההוצאה נזקפת בעת מחויבויות בגין 
   .בפועל ההעדרות בעת - נצברות שאינן תיוהיעדרו של במקרה או שניתן השירות המתייחס

הפרשה בגין הטבות לעובדים לטווח קצר בגין בונוס במזומן מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות 
הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר  נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את

  וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 טווחאחרות לעובדים ל כהטבות או לטווח קצר כהטבות ,לצורכי מדידה לעובדים הטבות סיווג
  .ההטבות של המלא לסילוק הקבוצה לתחזית בהתאם נקבעארוך 

  עסקאות תשלומים מבוססי מניות .4

במועד ההענקה של אופציות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון השווי ההוגן 
בלתי מותנית של ), על פני התקופה בה מושגת זכאות בגין תשלום מבוסס מניות (קרן הון

העובדים לאופציות. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאי 
על מנת לשקף את מספר האופציות למניות אשר צפויות הבשלה שהינם תנאי שירות, מותאם 

  להבשיל.

  הפרשות  .יא
 

  ואיכות סביבה. תביעות משפטיותל מתייחסות בעיקרההפרשות אשר הוכרו בדוחות הכספיים 
כתוצאה  או משתמעת משפטיתנוכחית הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות 

כי הקבוצה תידרש למשאביה  )more likely than not(לא  מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר
נדירים בהם לא ניתן להעריך הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במקרים 

הפרשה בדוחות  מוכרתלא  הסביבה להגנתהמשרד  דרישתביעה ו/או באופן מהימן את תוצאות הת
  הכספיים.
 אם יתקבל שהשיפוי) Virtually Certain( למעשה וודאי, אם ורק ,אם שיפוי בנכס מכירה הקבוצה
  .ההפרשה סכום על עולה אינו השיפוי בגין שמוכר הסכום. המחויבות את תסלק החברה
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  הכנסות  .יב

 :הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר

 מהבעלות על הסחורה  הנובעיםהמשמעותיים וההטבות הסיכונים כי  ,קיימת ראיה משכנעת
; לגבי מכירות מוצרי הקבוצה בישראל, תנאי זה מתקיים, בדרך כלל, במועד משיכת לקונה עברו

הסחורה משטח המפעל. לגבי מכירות מוצרי הקבוצה מחוץ לישראל, תנאי זה מתקיים, בדרך 
חרים במועד הגעת ובמקרים א כאשר הסחורה מועמסת על כלי התחבורה של המובילכלל, 

 המוצרים לנמל היעד.

 ה.והיא אינה שומרת שליטה אפקטיבית עלי נמשכת עם הסחורהניהולית מעורבות  קבוצהאין ל 
 קבלת התמורה צפויה. 
 וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות לאמידה באופן מהימן-  
 .ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן  

של ההטבות  צפויה זרימהרות באם יעם מתן השרווח והפסד קו נזקפות להכנסות משירותים שהוענ
  רות. יהכלכליות המיוחסות למתן הש

במהלך העסקים הרגיל נמדדת על פי השווי ההוגן של ואספקת שירותים ההכנסה ממכירת סחורות 
  התמורה שנתקבלה או העומדת להתקבל, בניכוי הנחות מסחריות והנחות כמות. 

  פועלת, במסגרת עסקה, כסוכן ולא כבעלים, מוכרת ההכנסה בגובה סכום העמלה נטו.כאשר הקבוצה 

עסקאות למכירה ולרכישה חוזרת של מלאי נבדקות לצורך בחינת קיום התנאים להכרה בהכנסה 
המלאי נשוא העסקה, לא נגרע מספרי כמפורט לעיל. במידה ותנאי ההכרה בהכנסה לא מתקיימים, 

   חייבות.החברה ומנגד מוכרת הת

  הכנסות והוצאות מימון  .יג

שינויים בשווי ההוגן של נכסים  ,הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו  
שינויים ולפמ"ח, , שינויים בשווי הוגן של הלוואה והפסדפיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח 

. והפסד שאינם מיוחסים לסיכון אשראיבשווי ההוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן דרך רווח 
  הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. 

 בגין נטו ההתחייבות על נטו ריביתהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, 
 ,והפסדרווח , שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך מוגדרת הטבה

שינויים בשווי ההוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד שאינם מיוחסים לסיכון 
  ח' לעיל.2בבאור  כאמור והשפעה של גידור שווי הוגן אשראי

  והפסד.רווח , נזקפות ללנכסים כשירים עלויות האשראי, שאינן מהוונות

לו ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי בדוחות על תזרימי המזומנים, ריביות שהתקב
  מזומנים מפעילות השקעה. ריביות ששולמו מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.

  המשך -הכנסות והוצאות מימון   .יג

מדווחים בנטו כהכנסות או בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים רווחים והפסדים מהפרשי שער 
   .הוצאות מימון

  לעיל. 6סעיף ג' למידע בקשר עם הצגת שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, ראה 

  סים על הכנסהימ  .יד

לרווח והפסד או  יםנזקפ שוטפים ונדחיםסים יסים שוטפים ונדחים. מימ יםסים על הכנסה כוללימ
מעסקה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון או ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים 

  ברווח כולל אחר. 

  שוטפים מיסים

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי 
והוא כולל גם  שעורי המס החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי

  . מיסים בגין שנים קודמות
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  המשך –מיסים על הכנסה   .יד

  קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה 
שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים 

  על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

   וודאיות לא מס עמדות

 צפוי יותר כאשר מוכרת, נוספות וריבית מס הוצאות לרבות, וודאיות לא מס עמדות בגין הפרשה
  .המחויבות לסילוק הכלכליים ביהלמשא תידרש הקבוצה כי לא מאשר

  נדחים מיסים

סים נדחים הינה בהתאם לשיטה המאזנית, בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים יההכרה במ
  סים. ישל נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מ

סים נדחים לגבי ההפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות ובחברות כלולות, יהקבוצה לא מכירה במ
, בין אם יתהפכו בעתיד הנראה לעיןלא צפוי שהם  וכןבמידה והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרש 

   בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידנדים בגין השקעה.

מס שינבעו מהאופן שבו הקבוצה צופה, בתום המדידה של מיסים נדחים משקפת את השלכות ה
  תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות. 

סים הנדחים נמדדים לפי שעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, יהמ
  בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי. 

מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי נטו נכס מס נדחה 
כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים. נכסי 

סים הנדחים נבדקים בכל תאריך דוח על המצב הכספי, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס יהמ
חברות הקבוצה מגישות דוחות מאוחדים לרשויות המס  המתייחסות תתממשנה, הם מופחתים.

  בישראל. 

גם הפרשים זמניים שנוצרו במסגרת הקצאת כוללים ההפרשים הזמניים החייבים במס של החברה 
  עודפי עלות שיוחסו לרכוש קבוע ולנכסים בלתי מוחשיים בעת רכישת שליטה בחברות הבנות. 

  נדחים מיסים והתחייבויות סינכ קיזוז

ניתנת לאכיפה  משפטיתסים נדחים במידה וקיימת זכות ימקזזת נכסים והתחייבויות מ הקבוצה
, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי נדחיםסים ילקיזוז נכסים והתחייבויות מ

אותה רשות מס באותה חברה נישומה, או בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסים והתחייבות 
  מיושבים בו זמנית.הנדחים סים יעל בסיס נטו או שנכסים והתחייבויות המים נדח מיסים

  דיבידנד חלוקת בגין מס תוספת 

ייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנד מחברות מאוחדות מסויימות. הקבוצה עשויה להתח
תוספת מס זו, לא נכללה בדוחות הכספיים לאור מדיניות הקבוצה שלא ליזום חלוקת דיבידנד 

, למעט בגין הודעת חברת הבת הכרוכה בתוספת מס כאמור בעתיד הנראה לעין בחברות מאוחדות
לפרטים  .2013לואים, בגינה נרשמו ושולמו הוצאות מס בשנת גדיב על כוונתה לחלק את רווחיה הכ

  .16נוספים ראה באור 

במועד  והפסדסים על הכנסה נוספים, הנובעים מחלוקת דיבידנדים על ידי החברה, נזקפים לרווח ימ
  בו מוכרת ההתחייבות לתשלום הדיבידנד המתייחס.

  חברתיות בין עסקאות בגין מיסים

  בין חברתיות בדוח המאוחד נרשם לפי שעור המס החל על החברה הרוכשת.מס נדחה בגין עסקאות 
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 רווח למניה  .טו

הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי 
למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר 

הנפקת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך השנה, לאחר התאמה בגין 
  . זכויות

הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של 
הנפקת החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין 

  , במידה וישנן., ובגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללותזכויות
 

 אומצו שטרם נויותופרש חדשים תקנים  .טז
  
 עם לקוחות הכנסה מחוזים ,IFRS 15 תקן דיווח כספי בינלאומי .1

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

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

עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן , 1.1.2017 םהתקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביו
כולל חלופות שונות עבור הוראות המעבר, כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות 
בעת היישום לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא, יישום רטרוספקטיבי מלא הכולל הקלות 

תרת העודפים למועד זה פרקטיות; או יישום התקן החל מיום היישום לראשונה, תוך התאמת י
 בגין עסקאות שטרם הסתיימו.

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

  , מכשירים פיננסייםIFRS 9 (2014( תקן דיווח כספי בינלאומי .2

גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן 
חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות מודל 
 , עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן ייושם למפרע, למעט מספר הקלות.1.1.2018ביום 

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

  
   קביעת שווי הוגן – 4באור 

 מדידות. שניתן ככל מהשוק נצפים בנתונים הקבוצה משתמשת, התחייבות או נכס של ההוגן השווי בקביעת
 :כדלקמן, בהערכה ששימשו הנתונים על בהתבסס ההוגן השווי במידרג רמות לשלוש מחולקות הוגן שווי

 
 .זהים התחייבויות או לנכסים פעיל בשוק) מתואמים לא( מצוטטים מחירים: 1 רמה  •
 .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם, בעקיפין או במישרין, מהשוק נצפים נתונים: 2 רמה  •
 .נצפים שוק נתוני על מבוססים שאינם נתונים: 3 רמה  •

כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי, נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים 
וגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות והתחייבויות פיננסיים ושאינם פיננסיים. ערכי השווי הה

המתוארות להלן. מידע נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בבאורים המתייחסים 
  לאותו נכס או התחייבות.

  השקעות במניות   .א

כנכסים השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד או המסווגים 
נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה המוצע המצוטט  ,פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  לסגירה שלהם, למועד המדידה. 
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  המשך -קביעת שווי הוגן  – 4 באור

  חייבים אחרים ,לקוחות  .ב

חייבים אחרים, נקבע במועד ההכרה הראשוני על בסיס הערך הנוכחי של  ,השווי ההוגן של לקוחות
  תזרימי המזומנים העתידיים, המהוונים על פי שעור ריבית השוק למועד המדידה. 

באשר ללקוחות וחייבים של הקבוצה, מאחר ותקופת האשראי היא קצרה ומהווה את האשראי 
הערך ופות עוקבות למועד ההכרה הראשוני, בתקהמקובל בענף, התמורה העתידית אינה מהוונת ו

  בספרים מהווה קירוב לשוויים ההוגן.

  נגזרים  .ג

ציטוטי מערכת מסחר שמצטטת את ב שימוש תוך נקבע חוץ מטבע על אקדמה חוזי של ההוגן השווי
מחירי השוק המוזרמים אליה על ידי גופים פיננסיים. השווי ההוגן נקבע ע"י היוון השווי העתידי 

   .תום תקופת הדיווחמההפרש בין מחיר הפתיחה למחיר להנובע 

ציטוטי מערכת מסחר שמצטטת את מחירי בההוגן של חוזים להחלפת ריבית נקבע תוך שימוש  השווי
ומבוסס על מחיר השוק הנקבע על ידי היוון אומדן , השוק המוזרמים אליה על ידי גופים פיננסיים
אים ואורך התקופה עד לפדיון של כל חוזה ותוך שימוש תזרימי המזומנים העתידיים על בסיס התנ

בחישוב השווי ההוגן מובאים לידי ביטוי סיכוני בשעורי ריבית שוק של מכשיר דומה למועד המדידה. 
  האשראי של הצדדים לחוזה. 

ההוגן של עסקאות החלפת מטבע וריבית מבוסס על מחירי השוק להיוון תזרימי המזומנים  השווי
בציפיות אינפלציה ל בסיס התנאים ואורך התקופה עד לפדיון של כל עסקה ותוך שימוש העתידיים ע

בחישוב השווי ההוגן מובאים לידי ביטוי סיכוני בשעורי ריבית שוק של מכשיר דומה למועד המדידה. ו
  האשראי של הצדדים לחוזה. 

שימוש בתוכנות מסחר  עתידיים על מחירי אנרגיה מוצגים בשווים ההוגן אשר נקבע על ידי חוזים
  המצטטות את מחירי המוצרים או מוצרים דומים באופן שוטף. 

ההוגן המשקף את היוון תזרימי המזומנים  םבשווי יםמוצג) SWAPחוזים עתידיים על מרווחים (
  המתאימה לפרקי הזמן. הליבורהעתידיים בריבית 

נקבע לפי מחיר  2013לדצמבר השווי ההוגן של אופציות על אגרות החוב (סדרה א') של החברה 
  .תום תקופת הדיווחלשלהן המכירה המוצע המצוטט 

תזרימי  סךם ההוגן אשר נקבע לפי יחוזים עתידיים על מחירי מוצרים מוצגים בשוויבכאו"ל, 
  .מבוססים על תחזיות מחירים של פולימרים ונפטאאשר עתידיים המזומנים ה

  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  .ד

תוך התייחסות  , בדרך כלל,ההוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד נקבע השווי
. השווי ההוגן של יתר תום תקופת הדיווחשלהן בסגירת המסחר, ב מכירה המצוטטהלמחיר 

לצורך מתן גילוי, מחושב בעיקר ההתחייבויות הפיננסיות, אשר נקבע לאחר מועד ההכרה לראשונה 
על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים בגין מרכיב  -אות דולריות הלווכדלקמן: 

המגלם פרמיית אי סחירות באמצעות עקום חסר סיכון זירו קופון דולרי הקרן והריבית, המהוונים 
היוון באמצעות עקום חסר סיכון  –אג"ח שקליות צמודות לא סחירות מרווח סיכון החברה.  בתוספתו

מחיר המכירה המצוטט שלהן בסגירת המסחר  –אג"ח ד'  בתוספת מרווח סיכון החברה. זירו קופון
  לפי שווין בבורסה. - אג"ח שקליות צמודות ולא צמודות סחירות בתום תקופת הדיווח.

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .ה

את הנחות המודל כוללות נמדד באמצעות המודל הבינומי.  ההוגן של כתבי אופציה לעובדים השווי
 החיים אורך, של המניה, תנודתיות צפויה אופציהמחיר המניה למועד המדידה, מחיר המימוש של ה

(על  סיכון חסרת ריבית ושיעור צפוי מימוש מוקדם חזוי, שיעור תשואת דיבידנד , אופציהה של חוזיה
 בעת שבוןבח נלקחים אינם שוק תנאי שאינם ביצוע ותנאי שירות תנאי). ממשלתיות חוב אגרות בסיס
   .ההוגן השווי קביעת

 עמלה מיוחדת לבנקים המממנים  .ו
 Blackמודל באמצעות השווי ההוגן בכל מועד דיווח נקבעו', 3ג'13במדידת עמלה מיוחדת, ראה באור 

and Scholes המבוסס על המחיר המצוטט  המניה הפרמטרים העיקריים במודל הינם: מחיר
לתקופה הרלוונטית כמוגדר בהסכמי המימון והנחה  שחושבה סיכון; תנודתיות חסרת בבורסה;ריבית

 בדבר היעדר חלוקת דיבידנד בתקופה הרלוונטית. 
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  פקדונות ומזומנים ושווי מזומנים   - 5 באור

 מזומנים ושווי מזומנים  .א
  ריבית נקובה  

31.12.2014  
  בדצמבר 31ליום 

  2014  2013  

  7,140   30,751   מזומנים

  75,625   224,242   0.2%  פקדונות 

     254,993   82,765  

 פקדונות   .ב
  נקובה ריבית  

31.12.2014  
  בדצמבר 31ליום 

  2014  2013  

  4,970   6,450   בגין נגזרי מלאי פקדון דולרי

  10,000   5,420   0.06%  פקדונות אחרים

     11,870   14,970  

פקדונות  ומזומנים ושווי מזומנים בדבר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע המתייחסת ל
  .30 ראה באור

  

  לקוחות  – 6 באור
 

 ההרכב:  .א
  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

   
  794,748   455,585   חובות פתוחים  

  )4,073(  )2,485(  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
   

   453,100   790,675  
   

  .27צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה באור עסקאות ויתרות עם למידע נוסף בדבר 

  .ג'30 -א' ו30באור ראה בדבר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע המתייחסת ללקוחות 

 מכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת נכיון  .ב
 חברה התקשרות בהסכם לניכיון התחייבויות של לקוחות מסויימים שלה עם קונסורציום של בנקיםל

. 31.12.2015מליון דולר עד ליום  219 -של כמרבי בהיקף  (להלן בסעיף זה: "המממנים")מממנים 
במסגרת ההסכם האמור, נקבע כי התחייבויות לקוחות אשר יתקבלו על ידי המממנים לניכיון, 

סכום המסגרת לכל  את ליגבממומחות למממנים בהמחאה מוחלטת על דרך המכר. סכום הניכיון 
ללו בהסדר הניכיון האמור. כל אחד מהמממנים רשאי להפסיק את ביצוע אחד מהלקוחות שנכ

הניכיונות בכל עת שבה יהא אותו מממן מנוע מלהעמיד אשראי ללקוח בגינו נתבקש הניכיון, או בגין 
בוצע ללקוחות אשר יהיו יהניכיון שינוי לרעה במצבו של אחד מהלקוחות או במצבה של החברה. 

 ביצוע עסקת הניכיון.מקובלים על הבנקים בעת 

 186 - כהינם  , מתוקף ההסכם האמור,לתום תקופת הדיווחנכון  גרעה החברהשחובות הלקוחות 
   מליון דולר). 111.9 -כ  הינם 2013מליון דולר (בדצמבר 

בתקופת הדוח התקשרה כאו"ל עם תאגיד חוץ בנקאי בחוזים למכירת חובות מסוימים של לקוחותיה. 
מליון דולר מחובות הלקוחות. בהתאם להסכם, חובות  17 -מכרה כאו"ל סך של כ 31.12.2014ליום 

 הלקוחות הומחו לתאגיד החוץ בנקאי בהמחאה מוחלטת, סופית, גמורה וללא תנאי.
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  ויתרות חובה חייבים אחרים  – 7 באור
  

 ההרכב:
  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

  2,749   13,196   )1(עובדים 

  6,095   2,307   )2ה לפנסיה מוקדמת (של הלוואחלויות שוטפות 

  36,542   14   מוסדות

  18,847   4,535   הוצאות מראש

  4,840   20,189   )4( )3( אחרים
   

   40,241   69,073  
   

 .ב'18ראה באור  )1(
 

 .)ב3א'18ראה באור  )2(
 

והינה בהתאם  דולר מליון 8 - כבסך של  תביעת ביטוחבגין  היתרה כוללת פיצוי לקבל 31.12.2014ליום  )3(
  .להלןה' 11, לפרטים נוספים ראה באור לסכום שאושר

 
 דולר, לזמן קצר. מליון 7- היתרה כוללת סיווג יתרת מקדמה בגין רכישת גז טבעי, בסך של כ )4(

  .30באור ראה  ,בדבר חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע המתייחסת לחייבים ויתרות חובה
  

   מלאי – 8 באור

  ההרכב:
  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

  450,658   165,241   נפט גולמי ומוצרי ביניים במגזר הדלקים 
  286,223   186,688   מוצרי דלק 
  11,207   9,474   חומרי גלם במגזר הפטרוכימיה 
  118,698   101,771   מוצרים פטרוכימיים 
  38,800  28,735   , חומרי עזר ואריזהמלאי כימיקלים 
   491,909   905,586  

 
  

מוצרים אלפי דולר, וירידת ערך בגין  30,298 -מלאי נפט גולמי של כרשמה ירידת ערך נ 31.12.2014ליום  )1(
אלפי  6,507 -מלאי נפט גולמי של כירידת ערך רשמה נ 31.12.2013ליום (דולר  אלפי 34,486 -כבסך של 

    ).דולר אלפי 738 -כמוצרים בסך של בגין ירידת ערך ודולר, 
מליון דולר נשוא עסקאות למכירה ורכישה חזרה, לא  82 - בסך של כנפט גולמי מלאי  31.12.2013ליום  )2(

  נגרע מספרי החברה היות והסיכונים והתשואות בגין עסקאות אלו לא עברו אל הקונה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

 

  35 -ג  
 

   חברות מוחזקות – 9באור 

 שמוחזקות במישרין מאוחדות חברותפרטים בדבר   .א

טריידינג. מקום הפעילות או.אר.אל ו או.אר.אל שיפינגכאו"ל, גדיב, שב"ח, החברות המאוחדות הינן: 
מהון המניות של כל החברות האלו  100% -העיקרי של כל החברות הינו ישראל. החברה מחזיקה ב

 .31.12.2013 - ו 31.12.2014לימים 

 בוצההעברת משאבים בין ישויות בתוך הקמשמעותיות על  מגבלות  .ב

חלוקת דיבידנד  לעלהתניות פיננסיות, למגבלות כפופות  החברות המאוחדות כאו"ל וגדיב )1
 .13העמדת הלוואות לחברה. לפרטים נוספים ראה באור  לעולמגבלות 

יתרת הנכסים וההתחייבויות של כאו"ל וגדיב שנכללו בדוח המאוחד, הכפופים למגבלות  )2
ליום  אלפי דולר בהתאמה 146,809 -אלפי דולר ו 296,544הינם לעיל,  1כאמור בסעיף 

(ללא  .31.12.2013אלפי דולר בהתאמה ליום  150,500 - אלפי דולר ו 271,403 כןו 31.12.2014
  עודפי עלות וללא ביטול רווחים בין חברתיים).

  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך – 10 באור
  

  ההרכב:
שעור ריבית   

ליום משוקלל 
  בדצמבר 31ליום   31.12.2014

    2014  2013  
        

  21,634   36,646   0.20%  )1(פקדון בגין עסקת זמינות מלאי 
  30,654   17,736   0.40%  )2( פקדון משועבד לתאגידים בנקאיים

  24,863   - -     )4( )3(פקדונות לספקים 
  - -   24,405   0.06%   פיננסיים נגזריםבגין פקדונות 
  4,161   3,360     אחרים

     82,147   81,312  
  

הסכם זמינות המלאי. לפרטים ראה מסגרת ב החברה על מנת להבטיח את התחייבויות הופקדהפקדון  )1(
 .6'ג20באור 

 
חברת הבת כאו"ל. הפקדון הינו בגין החלויות השוטפות שנטלה לזמן ארוך הפקדון הינו בגין הלוואות  )2(

תשתמש בהתניות הפיננסיות החדשות. והוא יחודש בכל מועד פרעון כל עוד כאו"ל של ההלוואות 
 .ד'13 לפרטים ראה באור

 
 היתרה ג).1'ג20לפרטים ראה באור  - "תמרלרכישת גז טבעי מ"עסקה פקדון בגין  31.12.2013ליום 

 לעיל. 7, ראה באור . לפרטיםםיסווגה ליתרות חייבובתקופה הוצאות קוזזה לאחר מועד הדוח כנגד 
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   , נטורכוש קבוע – 11 באור
  
  להלן ההרכב והתנועה בסעיף:  .א

 
  

  קרקע 
 (ב)  ומבנים

מכונות 
  )גוציוד (

מחשבים 
ריהוט 
וציוד 
  משרדי

   כלי 
  רכב

  
  

  חלקי 
  )1(חילוף 

  סך
  הכל

              עלות
  3,865,610   91,701   1,350   76,683   3,620,724   75,152   1.1.2013  ליום יתרה

  101,270   6,196   41   3,552   85,923   5,558   תוספות במהלך השנה
הפרשי שער נטו מתרגום של 

  - -   - -   3,384   - -   פעילויות חוץ
  
 - -   3,384  

  3,970,264   97,897   1,391   80,235   3,710,031   80,710   31.12.2013  ליום יתרה
      

  46,741   2,054   19   398   43,226   1,044   תוספות במהלך השנה
מתרגום של  הפרשי שער נטו
  )9,513(  - -   - -   - -   )9,513(  - -   פעילויות חוץ

  4,007,492   99,951   1,410   80,633   3,743,744   81,754   31.12.2014  ליוםיתרה 
       

והפסדים מירידת  פחת נצבר
             ערך
  1,446,379   - -   1,297   69,660   1,357,586   17,836 1.1.2013  ליום יתרה

  155,903   - -   25   2,376   151,859   1,643 במהלך השנהתוספות 
)2(הפסד מירידת ערך   - -   17,410   - -   - -   - -   17,410  

הפרשי שער נטו מתרגום של 
  - -   - -   965   - -   פעילויות חוץ

  
 - -   965  

  1,322   72,036   1,527,820   19,479 31.12.2013  ליום יתרה
  
 --   1,620,657  

             
  149,519   - -   28   1,759   146,034   1,698 תוספות במהלך השנה

הפרשי שער נטו מתרגום של 
  - -   - -   )3,636(  --     פעילויות חוץ

  
 --  )3,636(  

  
  1,766,540   --   1,350   73,795   1,670,218   21,177   31.12.2014  ליוםיתרה 

        
              נטו הערך בספרים

              
  2,419,231   91,701   53   7,023   2,263,138    57,316   1.1.2013ליום 

              
  2,349,607   97,897   69   8,199   2,182,211   61,231   31.12.2013ליום 

              
  2,240,952   99,951   60   6,838   2,073,526   60,577   31.12.2014ליום 

          

  וי פחת שנצבר.כ, בנימוצג בנטו  )1(

  להלן.ז' לפרטים ראה סעיף      ) 2(
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  המשך – , נטורכוש קבוע – 11 באור

   קרקע  .ב
 

 .רים ממדינת ישראלודונם, במפרץ חיפה, החכ 1,600 -ממוקמים על שטח של כהחברה  מתקני .1
חכירה זו מטופלת בדוחות הכספיים המאוחדים כחכירה תפעולית. לפרטים נוספים בדבר תנאי 

 56 - בנוסף, חוכרת החברה ממינהל מקרקעי ישראל שטח של כ). 2'א19החכירה ראה גם באור 
 .דונם באזור ג'למה

, החברה רשומה כבעלת זיקת הנאה 1958על פי שטר שנרשם בספרי המקרקעין בחיפה בשנת 
בשלוש רצועות קרקע המקשרות את בית זקוק חיפה עם שלושה מתקנים המוחזקים ע"י חברת 

ם, נמל דלק בנמל חיפה וטרמינל מוצרי דלק באלרואי. תשתית: טרמינל נפט גלמי בקריית חיי
מכח הזיקה, החברה מחזיקה קווי צנרת תת קרקעיים ברצועות הללו לשם הזרמת נפט גלמי 
ומוצרי דלק למיניהם. באותו שטר, הוקנתה זיקת הנאה, באופן הדדי, לחברת התשתית הנ"ל 

המהווה חלק ממקרקעי  ומכוחה קיימים קווי צנרת תת קרקעיים אחרים ברצועת קרקע
החברה. רצועה זו מצויה לאורך גבולו הצפוני של מתחם בית הזקוק ואליה מחוברות שלוש 

  .הרצועות הנ"ל

דונם, הרשומה על שם החברה, בחכירה מהוונת  80בשטח של הוקמו על קרקע  - מתקני גדיב  .2
לבין ממשלת  בין החברה 24.1.2007לדורות לגדיב. על השטח האמור חל הסכם שנחתם ביום 

לחברה זכות חכירה בקרקע לתקופה של  , מבלי לפגוע בזכויות צדדים שלישיים,ישראל, על פיו
שנים מיום חתימת ההסכם עם המדינה, כאשר לחברה ניתנה האפשרות להאריך את  49

חכירה  שנים נוספות, בכפוף לקיום כל התחייבויותיה לפי אותו הסכם. 49 -התקופה כאמור ב
   .מימוניתכחכירה  בדוחות הכספיים המאוחדיםמטופלת זו 

"השטח הנ"ל") שנמצא במפרץ חיפה,  –דונם (להלן  390 -מתקני כאו"ל ממוקמים על שטח של כ  .3
       בצמוד למתחם החברה, מדרום מזרח. מתוך השטח הנ"ל זכאית כאו"ל להירשם כבעלים של 

דונם), אשר  9 -ה. שאר השטח הנ"ל (כדונם נמכרו לכאו"ל ע"י החבר 86 -דונם, מתוכם כ 381 -כ
   בבעלות החברה, הוחכר לכאו"ל בתנאי שוק.רשום 

  

   מתקן לייצור דלקים נקייםהקמת   .ג

 ביצעה, 2007במסגרת מימוש התכנית האסטרטגית שאושרה ע"י דירקטוריון החברה בנובמבר 
ייצר תזקיקי ביניים מ, אשר (להלן: "המידן") מתקן לייצור דלקים נקייםהחברה פרוייקט להקמת 

  סולר וקרוסין). בעיקר (
  

חביות ליום, והוא מייצר תזקיקים באיכות הנדרשת  25,000המידן בתשומה של הופעל  2.1.2013ביום 
   .ובכמות מסחרית

  אלפי דולר. 53,706לסך של  ותמסתכמבמצטבר סה"כ עלויות אשראי שהוונו   .ד

אשר חייבה התאמות בתכנית  ממתקני הייצור של גדיבפרצה שריפה בתוך תנור באחד  7.3.2014ביום   .ה
מקדמות על חשבון תקבולי ביטוח בגין השריפה.  לגדיבבתקופת הדוח אושרו . הייצור של גדיב

מליון דולר המתייחסים לשיפוי  2-מליון דולר, מתוכן סך של כ 15- הקבוצה רשמה הכנסות בסך של כ
 נכללו בהכנסות אחרות. ,בגין רכוש

 
                              2באור  הוחלק מחברות הבנות. לפרטים רא החברה מתקני חיי אורך אומדן שינויבוצע  1.1.2014-ב  .ו

 .1ה'
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  המשך –רכוש קבוע, נטו  – 11 באור
  
  מדידת סכום בר השבה של נכסים לא פיננסיים  .ז

 פעילות מגזר הדלקים: .1

למרווחי זיקוק עתידיים  KBCבעקבות שינויים לרעה בתחזיות של חברת  31.12.2014ביום 
נכסי בחינה של סכום בר ההשבה של  , ערכה החברה31.12.2013ביחס להערכה הקודמת ליום 

, בהתבסס על הערכת שווי של מעריך שווי בלתי תלוי, IAS 36מגזר הדלקים, בהתאם להוראות 
COGNUM Financial Consulting Ltd.המצורפת לדוחות כספיים אלה , 

 ).DCFהמזומנים ( תזרימי היוון שיטת הוערך לפי אשר שימוש, שווי על מתבססת השווי הערכת
עולה על הערך האמורה, סכום בר ההשבה של פעילות מגזר הדלקים  השווי להערכת בהתאם
 פיכך לא הוכר הפסד מירידת ערך.ל, בספרים

תזרים המזומנים,  לתחזיות בסיס היוו אשר מפתח הנחות מספר הכלל ההערכה מתודולוגיית
 1% - בכ ארוך שהוערך לטווח צמיחה , שיעור11.5%-בכ הנאמד הון משוקלל בין היתר מחיר

חומרי  מחירי באשר להתפתחויות KBCעל חוות דעת של חברת  זיקוק המבוססים ומרווחי
לשינויים סבירים  רגישות מבחני כמו גםהמפתח,  הנחות .הגלם והתזקיקים בשנים הבאות

  .בהערכת השווי בהן, מפורטות

 שמנים: -פעילות מגזר הפטרוכימיה .2

ירה עצבוצעה אף  , בשלןבמרווחיםמתמשכת  וירידה בביקושהאטה בעקבות  31.12.2013ביום 
ערכה החברה  ,2013במהלך הרבעון הרביעי של  של שב"ח מתקני הייצור חלקית של פעילות

, בהתבסס על IAS 36בהתאם להוראות ,  שמניםשל סכום בר ההשבה של פעילות מגזר ה בחינה
   תלוי, יצחק סוארי בע"מ.הערכת שווי של מעריך שווי בלתי 

 תזרימי היוון שיטת הוערך לפי , אשרהוגן בניכוי עלויות מכירה שווי על התבססה השווי הערכת
הפסד מירידת ערך בסך  2013בשנת הוכר האמורה,  השווי להערכת ). בהתאםDCFהמזומנים (

 מספר הכלל ההערכה מתודולוגיית .שנזקף לרכוש הקבוע (לפני מס)מליון דולר  14 - של כ
 הנאמד הון משוקלל תזרים המזומנים, בין היתר מחיר לתחזיות בסיס היוו אשר מפתח הנחות

על חוות דעת  המבוססים שמנים ומרווחי 1%-בכ ארוך שהוערך לטווח צמיחה , שיעור12% -בכ
במידה  השמנים הבסיסיים וחומרי הגלם בייצורם. מחירי באשר להתפתחויות KBCשל חברת 

   .דולר מליון 6-ירידת הערך תגדל בכ 1%- ושיעור ההיוון יגדל בכ

שינוי הנהלת החברה סבורה כי לא קיימים סימנים לירידת ערך המצריכים  31.12.2014ליום 
 החברה הבת.אומדן של סכום בר ההשבה של נכסי 

 דוקור:–פוליאולפינים  -פעילות מגזר הפטרוכימיה .3

, אשר כאו"ללאור ההרעה בסביבה העסקית בה פועלת חברת הבת של  31.12.2013ביום 
 נכסיבחינה של סכום בר ההשבה של  ל"כאוהתבטאה, בין השאר בהפסדים מתמשכים, ערכה 

, בהתבסס על הערכת שווי של מעריך שווי בלתי IAS 36תאם להוראות החברה הבת בהולנד, בה
 תלוי, ארנסט יאנג (ישראל) בע"מ.

 ).DCFהמזומנים ( תזרימי היוון שיטת הוערך לפי אשר שימוש, שווי על התבססה השווי הערכת
מליון דולר  4 -כמירידת ערך בסך של  הפסד 2013בשנת האמורה, הוכר  השווי להערכת בהתאם

 בסיס היוו אשר מפתח הנחות מספר הכלל ההערכה שנזקף לרכוש הקבוע. מתודולוגיית
 , ומרווחי17.5%- בכ הנאמד לפני מס הון משוקלל תזרים המזומנים, בין היתר מחיר לתחזיות

חומרי הגלם  מחירי להתפתחויות באשר KBCעל חוות דעת של חברת  פולימרים המבוססים
   והמוצרים בשנים הבאות.

שינוי הנהלת החברה סבורה כי לא קיימים סימנים לירידת ערך המצריכים  31.12.2014ליום 
  החברה הבת.אומדן של סכום בר ההשבה של נכסי 
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  , נטונכסים בלתי מוחשיים – 12 באור
 

   :ההרכבלהלן 
 

  הכלסך   קשרי לקוחות   תמלוגים וידע  
    

  41,357   11,000   30,357   31.12.2013ליום 

  30,414   - -   30,414   31.12.2014ליום 
      

  הפחתה.רכישת תמלוגים ומנבע מ 2014-ו 2013עיקר התנועה בשנים 
  

   הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים –  13באור 

באור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצה. מידע נוסף 
בדבר מכשירים  30ונזילות, ניתן בבאור  מדדבדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוני ריבית, מטבע חוץ, 

  פיננסיים.

  הרכב וריבית  .א

  התחייבויות שוטפותב
 

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

      )1( ואחרים מתאגידים בנקאייםאשראי 
  431,407   79,257   משיכות יתר והלוואות לזמן קצר

      התחייבויות לזמן ארוך של חלויות שוטפות
  144,663   165,239   חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים

  249,983   164,305   חלויות שוטפות של אגרות חוב
   329,544   394,646  

   
   408,801   826,053  

     
  להלן. ג'13 באורלפרטים בדבר מסגרות אשראי של הקבוצה ראה   )1(

  התחייבויות שאינן שוטפותב
  בדצמבר 31ליום   

  2013  2014  הלוואות מבנקים
  970,977   833,682   הלוואות לזמן ארוך

  )144,663(  )165,239(  בניכוי חלויות שוטפות
  )23,595(  )18,683(  נטובניכוי עלויות גיוס הלוואות לזמן ארוך, 

   649,760   802,719  
    

       

  )1( בדצמבר 31ליום 
     2014  2013  
    

  
 

 ריבית
  )3(משוקללת
ליום 

31.12.2014  

  
ערך 
  בספרים

  
ערך 
  בספרים

     
  431,407   79,257   3.8%     )2( ואחרים משיכות יתר והלוואות לזמן קצר מבנקים

  947,382   814,999   5.1%    )2( )1( ת מבנקים לזמן ארוךוהלווא
  10,172   9,013   7.0%    התחייבות בגין חכירה מימונית

 1,388,961   903,269   סך הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים 
   

   .ניכוי הוצאות גיוסב )1(
 בעיקר הלוואות בריבית משתנה (ליבור). )2(
 .31.12.2014ריבית נקובה משוקללת ליום  )3(
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   המשך - הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים –  13באור 

  מידע בדבר התחייבות בגין חכירה מימונית   .ב

  פילוח לפי מועדי תשלום: 
  

  31.12.2013ליום   31.12.2014ליום   
  דמי   

חכירה 
  מינימאליים
  עתידיים

  
  

  מרכיב
  ריבית

ערך נוכחי 
של דמי 
חכירה 

 מינימאליים

  דמי 
חכירה 

  מינימאליים
  עתידיים

  
  

  מרכיב
  ריבית

  ערך נוכחי 
של דמי 
חכירה 

 מינימאליים
  64   712   776   61   631   692   עד שנה

  303   2,801   3,104   290   2,478   2,768   משנה עד חמש שנים
  9,805   14,957   24,762   8,662   12,724   21,386   מעל חמש שנים

   24,846   15,833   9,013   28,642   18,470   10,172  
      

שנים, בהתאם להסכם החכירה, משלמת  49לתקופה של  תפעוליתהחברה חוכרת קרקע בחכירה 
ההרשאה מליון דולר (להלן: "דמי  2.25 -החברה דמי הרשאה שנתיים, מתוכם סכום שנתי קבוע של כ

החכורים  חלק יחסי למבניםשנים יוחס  49 -המינימאליים ל ההרשאההמינימאליים"). מתוך דמי 
התחייבות לחכירת המבנים מופחתת על פני תקופה זו (לרבות מרכיב המימון  .בחכירה מימונית

  והקרן).
    החברה - עם תאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים ואמות מידה פיננסיותים כמהס  ג. 

הגיעה החברה להסכמות עם הבנקים המממנים, אשר העמידו לה אשראי לזמן  2013במהלך שנת 
שיחולו על ארוך, לתיקון מסמכי ההלוואות. במסגרת ההסכמות, נקבעו אמות מידה פיננסיות חדשות 

  .עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות האמורות 31.12.2014ליום  .החברה

הבנקים המממנים לתיקון אמות המידה הפיננסיות  לאחר תאריך הדוח, הגיעה החברה להסכמות עם
ואילך,  31.3.2015(להלן: "אמות המידה החדשות"), אשר יחולו החל מיום  2013כפי שנקבעו בשנת 

לבנקים ולמחזיקי אגרות בלבד,  2016בשנת בגין ההסכמות האמורות תשלם החברה כמפורט להלן. 
ג', תוספת ריבית בשיעור 14יהם כמפורט בבאור החוב הפרטיות אשר תיקון אמות המידה חל גם לגב

  נוספים בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בהסכם.  0.3% -  0.35%של 

  :2013כפי שנקבעו בשנת  להלן עיקרי התיקונים להסכמי המימון
  
החברה תעמיד ערבות לטובת מממנים שהעמידו אשראי לזמן ארוך לכאו"ל, אשר תבטיח  .1

"תום  – (להלן 1.4.2015לתקופה שעד ליום  ,של קרן האשראי, לפי לוח הסילוקין הקיים פרעון
מליון דולר, ויופחת בכל מועד בו  135תקופת הערבות"), ובלבד שסכום הערבות לא יעלה על 

 יבוצע פרעון כלשהו של האשראי ע"י כאו"ל, בסכום הפרעון שיבוצע. 
 
לכאו"ל במסגרת היחסים המסחריים ביניהן במהלך בהתייחס לכספים שיועברו מהחברה  .2

העסקים הרגיל ובתנאי שוק, התחייבה החברה כי יתרת הספקים אשר כאו"ל חייבת לחברה 
מליון דולר. בנוסף, החברה תהא רשאית להעביר כספים נוספים לכאו"ל, אך  220לא תעלה על 

ניות שאינן ניתנות לפדיון; ) גיוס הון מiורק אם כספים אלה התקבלו אצל החברה בעקבות: (
)ii) הנפקת זכויות; או (iii להלן) ;גיוס הון  –) קבלת חוב נחות כהגדרתו בהסכמי המימון"

  נוסף").
  

, חברת בת או.אר.אל טריידינג בע"מהחברה תהא רשאית להעמיד ערבויות לטובת חברת 
ביניים ומוצרים  בבעלות מלאה, וזאת אך ורק לצורך רכישת מלאי נפט, חומרי גלם, מוצרי

  מוגמרים הנרכשים לצורך פעילותה של החברה והחברות הבנות שלה, בתנאים שהוסכמו.
   -  כניסתו לתוקף של תיקון אמות המידה כמפורט להלןעד     

"מועד  - ככל שהחברה לא עמדה במועד בדיקה של יחסים ואמות מידה פיננסיים (להלן  .א
הבדיקה הרלבנטי"), באיזה מהיחסים ואמות המידה הפיננסיים המפורטים להלן, ואי 

מהערכים שנקבעו ליחסים ואמות  10%עמידתה כאמור הינה בטווח שלא יעלה על 
ור לתקופה של עד שני רבעונים רצופים עמידה כאמ-המידה הפיננסיים האמורים, אזי אי

 לא תחשב אירוע הפרה, ובלבד ששולם פיצוי ריבית בשיעור שסוכם. 
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  המשך –הלוואות מתאגידים בנקאיים   

בנוסף, ככל שהחברה לא עמדה במועד הבדיקה הרלבנטי באיזה מהיחסים ואמות   .ב
 15%, ואי עמידתה כאמור הינה בטווח שלא יעלה על המפורטים להלןהמידה הפיננסיים 

מהערכים שנקבעו ליחסים ואמות המידה הפיננסיים האמורים, תהא החברה רשאית 
ידי גיוס הון נוסף, -ההפרה פעם אחת בלבד עד תום תקופת הערבות, עללפעול לריפוי 

 בכפוף לתנאים מסוימים, במועדים שהוסכמו.

החברה תהא רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בסכום מצטבר עד תום תקופת הערבות  .ג
מהרווח הנקי של השנה בגינה מחולק הדיבידנד, ובלבד שבמועד  75%כולל שלא יעלה על 

 יתקיימו כל התנאים הבאים:החלוקה 
  
מליון דולר או למעלה מכך: בכל אחד  100גייסה החברה הון עצמי בסכום של  .1

משלושת מועדי הבדיקה של יחסים ואמות מידה פיננסיים האחרונים הקודמים 
למועד החלוקה, היחס בין הון עצמי מאוחד לבין סך המאזן המאוחד (בהפחתת 

 ; וכן  22% -סכום החלוקה המבוקשת) לא יפחת מ

במאוחד (חוב נטו +  - 2015ככל שמועד החלוקה הוא ברבעון הראשון לשנת  .2
 שנתי בשנתייםמאוחד מנוטרל  EBITDAחייבים) מחולק בממוצע נכיונות של 
אחד משלושת מועדי הבדיקה של יחסים ואמות מידה פיננסיים  , בכלהאחרונות

האחרונים הקודמים למועד החלוקה (בניכוי סכום החלוקה המבוקשת), יהיה 
 . 4- נמוך מ

לא ארעה הפרה שעודנה נמשכת ולא תארע הפרה כתוצאה מביצוע חלוקת  .3
ם הדיבידנדים. יתר על כן, החברה עמדה בכל היחסים ואמות המידה הפיננסיי

  להם התחייבה, ללא סטייה כלשהיא, ברבעון האחרון שקדם למועד החלוקה.

ביחס לחלוקת דיבידנד, הוסכם כי לאחר תקופת הערבות, יחולו תנאים מחמירים יותר  .ד
ידי - מהתנאים הקבועים במסמכי המימון המקוריים לביצוע חלוקה של דיבידנדים על

קופת הערבות למממני כאו"ל לא "התנאים המחמירים"). אם במהלך ת - החברה (להלן 
לעיל ימשיכו לחול, וזאת עד ליום ג'  סעיףיסוכמו התנאים המחמירים, הוראות 

, אזי, החל מיום 31.3.2016. אם התנאים המחמירים לא יסוכמו עד ליום 31.3.2016
 תחולנה ההוראות הבאות:  1.4.2016

כולל שלא יעלה על החברה תהא רשאית לבצע חלוקה של דיבידנדים בסכום מצטבר   
מהרווח הנקי של השנה בגינה מחולק הדיבידנד, ובלבד שבמועד החלוקה התקיימו  75%

  כל התנאים הבאים (בנוסף לכל התנאים המפורטים במסמכי המימון):

בכל אחד משלושת מועדי הבדיקה של יחסים ואמות מידה פיננסיים האחרונים  .1
מאוחד לבין סך המאזן המאוחד הקודמים למועד החלוקה, היחס בין הון עצמי 
  . 25% -(בהפחתת סכום החלוקה המבוקשת) לא יפחת מ

מנוטרל  EBITDA(חוב נטו + נכיונות של חייבים), מחולק בממוצע  -במאוחד  .2
שנתי בשנתיים אחרונות בכל אחד משלושת מועדי הבדיקה של יחסים ואמות 

סכום החלוקה מידה פיננסיים האחרונים הקודמים למועד החלוקה (בניכוי 
  . 4 -המבוקשת), יהיה נמוך מ

לא אירעה הפרה שעודנה נמשכת ולא תארע הפרה כתוצאה מביצוע חלוקת  .3
הדיבידנדים. יתר על כן, החברה עמדה בכל היחסים ואמות המידה הפיננסיים 

 להם התחייבה, ללא סטייה כלשהיא, ברבעון האחרון שקדם למועד החלוקה. 
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בתקופת הערבות, תשלם החברה לבנקים המממנים אשר העמידו לה אשראי לזמן ארוך,  .3
 . 0.5%תוספת ריבית בשיעור של 

 :סוכם בנוסף על 28.11.2013יום שהושגו ב הבנקים המממניםעם הסכמות הבמסגרת 

 .6באור ב כאמור ,לקוחותניכיון מסגרות    חידוש והרחבה של  .א

 .'א1ג1כמפורט בבאור  מסגרות אשראי מובטחות לזמן קצר,העמדת   .ב

 נכוןקיימות בהתקיים התנאים המפורטים בהסכם.  SWAPלמימוש עסקאות  הסכמה  .ג
 .SWAPלא בוצעו מימושים של עסקאות  הכספיים הדוחות על החתימה למועד

שניטלו על ידן, ללא הסכמת  םתפרע עבור החברות הבנות אשראי החברה לאכי  הסכמה  .ד
הבנקים המממנים, אלא מתוקף ערבויות שהועמדו על ידי החברה להבטחת חיובי 

לרבעון השלישי של  החברות הבנות שהינן בתוקף למועד החתימה על הדוחות הכספיים
, וכן לא תעמיד ערבויות חדשות לטובת החברות הבנות ללא קבלת הסכמת 2013שנת 

 הבנקים המממנים.

בטרם שולמו ו/או נפרעו מסגרת האשראי ו בתקופת המסגרות המובטחותכי  הסכמה  .ה
לא תחלק דיבידנד ולא תשלם סכומים נוספים כהגדרתם בהסכם, החברה , לזמן קצר

, אלא רק לאחר קבלת אישור הבנק לכך בכתב ברות הקשורות אליהםלבעלים או לח
 .ומראש

 מליון 8.5- מרכיב קבוע בסך של כ תתשלום עמלה מיוחדת לבנקים המממנים המורכב  .ו
 דולר ומרכיב משתנה הצמוד למחיר מנית החברה שיחושב כפי שהוסכם עם המממנים. 

, תשלם 2015הרביעי בשנת ועד הרבעון  2013לתקופה שהחל מהרבעון הרביעי בשנת   .ז
בשנת  0.75%ותוספת ריבית של  2014בשנת  1.25% החברה תוספת ריבית בשיעור של

2015. 
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מחזיקי אגרות החוב התאגידים הבנקאיים וכלפי  אשר יחולו החדשותלהלן אמות המידה   .4

  :הפרטיות
  

Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q2/16-Q1Q4/16-Q3 נדרש  
2017 
 ואילך

הון עצמי מנוטרל מאוחד 
  750  750  750  700  700  700  700  700  >  )1(במיליוני דולר) (

עצמי מנוטרל  שיעור הון 
) מסך מאזן 1מאוחד (
  22%  21%  20.5%  20.0%  19.5%  19.0%  18.7%  18.0%  >  )2( מאוחד

) + נכיונות של 3(חוב נטו (
ולק מחבמאוחד חייבים) 
 EBITDAבממוצע 
) 7)(6)(5) (4מנוטרל (

  5.0  5.5  6.0  6.5  7.0  7.0  7.0  7.5  <  מאוחד שנתי 

מנוטרל  EBITDA ממוצע
) מאוחד 7() 6( )5) (4(

 בהחזרי מחולק  שנתי
 12-ב במאוחד) 8( ריבית 

 ליום העוקבים החודשים
  --  --  --  2.5  2.5  2.5  2.5  2.3  >  המדידה

יחס כיסוי קרן וריבית 
  1.1  1.1  1.1  --  --  --  --  --  >  )9במאוחד (

מזומנים על בסיס סולו 
  75  75  75  75  75  75  75  75  >  )10(במיליוני דולר) (

EBITDA מאוחד מנוטרל 
  --  --  --  340  320  300  290  290  >  )7)(6)(5)(4שנתי (

  
ועד הרבעון  2013 שלהחל מהרבעון הרביעי בגין התקופה : ינוטרלו ההשפעות הבאות : (א)חישוב ההון העצמיב )1(

, הפרשי עיתוי קניה ומכירה של המלאי הבלתי IFRSשיטת רישום הנגזרים לפי תקני  :(כולל) 2014 שלהרביעי 
שיטת רישום הנגזרים ואילך:  2015 של החל מהרבעון הראשון בגין התקופה שמוגן וכן הפרשה לירידת ערך מלאי. 

, הפרשי עיתוי קניה ומכירה של המלאי הבלתי מוגן וכן התאמת ערך המלאי המוגן לשווי שוק; וכן IFRSלפי תקני 
או בהתחייבויות מיסים נדחים בשל שינוי בשיעורי  םנכסיביים בהון העצמי אשר מקורם בעדכון שינו ינוטרלו (ב)

 המס הסטטוטורי שיחולו על החברה ו/או בחוקי המס שיחולו על החברה.
בחישוב ההון העצמי הפרשה לירידת ערך  לכלולהחברה תהיה רשאית שלא , 2015החל מהרבעון הראשון של 

מיליוני דולר וזאת  100 ) שהוכרה עד לסכום של IAS 36( 36התאם לתקן חשבונאות ) בimpairmentנכסים (
 במשך שני רבעונים רצופים מהרבעון בו הוכרה לראשונה.

. דולר מליון 75 על העולה בסכום מזומנים ייכללו לא המאוחד המאזן סך בחישוב, 2015החל מהרבעון הראשון של  )2(
 האמור הנטרול סכום), impairmentנוטרלה הפרשה לירידת ערך נכסים (בנוסף, ככל שבחישוב ההון העצמי 

 .המאוחד המאזן לסך יתווסף
 החברה). קביעת גובה החוב בהתייחס לאגרות החוב של 10( ים בניכוי מזומניםיחוב למוסדות פיננס משמעחוב נטו  )3(

ניין, בהתאם לערך בספרים לאחר שווי ההוגן של אגרות החוב או, לפי העתעשה בהתאם ללצורך חישוב החוב נטו, 
כאשר בחישוב גובה החוב האמור, יובא בחשבון שווי עסקאות גידור בהן התקשרה יישום חשבונאות גידור, 

ובנוגע להנפקתן, ובלבד שבכל מקרה גובה החוב בגין האג"ח,  החברהבד בבד עם הנפקת אגרות החוב של  החברה
ושיערוך עסקאות הגידור לא יפחת מהערך  החברהשל אגרות החוב של  כאמור, לא יפחת מהערך ההתחייבותי

 ההתחייבותי שלהן.
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)4( EBITDA  הרווח הגולמי בניכוי הוצאות מכירה הנהלה וכלליות בתוספת פחת והפחתות ובנטרול  משמעמנוטרל
 ההשפעות הבאות:

  :(כולל) 2014עד לרבעון הרביעי של 
 שיטת רישום הנגזרים לפי תקני ה- IFRS  

 הפרשי עיתוי קניה ומכירה של ערך המלאי הבלתי מוגן 
 הפרשה לירידת ערך מלאי   

  ואילך: 2015החל מהרבעון הראשון של 

 שיטת רישום הנגזרים לפי תקני ה- IFRS  

 הפרשי עיתוי קניה ומכירה של ערך המלאי הבלתי מוגן 
 שוק לשווי מוגן מלאי ערך התאמת  

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

 ליוםמנוטרל בארבעת הרבעונים הקודמים  EBITDAמנוטרל ייעשה לפי הגבוה מבין: (א)  EBITDA חישוב )5(
 שנכללו ככל כי, מובהר. בשניים מוכפל המדידה ליוםמנוטרל בשני הרבעונים הקודמים  EBITDA; או (ב) המדידה

אחת  פעםכללו תשלומים בגין שיפויים כאמור לעיל, אזי תשלומים אלה לא יוכפלו בשניים אלא יי EBITDA-ב
 המנוטרל. EBITDA -ה בחישוב בלבד

של טיפולים כהגדרתם  רבעוניםהחברה תהיה רשאית לבחור שלא לכלול ואילך,  2016החל מהרבעון הראשון של  )6(
רבעון של טיפולים, אזי במקום הרבעון  EBITDA -ככל שלא נכלל במדידת ה. EBITDA - ה במדידתלהלן, 

טיפולים האמור, כך שבכל מקרה יובאו תמיד הקודם הסמוך ביותר לרבעון של ההאמור, ייכלל במדידה הרבעון 
, אזי לא EBITDA -בחשבון ארבעה רבעונים. ככל שהחברה תבחר שלא לכלול רבעונים של טיפולים במדידת ה

 וינוטרל לארצופות,  שנים חמש של תקופה במהלך כי מוסכם, לעיל האמור אף על (ב) לעיל.5יחול האמור בסעיף 
, לא ינוטרלו יותר משני רבעונים של טיפולים ברצף ולא ינוטרלו יותר משני טיפולים של רבעונים מארבעה יותר

 .רבעונים של טיפולים באותה בשנה קלנדרית
לא  ךהאור, במתקניהזה "רבעונים של טיפולים" משמעם "רבעונים בהם מבצעת הקבוצה טיפול תקופתי  בסעיף
 דולר לרבעון".  מליון 20עולה על  EBITDA -על ה ושהשפעתיום,  30 - פחות מ

סכום המצטבר של הוצאות המימון אשר סכומן עולה  EBITDA - המיופחת המנוטרל,  EBITDA -הממוצע בחישוב  )7(
 דולר בגין אשראי ספקים מוגדל (אשראי ספקים הנושא ריבית). מליון 40על 

ליום המדידה, יתווספו הסך המצטבר של כל הוצאות החודשים הרצופים העוקבים  12 - לחישוב החזרי הריבית ב )8(
מליון דולר בגין אשראי ספקים מוגדל (אשראי ספקים הנושא ריבית) בתקופה של  40המימון אשר סכומן עולה על 

 ליום המדידה. שקדמו חודשים רצופים  12
) 5),(4מנוטרל מאוחד שנתי כמוגדר בסעיפים ( EBITDAכיסוי קרן וריבית משמעו מזומנים בתוספת ממוצע  יחס )9(

 31.12.2016 -(בכל מועד מדידה שנתי החל מ דולר לשנה מליון 60) לעיל, בניכוי השקעות ברכוש קבוע בסך 6( -ו
מליון דולר, שיעור הגידול בהוצאות הפחת  150ואילך היה והוצאות הפחת בגין רכוש קבוע במאוחד עולות על 

החודשים הקודמים ליום המדידה.  12 - אשר שולמו בות) ובניכוי תשלומי מיסים שוטפים יתווסף לסכום ההשקע
מובהר כי תשלומי המיסים השוטפים לא יכללו תשלומי מיסים אשר נבעו מסגירת שומות בגין שנים קודמות, 

י תשלומבסך בגין אשראי זמן ארוך וקרן  החזרילגביהם גילוי בדוחות הכספיים של החברה; מחולק ב ןואשר נית
 .המדידה ליום העוקבת בשנה להשתלם הצפוייםהריבית 

 מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות ותיק ניירות ערך. משמעמזומנים  )10(
 

ככל שהחברה לא עמדה במועד בדיקה של יחסים ואמות מידה ואילך,  2015החל מהרבעון הראשון של 
סים ואמות המידה הפיננסיים המפורטים "מועד הבדיקה הרלבנטי"), באיזה מהיח - פיננסיים (להלן 

מהערכים  10%ואי עמידתה כאמור הינה בטווח שלא יעלה על  למעט יתרת המזומנים סולו, ,עילל
עמידה כאמור לתקופה של עד שני -שנקבעו ליחסים ואמות המידה הפיננסיים האמורים, אזי אי

עם זאת, ככל ת בשיעור שסוכם. רבעונים רצופים לא תחשב אירוע הפרה, ובלבד ששולם פיצוי ריבי
) אשר לא נכללה בחישוב ההון העצמי כאמור לעיל, impairmentשבוצעה הפרשה לירידת ערך נכסים (

ההון העצמי המנוטרל המאוחד, וזאת בהתייחס לכל רבעון בו  סךמנגנון הריפוי האמור לא יחול על 
  נכללה הפרשה בחישוב ההון העצמי כאמור. לא 
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  המשך –הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  –  13באור 
  

  המשך -החברה  -ים עם תאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים ואמות מידה פיננסיותכמהס  ג. 

להלן אמות המידה הפיננסיות החלות לגבי ההלוואות ואגרות החוב הפרטיות בהמשך לאמור לעיל, 
  :31.12.2014של החברה ליום 

  יחס/סכום  
  נדרש

סכום /יחס
  בפועל

  891.2  700  >  (במליוני דולר)  מאוחדעצמי מנוטרל  הון

  24.1%  18%>   מאוחד מסך מאזן מאוחדעצמי מנוטרל שעור הון 
+ נכיונות של חייבים מחולק בממוצע  במאוחד חוב נטו

EBITDA 003.2  7.5 <   מנוטרל מאוחד שנתי  
   

EBITDA 491.7  290 >    (במליוני דולר) שנתי מנוטרל מאוחד  
 ריבית  בהחזרי שנתי  מחולק מנוטרל מאוחד EBITDA ממוצע

  006.3  2.3 >  המדידה ליום העוקבים החודשים 12- ב במאוחד
  306.2  75 >  (במליוני דולר)  מזומנים

  
  

יצוין כי אילו חלו התיקונים בהגדרות כפי שסוכמו עם הבנקים המממנים החל מרבעון ראשון 
היתה החברה עומדת בכל אמות המידה המצוינות גם אז , 2014הרבעון הרביעי של גם על  2015
  לעיל.

מליון דולר, ולכן סכום  123יתרת החוב נטו של כאו"ל לחברה הינה  31.12.2014נכון ליום 
  לכאו"ל הינו אפס. )1.2ג 14(כמוגדר בבאור  ההזרמה

  

 הבנקאיים התאגידים כלפי החברה התחייבה, המתוארות לעיל הפיננסיות להתניות בנוסף
  :להלן יפורטו שעיקרן, נוספות בהתחייבויות

  
כל אירוע המקנה לגוף המממן את  החברה, לו  28.11.2013במסגרת מתווה ההסכמות מיום   .א

דולר, עילה להעמיד את החוב לפירעון מיידי בכפוף  מליון 50חבה החברה סכום העולה על 
             החובות לפירעון מיידי שתקנה לבנק זכות להעמדתלמנגנון הריפוי, יחשב כהפרה 

)(cross default. 
 
 לא נרשמה הערת עסק חי בדוחות הכספיים של חברות הקבוצה.  .ב

  
המגיע למוסדות פיננסיים ו/או לבעלי אגרות החוב העולה סכום במקרה בו יועמד לפרעון מיידי   .ג

אה תעמוד לשאר התאגידים הבנקאיים זכות לדרוש פרעון מיידי של ההלוומליון דולר  25על 
)cross acceleration.( 

 
החברה או שינוי  הבנקאיים תעמוד זכות לפרעון מיידי במקרה של הפסקת פעילותלתאגידים   .ד

  פי ההסכם. מהותי לרעה של יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה על
  איסור על שינוי בעלי השליטה בחברה ללא הסכמת המממנים.  .ה
סים החברה לא תיצור שעבודים (סעיף שעבוד שלילי) על רכוש החברה ונכסיה כולל על נכ  .ו

שיירכשו ויוקמו בקשר לפרויקט המידן למעט הסבה והמחאה של מסמכים בקשר לייצוא או 
 1.2ייבוא טובין, לבנק שייתן אשראי למימון אותו ייצוא או ייבוא ולמעט שעבוד של מלאי מעל 

 מליון טון, לצורך מימון רכישת המלאי.
  
   .51%-להחברה לא תרד באחזקותיה בחברות הבת כאו"ל וגדיב, מתחת   .ז
 ניתנו שבמסגרתה המימון חבילת של המממנים כלל עם ההסכמים בתנאי לעמוד החברה על  .ח

 מינימליים מהיקפים יפחתו שלא בהיקפים, שניתנו האשראי מסגרות ניצול לרבות, ההלוואות
 .בהסכמים שנקבעו

  המתוארות לעיל. בהתחייבויותעומדת החברה  31.12.2014נכון ליום 
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  המשך -מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  ואשראיהלוואות  –  13באור 
 

   כאו"ל – ים עם תאגידים בנקאיים ואמות מידה פיננסיותכמהס  ד. 

במסגרת העמדת ההלוואות ע"י התאגידים הבנקאיים התחייבה כאו"ל כי לא תיצור שיעבוד כלשהוא 
 ובנוסףעל הרכוש והנכסים של כאו"ל כל עוד יהיו חובות והתחייבויות בגין האשראי שנתקבל מהם 

במהלך עסקיה  כאו"לערבות כלשהי לטובת צד ג' (למעט ערבות שתינתן על ידי  תיתן לאהתחייבה כי 
  וזאת מבלי לקבל את הסכמתם המוקדמת.  ,הרגיל)

  
בין היתר, כי  , הוסכם,2013 שנת במהלךלבין הבנקים  כאו"לבמסגרת כתבי ההסכמה שנחתמו בין 

בתקופה בה תהיה ערבות בזן בתוקף, היא תבטיח תשלומי קרן שוטפים של הלוואות לזמן ארוך 
ן הקיימים בתקופה שממועד העמדת הערבות ועד ליום שעתידים להיפרע על פי לוחות הסילוקי

התחייבה כלפי  לא תהיה חייבת לעמוד באמות המידה הפיננסיות להן ל"כאו, לכל המאוחר, ו1.4.2015
מליון דולר.  623לא יעלה בכל עת על  ל"כאוהבנקים, למעט אמת המידה לפיה החוב הפיננסי של 

 השולטת מניות כבעלת, החברה הסכימה בו נוחותה מכתב בתום תקופת הערבות יעמוד בתוקפו
 מכתב מקבלי כלפי בהתחייבויותיה לעמוד כדי כספיים מקורות לכאו"ל שיחסרו במידה כי, בכאו"ל
 לכאו"ל, במידת הצורך, על מנת לסייע באיתור מקורות מימון בהיקף שיאפשר תפעל היא, הנוחות

 לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות. 
    

עומדת באמת  כאו"למליון דולר, ולפיכך  414 הינו כאו"להחוב הפיננסי של  31.12.2014נכון ליום 
  המידה שנקבעה.

  
לעיל בהתקיים עילות מסויימות תעמוד לתאגידים הבנקאיים לפי  האמוריםעל פי כתבי ההסכמה 

  בחירתם ושיקול דעתם, הזכות לדרוש את ביטול כתבי ההסכמה.
  

 הפיננסיות המידה אמותתהיה מחויבת לעמוד ב כאו"לבתום התקופה בה ערבות בזן תהיה בתוקף, 
  : הבאות

  נדרש סכום\יחס  

      200  )1( (במליוני דולרים) הון עצמי מוחשי 

    22%  )2נטו ( שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן

      0.8  )3( תנכסים שוטפים להתחייבויות שוטפו

  2.4    <  ) 4להון עצמי מוחשי (נטו חוב פיננסי 

      1.1  )5( רבעונים) 8-יחס כיסוי חיובים (ממוצע ל

      623  )6( דולרים) במליוני(סך חוב פיננסי 

      10  )דולרים(במליוני  פנויים מזומנים

הוצאות נדחות ונכסים קשורות, והלוואות שניתנו לבעלים ו/או חברות הון עצמי מוחשי" מוגדר כהון עצמי בניכוי  )1(
 לא מוחשיים אחרים.

 
 "סך המאזן נטו" מוגדר כסך כל המאזן בניכוי מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי פקדונות. )2(
 
המשועבד אליהם, ללא  הפקדוןאת סכום  כוללים החברהחישוב היחס השוטף, התאגידים הבנקאיים של  צורךל )3(

 קשר לסיווגו בדוחות כנכס שוטף או כנכס בלתי שוטף.
 
תוספת יתרת ההתחייבויות כלפי צדדים היחס בין סך כל ההתחייבויות לגופים בנקאיים ומוסדות פיננסיים ב )4(

ריביות ניכוי כספים המגיעים בגין עסקאות להחלפת קרנות וב שלישיים אשר ביצעו ניכיון חוב של לקוחות החברה,
 לתאגידים המשועבדיםפקדונות מזומנים ושווי מזומנים ולזמן קצר ולזמן ארוך ובניכוי  Swap Currencyמסוג 

 .רבעון כל של האחרון ביום המוחשי העצמי ההון לבין, הבנקאיים
 
בין הרווח התפעולי לאותה תקופה בתוספת פחת והפחתות לבין סכום תשלומי הקרן לאותה תקופה  היחס )5(

ת תשלומי הריבית על ההלוואות לזמן ארוך (בניכוי ההפרש בגין עסקאות להחלפת קרנות וריביות מסוג בתוספ
Swap Currency   .לאותה תקופה) ולזמן קצר והמיסים השוטפים לאותה תקופה 

  
 וכלפי פיננסיים מוסדות כלפי) סולו( החברה של ארוך לזמן ההתחייבויות ויתרת השוטפות ההתחייבויות יתרת )6(

), ויתרת ההתחייבויות כלפי צדדים שלישיים אשר ביצעו ניכיון חוב של ההתחייבותי ערכן לפי( חוב אגרות בעלי
  לקוחות החברה.
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  המשך   –הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  –  13באור 
  

  המשך –כאו"ל  – ים עם תאגידים בנקאיים ואמות מידה פיננסיותכמהס  ד. 

  והתאגידים הבנקאיים, הסכימו כי בתקופת ההקלות יחולו התנאים הבאים: כאו"ל
  

לא תחלק ולא תכריז דיבידנד לבעלי מניותיה ללא קבלת אישור התאגידים הבנקאיים  כאו"ל  )א(
 מראש ובכתב.

 
מליון דולר בשנה ללא קבלת אישור  10לא תרכוש או תשקיע בנכסים בסכום העולה על  כאו"ל  )ב(

 .מראש ובכתב מהתאגידים הבנקאיים, איתם התקשרה החברה במערכת הסכמים
 
שעבוד קבוע, ראשון בדרגה על כל הנכסים, הציוד והמכונות שבבעלות החברה ושעבוד קבוע,   )ג(

ן שבהם פועל מפעל החברה במפרץ חיפה. נוסף על ראשון בדרגה, על זכויות החברה במקרקעי
הבטחונות האמורים לעיל, הוסכם כי יופקדו אצל חלק מהתאגידים הבנקאיים פקדונות 

 כספיים אשר ישועבדו לטובת אותם תאגידים בנקאיים.
  
לפי האמור במערכת ההסכמים, "תקופת ההקלות" הינה תקופה בלתי קצובה בזמן שתחילתה   )ד(

וסיומה במועד בו תעמוד החברה בהתניות הפיננסיות המקוריות במשך  31.12.2009ביום 
תקופה של ארבעה רבעונים רצופים ותציג לתאגידים הבנקאיים תוכנית פיננסית המבוססת על 
תחזיות מחירים, לפיה יש באפשרותה של החברה לשרת את חובותיה ולעמוד בהתניות 

דים הבנקאיים עד לתום המועדים של הפיננסיות הקודמות לפי הסכמי האשראי עם התאגי
 אותם הסכמים.

  
כאו"ל התחייבה כלפי התאגידים הבנקאיים כי במקרים בהם למי מהם תהא הזכות להעמיד   )ה(

לפרעון מיידי את הסכומים אותם חבה להם החברה, תוקנה גם ליתר התאגידים הבנקאיים 
 "). Cross Default"עילה לפרעון מיידי (סעיף 

  
    

מליון  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 (פקטורינג) דולר) אשר ניתנה לדוקור. 

המחאה סופית בגין חובות מסוימים של לקוחותיה. חוזי הלקוחות לא הומחו לתאגיד החוץ בנקאי ב
מליון  9 - מליון אירו (כ 8 - סך החובות לגביהם בוצע ניכיון מסתכם לסך של כ 31.12.2014ומוחלטת. ליום 

  דולר).
  

לטובת פעילות רכש חומרי גלם מספקי חומרי  לאו.אר.אל. טריידינגמליון אירו  17 - כ בזן נתנה ערבות בסך
  .ומכירתם לדוקור הגלם של דוקור

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

 

  48 -ג  
 

  המשך   –הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  –  13באור 
    

  גדיב – ים עם תאגידים בנקאיים ואמות מידה פיננסיותכמהס  . ה

כמפורט  תוהתניות פיננסילשמור על גדיב התחייבה לזמן ארוך להלוואה אשראי המסגרת כחלק מ  
  להלן:

  
  31.12.2014  
  /סכוםיחס  

  נדרש
 /סכוםיחס

  בפועל

     4.5     1.7  )2) (1( ממוצעת EBITDA -חוב פיננסי נטו ל

  54%  30% >  שיעור הון עצמי מסך המאזן

     147     100 >  הון עצמי (במליוני דולר)

 ,מזומנים ושווי מזומנים ובניכוי להמרה"ח אג כולל, סוגיו לכל"ח אג, פיננסיים למוסדותחוב  –"חוב פיננסי נטו"  .1
 .ערך ניירות ותיק פיקדונות

2. " EBITDA המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המצרפי של ה – "ממוצעת-EBITDA  בתוספת פחת תפעולי (רווח
המדווחת בדוחות הכספיים ביחס לכל אחד משמונת הרבעונים הרצופים שקדמו למועד הבדיקה והפחתות) 
  .2-הרלבנטי ל

  
שולמו ו/או נפרעו מסגרות האשראי  ובטרםלעיל,  ב'3ג'כאמור בסעיף , בתקופת המסגרות המובטחות

סכומים נוספים  גדיב לא תחלק דיבידנד, לא תעמיד הלוואות או אשראי ולא תשלםלזמן קצר, 
אישור הבנק לכך  אלא רק לאחר קבלתלבעלים או לחברות הקשורות אליהם, כפי שנקבע בהסכם, 

 .חברהאל מול ה גדיב של הרגיל העסקים במהלך נעשו אלו פעולות אם למעט ,בכתב ומראש
  

  נכון לתאריך הדוחות הכספיים, גדיב עומדת בהתניות אלו.
  

  אגרות חוב – 14 באור

  הרכב  .א

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

  793,864   786,134   )2( )1( יתרת אגרות החוב
  )249,983(  )164,305(  בניכוי חלויות שוטפות

  - -   )4,585(  בניכוי עלויות גיוס אגרות חוב
   617,244   543,881  

   
  

 31.12.2013-ו 31.12.2014לימים אלפי דולר  27,052 -וכאלפי דולר  19,656 -של כ יתרהמתוכן   )1(
  , הנמדדות בעלות מופחתת.פרטיותאג"ח  בגיןבהתאמה 

  
סדרה ד'.  , בוצעה הרחבה נוספת לאג"ח סדרה א' של החברה וכן הונפקה אג"ח2014במהלך שנת     )2(

  ראה פרטים להלן.
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  המשך - אגרות חוב – 14באור 
 

   בתקופת הדו"ח פרטים אודות הנפקות האג"ח  .ב

  סוג הנפקה  תאריך

  

ע.נ. 
אלפי ב

  ש"ח
 1 -מחיר ל

  ש"ח ע.נ.

תמורה נטו 
לאחר ניכוי 

עלויות 
  הנפקה

  

  

שיעור סוג ו
  ריביתה

  1.120  280,479  ציבורית (הרחבה סדרה א')  )1(   2014ינואר 
מליון  90

  דולר

5.3% 
צמודה 
  למדד

  0.997  600,000  ציבורית (סדרה ד')  )2( 2014ספטמבר 
מליון  163
  דולר

לא  6%
  צמודה

דצמבר - אוקטובר
  0.970  83,872   ציבורית (הרחבה סדרה ד')  )3( 2014

מליון  21
  דולר

לא  6%
  צמודה

  

להחלפת קרן וריבית לצורך צימצום חשיפת   SWAPהתקשרה החברה בעסקאות 2014בינואר  )1(
החברה בחרה לייעד את הרחבת אגרות החוב (סדרה א')  בגין הרחבות אלו.וריבית מטבע 

, לשווי הוגן דרך רווח והפסד. 2014שהונפקו כתוצאה ממימוש אופציות לאג"ח בחודש ינואר 
 )accounting mismatch( מטרת הייעוד הינה להפחית באופן משמעותי חוסר עקביות חשבונאית

העלול לנבוע ממדידת חוזי ההחלפה המתייחסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, במידה שאגרות 
  החוב האמורות תימדדנה בעלות מופחתת.

להחלפת קרן וריבית לצורך צימצום  SWAPהתקשרה החברה בעסקאות  2014בספטמבר  )2(
 חשיפת מטבע וריבית בגין הנפקה זו.

 
פקעו.  31.12.2014ליום הרחבה זו הינה בגין מימוש אופציות. כל כתבי האופציות שלא מומשו  )3(

להחלפת קרן וריבית לצורך צימצום  SWAPהתקשרה החברה בעסקת  תקופת הדוחר לאח
 חשיפת מטבע וריבית בגין הנפקה זו.

  
  . הלןל סעיף ג'ואמות המידה החלות עליהן, ראה  , דירוגן בדבר תנאי אגרות החובנוספים לפרטים 

  החברה  .ג

על ידי "מעלות" החברה  מדורגות הציבוריות. אגרות החוב פרטיות וציבוריותלחברה אגרות חוב 
, דירוג אגרות החוב של החברה הדוחהחתימה על הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ. נכון לתאריך 

, למעט סדרה ד' כאמור אין התניות פיננסיות הציבוריות. לאגרות החוב חיוביעם אופק   BBBהינו 
  להלן.

 תיקונים לשטרי הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב .1
  

הגיעה החברה להסכמות עם מחזיקי אגרות החוב הפרטיות, אשר העמידו לה  2013במהלך שנת 
אשראי לזמן ארוך, לתיקון שטרי הנאמנות במסגרתן נקבע כי החל מאותו מועד, תהא החברה 
כפופה לאותם יחסים ואמות מידה פיננסיות החלות עליה מתוקף הסכמי המימון מול הבנקים 

   .ג' לעיל13בבאור כמפורט נים, מהממ
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  המשך – אגרות חוב – 14באור 

  המשך -החברה  .ג

 המשך -תיקונים לשטרי הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב .1
  

  להלן עיקרי התיקונים לשטרי הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב הציבוריות והפרטיות:
  

החברה תעמיד ערבות לטובת מממנים שהעמידו אשראי לזמן ארוך לכאו"ל, לתקופה  .1.1
"תום תקופת הערבות") אשר תבטיח פרעון ע"י כאו"ל, של  – (להלן 1.4.2015שעד ליום 

מליון  135קרן האשראי, לפי לוח הסילוקין הקיים, ובלבד שסכום הערבות לא יעלה על 
דולר ויופחת בכל מועד בו יבוצע פרעון כלשהו של האשראי ע"י כאו"ל, בסכום הפרעון 

 שיבוצע. 

מליון דולר, כשהוא צמוד  220כאו"ל לחברה על סך של הסכום בו עלה סך חובה נטו של  .1.2
ועד  31.12.2012לגידול שחל במחיר הממוצע של הנפטא החל מהחודש המסתיים ביום 

. לחודש המסתיים במועד הדוחות הכספיים האחרונים, ייקרא "סכום ההזרמה לכאו"ל"
מליון  135 בכל תום רבעון במהלך תקופת הערבות, סכום ההזרמה לכאו"ל לא יעלה על

דולר כשהוא צמוד כאמור לעיל (להלן: "הסכום המותר"). עלה סכום ההזרמה לכאו"ל 
על הסכום המותר בסכום כלשהו (להלן: "הסכום העודף") תפעל החברה לגייס סכום 
שלא יפחת מהסכום העודף, ככל שגיוס כאמור נדרש על פי התנאים הקבועים בשטרי 

החברה או בדרך של קבלת הלוואה נחותה למעמד  הנאמנות, בדרך של הגדלת ההון של
 כמפורט בשטרי הנאמנות.  אגרות החוב הפרטיות והציבוריות,

  
בכל מקרה שבו החברה גייסה הון או קיבלה הלוואה נחותה במסגרת ההתחייבות  .1.3

, אזי בעת חישוב הסכום העולה על סכום ההזרמה, שיערך ("סכום הגיוס") להגדלת ההון
  , יחושב סכום ההזרמה בניכוי סכום הגיוס. לאחר גיוס כאמור

התחייבות להגדלת הון לא תחול ולא תהיה בתוקף בכל תקופה שבמהלכה, לפי הדוחות  .1.4
הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו, יתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים על 

  בסיס מאוחד:
  ; או4.5 - יהיה נמוך מ EBITDA -יחס החוב ל  .א

  מליון דולר; או 125 - ן יהיה גבוה מברבעון האחרו EBITDA -ה  .ב

  .מליון דולר 950 - הונה של החברה יהיה גדול מ  .ג

  .0.5%בתקופת הערבות, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, תוספת ריבית בשיעור של  .1.5

על פי ההסכמות עם מחזיקי אגרות החוב הפרטיות, החברה נדרשת לעמוד ביחסים  .1.6
. למען הסר ספק, להלןואמות מידה פיננסיות וכן יחולו עליה מנגנוני הריפוי כמפורט 

למחזיקי אגרות החוב הפרטיות לא תהיה עילה לפירעון מיידי כל עוד הבנקים לא 
לפיהם בגין הפרת ההוראות בדבר שמירה העמידו לפירעון מיידי את חובה של החברה כ

 על יחסים ואמות מידה פיננסיות.

כל שינוי ביחסים ובאמות המידה הפיננסיות יחול מייד ובאופן אוטומטי גם כלפי מחזיקי 
אגרות החוב, לרבות פיצוי בהתאם למנגנון המפורט בשטרי הנאמנות המתוקנים. על אף האמור 
לעיל, במידה והוסכם עם הבנקים על שינוי אמות המידה החורג (לרעת הבנקים ולטובת 

, יהיו מחזיקי אגרות החוב בשטר הנאמנותינימאליות המפורטות החברה) מאמות המידה המ
הפרטיות זכאים, אך לא חייבים, לפידיון מוקדם של אגרות החוב המוחזקות על ידם בסכום 

מליון דולר, אך לא יותר משליש מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הפרטיות  10כולל של 
 שטרם נפרעו באותו מועד.
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  המשך –חוב אגרות  – 14באור 

  המשך - החברה  .ג

בתקופת הערבות וכן לאחריה, כל עוד סכום ההזרמה (בניכוי סכום הגיוס, אם וככל שהחברה גייסה 
כספים במסגרת ההתחייבות להגדלת הון) עולה על אפס (להלן: "התקופה הקובעת"), במקרה בו 

החוב זכאים (אך לא חייבים) החברה תפרע סכום כלשהו בפירעון מוקדם לבנקים, יהיו מחזיקי אגרות 
לפדיון מוקדם של אגרות החוב המוחזקות על ידם בסכום שיחושב בהתאם לנוסחה המפורטת בשטרי 
הנאמנות המתוקנים. הפדיון המוקדם יתבצע על פי הערך ההתחייבותי של אגרות החוב. על אף 

 האמור לעיל, הזכות לפדיון מוקדם לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

מליון דולר במהלך התקופה הקובעת.  50הפירעון המוקדם לבנקים לא עלה במצטבר על סך של   .א
מליון  50על אף האמור, במקרה בו ביצעה החברה פירעון מוקדם בסכום מצטבר שלא עלה על 

דולר והפירעון בוצע (כולו או חלקו) לבנק הפועלים (להלן: "הבנק המוביל"), יהיו מחזיקי 
חברה זכאים לפדיון מוקדם בשיעור יחסי לסכום ששולם לבנק המוביל אגרות החוב של ה

  במסגרת הפירעון המוקדם האמור.

הפירעון המוקדם לבנקים בוצע על ידי החברה במסגרת החלפת החוב לזמן ארוך  הקיים של   .ב
החברה לבנקים, כולו או חלקו, באמצעות גיוס הון או גיוס חוב חדש בסכום זהה מכל מקור 

במח"מ ארוך יותר מהמח"מ של כלל אגרות החוב של החברה הקיימות נכון ליום שהוא 
ובלבד שכל העמדת שעבודים להבטחת החוב החדש, תטופל בהתאם לשטרי  15.7.2013

 הנאמנות המתוקנים.
אגרות החוב הפרטיות והציבוריות, על החברה יחולו מגבלות לחלוקת על פי ההסכמות עם מחזיקי 

האמור לעיל, בכל מקרה בו הבנקים  . על אףלעיל ד'2ג'13 -' וג2'ג13 יםבבאור דיבידנדים כמפורט
יוותרו על מגבלות חלוקת דיבידנד ו/או ישנו מגבלות ו/או יתקנו מגבלות ו/או יאמצו מגבלות נוספות 
על חלוקת דיבידנד, הנ"ל יחולו באופן מיידי ובאופן אוטומטי גם כלפי מחזיקי אגרות החוב של 

  החברה. 

 עיל.ל 4ג'13ור , ראה בא31.12.2014פרטים בדבר אמות המידה הפיננסיות בפועל ליום ל

   הנפקת אגרות חוב סדרה ד'  .2
  

  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 לדולר ארה"ב,  מליון 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 דולר ארה"ב,  מליון 170-מ לא יפחת )3( שנתי מאוחד מנוטרל EBITDA  .ג
 רצופים.דוחות כספיים שני ל
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 ,9.5לא יעלה על  )3( שנתי מאוחד מנוטרל EBITDA-במחולק ) 2מאוחד (חוב נטו   .ד
 רצופים. דוחות כספייםשני בהתאם ל

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

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

 ערך לירידת הפרשה וכן מוגן הבלתי המלאי ערך של ומכירה קניה עיתוי הפרשי, IFRS תקני
 בשל 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

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 
 הפרשי(ב) , IFRS-שיטת רישום הנגזרים לפי תקני ה(א) : הבאות ההשפעות ובנטרול והפחתות פחת
  EBITDAבחישוב. המלאי ערך לירידת הפרשה(ג) , מוגן הבלתי המלאי ערך של ומכירה קניה עיתוי

 מצדדים החברה ידי- על שהתקבלו פעמיים חד שיפויים בגין תשלומים גם יכללו שנתי מנוטרל
מנוטרל בארבעת  EBITDAלפי הגבוה מבין: (א)  ייעשהשנתי מנוטרל  EBITDA חישוב. שלישיים

מנוטרל בשני הרבעונים  EBITDA; או (ב) להלן כהגדרתוהרבעונים הקודמים ליום המדידה, 
תשלומים בגין שיפויים  EBITDA- הקודמים ליום המדידה מוכפל בשניים. מובהר, כי ככל שנכללו ב

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

  
ה הפיננסיות של אגרות חוב סדרה החברה עומדת באמות המיד הכספיים הדוחות לתאריךנכון 

  ד' כאמור לעיל.

  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 מליון 150

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

 העולהי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה תרשם הערת "עסק ח 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 

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

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: (

פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה ד') - ד') שבמחזור, אשר ייקבע על
ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון  לושיםבש

) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם 2המוקדם; או (
  עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;   שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית שטרם שולמו, 
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) יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם (קרן 3(
 .ריבית 1.5%בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת 

היוון אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון 
המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה ד') העומדות 

  לפדיון מוקדם, כפי שיקבע בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד'). 

  דיבידנד חלוקת על מגבלות .2.4
הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי  כי עד למועדמתחייבת  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
על פי הדוחות הכספיים האחרונים, שפרסמה החברה, החברה עומדת בכל אמות   .ב

המידה הפיננסיות כאמור לעיל (ללא התחשבות בדרישה לשני דוחות כספיים 
 .רצופים)

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

 .החוב אגרותדירוג  פגעיילא  החלוקה מביצוע כתוצאה  .ד
  

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

        
  עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות ובמגבלות כאמור לעיל. הכספיים הדוחות לתאריךנכון 

  כאו"ל  .ד

  בע"מ.  מידרוגע"י חברת  מדורגותאגרות חוב סחירות. אגרות החוב  לכאו"ל

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

אגרות החוב (סדרה א') למסחר בבורסה ם התחייבה לעמוד ממועד רישוכאו"ל תנאים בהם  להלן
 :ואשר אי עמידה בהם מהווה עילה מיידית לפרעון מוקדם

לא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה אלא אם במועד חלוקת הדיבידנד האמור, יהיו  כאו"ל .1
יתרות מזומנים מספיקות לביצוע התשלום הקרוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')  לכאו"ל

 תנאי זה תוקן כאמור להלן. לאחר מועד חלוקת הדיבידנד כאמור.

ועד  1.4.2013במהלך התקופה שמיום  (תנאי זה הושעה Aדרוג אגרות החוב לא יפחת מקבוצה  .2
 ).להלן, כאמור 1.4.2015, ותוקן החל מיום 1.4.2015

  מליון ש"ח לא יועמד לפרעון מיידי.  50 -בגובה של יותר מ כאו"לחוב כלשהו של  .3
  

בשטר הנאמנות של  ל"כאו, תיקונים שהציעה כאו"לאישרו מחזיקי אגרות החוב של  2013במהלך 
או עד מועד מוקדם יותר עליו  1.4.2015ועד  1.4.2013אגרת החוב, על פיהם במהלך התקופה שמיום 

(להלן: יודיע הנאמן לבזן מראש אם וככל שיתקיימו עילות המאפשרות לו להודיע לבזן הודעה כאמור 
ן ובסכום להבטחת פרעון בזן למחזיקי אגרות החוב ערבות מוגבלת בזמתעמיד "התקופה הרלבנטית") 

  לפרוע במהלך התקופה הרלבנטית (להלן: "ערבות בזן").  ל"כאוכל סכומי קרן אגרות החוב שעל 
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 ל"כאובמהלך התקופה הרלבנטית, תושעה עילת הפרעון המיידי, הקובעת, שאם וככל שתתקבל בידי 
) יהווה הדבר עילה A3ו/או הנאמן הודעה מאת מידרוג על הורדת דירוג אגרות החוב (מתחת לדירוג 

  . )להלן, כאמור 1.4.2015(תנאי זה תוקן החל מיום  לפרעון מיידי של אגרות החוב
  

בנוסף, אישרו מחזיקי אגרות החוב בין היתר, את השינויים הבאים בתנאי שטר הנאמנות לאגרות 
יחולו בתקופה הרלבנטית: הוספת עילות המקנות זכות להעמדת אגרות החוב לפרעון החוב אשר 

ימים מהמועד  30ל לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפירסומו לפי כל דין, בתוך "מיידי: (א) אם כאו
ל נמחקו מהמסחר בבורסה; (ג) "האחרון שבו הייתה חייבת בפירסומו; (ב) אם אגרות החוב של כאו

מליון דולר או  25ל תפרע בפרעון מוקדם לתאגידים בנקאיים סך של "ף לפיו ככל שכאוהוספת סעי
יותר, תקום גם למחזיקי האג"ח זכות לפרעון מוקדם באופן יחסי בהתאם לעקרונות שנקבעו בהסכם. 
וכן, במידה וישולם פיצוי כלשהו בגין ביצוע פרעון מוקדם לתאגידים הבנקאיים, ישולם פיצוי גם 

בתקופה הרלבנטית אגרות החוב בהתאם למנגנון שנקבע בשטר הנאמנות. כמו כן נקבע כי  למחזיקי
  .0.5%תשולם תוספת ריבית שנתית למחזיקי אגרות החוב בשיעור של 

  
  התיקון לשטר קובע עילות לסיום תוקף התיקון לשטר. 

  
 היתר, תיקון לשטראישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של כאו"ל, בין  27.8.2014ביום 

 הזכות להעמדה לפירעון מיידי עקב דירוג אגרות החוב תשונה כך 1.4.2015נאמנות לפיו החל מיום 
 תעמוד למחזיקי אגרות החוב Baa3 -שבמידה ודירוג אגרות החוב של כאו"ל יירד לרמה מתחת ל

ידה וההון העצמי של עילה לפירעון מיידי. כמו כן, התווספו עילות לפירעון מיידי כדלקמן: (א) במ
מליון דולר, וכאו"ל לא ריפאה הפרה זו בתום שני רבעונים מהרבעון בו פחת ההון  175 - כאו"ל יפחת מ

 10%העצמי מהסכום האמור לעיל; (ב) אם חוב כלשהו של בזן למוסד פיננסי, בהיקף של לפחות 
וני או השנתי של בזן (על מכללההתחייבויות הפיננסיות של בזן כפי שהן מפורטות בדוח הכספי הרבע

מליון דולר, על פי הגבוה מבין השניים, יועמד לפירעון מיידי.  50בסיס סולו), או בסך של לפחות 
בנוסף, אושר בתיקון לשטר הנאמנות, כי כל עוד כאו"ל לא תפרע מחצית מיתרת הקרן שלא סולקה 

וח הכספי הרבעוני או השנתי של נכון למועד התיקון; וכן כל עוד הונה העצמי של כאו"ל כמפורט בד
או תינתן הלוואה /מליון דולר ארה"ב, לא תבוצע חלוקה ו 220 -(על בסיס מאוחד) נמוך מהחברה 

מכאו"ל לבזן (אין באמור כדי למנוע ו/או להגביל פעולות אחרות בין כאו"ל לבזן כדוגמת תשלום בגין 
או"ל מבזן וכן אין בו כדי למנוע מתן שירותים ו/או טובין שנרכשו ו/או בגין הלוואה שקיבלה כ

הלוואה על ידי כאו"ל לבזן במהלך העסקים הרגיל). כן, התווספה התחייבות שלא ליצור שעבודים 
חדשים לטובת חוב נוסף שהינו במח"מ קצר יותר מהמח"מ של אגרות החוב הקיימות של כאו"ל. 

וקדם לבנקים המממנים של כאו"ל (על בנוסף, הזכות של מחזיקי האג"ח לפידיון מוקדם עקב פירעון מ
, תוארך למשך כל חיי 1.4.2015פי התנאים הנקובים בשטר הנאמנות), שאמורה הייתה להסתיים ביום 

  השטר. 

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

, וזאת עד לשיעור Baa2, בגין כל ירידת  דירוג אגרות החוב מתחת לדירוג של 0.25%נוספת בשיעור של 
. מאידך, שיעור הריבית השנתית אשר תשולם 0.75%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 

באמות המידה שנקבעו לאגרות החוב  כאו"לעומדת  31.12.2014לאור התיקונים הנ"ל, נכון ליום 
  ה.של
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  ויתרות זכותאחרים זכאים ספקים,  – 15 באור

 ספקים  .א

  .27קשורים ובעלי עניין, ראה באור לפרטים בדבר עסקאות ויתרות עם צדדים 
  .7ג'20לפרטים בדבר התקשרויות עם ספקי נפט גולמי בתנאי אשראי ארוכים, ראה באור 

   .30 בדבר חשיפת הקבוצה לסיכון מטבע ונזילות בגין יתרות ספקים, ראה באור

 זכאים אחרים ויתרות זכות  .ב

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

  30,286   26,285   מלקוחות פקדונות 
  5,476   8,461   מלקוחות  מקדמות 
  75,488   43,715   ב') 18(ראה באור  עובדים 
  2,135   5,724   מוסדות 
  25,257   15,171   אחרים 

   
   99,356   138,642  

   

   .30 מיתרות הזכאים, ראה באורמטבע ונזילות בגין חלק לסיכון הקבוצה  שיפתבדבר ח
  

    ההכנסהסים על ימ – 16 באור
  

  פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  .א

 1961- חברות הקבוצה נישומות בישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א  
  של כאו"ל הנישומה בהולנד. חברה מאוחדת"הפקודה"), למעט  –(להלן 

 שיעור מס חברות .1

  2012  2013  2014  מדינה/שנה
  25%  25%  26.5%  ישראל

    
  25%  25%  25%  הולנד

  
  

בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי  אושר 5.8.2013ביום 
, אשר קבע, בין היתר, העלאת שיעור מס 2013-), התשע"ג2014 -ו 2013התקציב לשנים 

  .26.5%כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2014החברות, החל משנת 

  השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל.המסים 

 ) לצרכי מס IFRSאי החלת תקני דיווח כספי בינלאומיים ( .2

 1961 - "א התשכלפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)  174פורסם ברשומות תיקון  4.2.2010 ביום
שעה שלפיה, תקן א לפקודה הקובע הוראת 87(להלן: "הפקודה") במסגרתו הוסף סעיף 

 הישראלי המוסד שפרסם)" IFRS"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ( -  29חשבונאות מס' 
, 2009 -ו 2008, 2007 המס שנות לגבי החייבת ההכנסה בקביעת יחול לא בחשבונאות לתקינה

 תיקון פורסם 12.1.2012 ביום"). השעה(להלן: "הוראת  הכספיים בדוחות הוחל זה תקן אם אף
 ההכנסה בקביעת גם יחול לא 29 שתקן כך, השעה הוראת תוקנה במסגרתו אשר, לפקודה 188

לפקודה במסגרתו  202פורסם תיקון  31.7.2014ביום  .2011 - ו 2010 המס בשנות החייבת
  .1.1.2012וזאת רטרואקטיבית מיום  2013 -ו 2012הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס 
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  המשך –מיסים על ההכנסה  – 16 באור

  המשך - פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  א.

  1969 –(מיסים), תשכ"ט  ההתעשייחוק עידוד  תוקףמ הטבות .3

 ההתעשייבחוק עידוד  כמוגדרתעשייתיות"  חברותהינן "בישראל  הקבוצהחברות   .א
   :ובהתאם לכך הן זכאיות להטבות אשר העיקריות שבהן הן 1969 – טסים), התשכ"י(מ

  .מוגדלים בשעוריםפחת  .1

  הפחתת הוצאות הנפקה בעת רישום מניות החברה למסחר בבורסה. .2

  שנים של פטנטים וידע המשמשים לפיתוחו של המפעל. 8הפחתה במשך   .3

  אפשרות להגשת דוחות מאוחדים של חברות בעלות קו ייצור אחד.  .4

חוק (א) ל 23סעיף מאוחד לשלטונות המס על פי  חדו , כאו"ל ושב"ח מגישותגדיב ,החברה  .ב
     .  הנ"ל

 1959 –החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט  תיקון .4

 , אשר במסגרתו2011-2012אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  29.12.2010 ביום
(להלן: "התיקון לחוק"). תוקפו של התיקון  1959 - תוקן החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 

והוראותיו יחולו ביחס להכנסה מועדפת שהופקה או שנצמחה בידי  1.1.2011 לחוק הוא מיום
ואילך. חברה רשאית לא לעבור לתחולת  2011חברה מועדפת, כהגדרתה בתיקון לחוק, בשנת 

דוד ולהישאר בתחולת החוק, טרם תיקונו, עד תום תקופת ההטבות ושנת התיקון לחוק העי
ובתנאי  2012הבחירה האחרונה למפעל מוטב שהחברה רשאית לבחור הינה שנת המס 

  .2010שההשקעה המזערית המזכה החלה בשנת 
  

במסגרת התיקון בוטלו מסלולי הטבות המס הקיימים (מסלול הפטור ממס, מסלול "אירלנד" 
 הרלוונטי לקבוצה "אסטרטגי") ובמקומם נקבעו שני מסלולי מס חדשים, מפעל מועדףומסלול 

ומפעל מועדף מיוחד, שעיקרם שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה הזכאיות 
 12.5% -  2013-2014בשנות המס שאינו באזור פיתוח א להטבות, כדלקמן: לגבי מפעל מועדף 

בכנסת חוק לשינוי סדרי עדיפויות  אושר ,5.8.2013ביום . 12% - ואילך  2015ובשנת המס 
, אשר 2013-), התשע"ג2014 -ו 2013לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 
שיעור המס על הכנסה מועדפת  2014ביטל את מתווה הפחתת המס כך שהחל משנת המס 

  .16%יהיה  למפעל שאינו באזור פיתוח א
 

עוד נקבע בתיקון לחוק, כי לא יחול מס על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לבעלת 
מניות שהיא חברה, הן ברמת החברה המחלקת והן ברמת החברה המקבלת. שיעור מס של 

חול על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לבעל מניות יחיד או לתושב חוץ ימשיך ל 15%
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה ס. בכפוף לאמנות למניעת כפל מ

, נקבעה העלאת שיעור המס על 2013- ), התשע"ג2014 - ו 2013להשגת יעדי התקציב לשנים 
, דפתועמ, ואשר מקורו בהכנסה 1.1.2014דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ שיחולק החל מיום 

 .20%לשיעור של 
ה בנוגע למס המשולם על דיבידנד שמתקבל על ידי חברה כמו כן, בתיקון לחוק נקבעה הקל

ישראלית מרווחי מפעל מאושר/חלופי/מוטב, שנצמחו בתקופת ההטבות לפי נוסח החוק טרם 
על החלת  30.6.2015תיקונו, אם החברה מחלקת הדיבידנד תודיע לרשויות המס עד ליום 

מו כן, חלוקה מרווחי המפעל הוראות התיקון לחוק והדיבידנד יחולק לאחר מועד ההודעה. כ
  הפטור תחויב במס בחברה המחלקת.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

 

  57 -ג  
 

  המשך –מיסים על ההכנסה  – 16 באור
  

  המשך – פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה  א.

  1959 –, התשי"ט לעידוד השקעות הון החוקתוקף מ הטבות .5

 החברה  .א

שנתיים מהשנה בה הכנסות הנובעות "ממפעל מוטב" פטורות ממס במשך תקופה של 
הייתה לחברה לראשונה הכנסה חייבת במס בגין הרחבה זו וחייבת במס חברות בשיעור 

 במשך חמש שנים שלאחריהן ובלבד שלא עברו שניים עשר שנים משנת הבחירה. 25%של 
קשורה לשיעור הההטבות מותנות בקיום הקריטריונים הקבועים בחוק (ובינהם מדידה 

  הייצוא).

כשנת בחירה,  2008החברה הודיעה לרשויות המס על בחירתה בשנת  31.12.2009ביום 
  ("החוק").   1959 –לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט  'ד 51בהתאם לסעיף 

כשנת בחירה,  2012החברה הודיעה לרשויות המס על בחירתה בשנת  29.12.2013ביום 
    .לחוק 'ד 51בהתאם לסעיף 

 גדיב  .ב

  מפעל מוטב .1

 2007בשנת ד' לחוק, הודיעה גדיב לשלטונות המס על בחירתה  51בהתאם לסעיף 
  (להלן: "ההרחבה").  כשנת בחירה של מפעל מוטב נוסף

הכנסות הנובעות מההרחבה של ה"מפעל מוטב" פטורות ממס במשך תקופה של שש 
ובשנה  , בגין הרחבה זושנים מהשנה בה הייתה לחברה לראשונה הכנסה חייבת במס

  .25%יחול מס חברות בשיעור של  -השביעית

. ההטבות מותנות בקיום 2010בשנת  החלהתקופת ההטבות במס לגבי ההרחבה 
  יצוא וכדומה). עד כה עמדה גדיב בתנאים אלה. שעורהקריטריונים הקבועים בחוק (

  רווחים כלואים .2

והוראת שעה לחוק עידוד השקעות הון,  69נחקק תיקון מס'  5.11.2012ביום 
(להלן: "הוראת השעה"), המציע הסדר לתשלום מס מופחת  1959- התשי"ט

לחברות שקיבלו פטור ממס חברות מכוח החוק האמור. בהוראת השעה נקבע כי 
חברות שיבחרו להחיל את הוראת השעה, יהיו זכאיות ליהנות מהנחה במס בגין 

חים "הפשרת" הרווחים הפטורים (להלן: "מס החברות המוטב"). הפשרת הרוו
הפטורים תאפשר חלוקתם ללא תשלום מס נוסף ברמת החברה וכן תאפשר 

 שימוש ברווחים ללא המגבלות שחלו על השימוש ברווחים הפטורים.

מס החברות המוטב יקבע בהתאם ליחס הרווחים הפטורים אותם תבקש החברה 
משעור מס החברות שהיה  70% - ל 40%לשחרר מכלל רווחיה הפטורים, וינוע בין 

חל על אותה הכנסה בשנה בה הופקה אלמלא הייתה פטורה, אך בכל מקרה לא 
. כמו כן, חברה שבחרה לשלם מס חברות מוטב תהא חייבת להשקיע 6% -יפחת מ

שנים  5מחסכון המס שנבע לה, במהלך תקופה של  50% -במפעל תעשייתי עד ל
ום מס שתחילתן בשנת ההודעה. אי עמידה בתנאי זה יחייב את החברה בתשל

  חברות נוסף.

ש"ח  מליון 390-כילה את הוראת השעה. כתוצאה מכך סכום של חה גדיב
הפטורים הופשר. שיעור המס המוטב בגין הרווחים שהופשרו הינו  מהרווחים

בהוצאות מסים שוטפים בגין תשלום מס  2013בשנת  גדיב. בהתאם, הכירה 10%
להחלטת  בהתאם. מליון דולר) 11-(כ ש"ח מליון 39-כ החברות המוטב בסכום של

מחויבת להשקיע במפעל תעשייתי (כמוגדר בהוראת  גדיבולהוראת השעה,  גדיב
להערכת הנהלת גדיב,  .2017עד תום שנת  מליון ש"ח 29- של כמינימלי השעה) סך 

  היא צפויה לעמוד בתנאי זה. 
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  המשך –מיסים על ההכנסה  – 16 באור

  המשך –פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה   א.

  המשך – 1959 –, התשי"ט לעידוד השקעות הון החוקהטבות מתוקף   .5

  כאו"ל   .ג

 מפעל מוטב
ל מעמד של מפעל מוטב על תוכנית הרחבה אחת שתקופת ההטבות בגינה טרם "לכאו

ל על ידי רשות המיסים, שנת הבחירה "הסתיימה. בהתאם להחלטת מיסוי שניתנה לכאו
  . 2007בגין תוכנית הרחבה זו נקבעה כשנת 

, בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ובמטרה לסייע בשיקום היישובים אשר 2006בשנת 
נפגעו במלחמה, הוחלט לכלול את העיר חיפה, בהקשר למפעלים עתירי טכנולוגיה, 

   בלבד. 2007גבי שנת המס באיזור פיתוח ב'. ההטבה האמורה הינה בתוקף ל
  

בחוק לעידוד השקעות הון,  בהגדרת מפעל מוטב כאמורעומד הלאור האמור, מפעל 
של  שעורב חברות ושנה אחת ממס 0%מס מופחת בשעור של משנים  6ייהנה במשך 

25%.  

ל מרשות המיסים אישור "לעיל, קיבלה כאו ל בתנאים המצויינים"לאור עמידתה של כאו
כ"שנת בחירה" באזור פיתוח ב' וזאת בגין  2007רולינג") לבחירת שנת -מקדמי ("פרה

תחילת תקופת ההטבות נקבעת החל מהשנה בה נוצרה  .2007 - 2005השקעותיה בשנים 
אי  שנים משנת הבחירה. 12 , ובלבד שלא עברומהמפעל המוטבהכנסה חייבת לראשונה 

 .2018ות של המפעל המוטב תסתיים לא יאוחר מתום שנת המס לכך, תקופת ההטב
  תקופת ההטבות טרם החלה.

החליטו האם ברצונן להיכנס לתחולת התיקון טרם  כאו"לוהחברה  31.12.2014ליום  נכון  .ד
  .כךהגישו לרשות המיסים הודעה על לחוק וטרם 

היא (ראה סעיף ו' להלן)  2013גדיב צופה כי בהתאם להסכם השומה שנחתם במהלך 
  . 30.6.2015עד ליום  החלת הוראות התיקון לחוקתודיע על 

   .2011לחוק החל משנת המס התיקון  תעל כניסתה לתחולהודיעה שב"ח   

 המס בגין חלוקת דיבידנד השפעת .6
אם יחולק דיבידנד מהכנסות הפטורות ממס בתוכניות המפורטות לעיל (וכן מהכנסות הפטורות 

או יראו את החברות ככאלו שחילקו  בתוכניות המאושרות שתקופת ההטבות בגינן הסתיימה)ממס 
. מדיניות 25%של  שעוריבו חברות בקבוצה במס בויח בחוק, 'ב51דיבידנד לעניין החוק, מכוח סעיף 

חברות הקבוצה היא לא לחלק דיבידנד מרווחים אלו. דיבידנד המחולק מהכנסה ממפעל 
באשר להפשרת רווחים כלואים על ידי  .בידי מקבלו 15%של  שעורבמס במאושר/מוטב חייב 

  לעיל. 2ב'5גדיב בשיעור מס מוטב, ראה סעיף 

 סים נדחיםיהפרשים זמניים בגינם לא הוכרו התחייבויות מ .7

סים נדחים בגין הפרשים זמניים הקשורים להשקעות ימ תהחברה לא הכירה בהתחייבו  .א
, ובגין השקעות בחברות מאוחדות השווי המאזני בחברות מוחזקות המטופלות בשיטת

בשל העובדה כי החברה שולטת בעיתוי ההיפוך של ההפרש הזמני וכן צפוי שההפרש 
  הזמני לא יתהפך בעתיד הנראה לעין.

 2013-לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"דפורסם חוק  11.12.2013ביום   .ב
של חברות לשתי שכבות של תאגידים  לידיאיאשר מגביל מבנה פירמ (להלן: "החוק")
, נחשבת החברה, הנשלטת בידי החברה לישראל ומפ"ב על פי 31.12.2014מדווחים. ליום 

  הגדרות החוק, לחברת שכבה שנייה, ולפיכך נחשבת כאו"ל לחברת שכבה שלישית. 

בחוק נקבעה הוראת מעבר לפיה חברה שהייתה ביום פרסום החוק חברת שכבה שנייה, 
ת להמשיך לשלוט בחברת שכבה אחרת עד תום שש שנים ממועד פרסום החוק. רשאי

בהתאם, בחנה החברה את השלכות פרסום החוק על דוחותיה הכספיים, ובין היתר את 
, והגיעה IAS 12הצורך ביצירת מסים נדחים בגין השקעתה בכאו"ל על פי הוראות 

נדרש להכיר במסים נדחים בגין לאור החלופות העומדות לרשות החברה לא למסקנה כי 
  השקעתה בכאו"ל.
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   מרכיבי הוצאות (הכנסות) מיסים על הכנסה  .ב
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2012 2013 2014  הוצאות (הכנסות) מיסים שוטפים

 - -  2,133  547   בגין התקופה השוטפת מיסים 
 1,452 )3,351( )4,978(   )1( קודמותבגין שנים  מיסים

  )4,431( )1,218( 1,452 
     

     הוצאות (הכנסות) מיסים נדחים 
 )66,943(  3,103  17,820   יצירה והיפוך של הפרשים זמניים 

 - -  32,486  - -  שינוי בשעור המס
   17,820   35,589   )66,943(  

    
 )65,491(  34,371  13,389 מיסים על הכנסה (הטבת מס) 

   

 ) ד'.3ג' 20 לפרטים נוספים ראה באור )1(

  ברווח כולל אחרמיסים על הכנסה שהוכרו ישירות   .ג

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2014  2013  2012  
הוגן של אגרות חוב בעלויות גידור שווי הוגן ובשווי שינוי נטו   

לשינוי שיועדו בשווי ההוגן דרך רווח והפסד, המיוחס 
  12,624   בסיכון אשראי

  
)475(  

  
 104  

 830  )924( 282   וכנית הטבה מוגדרתמדידה מחדש של ת
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 117   כולל אחר
  
 827 

  
 - -  

   13,023  )572(   934  
    

  

 )המסהטבת מיסים על הכנסה (לפני מס לבין (הפסד) התאמה בין המס התיאורטי על הרווח   .ד
  בספרים:שנכללה 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

הפסד לפני מיסים על הכנסה ולפני חלק החברה ברווחי 
  )259,372( )133,116(  )79,454(  (הפסדי) חברות כלולות, נטו 

    
  25%  25%  26.5%   העיקרי של החברה שעור מס סטטוטורי

    
  )64,843(  )33,279(  )21,055(  מס מחושב לפי שעור המס הסטטוטוריחסכון ב

    
        תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:

    
(הטבות למפעלים  הכנסות החייבות בשעור מס מיוחד 

  )280(  )4,069(  )1,523(  ומוטבים) ועדפיםמ
  1,266   2,362   286   הוצאות לא מוכרות 

  141   899   1,689   לא נוצרו מיסים נדחים הפסדים לצרכי מס בגינם
  1,452   )3,351(  )4,978(  )1( מס בגין שנים קודמות )הטבותהוצאות (

  - -   32,486   - -   השפעת השינוי בשעור המס  
הפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצורך מס 

לבין המדידה של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים נטו 
  )3,227(  39,323   38,970   ואחרות 

    
  )65,491(  34,371   13,389   )הטבת מס( מיסים על הכנסה

   
 

 ) ד'.3ג' 20 לפרטים נוספים ראה באור )1(
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  שהוכרו והתנועה בהם סים נדחיםינכסי והתחייבויות מ  .ה

מס הצפוי לחול במועד ההיפוך  שעורבישראל מחושבים לפי הקבוצה סים הנדחים בגין חברות יהמ
י המס שעורלישראל חושבו לפי  מחוץהפועלות  מאוחדותסים נדחים בגין חברות יכמפורט לעיל. מ

  הרלוונטיים בכל מדינה.

    סים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים:ינכסי והתחייבויות מ

    
  

  רכוש 
  קבוע 

  
  

  הטבות 
 לעובדים

ניכויים 
  הפסדיםו

  להעברה
 )1( לצרכי מס

  
  
  

  אחרים 

  
  

    סך 
  הכל

יתרת נכס (התחייבות) למס נדחה  
  1.1.2013ליום 

)215,839(   27,467   222,309   514   34,451  

 הפרשי שער נטו מתרגום של 
  פעילויות חוץ

  
 127  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
 127  

שינויים אשר נזקפו ישירות  לרווח 
  כולל אחר

  
 - -  

  
)924(  

  
 - -  

  
 352  

  
)572(  

שינויים אשר נזקפו ישירות  לרווח  
  והפסד 

  
)14,874(  

  
 3,834  

  
 4,426  

  
 3,511  

  
)3,103(  

  )32,486(  )673(  20,767   4,741   )57,321(  השפעת השינוי בשיעור המס
מס נדחה  לבות) ייתרת נכס (התחי 

  31.12.2013ליום 
)287,907(35,118  247,502  3,704  )1,583(  

 הפרשי שער נטו מתרגום של 
  )230(   - -   - -   - -   )230(   פעילויות חוץ

שינויים אשר נזקפו ישירות  לרווח 
  13,023   12,741   - -   282   - -   כולל אחר

שינויים אשר נזקפו ישירות  לרווח  
  )17,820(  9,703   )20,196(  )13,489(  6,162   והפסד 

מס נדחה  לבות) ייתרת נכס (התחי 
  31.12.2014ליום 

)281,975(   21,911   227,306   26,148  )6,610(  
  

היות  ,המועברים לצרכי מס בישראל העסקיים ההפסדים בגין כלהקבוצה יוצרת מיסים נדחים  )1(
למיסים העולות על יתרת נכסי המסים הנדחים וכן היות ולדעת  התחייבויותלחברות הקבוצה ו

 .יהיה לקזז את ההפסדים המועבריםההנהלה צפויה הכנסה חייבת כנגדה ניתן 

 1.2-כ של חברות הקבוצה בגינם נוצרו מיסים נדחים הינם סך ההפסדים העסקיים המועברים  
  .31.12.2014דולר נכון ליום מיליארד 

מליון  2 -רק בגין הפסדים בסך כ נוצרים מיסים נדחים בהולנדבגין החברה המאוחדת של כאו"ל  )2(
  .דולר

  כדלהלן: המיסים הנדחים מוצגים

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

  2,036   1,658   בנכסים בלתי שוטפים
  )3,619(  )8,268(  בהתחייבויות בלתי שוטפות

  )6,610(  )1,583(  
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  מסודיוני שומות   .ו

 הסופית שלהמס  חבות את המסדיר פשרה, חתמו החברה וגדיב על הסכם 2013במהלך שנת  .1
       . 2007-2010המס  שנות בגין ושל גדיב 2005-2010המס  שנות החברה בגין

במסגרת ההסכם התחייבה החברה, בין היתר, כי ככל שיחולק על ידה דיבידנד בעתיד, אזי   
מליון ש"ח מתוך יתרת הרווחים  120תהא החברה מחויבת לחלק ראשית דיבידנד ברוטו בסך 

מליון ש"ח אשר ייזקף במועד בו יוכרז  30הפטורים שלה, ולשלם בגינו מס חברות בסך של עד 
  דיבידנד כאמור. 

) והפשירה את לעיל 2ב'5גדיב החילה את הוראת השעה בעניין הרווחים הכלואים (ראה סעיף    
מלוא הרווחים הפטורים שהתחייבה לחלק במסגרת הסכם השומה. הפשרת הרווחים תאפשר 

  חלוקתם ללא תשלום מס נוסף בגדיב.

מליון  8 - הוכרו הכנסות מס נטו בסך של כ 2013שנת בכתוצאה מהחתימה על הסכם הפשרה,   
  מליון דולר. 16 -דולר ובחברה הוכרו הכנסות מס בסך של כ

   

  .2010סופיות עד וכולל שנת מס שומות  , לגדיב, לכאו"ל ולשב"חלחברה .2

  .2007נת חברה המאוחדת של כאו"ל בהולנד, שומות מס סופיות עד וכולל שהברה הבת של חל

ולחברה בקשר למענקי הפרטה, ראה רה אשר נחתם בין רשויות המס לגדיב שלעניין הסדר הפ .3
  ד'.3ג'20באור 

  

  הפרשות – 17באור 

  להלן התנועה בהפרשות לתביעות והליכים משפטיים:

  2014  2013  

  21,214   36,162   בינואר 1יתרה ליום 

  23,222   16,911   הפרשות שנוצרו במהלך התקופה

  )9,342(  )7,000(  הפרשות שמומשו במהלך התקופה

  1,068   )3,133(  מטבעהשפעות תרגום 

  36,162   42,940   בדצמבר 31יתרה ליום 

  ב'.20לפרטים בדבר התביעות וההליכים המשפטיים בגינם נוצרו הפרשות ראה באור 
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    הטבות לעובדים – 18 באור

הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך   .א
של חברות ת הפקדה מוגדרת ותוכניהטבות לאחר סיום ההעסקה כוללות  פיטורין.והטבות בגין 

 .1963 - לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14אשר חל לגביהם סעיף  ןבגין חלק מעובדיההקבוצה 
  
 תוכנית הטבה מוגדרת –תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה   .1

 
החברה וחברות מאוחדות לשלם דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את   .א

פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה (לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת 
מעביד מתבצע על -נסיבות ספציפיות אחרות). חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד, אשר לדעת 
 .ת הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלוההנהלה, יוצרת א

 
וגדיב בגין פיצויים הינה  , שב"ח, חבות החברההקיבוציים הסכמיםחלק מהבהתאם ל  .ב

בגובה ההפרש בין מכפלת השכר האחרון במספר שנות העבודה הרצופות בחברה ועוד 
לכל שנת שכר וד חודש וע 30 -ל 20לכל שנת עבודה בחברה שבין השנים חודש חצי שכר 

משכרו האחרון כפול מספר חודשי עבודתו  6%שנה, לבין  30 -עבודה בחברה שמעבר ל
לחוק פיצויי  14) משכר העובדים, חל סעיף 8.33%(מתוך  6%עבור . בחברה של העובד

 מוגדרת.הפקדה ולפיכך מדובר בתוכנית ") 14("סעיף  1963-הפיטורים, התשכ"ג
בתקופת הדוח התקשרו החברה, גדיב ושב"ח עם נציגויות העובדים בהסכם קיבוצי 

 מיוחד (להלן: "ההסכם"), על פיו: 
 

, על מחויבויות החברה, גדיב ושב"ח בגין פיצויים כלפי חלק 1.1.2014החל מיום  .1
) משכר 8.33%(מתוך  2.33% -מהעובדים בהסכמים הקיבוציים, בהתייחס ל

 . 14העובדים, הוחלו הוראות סעיף 
 

 בגין עודף פיצוייםושב"ח גדיב  ,מחויבויות החברה, חלף 1.1.2014החל מיום  .2
ה מכפלת השכר האחרון בחצי חודש נוסף לכל שנת עבודה תוספת פיצויים בגוב(

) כלפי שנה 30 -וכן בחודש נוסף לכל שנת עבודה שמעבר ל 30 -ל 20שבין השנים 
יעבירו החברה, גדיב ושב"ח לפוליסות , בהסכמים הקיבוצייםהזכאים העובדים 

מהשכר הקובע כהגדרתו  4.166%פרט, בבעלות החברות, על שמו של כל עובד, 
מהשכר הקובע כאמור  8.33% -להעסקתו בחברה ו 21 - סכם החל מהשנה הבה

     להעסקתו בחברה.  31 -החל מהשנה ה
היות ועל פי תנאי ההסכם, מחויבויות החברה בגין יתרת הפיצויים ובגין עודף 
פיצויים מוגבלות לסכומים שיופקדו על ידה לקרנות פנסיה ופוליסות פרט, הסיכון 

ההשקעה חלים על העובדים. לפיכך, הטבות אלו סווגו החל האקטוארי וסיכון 
 הכירה, הקבוצה ממועד החתימה על ההסכם כתכניות הפקדה מוגדרת. בהתאם

מליון  23 - מסילוק תכניות הטבה מוגדרת בסך של כלפני מס ברווח בתקופת הדוח 
   , שנרשם כהכנסות אחרות.מליון דולר) 20 -בסך של כ -דולר (החברה 

  
 .14ל סעיף חכל העובדים בהסכם הקיבוצי על נכון למועד הדוחות הכספיים, 

 
חלק מן העובדים המועסקים בחוזים אישיים זכאים לכפל פיצויים וחלק נוסף מן   .ג

העובדים הנ"ל זכאים לכפל פיצויים בגין שנות עבודתם עד מועד חתימתם על הסכם 
 עד ואילך.מאותו מו 150%אישי בנוסח החדש ולפיצויים בשיעור 

 
, הנמצאים תחת הסכם אישי עובדיםחלק מהלשלם ל והתחייבחברות הקבוצה   .ד

 חודשי עבודה. 6תשלום של עד  ,אם בפיטורין ואם בהתפטרות שעבודתם  הופסקה
 

חברות הקבוצה זכאים להטבות נלוות שעיקרן שי לחג, הטבה לרכישת מוצרי גימלאי    .ה
הטבות אלו נצברות בתקופת העבודה. . התחייבות החברות בגין חברה, וסופי שבוע

חברות הקבוצה כוללות בדוחותיהן הכספיים את העלויות הצפויות בתקופה שלאחר 
 תקופת ההעסקה על פי חישוב אקטוארי.
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 התחייבות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך .2
 
געת התחייבות במועד ההיתה  לחברות הקבוצהבהתאם להסכמי השכר עם העובדים,   .א

בגובה צבירת מענק מחלה ולכל היותר  ,לגיל פרישה, בגין ימי מחלה שלא נוצלוהעובד 
 ימים.  50מענק של 

ת העובדים בהסכם קיבוצי מיוחד. יוהתקשרו חברות הקבוצה עם נציגו ,2013בשנת 
למענק  בהתאם להסכם, בין היתר, בוטלה זכאות העובדים במועד הגעתם לגיל פרישה,

 2013-2014 יםשנהבגין ימי מחלה שלא נוצלו, וזאת למעט לגבי עובדים שיפרשו במהלך 
 אשר זכאותם למענק כאמור לא תבוטל. 

בהיעדר מחויבות משפטית או משתמעת לתשלום  ,2013בשנת החתימה על ההסכם,  עם
בוטלה כנגד  ,הסכם הקיבוציבבגין העובדים פדיון ימי המחלה כאמור לעיל, ההתחייבות 

(ההשפעה על  דולר ןמליו 7- של כבסך המאוחד בדוח רווח והפסד  הקטנת הוצאות
  מליון דולר). 4 -הינה הקטנת הוצאות בסך של כ החברה

  
להשתתפות בגין שכ"ל עבור ילדי העובדים,  כאו"לזכאים עובדי  ,בהתאם להסכמי השכר  .ב

תה הפרשה אקטוארית על פי בלבד. בגין התחייבות זו נעש לאחר תקופת עבודה שנקבעה,
 סכומי התשלום והניצול.

    
 הטבות בגין פיטורין .3

 
 עד למועד  פרישה מוקדמת החברה מחוייבת בתשלום התגמולים החודשיים שלבמקרה   .א

 לפנסיה מקיפה מקרן הפנסיה.  הזכאות
 

 הלוואה לחברה פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ  .ב
 

ולפיצויים מוגדלים לעובדי החברה, בהתאם להסכם הקיבוצי לפרישה מוקדמת לפנסיה 
("הסכם הפרישה המוקדמת"),  14.6.2006שנחתם בין החברה לנציגות העובדים ביום 

נחתם הסכם הלוואה בין החברה לבין חברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ (פמ"ח), על 
, )מליוני ש"ח צמודים למדד 300מליוני דולר ( 80 -פיו העמידה החברה הלוואה בסך כ

ך רכישת זכויות פנסיה לעובדים, בכל מועד או זמן שהוא, אם ראתה פמ"ח כי לצור
החברה הפרה את הסכם הפרישה המוקדמת. פמ"ח תשקיע את ההלוואה בפקדונות 

  . ותבנקאיים או באג"ח סחירים בבורסה או באג"ח ממשלתיות נסחר
  

. וואהקרן בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההלהחזר פמ"ח תשלם לחברה ריבית ו
שור נציגות יואילך וזאת כפוף לא 2010מועד פרעון הקרן הינו בינואר כל שנה החל משנת 

שולמו קרן  2013בפברואר  .3'ג20העובדים על אופן חישוב פרעון הקרן. ראה גם באור 
מליון דולר אשר שולמו  5- בתוספת של כ 2012שנת מליון דולר בגין  7-בסך של כוריבית 

ואשר יקוזזו מסך ההחזר  ועד העובדיםבהתאם להסכמה שהושגה עם  2014שנת  בגין
  .2014בגין 

, מהווה זכות שיפוי שתקבל החברה עבור תשלום התחייבות בגין פנסיה פמ"חההלוואה ל
  דרך רווח והפסד. מוקדמת ונמדדת בשווי הוגן
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  הרכב ההטבות לעובדים  .ב

 בדצמבר 31ליום  
 2014 2013 

   
      זכאים אחרים: -מוצג במסגרת ההתחייבויות השוטפות 

  71,997   41,194   )1לטווח קצר (הטבות עובד 
  3,491   2,521   בגין פרישה מוקדמתחלויות שוטפות 

   43,715   75,488  
      

      הטבות לעובדים: -מוצג במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות 
  149,647   54,889   שהוכרו בגין תכנית הטבה מוגדרתהתחייבויות 

  2,305   2,102    התחייבויות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך
  13,317   9,122   פרישה מוקדמת –הטבות בגין פיטורין 

  )3,491(  )2,521(  פרישה מוקדמת –בגין פיטורין בניכוי חלויות שוטפות 
  )91,181(  )10,231(  בניכוי שווי הוגן של נכסי התוכנית

   53,361   70,597  
      

  
 לרבות סוציאליות והפרשות עבודה שכר בגין התחייבויות ותנכלל קצר לטווח עובדים הטבות במסגרת )1(

  להלן. 'הפרשה בגין תכנית פרישה מוקדמת. לפרטים ראה סעיף גוכן  ,והבראה חופשה

 
 בדצמבר 31ליום   
  2014 2013 

     חייבים אחרים: -שוטפים מוצג במסגרת נכסים 
  6,095   2,307   חלויות שוטפות של הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ

  - -   23,937   נכסים בגין הטבות עובדים
  - -   )11,429(  בניכוי הטבות עובדים לטווח קצר
  6,095   14,815   נכסים נטו בגין הטבות עובדים

      
      שוטפים:מוצג במסגרת נכסים שאינם 

  70,997   59,328   הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ
  )6,095(  )2,307(  בניכוי חלויות שוטפות של הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ

   57,021   64,902  
      

  5,643   4,393   תוכנית הטבה מוגדרת –נכס נטו בגין סיום העסקה 
  

  
 תכניות הטבה מוגדרותתנועה בערך נוכחי במחויבות בגין 

 
  2014 2013 

   
 150,821  151,228 בינואר 1מחויבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום 
  --   )23,092(  רווחים בגין סילוק תוכנית הטבה מוגדרת

  --   )64,008(  סילוק תוכנית הטבה מוגדרת
 )14,754( )7,500(  הטבות ששולמו 

 4,469  3,551 עלויות שרות שוטף 
 5,252  4,087   עלויות ריבית

  )712(- -   רווחים שהוכרו בגין צמצומים
 )2,253( 2,799 אקטואריים שנזקפו לרווח כולל אחר(רווחים) הפסדים 

 8,405  )7,580(  שינויים בגין הפרשי שער
 151,228  59,485 בדצמבר 31מחויבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום 
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  המשך –הרכב ההטבות לעובדים   ב.

 התנועה בנכסי התכנית
  2014 2013  

   
 92,375  98,705 בינואר 1שווי הוגן של נכסי התכניות ליום 

  - -  )21,245(  הטבות ששולמו במסגרת סילוק תוכנית הטבה מוגדרת
  - -  )50,085(  סילוק תוכנית הטבה מוגדרת

 1,664  1,173 שהופקדוסכומים 
 )5,287( )5,035( הטבות ששולמו 

  )981(  )1,261(  משיכות על ידי המעביד
 2,498  2,269  הכנסת ריבית

 3,938  687  שנזקפה לרווח כולל אחר תשואה על נכסי תכנית, מעבר להכנסת ריבית
 4,498  )5,829(  שינויים בגין הפרשי שער

 98,705  19,379 בדצמבר 31ליום שווי הוגן של נכסי התכניות 

 התוכנית נכסי הרכב
  :כדלקמן מורכבים התוכנית נכסי

 בדצמבר 31 ליום 
 2014 2013 
 %  

 8.53 9.93 מזומנים ושווי מזומנים
 20.59 46.20 סחיר ממשלתי ח"אג
 14.43 16.07 סחיר קונצרני ח"אג
 2.21 2.07 סחיר לא קונצרני ח"אג

 42.33 24.30 סחירים, אחרים ערך וניירות מניות
 4.15 0.30 והלוואות פקדונות
 7.76 1.13 אחרות השקעות

 100.00 100.00 

  הוצאה שנזקפה לרווח והפסד
 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2014 2013 2012  

    
 4,517  4,469  3,551  עלויות שרות שוטף

 2,425  2,754  1,818 ריבית נטו על התחייבות
  )519(  )712(  - -   רווחים שהוכרו בגין צמצומים

  - -   - -   )23,092(  רווחים בגין סילוק תוכנית הטבה מוגדרת
  958   3,907   )1,751(  הפרשי שער

  )19,474(  10,418  7,381 
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  האקטואריותניתוח רגישות להנחות 
  

(לפרטים ראה באור  שינויים אפשריים באופן סביר בתאריך הדיווח לאחת מההנחות האקטואריות
נותרות ללא שינוי, משפיעים על המחויבויות להטבה מוגדרת  בהנחה שיתר ההנחות ,להלן) ד'18

  כדלקמן:

  31.12.2014ליום 
    גידול  

  אחוזחצי ב
   קיטון

  אחוזחצי ב
   

 )3,392( 3,757 והטבות עתידיות        שיעור עליות שכר עתידיות 
    3,702  )3,319( היוון שיעור

  

 31.12.2014 ליום
   גידול  

 אחד באחוז
 קיטון
 אחד באחוז

   
 524 )403(  שיעור תחלופה ועזיבה

  
  

חלה ירידה בשיעור הריבית חסרת הסיכון אשר קיזזה את השפעת המעבר לעקום  2014במהלך שנת 
ריבית המבוסס על תשואות אג"ח קונצרניות באיכות גבוהה. השפעת השינוי בשיעור ההיוון ביחס 

בהתחייבות בגין הטבה מוגדרת ועדכון יתרות קיטון ה קודמת הינהלשיעור ההיוון שנקבע בסוף השנה 
דולר, בהתאמה, אשר הוכרו אלפי  152 -ו אלפי דולר 889בסכום של  31.12.2014יסים הנדחים ליום המ

דולר בהתחייבות בגין אלפי  1,507 -ו אלפי דולר 8,831כנגד רווח כולל אחר. מתוך סכום זה קיטון של  
סוף עור ההיוון מהשיעור להטבה מוגדרת ויתרות המיסים הנדחים, בהתאמה, נובע משינוי שי

התקופה המבוסס על אגרות חוב ממשלתיות, לשיעור המבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות 
גבוהה (פער ריבית ההיוון לסוף התקופה בין ריבית ההיוון הקונצרנית הריאלית לבין הריבית 

ובגין התחייבות להטבות  1%הממשלתית הריאלית לסוף התקופה בגין התחייבות לפיצויים הינו 
   .)1.1%ים הינו לגימלא

 פרישה מוקדמת תכנית  .ג

לעובדים  פרישה מוקדמתל תוכנית ודירקטוריון גדיב, החברה דירקטוריון ואישר 2013דצמבר  בחודש
, עובדים 43 - כ 2014, במסגרתה פרשו במהלך שנת לפני גיל הפנסיה הקבוע בחוק בתנאים מועדפים
 15-פרשו כ 2014, במהלך שנת 2013תכנית פרישה בנוסף על אלפי דולר.  21,608 - בעלות כוללת של כ

  מליון דולר. 8- עובדים בעלות כוללת של כ

  הנחות אקטואריות  .ד
  
  :(באחוזים) ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח .1

 2014 2013 2012  
    :ההיוון עוריש

 3.6-4.4 3.5-4.5 2.6-3.4 פיצויים
 4.4-5.1 3.9 3.4 מחלה ימי פדיון
 4.9-5.4 5.0-5.3 4.2-4.9 לחג שי

 4.0  4.0  3.1  הודעה מוקדמת
 3.3  3.2  2.7  מימון שכר לימוד
 1.8-2.2  1.0-1.8  0.5-1.4  פרישה מוקדמת

 4.3-5.2 3.5-4.7 3.1-4.9  בינואר 1 ליום ריבית
 4.5 5.0 5.0   עתידיות שכר עליות שיעור
 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-6  ועזיבה תחלופה שיעור
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 המשך - פרישה מוקדמת תכנית  .ג
לוחות תמותה סטנדרטיים והנחות דמוגרפיות כפי על  יםמבוסס יםהתמותה העתידי ישיעור .2

   . שפורסמו בחוזרי משרד האוצר
צמודות קונצרניות מבוסס על נתוני שוק בגין אגרות חוב  31.12.2014ליום ריבית ההיוון  שיעור .3

בהתאם לנתוני שוק בגין אגרות חוב ממשלתיות צמודות  2013-ו 2012(לשנים  גבוההבאיכות 
"מ למח"מ (משך חיים ממוצע) קרוב מחלפי התשואה ברוטו לפדיון של אג"ח עם  מדד,

  ההתחייבות.
  הקבוצה של העתידיים המזומנים תזרימי על התוכנית השפעת
שנים,  7.3) לסוף תקופת הדיווח הינו משוקלל ממוצע(לפי  התוכנית חיי לאורך הקבוצה אומדן
  שנים). 9.3 2013(לשנת 

  
   חכירה תפעולית – 19באור  

    חכירות בהן הקבוצה היא החוכרת  .א

  חכירת אוניות .1

, להובלת נפט גולמי ומוצרי נפט הקבוצה חוכרת מספר אוניות במסגרת חכירה תפעולית
הינם  שבוצעו בתקופת הדוחהסכמי חכירה  .רוכשת או מוכרתהיא חומרים אותם בהן ומשנעת 

  .שנתייםתקופה של עד ל

 האינטרסים צו מכוח .מאוישת בצוות ישראליהיתה במרבית תקופת הדוח, אחת האוניות הללו 
מיכל אחת  באוניית דלקים להוביל, לחברה 8.2.2009 ביום הדלק מינהל מנהל הורה החיוניים

   .כאמור מיכליתהתקשרה בהסכם לחכירת  החברה, הדוח למועדלפחות, בצוות ישראלי. 

  .להסכם החכירה בהתאםכל חודש בתחילת דמי החכירה משולמים 

  (ראה סעיף ב' להלן). .את האוניות החכורות מסעת והקבוצה מחכירה בחכיר

  :והפסדרווח להלן תשלומי חכירה וחכירת משנה שנזקפו לדוח 
 

 בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2014  2013  2012  
        

  49,457  37,899   26,476   תשלומי חכירה שהוכרו כהוצאה
    

  דמי הרשאה .2
  .)2'ג20ראה פרטים נוספים בבאור  .הסכם נכסים לחברה

  :והפסדלרווח הקרקע אשר נזקפו מרכיב בגין הרשאה להלן פירוט הוצאות דמי 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

    
   3,450   4,009  3,553  

    
  . הבעלות על הקרקע אינה מועברת לחברה בתום תקופת החכירה

 חכירות בהן הקבוצה היא המחכירה  .ב
כמו כן  .לגורמים שונים חכורותהאוניות מסע את הבחכירת לעיל ) 1החברה מחכירה כאמור בסעיף א'(

  .מתחם השטח של החברהב קרקע למפעל שגובלהחברה מחכירה 

 חכרה:הפירוט בדבר הכנסות מהלהלן 
  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

    
  57,216  41,816   33,800   החכרת משנה אוניות

  850  1,105   805   החכרת קרקעות
   34,605   42,921  58,066  
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   בויות תלויות והתקשרויותיהתחי – 20באור 

  ושעבודים ערבויות   .א
 

התנאים הקשורים בקבלת מענקי השקעה, רשמו חברות מוחזקות שעבודים להבטחת קיום  .1
שוטפים על כל נכסי התכניות המאושרות לטובת מדינת ישראל. במידה והחברות המוחזקות 
לא יוכלו להוכיח קיום התנאים הנ"ל, רשאי מרכז ההשקעות לתבוע מהן סכומי המענקים 

מלוא את יהיה עליהן להשיב  ,ם. כמו כןשנתקבלו בצרוף ריבית והפרשי הצמדה מיום קבלת
 .ההטבות בחישובי המס. לדעת החברות המוחזקות הן עומדות בתנאי כתבי האישור

  הינה  31.12.2014החברה נתנה ערבות בנקאית בגין דמי תשתית לנמל חיפה. סך הערבות ליום  .2
 מליון דולר. 22 -כ

ממנים, אשר העמידו אשראי לזמן תאגידים מבדבר ערבות שהחברה העמידה לטובת  לפרטים .3
 .1ג'13ארוך לכאו"ל, ראה באור 

  .31.12.2014דולר ליום  מליון 4-של כ בסךיות בנקאיות למוסדות ולאחרים החברה נתנה ערבו .4

  ד.13בדבר שעבודים על נכסי כאו"ל, ראה באור  .5
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20באור 

  התחייבויות תלויות  .ב
  

  
  הצדדים

  
 בית המשפט

  סכום 
  התביעה

  מהות 
  התביעה

  סיכויי 
  התביעה

        תביעות הנוגעות לנחל הקישון .1

דייגים (או יורשים  7
נגד  ,דייגים) ותלויים של

עשרות נתבעים ובהם 
החברה והחברות הבנות 

  שלה כאו"ל וגדיב

בית המשפט 
  העליון

  נזקי גוף שאינם חייבים בכימות.
  

ערעור על פסק דין אשר 
דחה את תביעת התובעים 
(ואחרים שלא ערערו) 

נזקי גוף אשר שטענו ל
נגרמו להם, בשל הזרמת 
שפכים לקישון ע"י 

  הנתבעים.

 הבהתאם להערכת יועצי, להערכת החברה 
הסבירות  אותה בתביעה זו,המשפטיים המייצגים 

 - , נמוכה מנהבסכום כלשהו בגי נהתחויב ותשהחבר
50%.  

     
חיילים (או יורשים  90-כ

ותלויים של חיילים) נגד 
עשרות נתבעים ובהם 

החברה והחברות הבנות 
  שלה כאו"ל וגדיב

בית המשפט 
מחוזי העליון/
  חיפה

  שאינם חייבים בכימות. נזקי גוף
  

ערעור על פסק דין אשר 
דחה את תביעת התובעים 
ביחס לנזקי גוף אשר 
התובעים טוענים כי נגרמו 
להם, עקב מגע עם חומרים 
רעילים במי נחל הקישון 
ובסביבתו. כמו כן, תלויה 

שטרם  –ועומדת תביעתם 
תובעים  17-של כ - נדונה 

בבית המשפט המחוזי 
  בחיפה.

 הבהתאם להערכת יועצירכת החברה, עלה
הסבירות  ,בתביעות אלה התואהמשפטיים המייצגים 

 -ן, נמוכה מנבסכום כלשהו בגי נהתחויב ותשהחבר
50%.  
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20אור ב
  

  המשך -  התחייבויות תלויות  ב.
  

  
  הצדדים

בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

          תביעות מסחריות .2

 ןבה תביעותמספר 
חברות שיווק  השתתפו

דלק, מינהל הדלק במשרד 
האנרגיה והמים, חברת 
 תשתית במשק הדלק

  החברה.ו

בית המשפט 
העליון/ 

מחוזי 
  ירושלים

שווי כל התביעות הכספיות 
, נכון ש"חמיליוני  202- כ ההי

ועד  2002למועדים שונים שבין 
קיימות היו . כמו כן 2007

  תביעות לסעדים הצהרתיים.
  

טון נפט גולמי  39,000-ביחס לכ תביעות
("המלאי") שאוחסן ע"י חברות שיווק 

אצל חברת התשתית ולא נמסר להן דלק 
לבקשתן, בטענה כי מדובר בבוצה. 

, כל אחד, כי והצדדים השונים טענ
מן הצדדים האחרים או מי  מגיעים לו

מהם, סכומים הנוגעים למלאי, בשל 
עילות שונות ו/או כי זכותם לקבל 

  המלאי לידם.
  

  

ניתן פסק דין בשלוש מבין התביעות.  2013באוקטובר 
בתקופת הדוח נחתם בין כל הצדדים לתביעות הסכם 

 –בין היתר  –פשרה במסגרת הליכי גישור ובו הוסכם 
ם בין הצדדים בנוגע לכל כל ההליכיעל ביטול 
החברה ביטלה את ההפרשה שנכללה התביעות. 

במסגרת הסכם הפשרה בספריה בגין תביעות אלה. 
שהיו מאוחסנים טון נפט גולמי  30,000רכשה החברה 

  .אצל חברת תשתית

     

חברת נמל חיפה בע"מ 
  החברה.ו

 35-שווי התביעה הכספית כ  מחוזי חיפה
 למועד הגשתה ש"חמליוני 

)2009.(  

  

לסעד הצהרתי שנמל  ת החברהתביע
חיפה בע"מ אינה זכאית לחייב את 
החברה בדמי תשתית בגין נפט גולמי 
הנפרק במקשר הימי בקרית חיים 

ותביעה כספית של נמל חיפה בע"מ  
לתשלום דמי תשתית בגין פריקה כאמור 

פורסם צו  2010. בשנת 2007-2008לשנים 
  .חדש בנושא תשלומי דמי תשתית

  

בהתבסס על הערכת יועציה , החברהלהערכת 
המשפטיים המייצגים אותה בתביעה זו, החברה 

ה המשקפת באופן נאות, את העלויות הפרשכללה 
בגין התביעה האמורה אשר ישולמו, בסבירות העולה 

  .50%על 
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20אור ב
  

  המשך -  התחייבויות תלויות  ב. 
  

  
  הצדדים

  בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

  המשך - תביעות מסחריות     .  2  
      

  חברת נמל חיפה בע"מ
  כנגד גדיב.

 11.9 –היקף הדרישה   מכתב דרישה 
ש"ח למועד מליון 

  .הוצאתה

מחלוקת בשאלה מהו סכום דמי הניטול 
לשלם בקשר לפעילותה בנמל  גדיבשעל 

 המחלוקת מקורהכימיקלים במפרץ חיפה. 
צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ב

  לתוקף נכנס אשר(שירותי נמל) 
שינה את התשלומים ו 1.10.2010 -ב

 נמל וחברת ישראל נמלי ברתשזכאיות ח
. גדיב ובכללן מלקוחותיהןגבות ל חיפה
 בין הליך גישור מתקיים, זה דוח למועד

  .הצדדים
  

בהתבסס על הערכת יועציה , החברהלהערכת 
ה המשקפת באופן הפרשכללה  גדיבהמשפטיים, 

נאות, את העלויות בגין התביעה האמורה אשר 
   .50%ישולמו, בסבירות העולה על 

     
  החשב הכללי 
  כנגד החברה.

החברה , המשך החזקת ב הכללילטענת החש  --   מכתב התראה
בצנרת תזקיקים שבין בית הזיקוק לנמל, 
הינה בניגוד להסכם בין הצדדים; למדינה 
נגרמים נזקים עקב כך והמדינה תעמוד על 
קיום מלוא התחייבויות החברה כלפיה. 
לעמדת החברה, טרם הושלם הטיפול 
בפנייתה להסדרת המשך החזקתה בצנרת 

  לטווח ארוך.

ועציה בהתבסס על הערכת י, החברהלהערכת 
ה המשקפת באופן הפרשכללה החברה  ,המשפטיים

נאות, את העלויות אשר ישולמו, בסבירות העולה על 
50%.  
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20אור ב
  

  המשך -  התחייבויות תלויות  ב. 
  

  
  הצדדים

  בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

  המשך - תביעות מסחריות     .  2  
      

  לייצוגית) בעל מניות (בקשה 
כנגד המדינה, החברה, 
הדירקטורים והמנכ"ל 

במועד ההפרטה ודירקטורים 
   31.8.2011- שכיהנו ב

  .ח"ש מליון 140-כ  מחוזי ת"א
  

כי על הנתבעים  ת המבקש היאטענ
לפצות את מחזיקי מניות החברה ביום 

להם בגין הנזקים שנגרמו  31.8.2011
פרטים מהותיים אודות בסר וח בשל

הסכם מלאי החירום וההשלכות 
בתשקיף הצעת המכר  ,הכספיות שלו

ובדוחות החברה במועד הההפרטה 
החברה מסרה הודעות  .שפורסמו מאז

בין  מתאימות למבטחים הרלוונטיים.
  הצדדים מתקיימים הליכי גישור.

  

יועציה הערכת בהתבסס על להערכת החברה, 
כללה החברה  -המשפטיים המייצגים אותה בתיק זה 

את העלויות אשר  הפרשה המשקפת באופן נאות,
 ביטוחיכיסוי לחברה  .50%ישולמו, בסבירות העולה על 
, בכפוף לחריגים מקובלים לחבותה על פי תביעה זו

  .בפוליסה

     
 בעל מניות (בקשה לייצוגית)

כנגד החברה, בעלות 
מנכ"ל החברה השליטה בה, 

   לשעבר וסמנכ"ל הכספים

כי החברה  –בעיקר  טענת המבקש היא  .ש"חמליון  135-כ  מחוזי ת"א
הפרה את חובות הגילוי החלות עליה, 
בשל האופן בו הציגה בדיווחיה אשראי 

  ספקים שניתן לה ועסקה לזמינות מלאי.
הודעות מתאימות  מסרההחברה 
  .םלמבטחי

  

להערכת החברה, בשלב מוקדם זה, אין ביכולתה 
 נכללהלא  ולפיכךלהעריך את החשיפה בגין בקשה זו 

  .הפרשה בדוחותיה הכספיים

     
  שותפות "תמר" נגד החברה

  
 

מליון דולר  2.7-כ  דרישה
  .למועד הדוח

אופן ההצמדה של אחד מרכיבי המחיר. 
  .)ג1ג'20לפרטים ראה סעיף 

על הערכת יועציה  בהתבסס, החברהלהערכת 
הסבירות שלא  ,המייצגים אותה בענין זה המשפטיים

תידרש לשלם לספק הגז סכומים העולים על הסכומים 
  .50%- גבוהה מ –אותם שילמה 
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20אור ב
  

  המשך -  התחייבויות תלויות  ב. 
  

  
  הצדדים

בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

  תביעות מיסוי מקומי ומיסוי עקיף .3
      

 
כנגד  /מי כרמלעירית חיפה

  החברה והחברות הבנות
 ח"ש מליון 160-כ  ועדת ערר 

  ).2010למועד הדרישה (
 לשלם היטל ביוב, אשר לטענת דרישה 

  אינן חייבות בו. החברות הנדרשות,
  

יועציה בהתבסס על הערכת , החברהלהערכת 
שלב וב, בהליך את החברותהמייצגים  שפטייםמה

הסבירות שטענות המקדמי בו מצויים ההליכים, 
הערכאות המשפטיות  חברות הקבוצה תתקבלנה ע"י

הסכום המוסמכות והחברות לא תידרשנה לשלם את 
  .50%- , גבוהה מהנדרש

  
     

תאגיד מי , עירית חיפה
והוועדה המקומית  כרמל

 לתכנון ובנייההמשותפת 
כנגד החברה ו/או החברות 

  הבנות

  
  

ח למועדי "ש מליון 38
  ).2007-2012הדרישות (

היטלי  ות הבנות נדרשו לשלםרהחברה והחב
פיתוח והיטלי השבחה עבור בניה חדשה 

עפ"י הסדר דיוני  ושילמ ותבמתחם. החבר
מתוך הסכומים ונקבעו  ח"ש מליון 12-כ

מנגנונים מוסכמים לניהול מו"מ ולבירור 
המחלוקות. החברה נתנה התחייבויות 
עצמיות מגובות בשטרי חוב, לתשלום יתרת 

  החשבונות.

בהתבסס על הערכת יועציה ה, חברלהערכת ה
ה המשקפת הפרשכללו  , החברותן זהלענייהמשפטיים 

 ותהאמור הדרישותבאופן נאות, את העלויות בגין 
  .50%אשר ישולמו, בסבירות העולה על 
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20אור ב
  

  המשך -  התחייבויות תלויות  ב. 

  
  הצדדים

בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

  המשך -תביעות מיסוי מקומי ומיסוי עקיף.  3
      

החברה והחברות הבנות 
   /מי כרמלעירית חיפהכנגד 

בית המשפט 
לעניינים 
מנהליים 
  בחיפה

למועד ח "ש מליון 320
  ).2012הדרישה (

בגין כלל נכסי  דרישה לתשלום היטלי פיתוח
: היטל סלילת רחובות, היטלי החברות

יום  90תיעול ואגרת הנחת צנרת מים, בתוך 
ממועד הדרישה. החברות לא שילמו את 

והגישו עתירה מינהלית  הסכומים שנדרשו
בתקופת הדוח ניתן פסק דין   .כנגדם

המבטל את החיובים שהוציאה עירית חיפה 
בגין היטלי סלילת רחובות והיטל תיעול, 

(למועד  ש"חמליון  230-בהיקף של כ
  .הטלתם). על פסק הדין הוגש ערעור

(בלבד) הוצאה דרישת תשלום אגרת  חברהל 
גם ע"י תאגיד  2013הנחת צינורות בשנת 

  68- המים והביוב "מי כרמל", בסכום של כ
(למועד הוצאתה), ובמקביל  ש"חמליון 

הודיעה ע. חיפה כי היא מסתלקת מן החיוב 
  .בגין אגרה זו

 םיועציהבהתבסס על הערכת , החברהלהערכת 
בתביעה זו,  החברות אתהמשפטיים המייצגים 

נאות, את  הפרשה המשקפת באופן וכלל ותהחבר
העלויות בגין התביעה האמורה אשר ישולמו, 

  .50%בסבירות העולה על 

     
כנגד החברה  עירית חיפה

וכן דרישה  והחברות הבנות
  נוספת ביחס לחברה

ועדת ערר + 
  השגה

 לשנה ש"חמליון  77
בגין החברה והחברות 

בנות וכן דרישה נוספת 
בגין ש"ח מליון  6בסך 

  החברה. 

דרישה לתשלום תוספת ארנונה בגין שנת 
החברה והחברות  ואילך עבור שטחי 2012

קיבלה החברה דרישה  2013בשנת  הבנות.
 .נוספת המתייחסת לחלק מן השטחים

  החברות הגישו השגה או ערר, לפי העניין.
הדוח, הגיעו החברה והחברות לאחר תקופת 

הבנות להסכם פשרה עם העיריה בנוגע לכל 
חיובי הארנונה האמורים וכן ביחס לחיובי 

  ארנונה עתידיים, לתקופה שנקבע ביניהם.

ה המשקפת באופן נאות, את הפרשכללו  ותהחבר
בהתאם  העלויות בגין התביעה האמורה אשר ישולמו

  .להסכם הפשרה
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  הצדדים

בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

  הנוגעות לאיכות סביבה התחייבויות .4
      

תשתיות נפט ואנרגיה 
  החברה - (תש"ן) .בע"מ

מכתב משנת 
2006  

הפניית תשומת לב החברה לשתי סוגיות:   -- 
של המשרד להגנת  1997דוח שנתי משנת 

הסביבה שקבע כי בפרוזדור צנרת הדלק ליד 
נמל הדלק, קיים זיהום מסיבי של קרקע 
ומי תהום; טענות תש"ן בדבר קיום מספר 
מוקדי זיהום בחוות המיכלים בטרמינל 
קרית חיים ואלרואי. תש"ן דרשה לדון 
בסוגיות בהקדם, על מנת להגיע לפתרון 

  מוסכם.

 חשיפההעריך את היקף ההחברה אינה יכולה ללת הנה
בנושא, בין היתר, היות שהיקף הזיהום,  -אם בכלל  -

אם וככל שקיים כיום, אינו ידוע וכן לא ידוע, אף אם 
לפיכך לא נכללו  מתי נוצר ובאחריות מי. -  קיים זיהום

  בספרי החברה הפרשות בגין האמור.

     
-המשרד להגנת הסביבה

  - הקישוןרשות נחל 
    החברה

טיוטת 
ממצאים 

  2007משנת 

על פי טיוטת ממצאי הסקר, יוחסה לחברה   -- 
לתכולת  0.34%-ולגדיב תרומה של כ

המתכות הכבדות בקרקע מזוהמת בתחתית 
לתכולת חומרים  87.5%-נחל הקישון וכ

אורגניים ממקור תוצרי דלקים. החברה 
סבורה כי טיוטת הממצאים אינה עומדת 

ורת והעבירה הערותיה למשרד במבחן הביק
  ולרשות הנחל. 

  

את היקף החשיפה  הנהלת החברה אינה יכולה להעריך
, האם בנושא, בין היתר משום שלא ידוע -אם בכלל  -

טיוטת ממצאי הסקר תבשיל לממצאים סופיים; מה 
יהיו ממצאי הסקר הסופיים אם יתבצע; עד כמה 
יוכיחו ממצאים כאמור את מידת אחריותה של 
החברה, אם בכלל, לזיהום, אם יימצא כזה; האם 
ומכוח איזו סמכות חוקית תידרש החברה לנקוט 

לפיכך לא  בפעולות כלשהן בענין זה ומה תהיה עלותן.
  נכללו בספרי החברה הפרשות בגין האמור.
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  הצדדים

  בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

      המשך - לאיכות סביבה התחייבויות הנוגעות   . 4

נגד  המשרד להגנת הסביבה
מנהלים בה החברה וארבעה 
  (בעבר או בהווה)

כתב אישום בעניין אירועים נטענים של   --   כתב אישום
אירועי שני זיהום נחל הקישון כתוצאה מ

   .2010גשם בשנת 

יועציה הערכת , המתבססת על החברהלהערכת 
המייצגים אותה בתביעה זו, החברה כללה  המשפטיים

בגין  את העלויותהפרשה, המשקפת באופן נאות 
התביעה האמורה אשר ישולמו, בסבירות העולה על 

50%.  
     

 – המשרד להגנת הסביבה
    החברה, כאו"ל וגדיב

, פתח 2012בעקבות שימוע שנערך בראשית   --   חקירה 
המשרד להגנת הסביבה בחקירה פלילית 
בגין הפרות נטענות של הצווים האישיים 

נחקרו עובדים, מנהלים  חברותשהוצאו ל
  .ותונושאי משרה בחבר

בשלב זה, החברה אינה יכולה להעריך מה יהיו ממצאי 
החקירות, עד כמה תוכח מידת אחריותה של החברה, 

כלל, ומה תהיינה העלויות הכרוכות בכך לחברה, אם ב
לפיכך לא נכללו בספרי החברה הפרשות  אם בכלל.

  בגין האמור.

          
הפרה נטענת של צו פינוי רעלים שהוצא   --   חקירה     המשרד להגנת הסביבה

, לפינוי הבוצה המצויה 2010בשנת  לחברה
בחצריה. נחקרו עובדים, מנהלים ונושאי 

  משרה בחברה.
  

בשלב זה, החברה אינה יכולה להעריך מה יהיו ממצאי 
ומה תהיינה העלויות הכרוכות בהן לחברה,  החקירות 

כוללים ספרי החברה להערכת החברה, אם בכלל. 
ישולמו, בסבירות העולה אשר פינוי הבוצה, להפרשות 

  .50%על 
  

  
של  2008חקירה ביחס לאירוע נטען בשנת   --   חקירה     המשרד להגנת הסביבה

הימצאות זיהום מחוץ לחצרי החברה, 
. נחקרו עובדים, מנהלים באזור נחל הגדורה

  ונושאי משרה בחברה.

בשלב זה, החברה אינה יכולה להעריך מה יהיו ממצאי 
ומה תהיינה העלויות הכרוכות בהן לחברה,  ההחקיר

אם בכלל. לפיכך לא נכללו בספרי החברה הפרשות 
  בגין האמור.
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  בית 
  המשפט

  סכום
  התביעה

  מהות
  התביעה

  סיכויי
  התביעה

      המשך - לאיכות סביבה התחייבויות הנוגעות     . 4       

 ,2012, על פי מכתב מראשית טענה של הנמל  --   מכתב  נמל חיפה בע"מ
הסטורי וסקר קרקע שביצע סקר  כי עפ"י

התגלו ממצאי זיהום קרקע שמקורו 
לכאורה גם בפעילות תש"ן ו/או החברה. 

הודיעה כי החברה דחתה את הטענות ו
סקרים שערכה מעלים שזיהום קרקע, ככל 

  שהתגלה, אין מקורו בפעילותה.

יועציה הערכת להערכת החברה, בהתבסס על 
מים בגין המשפטיים, הסיכויים שתידרש להוציא סכו

  .50%-, נמוכים מהמכתב האמור

המשרד להגנת הסביבה, 
החברה ושלושה מנהלים 

  בחברה בעבר

נמסר לחברה כתב  לאחר תקופת הדוח,  --   כתב אישום
אישום המייחס לה ולמנהלים שהואשמו 

עבירה של אי  –לכאורה  –בכתב האישום 
הימנעות מפעולה המזהמת מים, ביחס 
לפגיעת קבלן שהועסק ע"י החברה בקו 

גרמה  –כך נטען  –, אשר 2009ביוב, בשנת 
  לזיהום מים

בשלב מוקדם זה ובטרם הגיבה החברה לכתב  
  ים את סיכויי האישוםהאישום, אין ביכולתה להער

המשרד להגנת הסביבה, כנגד 
  החברה, כאו"ל וגדיב

נמסרו לחברה, לכאו"ל לאחר תקופת הדוח,   --  ראההת
ולגדיב התראות על הפרות נטענות בשנים 

, של הצווים האישיים שהוצאו 2012-2014
לחברות, בנושא אי עמידה בדרישות פליטה 
מרביות, ובנושאים נוספים והחברות 

 .31.3.2015התבקשו להתייחס לנטען עד יום 

להתראה, אין בשלב מוקדם זה ובטרם הגיבה החברה 
  ביכולתה להעריך את החשיפה בגינה.
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  המשך -  התחייבויות תלויות  ב.

החברות בקבוצה נוהגות לרשום בספריהן הפרשות לתביעות שלדעת הנהלותיהן, בהתבסס על  .5
שיתממשו. ההפרשה נעשית more likely than not) ( יותר סביר מאשר לאיועציהן המשפטיים, 
סכום החשיפה הנוספת בגינה התשלומים הצפויים לסילוק ההתחייבות.  על פי אומדן סכומי

ביחס לנחל הקישון ותביעות תביעות המליון דולר (לא כולל  239 -כשל  אין הפרשה עומד על סך
 ). שלא ניתן להעריך את החשיפה בגינן

 תביעות נזקי גוף .6

החברה כוללת בספריה הפרשה התובע אינו נדרש לכמת את סך כל נזקיו. בתביעות נזקי גוף 
התביעה. להערכת בגובה ההשתתפות העצמית עפ"י תנאי פוליסת הביטוח התקפה למועד 

 לקבלת השיפוי הביטוחי. ות למעשההחברה, קיימת וודא

 התקשרויות  .ג

 מפעלי החברהל גז טבעי הסכמים לרכישת .1

  .גז טבעימחוברים לצנרת ההולכה הארצית להקבוצה מפעלי 
את ומפעילה "נתג"ז"), המקימה להלן: התקשרה עם חברת נתיבי הגז לישראל בע"מ ( החברה

  הארצית, בהסכם להולכתו.מערכת ההולכה 
ולחברות הבנות  כמו כן, התקשרה החברה בהסכמים עם ספקים, לרכישת גז טבעי הנחוץ לה

  , כדלקמן:כאו"ל, גדיב ושב"ח

 East Mediterranean Gasעם סכם התקשרה החברה בה 12.12.2010ביום  -  EMGהסכם   .א
S.A.E. ) :להלן"EMG(" החברות, לתקופה  ילמפעלשמקורו במצרים, גז טבעי  לאספקת

עקב חבלות חוזרות בקו הולכת הגז הטבעי בו שנה החל ממועד תחילת האספקה.  20של 
הודיעה לחברה כי הסכם רכישת הגז הטבעי שלה   EMG- ולאחר ש  EMGהשתמשה

ביטלה החברה את הסכם  –בוטל  ,חברהלמספקיה, לצורך מכירתו ללקוחותיה וביניהם 
EMG תוך שהיא שומרת על מלוא זכויותיה המשפטיות כלפי ,EMG. 

1, חתמה החברה עם קבוצת "ים תטיס"20.5.2011ביום   .ב
הסכם ים "להלן: (על הסכם   

החברות הבנות, לתקופת עבורה ועבור  BCM 1.2- לרכישת כמות כוללת של כתטיס") 
  . 1.6.2011-חודשים החל מ 27אספקה של 

 "תמר" (ראה קבוצת, במקביל לחתימה על הסכם בין החברה לבין 25.11.2012ביום 
איפשר ים תטיס, הסכם פשרה אשר  קבוצת, נחתם בין החברה לבין להלן)ג'  פיסקה

החל ממועד הזרמת הגז ממאגר  במסגרתו גז טבעי נוסף, צרוךל –בין היתר  –לחברה 
תמר ועד לתום תקופת הסכם ים תטיס. בתקופת הדוח ולאחריה, עשתה החברה שימוש 

 .ובשל כך, בהתאם לתנאי הסכם ים תטיס, הגיע הסכם זה לסיומו זכות זובמלא 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
, ודלק השקעות ונכסים אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת ,מדיטריניאין לימיטד,  דלק קידוחים שותפות מוגבלתנובל אנרג'י     1

  ").ים תטיס קבוצתבע"מ אשר התמזגה לתוך קבוצת דלק בע"מ (להלן:  "
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  המשך –התקשרויות   .ג
  

  המשך -לרכישת גז טבעי למפעלי החברה  הסכמים  .1  

בהסכם לרכישת גז טבעי אשר  2"תמר" קבוצת, התקשרה החברה עם 25.11.2012ביום   .ג
כמות הגז ). "תמר "הסכםלהלן: קבוצת בזן ( ילמפעלישמש כמקור אנרגיה וכחומר גלם 

. תקופת ההסכם  5.8BCM -כ תמר הינה קבוצתמלקנות  החברה צפויהאותה הכוללת 
או עד שהחברה תצרוך את כמות הגז ממועד תחילת אספקת הגז הינה עד שבע שנים 

וזאת, בכפוף לזכותה של החברה להאריך את  הכוללת בהסכם, לפי המוקדם מביניהם,
ההסכם לתקופה של עד שנתיים, במידה שעד תום שנת ההסכם השישית החברה לא 

 לעיל.   תקבל בפועל חלק יחסי מהכמות שפורטה
  

   .2013במרץ החלה ע"י קבוצת "תמר" אספקת הגז  
    

בפועל ההיקף . מיליארד דולר 1.3-עשוי להסתכם בכ היקף הכספי הכולל של ההסכםה 
  והיקף וקצב צריכת הגז. הנפטושפע ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר י
   
         נפט (כולל מחירי "רצפה" על מחיר הבעיקרה מחיר הגז נקבע לפי נוסחה המתבססת  
"תקרה") ובחלקה הקטן על מחיר רכיב הייצור בתעריף החשמל (עם מחיר "רצפה -ו

    מתכוונן").
  

בתקופת ביניים, שתחילתה בהתקיים תנאים המפורטים בהסכם ועד למועד השלמת 
ל ש וההולכה הטיפול מערכת של האספקה קיבולת פרויקט (ככל שיושלם) להגדלת

קט תמר, אספקת הגז לחברה על פי ההסכם תהיה כפופה לכמויות הגז הטבעי פרוי
, ים תטיס"" קבוצתהזמינות באותה עת, לאחר אספקת הגז על פי הסכמים שנחתמו עם 

תמר עובר להסכם עם החברה. לפרטים בענין החלטת  קבוצת השחתמוכן על פי הסכמים 
ראה להלן  בקיבולת צינור הגז הטבעיהסדרת השימוש בנוגע לטבעי  המועצה לענייני גז

  .ד'בפסקה 

כולל הסכמות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות: התחייבות של תמר הסכם 
בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ) Take or Pay(לרכוש או לשלם החברה 

תקרות  , מנגנוני פיצוי בגין אספקה בחסר, איכות הגז,ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם
  .אחריות, מנגנון בוררות ועוד

  
למועד פרסום דוח זה, טרם  .טעון אישור הממונה על ההגבלים העסקייםתמר הסכם 

החל ממועד תחילת אספקת הגז לחברה על אישר הממונה על ההגבלים את ההסכם, אך 
רשות ההגבלים פי הסכם תמר, צורכת החברה את הגז בהתאם לאישור בכתב של 

מנת  מנקיטת הליכי אכיפה כנגד מי מהצדדים להסכם, על, תימנע יועל פהעסקיים 
תוקף אישור זה של רשות ההגבלים  לאפשר קיומו של שימוע הולם לשותפות "תמר".

או מועד  31.3.2015מוארך מעת לעת ונכון למועד פרסום הדוח, האישור בתוקף עד יום 
  מוקדם יותר עליו תחליט,

  
בין קבוצת "תמר" לבין החברה (ולמיטב ידיעת החברה גם לקוחות אחרים) נתגלעה 

רכיב   –מחלוקת בשאלת אחד מרכיבי ההצמדה של מחיר הגז הטבעי הנרכש ע"י החברה 
, 2013בשנת חשמל.  –ייצור החשמל, כפי שמפורסם ע"י הרשות לשירותים ציבוריים 

ייצור, תוך הבהרה כי המחיר הנמוך החלה רשות החשמל לפרסם שני מחירים לרכיב ה
יותר, הוא המחיר הרלוונטי להסכמי הגז הטבעי. קבוצת "תמר" דורשת מן החברה 
לשלם תוך הצמדה למחיר היקר יותר. למועד פרסום הדוח, משלמת החברה תוך הצמדת 

  .2ב20לפרטים ראה גם באור  הרכיב למחיר הנמוך יותר.
  
  
  
  
  

                                                      
דלק קידוחים שותפות  , תאבנר חיפושי נפט שותפות מוגבל שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב נובל אנרג'י מדיטריניאין לימיטד,      2

 ").תמר קבוצת(להלן: " ודור חיפושי גז שותפות מוגבלת מוגבלת



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

  

  80 -ג 
 

  המשך –התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20באור 

  המשך –התקשרויות   ג.
  

  המשך -הסכמים לרכישת גז טבעי למפעלי החברה   .1
  

 מיום 6/2012פרסמה המועצה לענייני גז טבעי את החלטה מס' , 5.12.2012 ביום  .ד
בעניין הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז הטבעי מאסדת תמר ועד , 29.11.2012

לנקודת היציאה של הגז הטבעי מתחנת הקבלה באשדוד ("החלטת רשות הגז" ו"צינור 
הגז"). החלטת רשות הגז מציינת כי קיבולת צינור הגז מוגבלת ואין ביכולתה לספק את 

כך, החלטת רשות הגז מלוא הביקושים הצפויים במשק בשנים הקרובות. בהתאם ל
      קובעת, בין היתר, כי בעת מחסור בקיבולת צינור הגז, תחולק קיבולת צינור הגז, 

רטה, בין כלל הצרכנים המחוברים למערכת ההולכה הארצית וזאת בהתאם - פרו
    לנוסחה הקבועה בהחלטת רשות הגז. במסגרת החלטת רשות הגז נקבעו למנגנון 

מוגבלים בקשר להבטחת קיבולת לאספקת כמויות מסוימות רטה מספר חריגים -הפרו
של גז טבעי לצרכני רשת החלוקה וכן מתן קדימות בניצול יתרות גז טבעי המצויות 

לצרכנים שחתמו על הסכם עם קבוצת ים תטיס ) linepack( בצינור ההולכה של נתג"ז
 . 14.8.2012 - ה ו/או קבוצת תמר טרם

 
הינה שונה מההוראות שנכללו בהסכם תמר בקשר להקצאת  הסדרה זו של קיבולת ההולכה,

למיטב הבנת החברה ויועציה המשפטיים, מנגנון קיבולת צינור הגז בשעות מחסור בקיבולת. 
עשוי להגדיל את כמות הגז המסופקת  המועצה לענייני הגז הטבעירטה הקבוע בהחלטת -הפרו

נכון למועד הדוח, לא ידוע כיצד  לחברה בעת מחסור בקיבולת בצינור הגז תחת הסכם תמר.
  . ו/או השפעתה על הסכם תמר המועצה לענייני הגז הטבעיתיושם החלטת 

  

 הנכסים החדש הסכם .2

התקשרו המדינה והחברה בהסכם נכסים המסדיר את המחלוקת שהיתה  24.1.2007ביום 
החליף קיימת בין הצדדים לעניין הזכויות בנכסי החברה (להלן: "נכסי החברה"), ואשר 

. על פי ההסכם, החברה מסכימה לעמדת 2002התקשרות קודמת בעניין זה, שנערכה בשנת 
, ומוותרת על כל טענה 2002המדינה במחלוקת כפי שהוגדרה בהסכם הנכסים המקורי משנת 
  הנובעת מהמחלוקת או מעמדת החברה במחלוקת, או בנוגע אליהן.

 כדלקמן: בהתאם להסכם, זכויות החברה בנכסי החברה הינן
 

 לחברה זכויות בכל אחד ואחד מנכסי החברה שאינם - זכויות בנכסים שאינם נכסי מקרקעין
שהנכסים אמורים לעבור המדינה טענה נכסי מקרקעין, שהיו לה באותו נכס, אלמלא 

  .אליה,ללא תמורה 

  זכויות במקרקעי החברה
 

המדינה במחלוקת ין כל אחד ממקרקעי החברה שאלמלא עמדת ילענ - זכויות המדינה   .א
  ; היתה לגביו לחברה זכות בעלות, לרבות זכות להרשם כבעלים בפנקסי המקרקעין
 

  .מאת המדינה לחברה זכות חכירה לדורות -ין מקרקעין אלה ילענ  
 

, על ההסכם שנים שתחילתן במועד החתימה 49תקופת הסכם החכירה תהיה   
שנים  49- התקופה כאמור ב ), כאשר לחברה ניתנה האפשרות להאריך את24.1.2007(

נוספות (להלן: "תקופת האופציה"), בכפוף לקיום כל התחייבויותיה לפי אותו הסכם 
חכירה והסכם הנכסים החדש. בתום תקופת החכירה, לרבות תקופת האופציה, אם 
תמומש, תעביר החברה למדינה את החזקה בכל אחד מהמקרקעין המוחכרים, לרבות 

  בר אליהם חיבור של קבע.כל הבנוי עליהם או מחו

לחברה הזכות שהיתה  -לענין כל אחד ממקרקעי החברה שאינם נכללים בפסקה א' לעיל   .ב
 לה לגביהם אלמלא עמדת המדינה במחלוקת.
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  המשך – הסכם נכסים חדש.       2

  המשך – זכויות במקרקעי החברה

 2.25שנתיים בסכום קבוע של תשלומים החברה לממשלה בהתאם להסכם, משלמת   .ג
על פי דולר ארה"ב וסכומים שנתיים נוספים, התלויים ברווח השנתי של החברה,  מליון

-30רווח של בתחום  ותשלום שנתימהרווח השנתי לפני מס  8%כדלקמן:  הרווחמדרגות 
 רווח של בתחום ותשלום שנתיהשנתי לפני מס  מהרווח 10%מליון דולר; ובנוסף,  0

רווח  בתחום תשלום שנתימהרווח השנתי לפני מס  12%מליון דולר; ובנוסף,  52.5-30
כתשלום מליון דולר. בכל מקרה לא יעלו הסכומים המשולמים למדינה  67.5-52.5 של

 גמיםמתור. כל הסכומים מליון דולר 8.7על סכום (כולל התשלום הקבוע) של  שנתי
ש"ח לדולר וצמודים למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס  4.80לש"ח בהתאם לשער של 

  ). 2002מאי 

בהסכם הנכסים החדש הוגדרו מטרות החכירה במקרקעין וכן הוראות בדבר הצורך   
למעט שעבוד ו/או משכון  ,בהסכמת גורמים שונים להעברת זכויות החברה במקרקעין

המוחכרים לטובת מוסד פיננסי בלבד לשם השגת מימון , זכויותיה במקרקעין
  לפעולותיה במהלך העסקים הרגיל. 

כוונתה לעשות על  מחייב את החברה להודיעשינוי יעוד או ניצול במקרקעין המוחכרים, 
לא הודיע  םובכפוף לכך שאף אחד מהלגורמים שהוסמכו ע"י המדינה כך מראש ובכתב 

  לחברה על התנגדותו להודעתה. 

היה ותפר החברה התחייבות מהתחייבויותיה, לגבי מקרקעין מסוימים, יתבטלו כל 
זכויותיה של החברה באותם המקרקעין וכל הזכויות במקרקעין כאמור ישובו לידי 

  נוסף על חבות אפשרית בפיצויים. ,המדינה (להלן: "המקרקעין החוזרים")

 צנרת תזקיקים   .ד
 החברה למדינה את כל זכויותיה בצנרת , השיבהת הסדר הנכסים החדשבמועד חתימ

לרבות כל זכות שהיתה  התזקיקים המובילה מבית זקוק חיפה לנמל הדלק בחיפה,
לחברה, בקרקע שבה מונחת מערכת  הצינורות כאמור. בתקופה שממועד ההפרטה ועד 

"תקופת הביניים"), היתה לחברה הזכות להפעיל ולהשתמש  (להלן: 28.2.2010יום 
מדינה לגבי אופן ההפעלה והשימוש של הבצנרת התזקיקים, בהתאם ובכפוף להוראות 

למועד הדוח החברה צנרת התזקיקים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "זכות ההפעלה"). 
התראה בדבר מכתב  2ב'20לפרטים נוספים ראה עושה שימוש בצנרת התזקיקים. 

  מהחשב הכללי בעניין צנרת התזקיקים.

על פי ההסכם, החברה תהיה אחראית ותשפה את המדינה, על פי דרישת המדינה, בגין 
כל נזק ו/או הוצאה שנגרמו ו/או שייגרמו למדינה כתוצאה מהפרת התחייבויות החברה 

  . האמור לעיללפי 
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   הסכמים עם העובדים  .3

ות בקבוצה ועובדיהן נחתמו הסכמים קיבוציים מיוחדים, המסדירים את החברבין   .א
יחסי העבודה ותנאי העבודה של הרוב המכריע של העובדים, המשתייכים למספר 

 .31.12.2017 קבוצות. ההסכמים הינם בתוקף עד יום
ם מיחברות הקבוצה עם נציגויות העובדים בהסכהתקשרו  2013-2014השנים במהלך 
  .בקשר עם תכניות התייעלות וחסכון בהוצאות. יםמיוחד יםקיבוצי

 ב.1א'18, ראה באור 14לפרטים אודות ההסכם הקיבוצי המיוחד הנוגע לסעיף 

הסכם למתן הלוואה ל"חברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ", אשר נועד להבטיח חברה ל  .ב
  .ב'3א'18ראה באור   -  התחייבויות החברה על פי הסכם הפרישה המוקדמתקיום 

 ג.1א'18ראה באור  -לפרטים בדבר הסכמי עבודה אישיים של עובדים בכירים   .ג

מענקי  בנוגע לחבות במס בגיןבהליכים משפטיים שבין העובדים לבין רשויות המס   .ד
ניתן ההפרטה והפיצול אשר שולמו לעובדים במסגרת ההסכמים הקיבוציים המיוחדים, 

פסק הדין של בית המשפט העליון ובו נקבע כי מענקי ההפרטה והפיצול בתקופת הדוח 
במסגרת הסכמה . ולא כהכנסה הונית ששולמו לעובדים חייבים במס כהכנסת עבודה

דיונית בין רשויות המס, העובדים והחברה, הופקדו מלוא הסכומים שבמחלוקת בידי 
נאמן, כאשר היה וסכום המס הסופי יעלה על הסכומים שנצברו בחשבון הנאמנות, 

ת לתשלום ההפרש (במקרה שסך הסכומים שבמחלוקת, וה אחראינתהיחברות הקבוצה 
גבוה מסך הסכומים שהופקדו בנאמנות בתוספת בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יהיה 

 תבעולבין פקיד השומה,  וגדיב במסגרת ההסכמות בין החברה .הפירות שנצברו בגינם)
ובעקבות  30.6.2014. ביום מסכום המענקים 40%כהוצאה לצרכי מס רק  וגדיב החברה

ו חתמו החברה וגדיב על הסכם פשרה עם פקיד השומה, במסגרתפסק הדין בערעור, 
מסכום מענקי ההפרטה כהוצאה לצרכי מס בחלקים  60%הותרה לחברה ולגדיב יתרת 

 מס בסך של  החזר החברה וגדיב קיבלו, ולפיכך 2007-ו 2006שווים בכל אחת מהשנים 
הוסכם על . כמו כן, )ריבית והפרשי הצמדה (כוללמליון דולר)  8 - מליון ש"ח (כ 29 -כ

מליון דולר (כולל ריבית  19 -גדיב ובז"א בסך כהפרש המס בגין עובדי בזן, העברת 
והפרשי הצמדה) מכספי הנאמנות לפקיד השומה, כאשר החברה וגדיב שילמו את 
ההפרש בין הפירות שנצברו על כספי הנאמנות לבין הפרשי הריבית וההצמדה האמורים. 

 - הטבת מס בסך של כ 2014כתוצאה מהסכם הפשרה כאמור לעיל, רשמה הקבוצה בשנת 
 מליון דולר. 3 -מליון דולר וכן הכנסות מימון בסך של כ 2
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 המשך – התקשרויותג.       

   לניהולו מוניציפלי הסכם עם הרשויות המקומיות הגובלות במתחם .4

  של עיריית חיפה.  יהמוניציפאלבמפרץ חיפה מהווה חלק מן השטח מתחם המפעלים שטח 

התקשרו עם עיריית חיפה ורשויות מקומיות סמוכות אחרות  החברה, גדיב, כאו"ל ומפעל נוסף
, אשר נועד להסדיר את המשטר המוניציפאלי שיחול על שטח 23.8.2006בהסכם מיום 

המפעלים ("הסכם הרשויות"). בהתאם להסכם הרשויות הוקמה חברה עירונית ("החברה 
עירונית") אשר מלוא הזכויות בהון ומרבית זכויות ההצבעה בה מוחזקות על ידי הרשויות ה

ויתרתן בידי המפעלים, ואשר מטרתה לתת שירותים מוניציפאליים בשטח המפעלים, לרבות 
בהסכם נקבע, כי עיריית חיפה, כרשות הרישוי בשטח המפעלים,  .קביעת כללים, תכנון ופיתוח

עסק אשר הגישה החברה וכי לא תוסיף תנאים נוספים ברשיון העסק תטפל בבקשה לרשיון 
עוד  מעבר לתנאים שייקבעו על ידי משרדי הממשלה הרלבנטיים לרשיון העסק של החברה.

נקבע בהסכם, כי בשטח המפעלים יחולו חוקי העזר של העיר חיפה, אשר יופעלו בצורה 
לתכנון ועדה משותפת  לת ביחס למתחםפועשוויונית לשאר אזורי העיר חיפה. בהתאם להסכם, 

החברה היתרי  , לא קיבלהמועד תום תקופת הזיכיון של החברה ,2003אוקטובר . עד ובניה
הגישו החברה ומפעלים נוספים המצויים  2004בנייה ביחס לבנייה במרבית שטח המפעל. בשנת 

, בשטח המפעלים, תוכנית מפורטת לשטח, לועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
. בשנת עפ"י דרישות הרשויות, סקרים בנושאים מגוונים, הנוגעים למתחם –במסגרתה הוגשו 

ולאחר שמיעת ההתנגדויות לה, החליטה הועדה המחוזית לתכנון  התכניתקדה , הופ2012
על החלטה זו הוגשו עררים לועדת המשנה של המועצה הארצית . ולבניה לאשרה, בתנאים

  . הסתיים הטיפול בערריםלמועד פרסום הדוח, טרם לתכנון ולבניה. 

לא תיגרם  וצאה מהפעלתהתחייבה החברה כי כתומסגרת מתן היתר הבניה למתקן המידן, ב
כי הסולר שייוצר במתקן  ;תוספת פליטות במפרץ חיפה; כי המתקן יופעל בגז טבעי בלבד

ואשר הינו בעל יתרונות מבחינה סביבתית, יימכר בישראל ולא ייוצא ע"י החברה; וכי החברה 
נחל הקישון והעמדת הנחל  זתשתתף במימון פרויקט שיזם המשרד להגנת הסביבה, לניקו

סביבתו לטובת הציבור, לרבות הטיית אפיק הנחל וטיפול בניקוי קרקעית הקישון ("פרויקט ו
נכון ליום  החברה שילמה .מליון ש"ח מתוך עלות פרויקט הנחל 90הנחל"), בהיקף כולל של עד 

   ש"ח.מליון  58סך של  31.12.2014

התשתית, תשתיות נפט לצורך קיום פעילות החברה, תלויה החברה בקבלת שירותים מחברות  .5
קו צינור הנפט אילת אשקלון בע"מ, אשר הינן בעלות תשתיות ו) "ואנרגיה בע"מ (להלן: "תש"ן

ונתיבי גז טבעי לישראל בע"מ,  ;חיוניות לפריקה, הובלה, אחסנה וניפוק נפט גולמי ומוצרי נפט
   .שהינה בעלת תשתית חיונית להולכת גז טבעי

 הסכם זמינות נפט גולמי .6

 התקשרה החברה בהסכם שעניינו זמינות נפט גולמי, עם חברה בינלאומית 2012 לאפריב  .א
 (להלן: צד ב'). להלן עיקרי ההסכם:

שנים ("תקופת ההסכם"),  5תתאפשר לחברה גישה זמינה, על פני תקופה של  .1
אלפי טון) של סוגים שונים של נפט גולמי,  270 - חביות (כ מליון 2לכמות של עד 

שבבעלות צד ב', לרבות בדרך של החלפתם בכמות זהה של נפט גולמי מסוגים 
 שונים שיהיו בבעלות החברה.

החברה תשלם לצד ב' תשלומים עיתיים בגין התחייבויותיו בהסכם. כחלק  .2
מים הנגזרים מהסוגים מההסכם, תבצע החברה הפקדות כספים אצל צד ב', בסכו

 השונים של נפט גולמי שיחזיק צד ב'.
על מנת לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם, יאחסן צד ב' נפט גולמי במתקנים  .3

 של ספק תשתיות, בהתאם להסכם עם ספק התשתיות. 
), לפיה זכאי צד ב' Putבמסגרת ההסכם, העניקה החברה לצד ב' אופציית מכר ( .4

קופת ההסכם, נפט גולמי במחיר המבוסס על מחיר השוק למכור לחברה, בתום ת
 ), כפי שיהיה בתום תקופת ההסכם. Spot Market Priceשל נפט גולמי מייצג (

כן לקחה על עצמה החברה התחייבויות מותנות מסויימות כלפי צד ב' וכלפי ספק  .5
התשתיות בקשר עם עלויות וסיכונים מסויימים הקשורים עם ביצוע ההסכם על 

 ם.יד
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  המשך –התחייבויות תלויות והתקשרויות  – 20באור 

  המשך –התקשרויות   .ג

  המשך – הסכם זמינות נפט גולמי  .6   

כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיום ההסכם לפני תום תקופת ההסכם  .6
בהתקיים נסיבות מסויימות. במקרה בו תסיים החברה את ההסכם לפני תום 

 ביטול.התקופה, היא עשויה לשאת בדמי 

ההסכם מאפשר לחברה להפחית על פני זמן את כמויות מלאי הנפט הגולמי אותן היא 
  מחזיקה, וכתוצאה מכך, לנהל באופן מיטבי את יתרות המלאי התפעולי שלה.

נושא בתשואות ובסיכונים המהותיים הנוגעים לבעלות על המלאי נשוא  וצד ב'היות 
 מטופלחותיה הכספיים של החברה, אלא בדו מוכרוכן שולט בו, מלאי זה לא  ההסכם

 כחוזה ביצוע (קרי, התקשרות חוץ מאזנית).

   כהוצאה תפעולית לדוח רווח והפסד על פני תקופת ההסכם. נזקפיםדמי הזמינות 

על פיה  ,לעיל המתואר בפסקה א)נחתמה הרחבה להסכם זמינות מלאי  2013בנובמבר   .ב
תקופת ההסכם), תתאפשר לחברה גישה  (תום 2017עד אפריל ו 2014החל מחודש ינואר 

חביות בהתאם להסכם  מליון 2 - חביות, מעבר ל 250,000לכמות נוספת של  זמינה
, כך שסך כל היקף הנפט הגולמי נשוא הסכם הזמינות ובהתאם נשוא אופציית הקיים
, אותם רשאי צד ב' למכור מליון חביות 2.25 והינ ,לעיל '4)א6) כאמור בסעיף Putהמכר (

  לחברה, בתום תקופת ההסכם, לפי מחיר השוק של נפט גולמי שישרור באותה עת.
מתן אפשרות  שעיקרם נערכו עדכונים לתנאי ההסכם הקייםכחלק מהרחבת ההסכם, 

מתן אפשרות לחברה  וכן במתחם החברה חביות 750,000של עד  לצד ב' לאחסן מלאי
לעיל, תוך פרקי זמן קצרים א' 6 החלפות של נפט גולמי עם צד ב' כמפורט בסעיף לבצע

נושא  צד ב'גם לאחר ההרחבה והעדכון להסכם הזמינות והיות  .כפי שנקבעו בהסכם
וכן שולט  המלאי נשוא ההסכםכל בתשואות ובסיכונים המהותיים הנוגעים לבעלות על 

כחוזה ביצוע  מטופלבדוחותיה הכספיים של החברה, אלא  מוכרבו, מלאי זה לא 
 ץ מאזנית).(התקשרות חו

למי לקבלת תנאי והתקשר בהסכמים עם ספקי נפט גלהחברה המשיכה ח וויהד תובתקופ .7
הארכת תנאי  .מתנאי האשראי ששררו ביניהם קודם לכן ימים 60 - 30 -אשראי ארוכים ב

 האשראי נושאת ריבית שוק.

החברה מתקשרת מעת לעת בעסקאות עם ספקי הנפט הגולמי שלה למכירה ולרכישה חזרה,  .8
 .של מלאי נפט גולמי ותזקיקיםתוך פרקי זמן קצרים, 

המאפשרים  עם גורמים שונים, ביניהם לקוחות החברה,בהסכמים מתקשרת מעת לעת  החברה .9
 בידיה כספים בפקדונות הנושאים ריבית שוק. להפקידלהם 

החברה מתקשרת בהסכמים עם לקוחותיה למכירת תזקיקים במהלך העסקים הרגיל, בתנאי  .10
לחברה אפשרות להקדים את מועד התקבולים כפי שנקבע  לעיתים,אשראי מקובלים בענף. 

בהסכמים, בתמורה לתשלום ריבית בתנאי שוק. למועד החתימה על הדוחות הכספיים 
 ו.לא לנצל אפשרות זשהשנתיים החברה בחרה 
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    הון –  21באור 

 הון מניות   .א

  לחברה הון מניות רגילות. 

  31.12.2014  31.12.2013  

  ע.נ. ש"חאלפי   

  3,197,347  3,197,347  הון מניות מונפק ונפרע

  4,000,000  4,000,000  הון מניות רשום
  
  

את הגדלת הונה הרשום של של החברה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 14.11.2013ביום 
כ"א, באופן  ע.נ. ש"ח 1בנות  מניות רגילות 1,000,000,000-המחולק ל ש"ח 1,000,000,000 -בהחברה 

                        המחולק  ש"ח 4,000,000,010שלאחר הגדלת ההון יעמוד ההון הרשום של החברה על 
ותזכיר החברה כך שישקפו  ואת תיקון תקנון ,אע.נ. כ" ש"ח 1מניות רגילות בנות  4,000,000,010 -ל

  בהונה הרשום של החברה. האמוראת השינוי 
  

מניות  ,החברה הציעה בדרך של זכויות לרישום למסחר ,של החברה(ראה ח' להלן) על פי תשקיף מדף 
ע.נ. המניות שהוצעו שוות זכויות למניות הרגילות של החברה. המניות הוצעו  ח"ש 1רגילות בנות 

מניות רגילות  63 מניות רגילות של החברה היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת: 200באופן שכל מחזיק 
  למניה. ח"ש 0.69ע.נ. במחיר של  ח"ש 1בנות של החברה 

 ע.נ. של הזכויות, ח"שאלפי  765,736מומשו , 25.12.2013יום , עד ליום האחרון לניצול הזכויות
מהונה המונפק  23.95%המהוות  לאחר הפחתת עלויות הנפקה) (נטו, מליון דולר 151- בתמורה ל

ע.נ. ושיעור החזקתה בחברה  ח"שאלפי  284,001והנפרע של החברה. מתוך כך החברה לישראל רכשה 
   . ע.נ ח"שאלפי  204,024כוש . מפ"ב מימשה זכות לר37.08%לפני ולאחר הרכישה הינו:

 קרן הון בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  .ב

קרן הון בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כוללת את השינוי בשווי ההוגן נטו ממס 
 .של הנכסים הפיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

 הקצאת אופציות לעובדים ודירקטורים של החברה   -קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות   .ג
[  

  :2011בשנת אופציות שהוקצו  .1

 12,318,000"מועד ההענקה"), אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  -(להלן  30.10.2011ביום 
   מנות. 3 -ב לשעבר, מר פינחס בוכריס, כתבי אופציה לנאמן עבור מנכ"ל החברה

  שהיו ברשותו. פקעו כל האופציות 31.12.2014ליום 
 

  :2012אופציות שהוקצו בשנת  .2

יו"ר כתבי אופציה לנאמן עבור  8,212,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  9.9.2012ביום 
כתבי האופציות הוקצו לאחר אישור האסיפה  .מר עקיבא מוזס ,לשעבר החברהדירקטוריון 
, כיו"ר הדירקטוריון של מר עקיבא מוזס נוכח סיום תפקידו מנות. 3 -ב 24.9.2012 הכללית ביום

 ,(בתום תקופת החסימה) 24.9.2014, אשר הבשילה ביום המנה הראשונה של כתבי האופציה
המנות . בתקופת הדוחוטרם פקעה  סיום הכהונהמיום  180למימוש במשך תקופה של  תניתנ

  האופציה, בוטלו עם עזיבתו.השניה והשלישית של כתבי 
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  המשך – הון - 21באור 

  המשך -הקצאת אופציות לעובדים ודירקטורים של החברה   -קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות   ג.

  :2013אופציות שהוקצו בשנת  .3

כתבי אופציה לנאמן עבור  15,397,500אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  15.07.2013ביום 
(להלן  2007, במסגרת תכנית האופציות של החברה משנת יעריאריק) ( אהרוןמנכ"ל החברה, מר 

בדילול מלא).  0.62% - מההון המונפק והנפרע של החברה (כ 0.63% -, המהוות כ"התכנית") -
"מועד  -(להלן  28.07.2013ת הוקצו לאחר אישור האסיפה הכללית ביום כתבי האופציו

  ההענקה").
  

זכות לרכוש  למנכ"לאינם סחירים, כאשר כל כתב אופציה מקנה  שהוקצוכתבי האופציה 
ש"ח ע.נ של החברה, בהתאם לתכנית ובכפוף להתאמות מסוימות  1מהחברה מניה רגילה בת 

  המפורטות בתכנית. 

למימוש כתבי האופציה תהיה רק בגין כתבי  המנכ"ל, זכות המנכ"לבמקרה של סיום כהונתו של 
יום  180, והם יהיו ניתנים למימוש במשך תקופה של הכהונהמועד סיום שהבשילו עד להאופציה 

  סיום כהונתו.יפקעו במועד  המנכ"למיום סיום הכהונה. יתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת 
לדירקטוריון כי הוא מבקש להפסיק את תפקידו מסיבות  , הודיע מנכ"ל החברה23.3.2014ביום 

  , במועד שיקבע. 17.7.2014פרטיות, עד 
 

נעתר מר אהרון (אריק) יערי לבקשת דירקטוריון החברה והסכים להמשיך את  14.7.2014ביום 
בהתאם לכך סך  .כהונתו כמנכ"ל הקבוצה ובכלל זה כמנכ"ל החברה, לתקופה של כשנה נוספת

  אופציות מתוך היתרה דלעיל לא יוענקו למנכ"ל. 5,132,500של 
  

  .5ב'27למידע נוסף בקשר עם הטבות עובד שהוענקו למנכ"ל החברה, ראה באור 

ואשר נמצאים שהעניקה החברה , להלן טבלה המרכזת את תנאי ההענקה של כתבי האופציה .4
 ששימשו לקביעת השווי ההוגן של ההטבה:הנתונים לרבות  ,31.12.2014בתוקף ליום 

  
  
  
  
  

מועד 
  ההענקה

  
  
  

מספר 
 מכשירים
 (באלפים)

  
  
  

תקופת 
הבשלה 
  (בשנים)

  
  

משך 
החיים של 
האופציות 

  (בשנים)

  
  
  

שעור 
ריבית 
  ממוצע

  
  
  
  

תנודתיות 
  צפויה

  
  
  
  

תוספת 
 מימוש

מחיר 
המניה 

ששימש 
כבסיס 
לתמחור 
 האופציה

  
שווי הוגן 
כולל של 
ההטבה 
 במועד
  ההענקה

      
 אלפי ש"ח  ש"ח  %        

24.9.2012   2,737  1-3  3-4  0.13  35  1.64  1.57   1,031  

28.7.2013   10,266  1-3  3.5-4.5  1.8-2.2  31-33  2.00  1.595   3,128  

   13,033               4,159  
...    

נגזר ממחיר המניה בבורסה. לאופן מדידת ששימש כבסיס לתמחור האופציה מחיר המניה 
  .4השווי ההוגן ראה באור 

  
אורך חיי כתבי האופציה נקבע בהתאם להערכת ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של המנכ"ל 

  בכתבי האופציה. 

לפקודת מס הכנסה, לפיו יופקדו  102תוכנית הקצאת האופציות נרשמה בהתאם לסעיף  .5
. האופציות האופציות בידי נאמן לתקופה של שנתיים לפחות מהמועד בו הוענקו האופציות

 הוקצו במסלול הוני ומקבלי האופציות ישלמו את המס שינבע מההטבה בעת מימוש המניות.
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  המשך -הון  –  21באור 
  המשך -הקצאת אופציות לעובדים ודירקטורים של החברה  -קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות   .ג

אגרות חוב ממשלתיות הריבית חסרת סיכון נקבע בהתבסס על התשואה לפדיון של  שעור .6
 שקליות, כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאורך החיים הצפוי של כתבי האופציה.

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  
    

  
  מספר

האופציות 
  באלפים

ממוצע 
  משוקלל 
של מחיר 
המימוש 
  בש"ח

  
  
  מספר

האופציות 
  באלפים

ממוצע 
  משוקלל 
של מחיר 
המימוש 
  בש"ח

  
  

  מספר 
 האופציות 
  באלפים

  ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
המימוש 
  בש"ח

       
  3.28  18,401   1.78  20,530   1.92  30,453   לתחילת השנה

במהלך או בוטלו פקעו 
  השנה

)17,450(1.91)5,475( 1.64 )6,083( 3.22 

  1.64  8,212   2.00  15,398   - -  - -   הוקצו במהלך השנה
  1.78 20,530   1.92 30,453   13,0031.92   לתום השנה

              

בגין עסקאות תשלום  רווח והפסדהטבלה להלן מרכזת את סך הוצאות השכר שהוכרו בדוח  .7
 מבוסס מניות לעובדים ולדירקטורים:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  2014  2013  2012  
   347   111  1,632  

 מחוץ לכסף.שהוקצו הינם האופציה כתבי כל  ,נכון למועד הדוח .8

 קרן גידור  .ד

את השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר המיוחסים למרווח הבסיס של כוללת קרן הגידור 
 .'ח2באור ראה   -מטבע חוץ ביחסי הגידור

 קרן הון בגין התחייבויות פינננסיות שיועדו לשווי הוגן  .ה
יום ההנפקה בשווי ההוגן של מועד היישום לראשונה או מקרן ההון כוללת את השינוי המצטבר מ

המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של אגרות החוב של שיועדו לשווי הוגן, אגרות החוב הסחירות 
  הקבוצה.

   חוץ קרן הון בגין הפרשי תרגום  .ו

 קרן התרגום כוללת הפרשי תרגום מטבע חוץ הנובעים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ.

 .13 ה באוררא -  הגבלת חלוקת עודפים  .ז

 דיבידנדים  .ח
החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, על פיה, בכפוף לכל דין  29.1.2012ביום 

ולעמידה בהתחייבויות החברה כלפי כל הגורמים המממנים שלה, בין קיימות ובין עתידיות, מידי 
לחלוקה, ואפשר שהדירקטוריון מהרווח השנתי הראוי  75%שנה, תחלק החברה דיבידנד של לפחות 

יחליט, בכפוף לקיום התנאים המפורטים לעיל, על ביצוע חלוקת דיבידנדים נוספים. דירקטוריון 
 -בין באופן חד פעמי ובין כשינוי מדיניות  -החברה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכל עת, לשנות 

התאם לשיקול דעתו. על שינוי מדיניות את שיעור הדיבידנד שיחולק ו/או לא לחלק דיבידנד, הכל ב
  כאמור, ככל שיהיה, תמסור החברה דיווח מיידי.

כאמור לעיל, חלוקת הדיבידנד בפועל תהיה כפופה לעמידה בתנאים הדרושים לכך על פי כל דין, 
, ולהחלטות ספציפיות 1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  302ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

  דירקטוריון החברה בגין כל חלוקה.של 
  .14-ו 13ראה באור  –לפרטים אודות מגבלות נוספות על חלוקת דיבידנד 

 תשקיף מדף  .ט
 .22.11.2015לחברה תשקיף מדף בתוקף עד ליום 



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

  

  88 -ג 
 

  הכנסות -  22באור 
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

    
 6,065,113   5,104,554   4,592,898   מכירות בישראל

 3,581,976   4,866,242   4,710,399   מכירות מחוץ לישראל
    

   9,303,297   9,970,796   9,647,089 
  26,067   24,587   24,701   )1( אספקת שרותים לגורמי חוץ והכנסות אחרות

    
   9,327,998   9,995,383   9,673,156 

 
אלפי דולר בשנים  13,809-אלפי דולר ו 16,320, אלפי דולר 12,727  שלבסך  פיצוי מחברת ביטוח כולל  )1(

  .'ה11באור  ראה גם בהתאמה. ,2012-ו 2013,2014

  

  עלות המכירות - 23 באור
 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  
    

 9,240,474   9,228,071   8,553,431   חומרים שנצרכו 
  147,932   139,367   144,418   שכר ונלוות

  10,102   )9,844(  70,702   שינויים בנגזרי מלאי
  130,290   160,791   154,503   פחת והפחתות 

  121,478   103,495   91,151   )1(הוצאות ייצור אחרות
   )80,017(  114,945   116,462    קיטון (גידול) במלאי מוצרים

    
   9,130,667   9,736,825   9,570,259 

  
  .ביטוחפיצוי מחברת כולל  2012בשנת )  1(

  

  ושיווק הוצאות מכירה - 24 באור
 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

    
  7,599   6,589   6,278   שכר ונלוות

  88,840   90,515   84,984   הובלה ואחסנה
  11,000   11,000   11,000   פחת והפחתות

  5,485   4,074   4,541   אחרות
    

   106,803   112,178   112,924  
    

  

  הוצאות הנהלה וכלליות - 25 באור
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

    
  30,758   34,320   32,037   שכר ונלוות

  4,315   5,278   4,454   תקשורת ועיבוד נתונים
  19,318   14,125   2,512   ומשפטיות שרותים מקצועיים

  3,315   3,146   2,673   פחת והפחתות
  )1,316(  2,011   56   חובות מסופקים ואבודים

  6,920   6,002   4,027   אחרות
    

   45,759   64,882   63,310  
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  הכנסות והוצאות מימון -  26באור 
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  

      הכנסות מימון
  626   530   337   בבנקים תפיקדונוהכנסות ריבית 

  4,520   3,099   1,560   שינוי בשווי הוגן של הלוואה לחברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

  1,871   - -   - -   והפסד
  5,467   31,110   15,252   שינוי נטו בשווי ההוגן של נגזרים פיננסיים

  - -   - -   55,429   רווח נטו משינוי בשערי חליפין
  833   154   15   הכנסות מימון אחרות

  13,317   34,893   72,593   הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד
    

        הוצאות מימון
      התחייבויות פיננסיות:בגין הוצאות ריבית 

  )27,644(  )39,777(  )2,020(  הלוואות ואשראי לזמן קצר
  )14,376(  )30,650(  )48,232(  אגרות חוב

  )72,545(  )59,778(  )55,577(  הלוואות לזמן ארוך
  )36,338(  )32,012(  - -   הפסד נטו משינוי בשערי חליפין

  )19,374(  )2,359(  )59,214(  שינוי נטו בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים
  )26,726(  )38,476(  )40,585(  הוצאות ריבית נטו בגין פריטי הון חוזר

  )2,871(  )8,647(  )9,007(  הוצאות מימון אחרות
  )199,874(  )211,699(  )214,635(  הוצאות מימון

        
  17,690   45   - -   בניכוי עלויות אשראי שהוונו

  )182,184(  )211,654(  )214,635(  הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד
        

  )168,867(  )176,761(  )142,042(  הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד
    

  
  
  
  
  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  באלפי דולר

  

  90 -ג 
 

  ובעלי עניין צדדים קשורים  - 27 באור

 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין    .א

  יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין 

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  
  נכס (התחייבות)  

    חברות כלולות 
  6,435   369   לקוחות 
  )277(  )457(  ספקים 

  )88 (   6,158  
      אנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים) 
  )1,786(  )1,977(  ספקים 
   

      צדדים קשורים אחרים
  59,699   24,963   לקוחות
  )1,086(   )11,918(  ספקים

   13,045    58,613  
      

  62,985   10,980   סה"כ יתרות
  

  ובעלי עניין שוריםעסקאות עם צדדים ק
 

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
  2014  2013  2012  

  הכנסות (הוצאות)  
       חברות כלולות

  85,740   63,977    52,814   הכנסות
  )801(  )2,121(  )1,812(  הוצאות תפעוליות

   51,002   61,856   84,939  
        אנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים)

  )9,917(  )8,534(  )7,491(  (כולל תשלום מבוסס מניות) הוצאות תפעוליות
        

        צדדים קשורים אחרים
  136,276   179,301   129,914   הכנסות

  )5,159(  )39,783(  )96,484(  הוצאות תפעוליות
  )415(  - -   --    הוצאות מימון, נטו

   33,430   139,518   130,702  
        

  205,724   192,840  76,941   סה"כ עסקאות

 
 העסקאות עם בעלי ענין וצדדים קשורים נעשות במהלך העסקים הרגיל.  .1
  
 כירות מוצרי החברה לצדדים קשורים ובעלי עניין בוצעו בתנאי השוק.מ .2
 
  החברות המאוחדות רוכשות את עיקר חומרי הגלם מהחברה ולכן קיימת תלות שלהן בחברה. .3
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  המשך -ובעלי עניין צדדים קשורים  - 27 באור

   לאנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים) הטבות  .ב

המנהלים הבכירים בקבוצה זכאים, בנוסף לשכר, להטבות שלא במזומן (כגון רכב, ביטוח רפואי 
מנכ"ל וכדומה). החברה מפקידה עבורם כספים במסגרת תכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה. 

  .גם בתוכנית כתבי האופציה למניות של החברה ףמשתתהחברה 

  

 כוללות:ה קבוצבהטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים אשר מועסקים 
  בדצמבר 31 ימה ביוםלשנה שהסתי  
  2014  2013  2012  
מס'   

 אנשים
  
  סכום

מס' 
 אנשים

  
  סכום

  מס' 
 אנשים

  
  סכום

  
 הטבות ללא תשלום מבוסס מניות

  
 15  

  
 6,152  

  
21  

  
7,146    

  
18  

  
 7,273  

  1,632   1  111  2  347   1   )1(תשלומים מבוססי מניות 
     6,499     7,257     8,905  

  , בדבר הענקת אופציות לעובדים.'ג21ראה באור   )1(
  

  כוללות:ה קבוצבהטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים) שאינם מועסקים 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  2012  
מס'   

  אנשים
  
  סכום

מס' 
 אנשים

  
  סכום

  מס' 
 אנשים

  
  סכום

  
שאינם סך הטבות בגין דירקטורים 

 992   16    מועסקים

  
  
14 

  
  

1,253 

  
  
13 

  
  

1,012 
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  המשך  -ובעלי עניין  צדדים קשורים  - 27 באור
  המשך –הטבות לאנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים)   ב.

  :ואנשי מפתח ניהולייםלהלן פרטים בדבר תגמול דירקטורים 

אשר נחתמו עימם לאחר הפרטת הסכמי העסקה על פי  נושאי המשרה בחברה מועסקים .1
במסגרתם הוסדרו תנאי השכר והתנאים ואו עם מינויים כנושאי משרה בחברה, , החברה

הודיעו לחברה יו"ר  31.12.2012 ביום בזמן.קצובה הנלווים לתקופת התקשרות שאינה 
מדמי  10%הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון על יוזמתם והחלטתם לוותר על שיעור של 

בות , ויתר הדירקטורים המכהנים בחברה, לר2013הניהול להם הם זכאים, למשך שנת 
מגמול  10%הדירקטורים החיצוניים, הודיעו לחברה על יוזמתם והחלטתם לוותר על שיעור של 

 .2013הדירקטורים לו הם זכאים למשך שנת 
 לחברה מנכ"ל החברה ויתר חברי הנהלת החברה, על החלטתם לוותר על שיעור שלכן הודיעו 

 ),ולמעט בסיום העסקה םמהשכר לו הם זכאים (למעט לעניין הפרשות ותנאים נלווי 10%
 חזרו דמי הניהול, גמול הדירקטורים ושכר המנהלים, 2013בסוף שנת . 2013למשך שנת 

 הוויתור. אוטומטית לרמתם אלמלא
 הודיעה החברה כי לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה, 20.5.2014ביום 

 הכוללת, בין היתר, תנאי תגמולאימצה החברה, בהחלטת האסיפה הכללית, מדיניות תגמול 
 לנושאי משרה במסגרת השכר השוטף והרכיבים הנלווים אליו. מדיניות התגמול הינה אחידה

  לחברה ולחברות הבנות.
הודיעה החברה כי לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה,  1.12.2014ביום 

 שנת בגין כספי מענק תשלוםהחלטה על פיה אושר אסיפה הכללית, האימצה החברה, בהחלטת 
 ,רשאי יהיה ל"המנכ .ל"למנכ הכפופים המשרה מנושאי אחד לכל, דולר 100,000 של בסך 2014
 מלא או חלקי באופן להפחית ,החברה ודירקטוריון התגמול ועדת ובאישור דעתו שיקול פי על
 יעלה לא כאמור משרה לנושאי המענקים כל סך ,מקרה ובכל משרה לנושאי ל"הנ המענק את
 ,החברה ל"מנכ דעת שיקול פי שעל וככל אם רק ולם, ישלעיל כאמור מענקש"ח.  מליון 2 על

 שנת בגין ,משרה נושאי שאינם ,בחברה מצטיינים לעובדים מענק ישולם ,הדירקטוריון באישור
מענקים כאמור וכן בגין  ש"ח מליון 2כללה החברה הפרשה בסך  ה הנ"ל,בהתאם להחלט .2014

הפרשה לתשלום מענקים לעובדים מצטיינים שאינם נושאי משרה. טרם התקבלו בחברה 
  .ההחלטות הנדרשות בנוגע לנושאי המשרה שיקבלו מענק והיקף המענק שיוענק לכל אחד מהם

הודיעה החברה כי לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה,  3.3.2015ביום 
מדיניות תגמול לתקופה שהחל מראשית שנת אימצה החברה, בהחלטת האסיפה הכללית, 

, הכוללת שכר שוטף ורכיבים נלווים, וכן רכיבי תגמול משתנים (כגון מענקים ותגמול 2015
   דה לחברה ולחברות הבנות.הוני). מדיניות התגמול הינה אחי

 מנכ"ל החברה.ככיהן מר פינחס בוכריס  9.7.2013ועד ליום  1.5.2011 יוםבמהלך התקופה מ .2
אלף ש"ח, ויהיה צמוד לעליה במדד  150) שכרו החודשי הינו 1העסקה: (ההסכם  להלן עיקרי

) התנאים הנלווים יהיו כמקובל למנהליה הבכירים של החברה, לרבות 2המחירים לצרכן; (
) החברה 3תשלום לקרן השתלמות והפרשות סוציאליות, חופשה, הבראה והחזר הוצ' טלפון; (

) ההתקשרות עם המנכ"ל אינה 4דו בחברה ונהג; (תעמיד לרשות המנכ"ל רכב ההולם את תפקי
 3קצובה בזמן. אם המנכ"ל יבקש לסיים את כהונתו, יהא עליו ליתן הודעה מוקדמת של 

  חודשים.  6חודשים, ואם החברה תבקש לסיים את כהונתו, יהא עליה ליתן הודעה מוקדמת של 

יו"ר דירקטוריון כמר עקיבא מוזס  כיהן 24.10.2013ועד ליום  23.9.2012יום במהלך התקופה מ .3
 כדירקטור בחברה.מר מוזס כיהן  30.12.2013עד ליום . החברה

תמורת שירותי ) 1( בתפקידו כיו"ר:שחלו  להלן עיקרי תנאי העסקתו של מר עקיבא מוזס
זכאית לדמי ניהול חודשיים בסך שבבעלותו תהיה חברת הניהול משרה,  2/3בהיקף של  הניהול,

חברת ) 2(; ש"ח בתוספת מע"מ כדין וצמודים לעליה במדד המחירים לצרכן 158,489של 
הניהול תהיה זכאית לתנאים נלווים, לרבות נשיאה בהוצאות טלפון נייד ונייח, שימוש בלשכה 

- אם החברה תעמיד לרשות מר מוזס במשרדי החברה, שירותי מזכירה, נהג והחזר הוצאות.
יופחת מדמי , תפקידו, אשר החברה תישא בהוצאותיו רכב ההולם את  - חברת הניהול לבקשת 

ש"ח (צמוד למדד), המשקף עלות לחברה של מכונית  16,680הניהול החודשיים סכום של 
 ;כאמור והוצאותיה

ניתנות שהיו אופציות  8,212,000 למר מוזסבנוסף לדמי הניהול המפורטים לעיל, הוקצו 
  .2'ג21לפרטים נוספים ראה באור  החברה.מניות רגילות של  8,212,000 - למימוש ל
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 17.6.2009והחל מיום  1.1.2007פדרמן מעניק שירותי יו"ר (פעיל) לכאו"ל, החל מיום דיויד מר  .4
החברה, כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה, וכן יו"ר דירקטוריון גן משמש גם כס

החל מיום . כחבר בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיוטיבה
את תפקיד יו"ר דירקטוריון  ,באופן זמנימר פדרמן, מילא  4.2.2015ועד ליום  25.10.2013

תנאי כהונתו של מר פדרמן  אישרה האסיפה הכללית של החברה את 8.12.2011ביום החברה. 
ולא על ידי  בחברה, באופן שההתקשרות בדבר כהונתו של מר פדרמן תתבצע על ידי החברה

כאו"ל, באותם תנאים להם היה זכאי עד מועד האישור, ואשר עיקריהם הינם כדלקמן: (א) 
 תוובני משפחתמורת שירותיו לחברות הקבוצה, תהא זכאית חברה פרטית בבעלותו מר פדרמן 

 ); (ב)2011(צמוד למדד אוגוסט  מ"מע בתוספת ש"ח 164,580-כ לדמי ניהול חודשיים בסך של
 שנים ממועד אישורו על ידי האסיפה הכללית וניתן לביטול 3ההסכם יהא בתוקף לתקופה של 

 לאבגין מתן השירותים  התמורהחודשים מראש; (ג)  6דים בהודעה של דעל ידי כל אחד מהצ
 אשר, בשנה ימים 22 עדל ש מצטברת לתקופה, מהעבודה פדרמן מר של היעדרות בגין תפחת
 יהיו לא והם יום 66 שללמקסימום  עד לשנה משנה לצבירה ניתנים יהיו ינוצלו ולא במידה
 ע"פ הסכם התמורהא תופחת ל ,כן כמו. ההתקשרות תקופת בתום לרבות ,לפידיון ניתנים

 ימים 30 עד של מצטברת לתקופה מחלה עקב פדרמן מר של היעדרות של במקרההניהול 
 של מחלה של במקרה רק  ינוצלו אשר, היעדרות ימי 90 -ל עד לצבירה ניתנים יהיו אשר. בשנה
זכאי להחזר הוצאות סבירות בגין הוצאות אש"ל והוצאות יהא מר פדרמן פדרמן; (ג)  מר

ביום  האמורים, כמקובל בחברה.ו יתוקף תפקידעת שהותו בחו"ל באחרות שהוצאו על ידו ב
ועדת התגמול את ור דירקטוריון החברה ואישאישרה האסיפה הכללית, לאחר  3.3.2015
 ליום עד ,מר דיוויד פדרמן, כיו"ר דירקטוריון כאו"לבנוגע לכהונתו של ההתקשרות הארכת 

 כתוצאה הניהול מדמי 25% וזאת ללא שינוי בתנאי התגמול, למעט הפחתת 31.12.2017
  הניהול. מדמי 25% על בדבר ויתור מר פדרמן של מהודעתו

  
ונותר לכהן בה כסגן יו"ר החברה דירקטוריון סיים מר פדרמן את תפקידו כיו"ר  4.2.2015ביום 

דירקטוריון מסר לחברה כי בכוונתו להודיע על פרישה מתפקיד יו"ר הדירקטוריון. מר פדרמן 
וזאת לאחר השלמת תהליכים, בעיקר השלמת המיזוג התפעולי המלא בין כאו"ל ובזן,  כאו"ל

  . 2015הצפוי להיות מושלם בסוף שנת 
  

אישרה האסיפה הכללית להעניק למר פדרמן שיפוי בנוסח זהה המוענק לכלל  2.12.2012ביום 
החברה, אשר  הדירקטורים בחברה (למעט ביחס למתן פטור מאחריות בגין חובת זהירות כלפי

  ניתן לכל הדירקטורים בחברה ואשר לא יינתן למר פדרמן).
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כאו"ל, והחברות הבנות כמנכ"ל החברה לתפקידו  ,אהרון (אריק) יערינכנס מר  9.7.2013ביום  .5
 .גדיב ושב"ח

  
אלף ש"ח, ויהיה צמוד לעליה במדד  160) שכרו החודשי הינו 1העסקה: (הלהלן עיקרי הסכם 
) התנאים הנלווים יהיו כמקובל למנהליה הבכירים 2; ()2013בסיס מאי  , (מדדהמחירים לצרכן

הוצ' של החברה, לרבות תשלום לקרן השתלמות והפרשות סוציאליות, חופשה, הבראה והחזר 
. החברה תישא ) החברה תעמיד לרשות המנכ"ל רכב ההולם את תפקידו בחברה ונהג3טלפון; (

, והיא ניתנת ) ההתקשרות עם המנכ"ל אינה קצובה בזמן4; (בהוצאות הללו ובגילום המס בגינן
החודשים האחרונים של  3- ב. מראש חודשים 6של על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה  לביטול

ה המוקדמת לא יהיה מר יערי מחויב לעבוד בחברה, אולם יהיה זכאי בגינם לכל תקופת ההודע
במועד כן הוסכם, כי התשלומים והתנאים כאילו ימשיך להיות מועסק בחברה בתקופה זו. 

סיום העסקתו יהיה המנכ"ל זכאי למענק התמדה בסכום השווה למשכורת החודשית האחרונה 
א מוכפלת במספר שנות העסקתו בחברה, אך לא יותר ששולמה לו במועד סיום העסקתו כשהי

  שנים, ובאחוז משתנה כתלות בתקופת ההעסקה כדלקמן: 10 - מ
חודשים עד תום השנה השנייה.  6נוספים בכל  25%חודשי העסקה ותוספת של  6בתום  25%

שנות העסקה יתקבע אופן חישוב מענק ההתמדה ויוותר כמכפלה של  10בכל מקרה החל מתום 
), מבלי לגרוע ממענק ההתמדה שנצבר לזכותו 100%שנות העסקה) * ( 10כורת אחרונה) * ((מש

בעת סיום העסקתו של המנכ"ל, מכל סיבה שהיא, למעט פיטורים בנסיבות  עד אותו מועד.
  מיוחדות, יהא המנכ"ל זכאי לפיצויים מלאים שיחושבו על פי משכורתו האחרונה.

ימים. בגין צבירה של  90לה בשנה, הניתנים לצבירה של עד ימי מח 30המנכ"ל יהיה זכאי לעד 
 –ימי מחלה צבורים. בפרישה  10יהיה זכאי המנכ"ל ליום הבראה אחד עבור כל  –ימים  90מעל 

ממספר ימי  20%יהיה המנכ"ל זכאי למענק בשיעור של יום הבראה אחד במועד פרישתו כפול 
   ימי מחלה). 90-(אך לא יותר מהמחלה הצבורים שיעמדו לזכותו במועד פרישתו 

אישרה האסיפה הכללית את תנאי העסקתו של המנכ"ל כמפורט לעיל  28.7.2013ביום 
  האופציות המתוארות לעיל. 1.8.2013ובהתאם, הוקצו למנכ"ל ביום 

  לעיל. 3ג'21לפרטים בדבר הענקת אופציות למנכ"ל החברה ראה באור 

של מוצרי חברות אישר דירקטוריון החברה התקשרות לצורך הובלה ימית  1.1.2012ביום   .ג
מוחזקת של קנון , חברה בע"מ (להלן "צים")שירותי ספנות משולבים  ציםחברת עם הקבוצה 

 הולדינגז בע"מ, שהינה חברה הקשורה למר עידן עופר אשר נחשב לבעל שליטה בחברה.
, בהיקף שלא יעלה על 2012 שהחלו בינוארשנים  3 -ל דירקטוריון החברה אישר התקשרות זו

אישר דירקטוריון החברה התקשרות המשך עם צים  26.11.2014ביום  מליון דולר לשנה. 1.8
לאחר שועדת הביקורת קבעה  נונית יםהאישור .2017הניתנת לחידוש מעת לעת, עד סוף 

 מדובר בעיסקה חריגה. שהעסקה היא בתנאי שוק ולא

צים העוגנות בנמל  אוניות לתדלוק מזוט למכירתנחתם הסכם התקשרות עם צים  2011בשנת   .ד
אושרה הארכת ההתקשרות עד סוף  2013בפברואר  .ההתקשרות הינה בתנאי השוק .חיפה
אישר דירקטוריון החברה, לאחר שועדת הביקורת קבעה שהעסקה אינה  2014בספטמבר  .2013

נית דומה לתבנית ההתקשרות שאושרה בעבר, עסקה חריגה, התקשרות חדשה עם צים, בתב
, וכן את חידושה מעת לעת ובלבד שסך התקופות 2014חודשים החל מאוקטובר  15לתקופה של 

 .לא יעלה על שלוש שנים ושלושה חודשים), 2013- (מלרבות תקופת ההסכם הראשונה 

רותם בע"מ  OPC -דירקטוריון החברה התקשרות לרכישת חשמל מ ישרא 14.8.2011 ביום  .ה
")OPCשנים בתנאים שנקבעו בין הצדדים, לרבות מחיר המבטא הנחה  10 - ") בהסכם ל

שסוכמה בין הצדדים ממחיר החשמל המפוקח הנקבע על ידי הרשות לשירותים ציבוריים. 
OPC  חברה בשליטת קנון הולדינגז בע"מ, שהינה חברה הקשורה למר עידן עופר אשר הינה

 ה.נחשב לבעל שליטה בחבר

בחברה, החברה לישראל ומפ"ב, זכויות לרכישת  מימשו בעלות השליטה 25.12.2013 יוםב  .ו
 א'.21מניות שהוצעו על ידי החברה, כאמור בבאור 

חדל מר רמי שלמה לכהן כמנהל יחידה עסקית דלקים. במקומו מונה מר  17.8.2014ביום   .ז
 וכמשנה למנכ"ל.דלקים צ'רלס לירן כמנהל היחידה העסקית 

 א'.31מינויו לאחר תקופת הדוח של מר עובדיה עלי ליו"ר דירקטוריון החברה, ראה באור  בדבר  .ח
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  המשך  -ובעלי עניין  צדדים קשורים  - 27 באור
  הגדרת עסקאות זניחות      .ט

במהלך עסקיה, נוהגת החברה להתקשר בעסקאות שונות עם צדדים קשורים לרבות עם חברות 
בעיקר בהסכמים לרכישה ומכירה של מוצרים ושירותים תעשייתיים ת השליטה, ובעלמ מיבשליטת 

ולוגיסטיים המהווים חלק מתפעול מפעלי החברה. לרוב, מדובר בעסקאות שאינן מהותיות לחברה, 
  הן כמותית והן איכותית והן נעשות בתנאי שוק.

חריגה, תיחשב דירקטוריון החברה כי עסקת בעל עניין שאינה עסקה והביקורת ו ועדת לפיכך, קבע
  כעסקה זניחה אם היא:

התקשרות של החברה לרכישת מוצרים, לרבות חומרי גלם וחומרים המשמשים בתהליך  .1
הייצור או שירותים, שהינה לטובת החברה, ונעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה ובתנאי 

ר (עלות מעלות המכ 1%שוק, כאשר ההוצאות השנתיות בגין ההתקשרות כאמור אינן עולות על 
המכירות, הזיקוק והשרותים) או מההוצאות התפעוליות (הוצאות מכירה ושיווק והוצאות 
הנהלה וכלליות) השנתיות, לפי העניין (דהיינו לפי סיווג ההוצאה בדוחות), בדוחות הכספיים 

ידי החברה, ובלבד שסך כל ההוצאות השנתיות -המאוחדים השנתיים האחרונים שפורסמו על
מההוצאות השנתיות  3%מור של אותו סוג מוצרים או שירותים אינו עולה על מרכישות כא

  כאמור. 

התקשרות של החברה למכירת מוצרים, לרבות חומרי גלם וחומרים המשמשים בתהליך  .2
הייצור, או שירותים, שהינה לטובת החברה ונעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה ובתנאי 

מההכנסות  1%שוק, כאשר ההכנסות השנתיות בגין ההתקשרות כאמור אינן עולות על 
ידי -מאוחדים השנתיים האחרונים שפורסמו עלהשנתיות של החברה בדוחות הכספיים ה

החברה, ובלבד שסך ההכנסות השנתיות ממכירות כאמור של אותו סוג מוצרים או שירותים 
 מההכנסות השנתיות כאמור.  3%אינו עולה על 

התקשרות של החברה לרכישה משותפת של שירותים או מוצרים מצד ג' ביחד עם בעל השליטה  .3
ידו, שהינה לטובת החברה ונעשית במהלך העסקים הרגיל של -על ו/או עם חברות נשלטות

החברה ובתנאי שוק, ואשר וועדת הביקורת של החברה קבעה כי חלוקת העלויות וההוצאות 
בהתקשרות הינה הוגנת ושוויונית בהתחשב בנסיבות העניין, כאשר ההוצאות השנתיות בגין 

ו מההוצאות התפעוליות (הוצאות מכירה מעלות המכר א 1%ההתקשרות כאמור אינן עולות על 
ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות) השנתיות, לפי העניין (דהיינו לפי סיווג ההוצאה בדוחות), 

ידי החברה, ובלבד שסך כל -בדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים שפורסמו על
 3%אינו עולה על ההוצאות השנתיות מרכישות כאמור של מוצרים או שירותים מאותו סוג 

 מההוצאות כאמור. 

כי תנאי השוק ביחס לעסקאות כאמור ייבחנו ביחס החברה דירקטוריון ו ו ועדת הביקורתעוד החליט
מתקשרת בהן וביחס לעסקאות מאותו סוג, מאותו סוג שהחברה  רלעסקאות דומות ככל האפש

  הנעשות בשוק.
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    דיווח מגזרי – 28באור 

  חברה של ה עילותהתחומי פ  .א

שלושה תחומי פעילות, המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה בפעלה החברה ת הדיווח, ובשנ  
  כדלקמן: ואשר נסקרים בנפרד ע"י מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי הכספיים,

  בפעילותה בתחום זה רוכשת החברה נפט תחום הפעילות העיקרי של החברה. : הדלקיםתחום
גולמי וחומרי ביניים, מזקקת ומפרידה אותם למוצרים שונים, חלקם מוצרים סופיים וחלקם 

במסגרת  .החברה ישירות על ידיפעילות זו מבוצעת חומרי גלם בייצור מוצרים אחרים. 
מכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים בעיקר בעוסקת החברה  הדלקיםפעילותה בתחום 

קיטור ללקוחות תעשייתיים במפרץ חיפה חשמל וללקוחותיה בארץ ובחו"ל וכן מוכרת 
  ומספקת שירותי תשתית (אחסון, הזרמה וניפוק של מוצרי דלק). 

 לפעילות ארומטיים, : תחום הפטרוכימיה מתחלק לפעילות פולימריםתחום הפטרוכימיה 
 כאו"ל,באמצעות . פעילות הפולימרים במסגרתה עוסקת החברה, ושעוות ולפעילות שמנים

שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק. פעילות  ,פוליאתילןפוליפרופילן ובייצור 
הארומטיים אשר במסגרתה עוסקת החברה, באמצעות גדיב, בייצור חומרים ארומטיים, 

אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים  בעיקר בנזן, פאראקסילן, אורתוקסילן וטולואן,
בייצור שמנים  ,במסגרתה עוסקת החברה, באמצעות שב"חושעוות פעילות שמנים  .אחרים

  . בסיסיים ושעוות

 פעילות חכירה של מיכליות : במסגרת פעילותה בתחום זה, עוסקת החברה בתחום הסחר
שלא לצורך תחומי הפעילות מסחר בנפט גולמי ומוצריו, וב וכימיקלים להובלת מוצרי דלק

  האחרים.   

  אשר אינן מהותיות לחברה. בנוסף, לחברה חברות מוחזקות העוסקות בפעילויות נוספות

  .EBITDA -וה תוצאות המגזר מדווחות למקבל ההחלטות התפעולי הראשי על בסיס הרווח התפעולי

 ,צרו ברכישת חברות בנותשנו עודפי העלותת תהוצאות/הכנסות שאינן מוקצות למגזרים הינן: הפח
הוצאות פרישה הכנסות אחרות, רווח מסילוק תכנית הטבה מוגדרת, רווח הון מתקבולי ביטוח, 

חלטות הה ע"י מקבלאלה נסקרות  - יחידות מניבות מזומניםוהפסדים מירידת ערך  מוקדמת
  התפעולי הראשי, במאוחד בלבד.
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  המשך  -דיווח מגזרי   – 28באור 
  דיווח ברימידע אודות מגזרים   .ב

      פטרוכימיה      
    

  דלקים
  
  סחר

  
 פולימרים

  
 ארומטים

  
 שמנים

התאמות 
  למאוחד 

  
  מאוחד

  
  31.12.2014לשנה שהסתיימה ביום 

       
9,327,998   --   80,299  624,100 1,092,408   - - 7,531,191  הכנסות מחיצוניים

  --  )1,060,690( 2,041  30,657 1,520   - - 1,026,472 הכנסות ממכירות בין המגזרים
     

 9,327,998 )1,060,690( 82,340   654,757 1,093,928    -- 8,557,663   הכנסות המגזר

  145,068   - -   1,027   6,936   46,311   - -   90,794   פחת והפחתות

EBITDA 54,981   4,747   141,376   1,676   5,161   5,004   212,945  

 67,877  5,004  4,134  )5,260(95,065 4,747   )35,813(  רווח (הפסד) תפעולי למגזרים
        

  )7,676(          הוצאות פרישה מוקדמת
  25,495           )1(הכנסות אחרות 

  )23,108(          הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות
        

  62,588               רווח תפעולי
        

  )142,042(              הוצאות מימון, נטו
        

  חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי
  שיטת השווי המאזני, נטו ממס

        
   229  

        
  )79,225(              הפסד לפני מיסים על הכנסה

              
 א'.18, 'ה11באורים ) לפרטים ראה 1(

      פטרוכימיה      

    
  דלקים

  
  סחר

  
 פולימרים

  
 ארומטים

  
 שמנים

התאמות 
   למאוחד

  
  מאוחד

  
  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 9,211,58123,184   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
        

  )19,836(          הוצאות פרישה מוקדמת
  )18,017(          )1( הפסד מירידת ערך נכסים

  )25,428(          הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות
        

  43,645               תפעולי רווח
        

  )176,761(              הוצאות מימון, נטו
        

חברות מוחזקות המטופלות לפי י רווחבחלק הקבוצה 
  שיטת השווי המאזני, נטו ממס

        
   626  

        
  )132,490(              הפסד לפני מיסים על הכנסה

  .ז'11) לפרטים ראה באורים 1(
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  המשך -דיווח מגזרי   - 28באור 

  המשך - מידע אודות מגזרים ברי דיווח  .ב
     

 פטרוכימיה
  

    
  דלקים

  
  סחר

  
 פולימרים

  
 ארומטים

  
 שמנים

התאמות 
   למאוחד

  
  מאוחד

  
    31.12.2012לשנה שהסתיימה ביום 

9,673,156  - -  86,035  803,765 1,087,447   - - 7,695,909  הכנסות מחיצוניים
 - -  )1,490,020( 5,309  48,892 1,715   - - 1,434,104 הכנסות ממכירות בין המגזרים

     
9,673,156  )1,490,020( 91,344  852,657 1,089,162 - - 9,130,013   הכנסות המגזר

  117,995   - -   942   7,821   44,964   - -   64,268   פחת והפחתות

EBITDA 72,244  )8,523(   7,247   10,964  )6,429(  )4,005(   71,498  

 )46,497( )4,005( )7,371( 3,143 )37,717()8,523(   7,976   רווח (הפסד) תפעולי למגזרים
        

  )17,168(          הוצאות פרישה מוקדמת
  )26,840(          הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות

                
  )90,505(              תפעולי הפסד

        

  )168,867(              הוצאות מימון, נטו
        

בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי הקבוצה חלק 
  שיטת השווי המאזני, נטו ממס

        
  

  
)4,567(  

        
  )263,939(              הפסד לפני מיסים על הכנסה

        
  
  

 גילויים ברמת היישות  .ג

 מידע בדבר מוצרים ושרותים .1

  כדלקמן: הכנסות הקבוצה מחיצוניים בגין כל קבוצה של מוצרים ושרותים דומים הינן

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014  2013  2012  
        הכנסות מחיצוניים

        מוצרי נפט
  3,072,102 3,399,829  3,468,524   סולר
  2,191,619 2,041,372  1,859,096   בנזין
  987,106  968,722   916,024   מזוט

  761,804  763,300   578,489   קרוסין
  270,704  68,783   37,516   סולר ואקום

  412,574  812,402   671,542   אחרים
   7,531,191  8,054,408 7,695,909  
        

  803,765  783,007   624,100   מוצרים ארומטים
  1,087,447 1,069,308  1,092,408   מוצרים פולימרים

  86,035  65,476   80,299   ושעוות שמנים
  --   23,184   - -   סחר

   9,327,998  9,995,383 9,673,156  
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  המשך -דיווח מגזרי   - 28באור 

 המשך -גילויים ברמת היישות   .ג

 מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים .2

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2014  2013  2012  

  
    הכנסות מלקוחות חיצוניים לפי מיקום הלקוחות

  

        
  6,091,180  5,128,874  4,617,599  )1( ישראל
  477,675  683,476  895,932  אסיה

  3,002,172  4,144,605  3,742,647  אירופה
  102,129  38,428   71,820  אחרים

  9,327,998  9,995,383  9,673,156  
    

 הפלשתינאית.כולל מכירות לרשות        )1(           

 לקוחות עיקריים .3

  הינן: דלקיםההמשויכים למגזר ) 10%(מעל עיקריים חיצוניים הכנסות הקבוצה מלקוחות   

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  2014  2013  2012  

  1,351,333  1,415,774  1,299,451   לקוח א'

  1,068,740  1,091,726  1,045,477   לקוח ב'
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  פיננסיים כוניםיהול סינ -29באור 
  כללי  .א

לקבוצה פעילות במסגרתה היא חשופה לסיכוני אשראי, סיכוני נזילות וסיכוני שוק (הכולל סיכון 
). כדי לצמצם את החשיפה יםאחרשוק  ימחיר ניוסיכוריבית, סיכון אינפלציה שערי מטבע, סיכון 

לסיכונים אלה, עושה הקבוצה שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים, כולל עסקאות אקדמה, עסקאות 
  עסקאות החלפת קרן וריבית.וחלפת ריבית ה

זה ניתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות הקבוצה,  באורב
  מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון. 

ניהול הסיכונים של חברות הקבוצה מבוצע על ידן במסגרת הניהול השוטף של החברות. חברות 
ות אחרי היקף החשיפות באופן שוטף. מדיניות ההגנות בכל סוגי החשיפות נדונה הקבוצה עוקב

  בדירקטוריונים של החברות. 

של  הסחר וועדתהדירקטוריונים של החברה, גדיב וכאו"ל באמצעות וועדת כספים והשקעות 
חראים , דנים וקובעים את מדיניות ניהול סיכוני השוק, מקבלים דיווחים מן האהחברה דירקטוריון

על ניהול סיכוני השוק בהנהלת הקבוצה ועוקבים אחר יישום המדיניות שנקבעה, בידי הנהלת 
  הקבוצה.

י שעורהאחראי על סיכוני שוק הנובעים משינויים בשער החליפין של הדולר למטבעות זרים, שינויים ב
  .ישראל לדרברגמר  –הריבית, האינפלציה, וסיכוני אשראי הינו סמנכ"ל הכספים 

  סיכון אשראי     .ב

מכשיר פיננסי לא בכספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכנגד להפסד אשראי הינו סיכון  ןסיכו
החשיפה העיקרית של הקבוצה לסיכון אשראי הינה בגין הנכסים יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות. 

  הבאים: 

  לקוחות

מכירה של חברות הקבוצה מבצעות לצמצום חשיפה לסיכונים הנובעים ממתן אשראי ללקוחות 
מקבלות וכן  מבטחות חלק מחובות הלקוחות בביטוח אשראי ,חובות לקוחות בהסדרי ניכיון

  ביטחונות נאותים במקרים הנחשבים על ידן כבעלי סיכון. 

הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך חובות לקוחות הנקבעת באופן ספציפי, בגין חובות אשר 
לת בספק. הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי את נאותות להערכת ההנהלה גבייתם מוט

  גובה ההפרשה.

  מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות

הפקדונות לזמן קצר של הקבוצה מופקדים בעיקרם בתאגידים בנקאיים והמזומנים ושווי המזומנים 
  . ומוסדות כספיים

  נגזרים

רות בינלאומיות תוך תשומת לב לאיתנותם עסקאות הנגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים וחב
  הפיננסית של גופים אלה ולפיכך, לדעת הקבוצה, לא צפוי סיכון אשראי משמעותי בגינן. 

  סיכון נזילות    .ג

סיכון נזילות הוא הסיכון שחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. 
גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת 

  .'ג1לפרטים ראה באור לעמידה בהתחייבויותיה במועד. 
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  המשך   -ים פיננסי כוניםיהול סינ -29באור 
  סיכוני שוק   .ד

 סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים
י ריבית ומחירים של מוצרים ישפיעו על השווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של שעורלצרכן, 

  מכשיר פיננסי.

וכן לוקחת על עצמה התחייבויות פיננסיות  במהלך העסקים הרגיל קונה ומוכרת הקבוצה נגזרים
לצורך ניהול סיכוני שוק. העסקאות האמורות מתבצעות בהתאם לקווים המנחים שנקבעו על ידי 

  . הקבוצה של חברות ניםהדירקטוריו

  סיכון מטבע .1

הוא דולר. החשיפות של חברות החברה ומרבית החברות הבנות שלה המטבע הפונקציונלי של 
  ביחס לשינויים בשער הדולר לבין המטבעות האחרים בהם הן פועלות.הקבוצה נמדדות 

הוצאות שוטפות הנקובות במטבעות והקבוצה חשופה לסיכון מטבע בגין מכירות, קניות 
  ממטבע הפעילות של הקבוצה.השונים 

הקבוצה משתמשת בחוזי אקדמה על שערי חליפין לצורך הגנה על סיכוני מטבע בעיקר לטווח 
הנובע מפעילות במטבע שאינו המטבע הסיכון  להקטין אתכדי כלל עד שנה, קצר, בדרך 

   הפונקציונלי של החברה.

חוב שהנפיקה במטבע השונה מהדולר.  אגרות הקבוצה חשופה לסיכון מטבע בקשר עם בנוסף, 
של אגרות החוב נעשו עסקאות החלפת קרן וריבית לצמצום והריבית בגין סכומי הקרן 

  החשיפה.

  שערי ריביתסיכון  .2

משתנה וכן בגין  שעורהקבוצה חשופה לשינויים בשערי הריבית בגין הלוואות הנושאות ריבית ב
 ריבית משתנה. שעורעסקאות החלפה של התחייבויות במטבע שונה להתחייבויות בדולרים ב

כתוצאה משינויים בשערי ריבית, בשל הנפקה של  הוגןלשינויים בשווי  חשופהבנוסף, הקבוצה 
  דרך רווח והפסד. הוגןועדו לשווי יות חוב הנושאות ריבית קבועה, שאגר

  סיכון אינפלציה .3

 צמודות למדד. כדי לצמצם חלק מהחשיפהאשר חלקן חברות הקבוצה הנפיקו איגרות חוב  
 ןסיכולשינויים במדד, עושה הקבוצה שימוש בעסקאות החלפת ריבית ומטבע (ראה ניהול 

 המדד מעל מדד צפוי במועד ביצוע שעורעסקאות להגנה מפני עליה ב). כמו כן מתבצעות מטבע
  השינוי במדד. עורישהעסקאות ע"י קיבוע 

 סיכוני מחיר שוק אחרים  .4

ומתקיימת עד למועד  החברה ידי עלנוצרת בעת קביעת המחיר לנפט הגולמי הנרכש  חשיפה זו 
למדיניות החברה, היא אינה מגנה  בהתאםלמוצרים המופקים מנפט זה. קביעת מחירי מכירה 

לפרטים  .אלף טון) 400 -כ – 2014(עד נובמבר  טון אלף 430 -כ עדעל מלאי בהיקף של בחוזים 
- בדבר רכישת מלאי בסך של כ 2ב' 20בדבר עליה בהיקף המלאי הבלתי מוגן ראה גם באור 

בנוסף, מגנה החברה על חשיפה תזרימית עתידית בגין רכישת מלאי  טון ע"י החברה. 30,000
באמצעות חוזים עתידיים. בעקבות הירידה המשמעותית במחירי הנפט הגולמי במהלך , בסיסי

  , נגרמו לחברה הפסדים משמעותיים בגין המלאי הלא  מוגן והחוזיים העתידיים כאמור.2014

 עתידיים חוזים מכירת באמצעות בעיקר והמוצרים הגלם מלאי יתרת על מגנה החברה 
שווקים  בהעדר ).SWAPS( החלפה עסקאות באמצעות עתידיים זיקוק מרווחי לעיתים ומקבעת

 החברותהגנה על חלק קטן ממוצרי  מבוצעתעתידיים משוכללים מתאימים למוצריהן, 
 החשיפה לסיכונימכשירים נגזרים כדי לצמצם את ב עושה שימוש החברה .בקבוצה המאוחדות

 . מחיר שוק של הנפט הגולמי

  החברה אינה מנפיקה או מחזיקה מכשירים פיננסיים למטרות מסחר.
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   מכשירים פיננסיים – 30 באור 
 

  סיכון אשראי  .א

בהתעלם  מייצג את חשיפת האשראי המרביתהבאים הפיננסיים הערך בספרים של הנכסים  .1
מזומנים ושווי מזומנים,  :כלשהם בגינם אחריםמערכם של בטוחות או חיזוקי אשראי 

, השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן )לקוחות וחייבים (לרבות הלוואות לזמן ארוך פקדונות,
  דרך רווח כולל אחר ונגזרים פיננסיים.

 הינהלפי אזורים גיאוגרפיים  הדיווחלמועד החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות,  .2
  כדלקמן:

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  

  549,126   303,531   )1( לקוחות בישראל
  241,549   149,569   לקוחות מחוץ לישראל

   453,100   790,675  
   

 הרשות הפלשתינאית.כולל יתרת לקוח   )1(

 :גיול חובות והפסדים מירידת ערך לקוחות .3

  בדצמבר 31ליום   
  2014  2013  
  ירידת ערך  ברוטו ירידת ערך  ברוטו  

  - -   720,516   - -   424,499   חובות שאינם בפיגור
  - -   )2( 68,731   )425(   21,170   )1(חובות בפיגור עד חצי שנה

  )1,328(  2,674   )44(  )3( 7,023   חובות בפיגור בין חצי שנה לשנה
  )2,745(  2,827   )2,016(  2,893   חובות מעל שנה

   455,585  )2,485(   794,748  )4,073(  
    

, ליום יום 30עד בפיגור דולר הינם חובות  מליון 48 -כ שלסך ו  מליון דולר 19-סך של כ מתוכם   )1(
  בהתאמה. 31.12.2013וליום  31.12.2014

  
  .דולר מליון 13 -כ שלקשור בסך כולל יתרת חוב בפיגור מצד  31.12.2013ליום     )2(
  
   מליון. 6 -של כבסך  ענייןמבעל כולל יתרת חוב בפיגור  31.12.2014ליום     )3(

במכתבי אשראי או בבטחונות שונים  ,האשראי הניתן ללקוחות מכוסה בביטוח אשראיחלק מן  .4
כגון: מקדמות, פקדונות וערבויות מלקוחות. לפרטים בדבר מכירת חובות לקוחות של הקבוצה 

  .ב'6כיון ראה באור יבמסגרת עסקת נ
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  המשך -מכשירים פיננסיים  – 30באור  

  סיכון נזילות  .ב

, כולל אומדן תשלומי בסכומים לא מהוונים להלן מועדי הפרעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות
. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים ד)רבהתבסס על שערי ריבית עתידיים (פורוו ריבית

  הסכמי קיזוז:
  31.12.2014ליום   
  מזומנים חוזיתזרים     
  

הערך 
  בספרים

  
  
  עד 

  שנה 1
1-2   
  שנים

2-5  
  שנים 

  מעל
  שנים 5 

סה"כ תזרים 
 )5( מזומנים חוזי

               התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
  82,696   --   --   --   82,696   79,257   )4( )1(הלוואות ואשראי לזמן קצר 

  1,082,048   --   --   --   1,082,048   1,080,948   )4( ספקים
  88,777   --   --   --   88,777   88,777   )1(זכאים אחרים ויתרות זכות  

  915,998   142,550   443,797   149,902   179,749   786,134   )3( )2( אגרות חוב
  988,469   229,163   371,994   182,789   204,523   833,682    )3( )2( התחייבויות לתאגידים בנקאיים

  24,846   21,386   2,076   692   692   9,013   )2( חכירה מימונית התחייבות בגין
   2,877,811   1,638,485   333,383   817,867   393,099   3,182,834  

      
            מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 

חוזי החלפת מטבע וריבית המשמשים 
  19,638   5,787   11,283   2,412   156   14,326   )2(לגידור 

  58,902   3,668   31,607   12,491   11,136   34,571   )2( אחריםוריבית  החלפת מטבעחוזי 
  131   --   --   --   131   131   חוזי החלפת מטבע
  24,315   --   2,918   --   21,397   23,931    )2(נגזרים בגין מלאי  

  4,696   --   --   710   3,986   4,506   )2( אחרים החלפת ריביתחוזי 
   77,465   36,806   15,613   45,808   9,455   107,682  

      
  3,290,516   402,554   863,675   348,996   1,675,291   2,955,276   סך הכל

31.12.2013ליום    
               התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

  445,594   --   --   --   445,594   431,407   )4( )1(הלוואות ואשראי לזמן קצר 
  1,260,073   --   --   --   1,260,073   1,257,832   )4(ספקים 

  129,844   --   --   --   129,844   129,844   )1(זכאים אחרים ויתרות זכות  
  932,091   166,284   337,413   172,020   256,374   793,874   )3( )2(אגרות חוב 

  1,194,281   356,370   446,450   199,798   191,664   970,977   ) 3) (2(התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
  28,642   24,762   2,328   776   776   10,172   )2(התחייבות בגין חכירה מימונית 

   3,594,106   2,284,325   372,594   786,191   547,416   3,990,525  
      

            מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 
  792   --   --   --   792   792   א' אופציות לרכישת אג"ח סדרה

  5,737   --   --   --   5,737   5,737   החלפת מטבעחוזי 
  35,697   --   --   --   35,697   35,697    )2(נגזרים בגין מלאי  

  9,865   --   531   3,463   5,871   9,439   )2(החלפת ריבית חוזי 
   51,665   48,097   3,463   531   --   52,091  

       
  4,042,616   547,416   786,722   376,057   2,332,422   3,645,771   הכלסך 

      
  .ללא חלויות שוטפות  )1(
  .כולל חלויות שוטפות  )2(
  .ונכיון אגרות חוב ללא עלויות גיוס  )3(
  . המאזןכולל אמדן תשלומי ריבית בגין יתרות פתוחות ליום       )4(
  .6ג'20באור ראה  - בעסקת זמינות מלאי   PUTמאזניות לרבות בגין מימוש אופציותלא כולל התחייבויות חוץ        )5(

(ראה  בגין התחייבויות מסויימות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב, הקבוצה כפופה לאמות מידה פיננסיות
זה אי עמידה באמות מידה פיננסיות עשויה להביא לפרעון ההתחייבויות במועד מוקדם מ). 14-ו 13 יםבאור

  המוצג בטבלה לעיל. 
  תשלומי ריבית בגין התחייבויות בריבית משתנה עשויים להיות שונים מהסכומים המוצגים בטבלה לעיל.
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  .ג

  חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ, הינה כדלקמן:

  

  31.12.2014ליום  
    פיננסי  לא פיננסי  
  ש"ח ללא    

  הצמדה
  ש"ח צמוד
  מדד

  
   )1( דולר 

  
  סה"כ

            נכסים :
  254,993   225,148   --   29,845   --   מזומנים ושווי מזומנים

  11,870   11,870   --   --    --   פקדונות
  453,100   319,343   --   133,757   --   לקוחות

  37,560   14,569   --   )5( 5,409   17,582   )2(חייבים אחרים ויתרות חובה  
  4,623   211,171   --   )206,548(  --   )2(נגזרים פיננסיים 

  491,909   --   --   --   491,909   מלאי 
  728   --   --   --   728   נכסי מיסים שוטפים

  השקעות בחברות מוחזקות המטופלות 
  4,816   --   --   --   4,816   לפי שיטת השווי המאזני    

השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
  322   --   --   --   322   )4(רווח כולל אחר 

  59,328   --   39,093   20,235   --   )3(הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת בע"מ 
  82,521   78,787   --   850   2,884   )3(הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 

  18,929   )275,911(  294,840   --   --   )3( נגזרים פיננסיים 
  4,393   --   --   --   4,393   נכסי תכנית הטבות לעובדים, נטו

  1,658   --   --   --   1,658   נכסי מיסים נדחים, נטו
  2,240,952   --   --   --   2,240,952   רכוש קבוע, נטו 

  30,414   --   --   --   30,414   נכסים בלתי מוחשיים, נטו
  3,183   --   --   --   3,183   הוצאות נדחות, נטו

  3,701,299   584,977   333,933   )16,452(  2,798,841   סה"כ  נכסים
      

 

            התחייבויות:

  )79,257(  )75,400(  --   )3,857(  --   )2(הלוואות ואשראי 
  )1,080,948(  )1,007,572(  --   )73,376(  --   ספקים

  )96,774(  )2,016(   )653(  )6( )86,169(  )7,936(  )2(זכאים אחרים ויתרות זכות 

  )21,144(  )21,144(  --   --     )2(נגזרים פיננסיים  
  )42,940(  --   --   --   )42,940(  הפרשות

      
  )814,999(  )833,682(  --   --   18,683    )3(התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  )781,549(  --   )611,601(  )174,533(  4,585   )3(אגרות חוב 
  )9,013(  --   )9,013(  --   --   )3(התחייבויות בגין חכירה מימונית 

  )56,322(  )587,862(  339,237   192,303   --   )3(נגזרים פיננסיים 
  )55,882(  --   --   --   )55,882(  )3(הטבות לעובדים, נטו 

  )8,268(  --   --   --   )8,268(  התחייבויות מיסים נדחים, נטו
  )3,047,096(  )2,527,676(  )282,030(  )145,632(  )91,758(  סה"כ התחייבויות

      

)162,084(2,707,083   סה"כ יתרה מאזנית, נטו   51,903  )1,942,699(   654,203  
     

  .לא מהותיות במטבעות אחריםכולל יתרות   )1(
  .חלויות שוטפות ללא  )2(
  .כולל חלויות שוטפות  )3(
  פיננסי לא כספי.השקעה במניות המהווה פריט   )4(
  המהווה נכס לא פיננסי.בגין יתרת מע"מ, אלפי דולר  14 של ךכולל ס  )5(
   .דולר המהווה התחייבות לא פיננסית אלפי 8,812 כולל יתרת מוסדות בסך  )6(
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  המשך –החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ   ג.

  

  31.12.2013ליום  
    פיננסי  פיננסילא   

  ש"ח ללא    
  הצמדה

  ש"ח צמוד
  מדד

  
   )1( דולר

  
  סה"כ

            נכסים :
  82,765   5,289   --   77,476   --   מזומנים ושווי מזומנים

  14,970   14,970   --   --   --   פקדונות
  790,675   613,210   --   177,465   --   לקוחות

  62,384   4,096   6   )5( 39,230   19,052   )2חייבים אחרים ויתרות חובה  (
  11,616   11,616   --   --   --   )2נגזרים פיננסיים (

  905,586   --   --   --   905,586   מלאי 
  190   --   --   --   190   נכסי מיסים שוטפים

  השקעות בחברות מוחזקות המטופלות
  לפי שיטת השווי המאזני 

  
 4,988  

  
 --  

   
 --  

   
 --  

  
 4,988  

פיננסיים בשווי הוגן דרך השקעות בנכסים 
  )4רווח כולל אחר (

  
 1,056  

  
 --  

   
 --  

   
 --  

  
 1,056  

  70,997   --   47,735   23,262   --   )3(הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת בע"מ 
  81,906   80,170   --   1,683   53   )3הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך (

  99,535   )637,484(  712,330   24,689   --   )3נגזרים פיננסיים  (
  5,643   --   --   --   5,643   נכסי תכנית הטבות לעובדים, נטו

  2,036   --   --   --   2,036   נכסי מיסים נדחים, נטו
  2,349,607   --   --   --   2,349,607   רכוש קבוע, נטו 

  41,357   --   --   --   41,357   נכסים בלתי מוחשיים, נטו
  3,008   --   --   --   3,008   הוצאות נדחות, נטו

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

            התחייבויות:

  )431,407(  )389,065(  --   )42,342(  --   )2הלוואות ואשראי (
  )1,257,832(  )1,177,791(  --   )80,041(  --   ספקים

  )135,087(  )6,126(  )1,030(  )6()122,751(  )5,180(  )2זכאים אחרים ויתרות זכות (

  )2,313(  --   --   --   )2,313(  התחייבויות מסים שוטפים

  )42,226(  218,800   )792(  )260,234(  --   )2נגזרים פיננסיים  (
  )36,162(  --   --   --   )36,162(  הפרשות

      
  )947,382(  )970,977(  --   --   23,595   ) 3התחייבויות לתאגידים בנקאיים (

  )793,864(  --   )769,417(  )24,457(  10   )3אגרות חוב (

  )10,172(  --   )10,172(  --   --   )3התחייבויות בגין חכירה מימונית (

  )9,439(  )9,439(  --   --   --   )3נגזרים פיננסיים (

  )74,088(  --   --   --   )74,088(  )3הטבות לעובדים, נטו (

  )3,619(  --   --   --   )3,619(  התחייבויות מיסים נדחים, נטו
  )3,743,591(  )2,334,598(  )781,411(  )529,825(  )97,757(  סה"כ התחייבויות

      

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

  .לא מהותיות במטבעות אחריםכולל יתרות   )1(
  חלויות שוטפות. ללא  )2(
  חלויות שוטפות.כולל   )3(
  השקעה במניות המהווה פריט פיננסי לא כספי.  )4(
  אלפי דולר המהווה נכס לא פיננסי. 36,542בסך  ע"ממכולל יתרת   )5(
  . אלפי דולר המהווה התחייבות לא פיננסית 4,925כולל יתרת מוסדות בסך        )6(
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  המשך  –החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ   ג.

  ניתוח רגישות

בדצמבר ועליה במדד המחירים לצרכן, היתה מגדילה  31לתאריך  "חהשהתחזקות הדולר כנגד 
ם יהניתוח שלהלן מבוסס על שינוי(מקטינה) את ההון ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן. 

  . לצרכןבשערי החליפין ובמדד המחירים אפשריים 
נשארו קבועים. הניתוח לגבי שנת  ובמיוחד שערי הריבית, ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים

  נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2013

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014  2013  
  גידול (קיטון) ברווח התקופה  /  

  עליה (ירידה) בהון 
  ברווח התקופה  / גידול (קיטון)

  עליה (ירידה) בהון 
  - 10%  - 5%  5%  10%  - 10%  - 5%  5%  10%  במדד שינוי

  78,056   39,028  )39,028(  )78,056(  62,121   31,060   )31,060( )62,121(  מכשירים שאינם נגזרים

  )71,154(  )35,577( 35,577   71,154   )63,408(  )31,704(  31,704  63,408   מכשירים נגזרים הגנות אג"ח
                  

                  שערי חליפיןב שינוי
        

  )87,780(  )41,580( 37,620   71,820   )88,159(  )41,759(  37,782  72,130   מכשירים שאינם נגזרים

  )16,444(  )7,350(  5,854   10,417   )18,047(  )8,326(  7,129  13,225   החלפת מטבעחוזי 
                  

  84,991   40,259  )36,286(  )68,331(  90,390   42,526   )38,155( )72,879(  החלפת קרן וריביתחוזי 
                  

  

  י ריביתשעורסיכון   .ד

  סוג ריבית .1

  הקבוצה: להלן פרוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של

    
  בדצמבר 31יום ל

  2014  2013  
      מכשירים בריבית קבועה

  )988,472(  )960,775(  פיננסיותהתחייבויות 
   

      מכשירים בריבית משתנה

  208,027   115,861   נכסים פיננסיים

  )1,269,623(  )800,846(  פיננסיות התחייבויות

  )1,645,760(  )2,050,068(  
   

 .7ג'20לא כולל התחייבויות תפעוליות נושאות ריבית כאמור בבאור 
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  המשך  -סיכון שעורי ריבית   ד.

  ונגזרי ריבית ניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה .2

  31.12.2014ליום   

  / הון רווח (הפסד)  / הון רווח (הפסד)  

  ירידה של  הפחתה של  תוספת של  עליה של  

  - 10%  -5%  -1%  -0.5%  +0.5%  +1%  + 5%  + 10%  שינוי ריבית

  1,234   616   24,468   12,026   )11,693(  )23,077(  )614(  )1,227(  החלפת קרן וריבית חוזי 

  )IRS(    138   69   2,366   1,189  )1,204(  )2,424(  )69(  )139עסקת החלפת ריבית דולרית (

 – ועדו לשווי הוגןיאגרות חוב ש
  )11,818(  )5,862(  )21,568(  )10,656(  10,408   20,576   5,771   11,452   השפעה על רווח (הפסד)

 –אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן 
  )7,717(  )3,836(  )2,685(  )1,219(  975   1,708   3,792   7,541   השפעה על ההון

  31.12.2013ליום   

  / הון רווח (הפסד)  / הון רווח (הפסד)  

  ירידה של  הפחתה של  תוספת של  עליה של  

  - 10%  -5%  -1%  -0.5%  +0.5%  +1%  + 5%  + 10%  שינוי ריבית

  921   460   21,004   10,368   )10,108(  )19,940(  )460(  )919(  החלפת קרן וריבית חוזי 

  )IRS (   288   144   4,640   2,327  )2,367(  )4,775(  )144(  )289עסקת החלפת ריבית דולרית (

 – אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן
  השפעה על רווח (הפסד)

  
 11,330  

  
 5,712  

  
 18,378  

  
 9,293  

  
)9,509(  

  
)19,240( 

  
)5,808(  

  
)11,714(  

 –אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן 
  השפעה על ההון

  
 11,828  

  
 5,957  

  
 17,752  

  
 8,977  

  
)9,186(  

  
)18,588( 

  
)6,045(  

  
)12,181(  

 י ריבית משתניםשעורניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים ב .3

במועד הדיווח, היה מגדיל או מקטין את ההון ואת הרווח או ההפסד י הריבית שעורשינוי ב
בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ, 

 בחשיפהיש לציין כי מדובר  נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2013קבועים. הניתוח לגבי שנת  ונשאר
  בחשבון הגנות. אשר לא לוקחתמלאה 

  31.12.2014ליום   
  רווח או הפסד  / הון   רווח או הפסד / הון   

  קיטון בריבית  בריבית קיטון בריבית תוספת  תוספת בריבית  
  1%  0.5%  0.5% -  1% -  

    
      6,617   3,309   )3,309(  )6,617(  מכשירים לא נגזרים

             
  31.12.2013ליום   
  רווח או הפסד  / הון   רווח או הפסד / הון   
 קיטון בריבית בריבית קיטון בריבית תוספת תוספת בריבית  
  1%  0.5%  0.5% -  1% -  

    
  11,305   5,653   )5,653(  )11,305(  מכשירים לא נגזרים
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  סיכוני מחיר שוק אחרים  .ה

הנפט הגולמי על השווי ההוגן של הנגזרים בגין סיכוני להלן פירוט השפעת המחיר העתידי של מחיר   
  :מחיר שוק

  31.12.2014ליום   

  רווח (הפסד)  רווח (הפסד)  

  ירידה של  הפחתה של  תוספת של  עליה של  

  - 50%  - 20%  - 10%  -5%  +5%  +10%  + 20%  + 50%  שינוי מחיר נפט גולמי 
         

  )FUTURES(   20,034   7,513   5,008   2,505  )2,505(  )5,008(  )7,513(  )20,034חוזים עתידיים (

  15,003   6,001   3,001   1,500   )1,500(  )3,001(  )6,001( )15,003(  הגנות על המרווח

  9,038   3,615   1,808   904   )904(  )1,808(  )3,615(  )9,038(  חירום נגזר מלאי 

    

  31.12.2013ליום 

  רווח (הפסד)  רווח (הפסד)  

  ירידה של  הפחתה של  תוספת של  עליה של  

  - 50%  - 20%  - 10%  -5%  +5%  +10%  + 20%  + 50%  שינוי מחיר נפט גולמי 
         

  FUTURES(  )44,659(  )16,747(  )11,165(  )5,582(   5,582   11,165   16,747  44,659חוזים עתידיים (

  9,850   3,940   1,970   985   )985(  )1,970(  )3,940(  )9,850(  הגנות על המרווח

  21,251  8,500   4,250   2,125   )2,125(  )4,250(  )8,500(  )21,251(  חירוםנגזר מלאי 

  מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדשווי הוגן   .ו

מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים,  פיננסיותוהתחייבויות פיננסיים הערך בספרים של נכסים 
, פיננסיים נגזריםפקדונות, , הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך , ויתרות חובה לקוחות, חייבים אחרים

 ,יתרות זכותו , ספקים, זכאים אחריםלזמן קצר משיכת יתר מתאגידים בנקאיים, הלוואות ואשראי
, תואם או קרוב לשווי ההוגן בגין חכירה מימונית והתחייבות (למעט סדרה ד') אגרות חוב סחירות

  שלהם.

, בדוח על המצב הכספיוהערכים בספרים המוצגים  הפיננסיותהשווי ההוגן של יתר ההתחייבויות 
  הינם כדלקמן:

    31.12.2014ליום   
  ששימש שיעור היוון שווי הוגן שווי הוגן הערך  
  ההוגן השווי בקביעת 2 רמה  1רמה בספרים 

    :פיננסיות התחייבויות
4.79% - 5.00% 18,916 --  19,656  פרטיות חוב אגרות  

     
   --  166,774 169,947   )1( אגרות חוב סדרה ד'

   
  3.22% -  11.68% 831,888 --  833,682 התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  1,023,285 166,774 850,804  
    

  .31.12.2014ל בבורסה ט טצומ מחירעפ"י נקבע   )1(
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  המשך -מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדשווי הוגן  ו.

  31.12.2013ליום   
  ששימש שיעור היוון שווי הוגן הערך  

 ההוגן השווי בקביעת 2 רמהבספרים
    

 8.1%-2.0% 27,557 27,061  פרטיות חוב אגרות
   

 11.6%-3.3% 877,684 970,977 התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
  998,038 905,241  

  בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגן. 4ראה באור 

 של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן שווי הוגן היררכיית  .ז

תוך שימוש על בסיס עיתי, הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, 
  בשיטת הערכה. הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

  .בשוק פעיל למכשירים זהים )מחירים מצוטטים (לא מותאמים – 1רמה 

  ל.לעי 1נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם נכללים ברמה  – 2רמה 

   נצפים.נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק  – 3רמה 

  31.12.2014ליום   
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   

          נכסים
    

          נגזרים שאינם משמשים לגידור
  19,333   - -   19,333   - -   חוזי החלפת קרן וריבית

     
          נגזריםמכשירים  –פיננסיים  כסיםנ

  2,082   --   - -   2,082   נגזרים בגין מלאי
  2,541   - -   2,541   - -   חוזי אקדמה

    
          נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  322   - -   - -   322   מניות סחירות
   2,404   21,874    --   24,278  

          התחייבויות
          לא נגזרים –התחייבויות פיננסיות 
 591,945   - -   - -   591,945   אגרות חוב סחירות

     
          מכשירים נגזרים –התחייבויות פיננסיות 

    
          נגזרים המשמשים לגידור
  14,326   - -   14,326   - -   חוזי החלפת קרן וריבית

     
          נגזרים שאינם משמשים לגידור

  34,976   - -   34,976   - -   חוזי החלפת קרן וריבית
  9,294   - -   9,294   - -   המממניםנגזר בגין עמלה מיוחדת לבנקים 

  15,021   1,182   10,494   3,345   נגזרים בגין מלאי 
  131   - -   131   - -   חוזי אקדמה

  4,506   - -   4,506   - -    חוזי החלפת ריבית
   595,290   73,727   1,182   670,199 
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  המשך –מכשירים פיננסיים  – 30באור  
  המשך -של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן שווי הוגן היררכיית   ז.

  
  31.12.2013ליום   

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
          נכסים

    
          נגזרים שאינם משמשים לגידור

  99,535   - -   99,535   - -   חוזי החלפת קרן וריבית
     

          נגזריםמכשירים  –פיננסיים  כסיםנ
  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(  - -   )1( )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(  
     

  .1.2014 -למסחר ב ה, שנרשמ25.7.2013סדרה א' מיום  תהרחב  )1(
  

  
  

  הדוח לאחר תקופת  אירועים מהותיים - 31באור 
  
מונה מר עובדיה עלי, דירקטור בחברה, לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה, במקום מר  4.2.2015ביום   .א

 דיויד פדרמן.
 

החברה לאחר תאריך הדוח עם הבנקים לגבי תיקון אמות המידה כלפי  הבדבר הסכמות אליהן הגיע  .ב
  .'ג13ראה באור  ,ומחזיקי אגרות החוב הפרטיות התאגידים הבנקאיים
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  4201דוח תקופתי לשנת 
  

    בתי זקוק לנפט בע"מ      שם החברה:
  

   520036658      חברה:פר המס
  

    0131000מפרץ חיפה  4ת.ד.        כתובת:
  

    8788111-04        טלפון:
  

  5087888-04                    פקס:
  

  bazan@orl.co.il     אלקטרוני:דואר 
  

  4201.31.12 תאריך הדוחות על המצב הכספי:
  

  18.3.2015,  ה, תשע"באדר"ז כ    הדוח:אישור תאריך 
  
  
  

  רבעוניםלפי תמצית דוחות על הרווח הכולל  - א' 10תקנה 

לדוח  2.1.7, ראה סעיף 2014לתמצית דוחות על הרווח הכולל של התאגיד לפי רבעונים לשנת 
  הדירקטוריון של החברה, בפרק ב' לדוח התקופתי.

  שימוש בתמורת ניירות ערך  – ג' 10תקנה 

על פי  ) הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה א')6כתבי האופציה (סדרה הנפקת  בעקבות .1
, שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 18.12.2013דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 

התמורה שהתקבלה בגין מימוש כתבי האופציה , 21.11.2013, כפי שתוקן ביום 22.11.2012
  אלפי ש"ח. 319,466- כ שלבסך  מסתכמת, 16.1.2014ביום  ) עד למועד פקיעתם6(סדרה 

      את החברה בהתאם לצרכיה השונים, בין היתר,  ה ותשמששימש ההאמור הההנפק תמורת
  לצורך פעילותה העסקית של החברה, על פי החלטות החברה כפי שתהיינה מעת לעת. 

כפי  22.11.2012פרסמה החברה דוח הצעת מדף, על פי תשקיף מדף מיום  10.9.2014 ביום .2
') וכתבי אופציה (סדרה דלציבור אגרות חוב (סדרה  הונפקו, על פיו 21.11.2013שתוקן ביום 

'). התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה ע"י ד) הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה 7
והתמורה שהתקבלה בגין מימוש כתבי האופציה  ההצעה פי על החוב אגרות עבורהחברה 
"ח ש אלפי 598,200- כ שלבסך  מסתכמת ,31.12.2014ביום  ,) עד למועד פקיעתם7(סדרה 

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 81,356-כו

         למחזור חוב פיננסי קיים בעיקר את החברה  תשמששימשה ו ההאמור הההנפק תמורת
  .ולפעילותה השוטפת של החברה
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   2014.31.12נכון ליום  מהותיות כלולותרשימת השקעות בחברות בת ובחברות  – 11תקנה 
  
  

  שם 
 החברה

  
מס' 

המניה 
 בבורסה

  
  

  סוג 
 מניה

  
  

  מספר 
 מניות 

  
  

  סה"כ 
 ערך נקוב

  
  
 עלות
  השקעה

 באלפי דולר ש"ח    
גדיב תעשיות 

 פטרוכימיה בע"מ
  
 -- 

  
 רגילה

  
45,000,000 

  
45,000,000  23,461    

  שמנים בסיסיים חיפה  
 בע"מ    

  
 -- 

  
 רגילה

  
68,164,000,000 

  
6,816,400  37,514 

   --   189,600 189,600,000 בכורה --  
   

 99,645  312,000,000 31,200,000רגילה-- כרמל אולפינים בע"מ
  

  
  

 החברהשם 

  
  נייר 
 ערך

  
  אחוז
 בהון

  
  אחוז

 בהצבעה

  בסמכות
למנות  

 דירקטורים
     

 100% 100% 100% מניה גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ

 100% 100% 100% מניה שמנים בסיסיים חיפה  בע"מ

 100% 100% 100% מניה כרמל אולפינים בע"מ
  
  

   מהותיות כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת וחברות  – 12תקנה 
  

  מהותיות.  כלולותבהשקעות החברה בחברות בנות או  שינויים חלו לאהדוח  בתקופת
  

  והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח  מהותיות כלולותהכנסות של חברות בנות ו – 13תקנה 
  

  
  

 שם החברה

  
   נקי רווח

 (הפסד)

רווח 
  (הפסד)

 אחר כולל

  
  

 דיבידנד

  
  דמי 
 ניהול

הכנסות 
  (הוצאות)
 ריבית

 2014אלפי דולר עפ"י תקני דיווח כספי בינלאומי לשנת  
      

 )2,269( --     --     )595( )3,096( גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ

 )36(  --      --     15  3,427  בסיסיים חיפה בע"משמנים 

 14,541   --     --     )19,892( 40,364  כרמל אולפינים בע"מ

  
  מועדי וסיבות הפסקת מסחר -ני"ע שנרשמו למסחר  -מסחר בבורסה   - 20תקנה 

  
) הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה א') שנרשמו 6כתבי אופציה (סדרה  2,807,030מתוך 

 כאמורשפרסמה החברה  18.12.2013בעקבות דוח הצעת מדף מיום  19.12.2013למסחר ביום 
אגרות חוב  280,479,000-, מומשו ונרשמו למסחר עד מועד הפקיעה כלעילג' 10 תקנה בפרטי

  .16.1.2014האופציות פקעה ביום  (סדרה א'). יתרת כתבי
  

 תקנה בפרטי כאמורשפרסמה החברה  10.9.2014 יוםמ, בעקבות דוח הצעת מדף 15.9.2014 ביום
) 7כתבי אופציה (סדרה  3,000,000- ו) 'דאגרות חוב (סדרה  600,000,000, נרשמו למסחר לעילג' 10

 מועד עד למסחר ונרשמו מומשו האופציה. מתוך כתבי )'דהניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה 
  .31.12.2014ביום  הפקע האופציהכתבי  יתרת. 'דחוב סדרה  אגרות 83,872,600 -כ הפקיעה

  
פרעה החברה את מלוא הקרן עבור אגרות החוב (סדרה ג') אשר יתרתה למועד זה  30.6.2014ביום 

  ש"ח, ועל כן הופסק המסחר באגרות חוב אלה. 83,333,333עמדה על 
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   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה – 21תקנה 

 אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון 13.5.2014ביום   .א
הכוללת שכר ותנאים נלווים בלבד, וללא משרה בחברה הלנושאי החברה, מדיניות תגמול 

  לדוח הדירקטוריון. 10.4סעיף תגמול הוני. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול ראה 

 דירקטוריון אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ואישור 3.3.2015ביום 
 10.4. לפרטים נוספים ראה סעיף לנושאי המשרה בחברההחברה, מדיניות תגמול מעודכנת 

(אסמכתאות:  25.2.2015שפרסמה החברה ביום ים מיידי יווחיםדלדוח הדירקטוריון ו ו
והודעה על תוצאות האסיפה שפורסמה ביום  )2015-01-038443 -ו 2015-01-038611

   ).2015-01-043537(אסמכתא:  3.3.2015

. 2014לשנת  משרה לנושאי מענקיםמסגרת  הכללית האסיפה אישרה 1.12.2014 ביום
שפרסמה החברה ביום  דוח מיידילדוח הדירקטוריון ו 10.4סעיף לפרטים נוספים ראה 

הנ"ל, כללה החברה הפרשה  הבהתאם להחלט ).2014-01-211746(אסמכתא:  1.12.2014
"ח בגין מענקים כאמור וכן הפרשה לתשלום מענקים לעובדים מצטיינים ש מליון 2בסך 

שאינם נושאי משרה. טרם התקבלו בחברה ההחלטות הנדרשות בנוגע לנושאי המשרה 
  המענק שיוענק לכל אחד מהם.שיקבלו מענק והיקף 

בעלי התגמולים  שתלכל אחד מחמ 2014להלן פירוט התגמולים שניתנו במהלך ובגין שנת   .ב
הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברות בשליטתה, וכן פרטים 

 : בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה (באלפי ש"ח)

 פרטי מקבל התגמולים )1(תגמולים עבור שירותים סה"כ  
  

  
  
  

  מין

  סה"כ 
  כולל 

  תגמול 
  מבוסס 
 מניות

  סה"כ
  ללא 

  תגמול 
 מבוסס 
 מניות

   
  

  תשלום
מבוסס  

 )8(מניות

  
  
  
  
 מענק

  
  
  
  
 שכר

  
  שיעור 
 החזקה 

  בהון 
התאגיד

  
  
  

  היקף 

 משרה

  
  
  
  

 תפקיד

  
  
  
  
 שם

  
  מנכ"ל החברה  100%  --   3,100  --   1,240   3,100  4,340  זכר

(אריק)  אהרון
  )2(יערי

  
  1,858  1,858  זכר

  
 - -   --  1,858  

  
 --  100%  

  יו"ר דירקטוריון
  )3(דיויד פדרמן    החברה וכאו"ל  

  
 1,850 1,850  זכר

  
  
 - -  -- 1,850 

  
  
 -- 100% 

 –משנה למנכ"ל 
 יחידהמנהל 

 )4( צ'רלי לירן דלקיםעסקית 

  )5(לדרברג ישראל סמנכ"ל כספים 100%  --   1,563  --   - -   1,563  1,563  זכר

 100%  --   1,539  --   - -   1,539  1,539  זכר

סמנכ"ל משאבי 
אנוש, בטחון 
  )6(שלומי בסון ואיכות סביבה

 )7( דירקטורים   --  2,514 --  - -  2,514 2,514  

 סכומי התגמול הינם במונחי עלות לחברה. )1(

דוחות ב 5ב'27-ו 3ג'21 יםראה באור, יערי(אריק)  אהרוןלפרטים אודות תנאי העסקתו של מר  )2(
 .")כספיים דוחות(להלן: " 31.12.2014המאוחדים ליום  הכספיים

בתקופת הדוח גם ולפרטים אודות תנאי כהונתו של מר דיויד פדרמן, יו"ר דירקטוריון כאו"ל  )3(
 . בדוחות הכספיים 4ב'27ובאור  להלן' אסעיף  22תקנה החברה, ראה יו"ר דירקטוריון 

, דלקים עסקית יחידהמנהל  – משנה למנכ"ל של מר צ'רלי לירן,לפרטים אודות תנאי העסקתו  )4(
 בפרק זה להלן. )1(דאה סעיף ר

בפרק זה  )2(דסעיף ראה סמנכ"ל כספים, , מר ישראל לדרברגאודות תנאי העסקתו של לפרטים  )5(
 להלן.

 סמנכ"ל משאבי אנוש, בטחון ואיכות סביבה,, בסון שלומי מראודות תנאי העסקתו של  לפרטים )6(
 זה להלן. בפרק )3(דיף סע ראה

הסכום המצוין לעיל הינו סכום כולל לגבי כל הדירקטורים של החברה יחד. לפרטים אודות תנאי  )7(
 להלן. ג'התגמול של הדירקטורים בחברה ראה סעיף 

לאור שינויים שחלו בתנאי השוק ובשווי מניות החברה, התגמולים מבוססי מניות שהוענקו על  )8(
, ותנאי אופציות שפקעו לתנאי האופציות שהוקצו כסף.ל מחוץ הדוח למועדידי החברה, הינם 

  ג' לדוחות הכספיים.21 באורראה 
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 תגמול דירקטורים בחברה    .ג

  הכספיים. דוחותב 27באור ראה  –אור תגמול הדירקטורים ילת

 תגמול נושאי משרה בכירה   .ד
 

 החל - דלקיםעסקית  יחידהמנהל  –משנה למנכ"ל תנאי העסקתו של מר צ'רלי לירן,  )1(
מנהל יחידה עסקית  -משנה למנכ"ל , משמש מר צ'רלי לירן כ2014אוגוסט מחודש 
רשאי להביא  לירן מר .. תקופת העסקתו הינה לתקופה שאינה קצובה בזמןדלקים

להביא את  תחודשים והחברה רשאי שלושהאת ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת של 
   חודשים. ששהההסכם לסיום בהודעה מוקדמת של 

 
, 2012 אוקטוברמחודש  החל -כספים"ל סמנכ -לדרברג ישראל מר של העסקתו תנאי )2(

. תקופת העסקתו הינה לתקופה שאינה כספים"ל כסמנכ לדרברג ישראלמשמש מר 
רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת של  לדרברג מרקצובה בזמן. 

להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת של  תחודשים והחברה רשאי שלושה
 למעט, שהיא סיבה מכלכן, הוסכם כי במועד סיום העסקתו  כמוחודשים.  ששה

 פרישה למענק זכאי לדרברג מר יהיה, ההעסקה בהסכם כמפורט מיוחדותבנסיבות 
 לזכותו שייצברו לסכומים מעבר וזאת, חוק פי על הפיטורים מפיצויי 75%בגובה של 

 . פיטורים פיצויי בגין
 
 מר -סביבה ואיכות בטחון, אנוש משאבי"ל סמנכ -  העסקתו של מר שלומי בסון תנאי )3(

, משמש 2014 ינוארמחודש  והחל 2011 משנת החל בחברה משרה כנושא משמש בסון
סמנכ"ל משאבי אנוש, בטחון ואיכות סביבה. כהנוכחי  בתפקידו בסון שלומימר 

ההתקשרות עם מר בסון אינה קצובה בזמן, והיא ניתנת לביטול על ידי כל אחד 
חודשים מראש. כמו כן, הוסכם כי במועד סיום העסקתו  ששהמהצדדים בהודעה של 

מיוחדות כמפורט בהסכם ההעסקה, יהיה  בנסיבות פיטוריםמכל סיבה שהיא, למעט 
 וזאת, חוק פי על הפיטורים מפיצויי 50%זכאי למענק פרישה בגובה של  בסוןמר 
 .פיטורים פיצויי בגין לזכותו שייצברו לסכומים מעבר

  
ם יהסדר, צמוד מדד שכר נושאי המשרה כולל על פי רוב את הרכיבים הבאים: שכר חודשי

ם, תנאים סוציאליים שוניבנוגע לעבודה בפועל בחלק מתקופת ההודעה המוקדמת, 
הכוללים, בין השאר, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן 
השתלמות, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח תאונות אישיות, רכב ועלויות השימוש בו או 
תשלום החזר הוצאות נסיעה, הוצאות החזקת ושימוש טלפון בבית וטלפון נייד, ימי חופשה 

בת ביגוד והחזר הוצאות אש"ל בארץ ובחו"ל על פי נהלי החברה ומחלה ודמי הבראה, קצו
  ובהתאם לשיעורים ולסכומים החלים בחברה מעת לעת.

  
  בעל השליטה בתאגיד –א'  21תקנה  

מההון המונפק של החברה  37.08%החברה לישראל בע"מ, המחזיקה  ןבעלות השליטה בחברה ה
ומפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ המחזיקה (במישרין ובאמצעות חברה בבעלותה ושליטתה 

שתיהן חברות ציבוריות שמניותיהן  –מההון המונפק והנפרע של החברה  29.48%המלאה) 
   בתל אביב.לניירות ערך נסחרות בבורסה 

  
   עסקאות עם בעל שליטה  – 22תקנה 

  

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין 
ועד למועד הדוח או שהינן בתוקף  2014אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת 

  במועד הדוח:

סגן יו"ר ו, יו"ר דירקטוריון כאו"ל כהונתו של מר דיויד פדרמןאודות תנאי  לפרטים  .א
  .הכספיים בדוחות 4ב'27 באורראה  – החברה דירקטוריון 
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, בהתאמה, החברהוריון ודירקט הביקורת ועדת אישרו, 27.2.2011 וביום 13.2.2011 ביום  .ב
 שיהיה באופן, פדרמן דיויד מר על, בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח החלת
 הכיסוי. בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים יתר עבור המוצא הביטוחי לכיסוי זהה

 בפרמיית, ביטוח לתקופת הכל ובסך, למקרה דולר מיליון 180 עד של בגבולות הינו הביטוחי
"ב. הביטוח כאמור יהיה ארה דולר אלפי 450 עד של בסךהמבוטחים,  לכל שנתית ביטוח

ניתן לחידוש מעת לעת בכפוף לתנאים שנקבעו על ידי החברה (לפרטים נוספים ראה דיווח 
 אישרו 5.3.2014וביום  19.2.2014ביום ). 2011-01-066618, אסמכתא 1.3.2011מיום  מיידי
 דירקטורים אחריות ביטוח, חידוש החלת בהתאמה, החברה וריוןודירקט הביקורת ועדת

בתנאים שנקבעו בהחלטת המסגרת שאושרה על , פדרמן דיויד מר על, בחברה משרה נושאיו
 הביקורת ועדת אישור שהתקבל לאחר, 7.4.2011 ידי האסיפה הכללית של החברה מיום

 הפוליסה החלתלו, כאמור שאושרה המסגרת בתנאי עומד החידוש כי, החברה ודירקטוריון
 בשלוש שתירכש עתידית משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח פוליסת כל וכן החדשה
לפרטים נוספים ראה ( המשרה נושאי ליתר זהים בתנאים פדרמן מר על, הקרובות השנים
 .)2014-01-006684 :, אסמכתא6.3.2014מיום  מיידידיווח 

אישרה האסיפה הכללית של החברה להעניק למר דיויד פדרמן, המכהן  2.12.2012ביום   .ג
חברה, התחייבות לשיפוי בנוסח זהה כסגן יו"ר הדירקטוריון בדירקטוריון כאו"ל וכיו"ר 

 המוענק לכלל הדירקטורים בחברה (למעט ביחס למתן פטור).

 בדוחות' ה27 באוררותם בע"מ, ראה  OPC - אודות התקשרות לרכישת חשמל מ לפרטים  .ד
 .הכספיים

שירותי ספנות משולבים  צים עםהתקשרות  החברהאישר דירקטוריון  26.11.2014ביום   .ה
 , להובלה ימית של מוצרי חברות2017הניתנת לחידוש מעת לעת, עד סוף שנת ") ציםבע"מ ("

הקבוצה על ידי צים, לפי השוואת מחירים בין חברות הספנות הרלוונטיות לביצוע ההובלה 
 ובחירה במציע המתאים הזול אשר תבוצע באופן תחרותי מעת לעת, תוך פיקוח הימית

לפרטים ראה באור ידה אחת לשנה. -ידי ועדת הביקורת וייבחנו על-באמצעים שנקבעו על
 בג בדוחות המאוחדים.26

) 1995מועדון הכדורסל מכבי תל אביב ( התקשרה כאו"ל בהסכם עם 2008בחודש אוגוסט   .ו
 םטה במפ"ב, היניאשר מר דיויד פדרמן ובני משפחתו, מבעלי השל, ")מכבי ת"א"בע"מ (
"), לפיו העובד יועסק בהיקף העובדלהשאלת עובד המועסק בכאו"ל (" השליטה בה, ימבעל

"). על פי הסכם ההשאלה, הסכם ההשאלהעל ידי מכבי ת"א (" 60%עד  40%משרה של 
להיות מועסק על ידי כאו"ל בהיקף משרה שישלים את היקף משרתו הכולל  העובד ימשיך

מכבי ת"א כאמור, תשלם מכבי ת"א לכאו"ל . בתמורה להשאלת העובד והעסקתו ב100% -ל
את חלקה היחסי בעלות העסקתו של העובד, לפי היקף משרתו של העובד במכבי ת"א 

ויתחדש באופן  5.8.2008חודשים החל מיום  12בפועל. הסכם ההשאלה יהיה בתוקף למשך 
יב אב- חודשים כל אחת, אלא אם כאו"ל ו/או מכבי תל 12אוטומטי לתקופות נוספות של 

נתנה הודעה על רצונה להביא את הסכם ההשאלה לידי סיום בהודעה בכתב של שלושה 
 חודשים מראש, או שהעובד יפסיק את עבודתו בכאו"ל מכל סיבה שהיא.

קיבל דירקטוריון כאו"ל  26.2.2014: ביום בעסקאות מזדמנות עם אבגול בע"מ התקשרות  .ז
 ,2016-2014במהלך השנים "), אבגולהחלטה להתקשר מעת לעת עם אבגול בע"מ ("

בעסקאות למכירת מוצרים שלא במסגרת ההסכם השנתי עם אבגול, או במחיר שונה מזה 
הינה  אבגולהנקוב בהסכם השנתי, בהיקף ובמגבלות שנקבעו על ידי דירקטוריון כאו"ל. 

עד לחודש  בה שליטהלבעלת  הנחשב) בע"מ, אשר מפ"ב 1953חברת בת של אבגול תעשיות (
תעשיות, עשויה  אבגולבחברת  החזקותיה"ב את מפהסכם לפיו מכרה  מכח. 2012בר דצמ
"ב מפשל  החזקותיה"ב להיות זכאית לתשלום נוסף, במקרה בו החברה אשר רכשה את מפ

תעשיות, בתנאים ובתמורה  באבגולמאחזקותיה  95%תעשיות תמכור לפחות  באבגול
, פדרמןיו"ר דירקטוריון החברה מר דיויד סגן "ב לחברה האמורה. למפכמפורט בהסכם בין 

 אבגולשהינו גם מבעלי השליטה בחברה (בעקיפין), עניין אישי באישור עסקאות עם חברת 
כאו"ל נוהגת להתקשר בעסקאות מזדמנות "ב. במפבשל היותו בעל שליטה (בעקיפין) 

ר השונה כאמור (קרי, עסקאות שאינן נכללות במסגרת ההסכם השנתי עם הלקוח, או במחי
  מזה הנקוב בהסכם השנתי עם הלקוח), גם עם יתר לקוחותיה.

קיבל דירקטוריון כאו"ל החלטה  26.2.2014: ביום 2014עם אבגול בהסכם לשנת  התקשרות  .ח
"). בנוסף קבע דירקטוריון 2014הסכם אבגול (" 2014להתקשר בהסכם עם אבגול לשנת 

סקה חריגה. על פי ההתקשרות בהסכם אינה ע 2014העסקה על פי הסכם אבגול  כאו"ל כי
אבגול מתחייבת לרכוש מכאו"ל כמות פוליפרופילן כפי שהוסכמה בין כאו"ל  ,2014אבגול 

הינה לפי הסכם  2014ואבגול, לרבות טווח גמישות מסויים. ההתקשרות בהסכם אבגול 
 הדומה להסכם השנתי מול יתר לקוחות כאו"ל.  
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החלטה  כאו"ל, קיבל דירקטוריון 4.2.2015ביום : 2015התקשרות עם אבגול בהסכם לשנת   .ט
"). בנוסף קבע דירקטוריון 2015הסכם אבגול (" 2015להתקשר בהסכם עם אבגול לשנת 

אינה עסקה חריגה. על פי ההתקשרות בהסכם  2015כאו"ל כי העסקה על פי הסכם אבגול 
כמות פוליפרופילן כפי שהוסכמה בין כאו"ל  , אבגול מתחייבת לרכוש מכאו"ל2015אבגול 

הסכם הדומה בהינה  2015ואבגול, לרבות טווח גמישות מסויים. ההתקשרות בהסכם אבגול 
  להסכם השנתי מול יתר לקוחות כאו"ל, תוך התאמה להיקפי הרכישה של אבגול.

  
 טוריוןקיבל דירק 26.2.2014: ביום התקשרות בעסקאות מזדמנות עם כתר פלסטיק בע"מ  .י

-2016"), במהלך השנים כתרכאו"ל החלטה להתקשר מעת לעת עם כתר פלסטיק בע"מ ("
, בעסקאות למכירת מוצרים שלא במסגרת ההסכם השנתי עם כתר, או במחיר שונה 2014

בהסכם השנתי, בהיקף ובמגבלות שנקבעו על ידי דירקטוריון כאו"ל. כתר הינה  מזה הנקוב
ובעלת זכות למנות חבר לדירקטוריון מפ"ב לפי הסכם בינה ובין בעלת  בעלת עניין במפ"ב

) בע"מ. כאו"ל נוהגת להתקשר בעסקאות מזדמנות 99השליטה במפ"ב, מודגל תעשיות (
כאמור (קרי, עסקאות שאינן נכללות במסגרת ההסכם השנתי עם הלקוח, או במחיר השונה 

החליט  4.2.2015ביום  .קוחותיהמזה הנקוב בהסכם השנתי עם הלקוח), גם עם יתר ל
להגדיל את היקף העסקאות המזדמנות עם כתר אשר ביחס להן האישור  כאו"לדירקטוריון 
  ו.בהיקף ובמגבלות שנקבעו על יד חל, וזאת

 
קיבל דירקטוריון כאו"ל החלטה  26.2.2014: ביום 2014בהסכם לשנת  כתרעם  התקשרות  .יא

"). בנוסף קבע דירקטוריון כאו"ל 2014 כתרם הסכ(" 2014לשנת  כתרלהתקשר בהסכם עם 
, 2014 כתראינה עסקה חריגה. על פי ההתקשרות בהסכם  2014 כתרכי העסקה על פי הסכם 

, לרבות כתרמתחייבת לרכוש מכאו"ל כמות פוליפרופילן כפי שהוסכמה בין כאו"ל ו כתר
להסכם השנתי הסכם הדומה בהינה  2014 כתרטווח גמישות מסויים. ההתקשרות בהסכם 

  . כתר , תוך התאמה להיקפי הרכישה שלמול יתר לקוחות כאו"ל
  
קיבל דירקטוריון כאו"ל החלטה  4.2.2015ביום : 2015התקשרות עם כתר בהסכם לשנת   .יב

  "). 2015הסכם כתר (" 2015להתקשר בהסכם עם כתר לשנת 
סיווגה את ההתקשרות עם כתר של כאו"ל האישור כאמור ניתן לאחר שועדת הביקורת         

כעסקה חריגה, לאור היקפה של העסקה בלבד, אך קבעה שההתקשרות היא במהלך 
ובתנאי שוק וכן כי היא אינה מהווה חלוקה (כמשמעותה בחוק  כאו"להעסקים הרגיל של 

את היכולת לעמוד בחבויותיה  כאו"להחברות) ולא קיים חשש סביר שההתקשרות תמנע מ
 כאו"ליות, ועל כן אישרה את העסקה עם כתר והמליצה לדירקטוריון הקיימות והצפו

  לאשרה.
  

, כתר מתחייבת לרכוש מכאו"ל כמות פוליפרופילן כפי 2015על פי ההתקשרות בהסכם כתר         
 2015שהוסכמה בין כאו"ל וכתר, לרבות טווח גמישות מסויים. ההתקשרות בהסכם כתר 

מול יתר לקוחות כאו"ל, תוך התאמה להיקפי הרכישה הסכם הדומה להסכם השנתי בהינה 
  של כתר. 

 
האסיפה הכללית של החברה את  אישרה 22.5.2012 ביום: גמול דירקטורים המחאת  .יג

ידי החברה לישראל בע"מ -על המועסקים דירקטורים זכאים לו הדירקטורים גמול המחאת
 לחברות(או  למעסיקםמעת לעת,  נים(או חברה קשורה שלה, במישרין או בעקיפין), המכה

הדירקטורים  של בקשתם לאור וזאת, לראשונה מינויים ממועד החל), למעסיקם הקשורות
  .כאמור גמולם את להמחותהמועסקים 

הזהירות והשמרנות ובשל  למעןהאסיפה הכללית  רלאישו ההמחאת הגמול כאמור הובא  
יטה בחברה או לחברה קשורה החשש שמא המחאת גמול הדירקטורים כאמור לבעלת השל

 .החברות לחוק 275-ו) 4(270 סעיפים לפי אישור הטעונהעסקה כ להיחשב השלה עשוי

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת  12.8.2012: ביום ייעוץ שירותי קבלת הסכם  .יד
, מבעלי השליטה בחברה, הביקורת של החברה, את התקשרות החברה עם מר עדי פדרמן

לקבלת שירותי ייעוץ בידי החברה וחברות בנות שלה ללא כל תמורה. בהתאם לתנאי 
ההסכם, יעניק מר פדרמן לחברה שירותי ייעוץ בתחומים הבאים: פיתוח עסקי, פיננסים, 

 אסטרטגיות גידור ותהליכי מו"מ. 

הספציפיים שלגביהם יינתנו שירותי הייעוץ, היקפם, עיתויים ואופיים, יהיו  הנושאים
 תהא לחברה כאשרשל מר פדרמן,  ובהתאם לבקשת החברה, באמצעות המנכ"ל ובהסכמת

על צמצום היקף הנושאים והשירותים בכפוף לשיקול  מר פדרמןל להודיע הזכות נתונה
   דעתה הבלעדי.

  

 



  בתי זקוק לנפט בע"מ
 

 9 -ד
 

במהלך עסקיהן, נוהגות החברה והחברות הבנות להתקשר בעסקאות שונות עם צדדים   .טו
קשורים לרבות עם חברות בשליטתן של בעלי השליטה, בעיקר בהסכמים לרכישה ומכירה 
של מוצרים ושירותים תעשייתיים ולוגיסטיים המהווים חלק מתפעול מפעלי החברה 

 והחברות הבנות. 

 הכספיים. דוחותב 'י27באור ראה ין עסקאות זניחות, יבענלפרטים בדבר החלטת החברה   .טז

 בדוחות הכספיים. 27ראה באור לפרטים נוספים   .יז
  

ן ונושאי משרה בכירה בתאגיד או בחברה יניירות ערך המוחזקים ע"י בעלי עני - 24תקנה 
    סמוך לתאריך הדוח מוחזקת של התאגיד, שפעילותה מהותית לפעילות התאגיד,

     .)2015-01-044878 :אסמכתא מספר( 5.3.2015מיום  מיידי דיווח ראהלפרטים, 
  

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים –א'  24תקנה 

  דוחות הכספיים.ב 21באור ראה לפרטים, 

  של התאגיד מרשם בעלי מניות –ב'  24תקנה 

ומרשמי ניירות מרשם בעלי המניות של החברה מובא בדוח זה בדרך של הפניה לדוח מצבת הון 
   ).2015-01-000307(מספר אסמכתא:  1.1.2015 הערך של התאגיד ושינויים בה, מיום

  מען רשום – א' 25תקנה 

  לפרטים אודות מען החברה ודרכי יצירת הקשר עימה, ראה ראשית דוח זה.

   הדוחפרסום למועד ו 2014.31.12ליום הדירקטורים של התאגיד נכון  – 26תקנה 

  (*) עלי עובדיה

   דיוויד פדרמן

  יעקב גוטנשטיין

  ניר גלעד

  פסל נדראלכס

  יכין כהן

  אריה עובדיה

  אבישר פז

  מרדכי (מודי) פלד

  (**) רן קרול

   קפלן-מאיה אלשיך

  ערן שריג

  .  31.12.2014 לאחר המונ  (*)  

  .31.12.2014התפטר לאחר   (**)

  

  ראה בסוף הדוח.  - הדירקטורים של התאגידנוספים אודות פרטים ל
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  הדוחפרסום מועד ול 2014.31.12יום לנושאי משרה בכירה של התאגיד נכון  –א'  26תקנה 
  

  אהרון (אריק) יערי

  אסף אלמגור

  בסון שלמה

  לדרברג ישראל

  צ'רלס לירן

  מיכל מינצר

  אליהו מורדוך

  כהן פשר לימור

  יוסף בן - קושלביץ אורנה

  יצחק בן משה 

   ירון נמרוד

  מארק חנא

  מונרוב גיא

  

  בסוף הדוח.ראה  - לפרטים נוספים אודות נושאי המשרה הבכירה בתאגיד 
  

  מורשה חתימה עצמאי –ב'  26תקנה 
  

  .יםחתימה עצמאי יחברה מורשבאין 
  

   של התאגידהמבקר רואה החשבון  – 27תקנה 
  

   , חיפה.7נחום חת  סומך חייקין, רואי חשבון, 
  

   בתזכיר או בתקנון יםשינוי – 28תקנה 

הוחלט באסיפה הכללית על שינוי תקנון החברה. התקנון שונה כך שמספר  13.5.2014ביום 
הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה, כולל דירקטורים חיצוניים, לא יפחת משלושה (ראה דיווח 

  ).2014-01-063036, מספר אסמכתא: 13.5.2014מיידי מיום 
  

   דירקטוריםהמלצות והחלטות  –29תקנה 
  

  (א) 29תקנה 

  לעיל.  28ראה תקנה  ,לפרטים בדבר שינוי תקנון החברה
   (ב) 29תקנה 

 להמלצותידי האסיפה הכללית שלא בהתאם - עלהדיווח לא התקבלו החלטות  שנת במהלך
  .הדירקטורים

  
   (ג) 29תקנה 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת 

 פלד כדירקטור חיצוני בחברה. מודילמנות את מר  16.1.2014החלטה מיום  .א

 לאמץלאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה, , 13.5.2014החלטה מיום  .ב
משרה בחברה הכוללת שכר ותנאים נלווים בלבד וללא תגמול הלנושאי  תגמולמדיניות 

 .לעיל 28כמפורט בתקנה את השינוי  ףכך שישקתקנון החברה לתקן את  וכןהוני; 

לאשר  לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה,, 1.12.2014החלטה מיום  .ג
 .2014לשנת  משרה לנושאי מענקיםמסגרת 
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לאשר  , לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה,3.3.2015מיום  החלטה .ד
(כגון הכוללת גם רכיבי תגמול משתנים המשרה בחברה  לנושאימדיניות תגמול מעודכנת 

יו"ר הדירקטוריון סגן תנאי כהונתו של מר דיויד פדרמן, וכן לאשר  ;מענקים ותגמול הוני)
 4ב'27-ו 1ב'27ים באורראה . , כיו"ר דירקטוריון כאו"לשל החברה ומבעלי השליטה בה

 .בדוחות הכספיים
  

   פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה -) 4א' ( 29 תקנה
  

החברה מחזיקה בפוליסה שוטפת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בגבולות  .א
 מליון דולר למקרה ולתקופה.  180אחריות של 

החברה הוציאה התחייבויות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה אשר כיהנו בחברה  .ב
 במשך שבע השנים שקדמו לפרסום נוהל מכירת מניות המדינה ובזן בבז"א או בחלק
מתקופה זו, בשל פעולות שעשו בתוקף תפקידם בנוגע למכירת בז"א ולנושאי איכות 

  הסביבה, בתנאים הקבועים בהתחייבויות שהוצאו.

החברה נתנה פטור מראש לדירקטורים ולנושאי המשרה מאחריותם בשל נזק עקב הפרת  .ג
יד מר דיו(למעט ביחס ל חובת הזהירות כלפי החברה, בכפוף להוראות חוק החברות

, וכן נתנה כתב החברה)סגן יו"ר דירקטוריון פדרמן, המכהן כיו"ר דירקטוריון כאו"ל ו
התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה, לפיו, בכפוף לתנאים המפורטים 

, התחייבה החברה לשפות כל נושא ובחוק ניירות ערך בחוק החברות ,בכתב ההתחייבות
משרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליו או שהוציא עקב פעולות שעשה או יעשה 

 5%בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נושא משרה בחברה אחרת שהחברה מחזיקה בה 
לפחות (לרבות פעולות לפני תאריך כתב ההתחייבות), הקשורות במישרין או בעקיפין, 

יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב ההתחייבות, אשר דירקטוריון  לאחד או
החברה קבע כי הם צפויים לאור פעילות החברה במועד מתן כתב השיפוי, או כל חלק מהם 
או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על 

ברה (במאוחד) לפי הדוחות הכספיים מההון העצמי של הח 25%סך השווה לשיעור של 
 האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל. 

  
ההתחייבות לשיפוי נושא המשרה כאמור בסעיף זה, תחול (א) בגין כל חבות כספית אם 
וככל שתוטל על נושא המשרה בארץ ו/או בחו"ל לטובת אדם ו/או גוף אחר על פי פסק דין, 

בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט; (ב) הוצאות  לרבות פסק דין שניתן
התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך 
שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב 

פלילי, או שהסתיים ללא  אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך
הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה 

א) לחוק החברות; (ג) ובגין כל 1( 260דורשת הוכחת מחשבה פלילית, הכל כמפורט בסעיף 
הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שנושא המשרה הוציא או חויב 

בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם ו/או גוף בהן בידי 
אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת 

 מנהלי (כהגדרתו להלן) הוצאות שהוציא בקשר עם הליך ; (ד)הוכחת מחשבה פלילית
; (ה) בירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דיןשהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות ס

 .פי כל דין-חבות או הוצאה אחרת המותרת או אשר תהיה מותרת בשיפוי על
(הטלת עיצום כספי בידי רשות  3הליך לפי פרקים ח' -בסעיף זה, "הליך מנהלי" משמעו 

 1(הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט' 4ח' ניירות ערך),
(הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות 

  .ערך
  
  .  18.3.2015, ה, תשע"באדר"ז כ
  
                        

                                                                                 _______________  
  בתי זקוק לנפט בע"מ            

  
  

  תפקידם:      שמות החותמים:
  יו"ר הדירקטוריון        עובדיה עלי

  מנהל כללי      אהרון (אריק) יערי
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   פרסום הדוחולמועד  31.12.2014ליום הדירקטורים של התאגיד נכון  – 26תקנה 
  

עובדיה עלי, יו"ר   
  הדירקטוריון

דיוויד פדרמן,     
"ר יוסגן 

  הדירקטוריון

 ,     יעקב גוטנשטיין
  דירקטור 

אלכסנדר פסל,  1דירקטור, גלעד ניר
  דירקטור

' יכין כהן,    פרופ
  2חיצוני דירקטור

  051221117  042540195  54702808  51176063  007467657  043699875  .ז.ת

  1952  1949  1957  1952  1944  1945  לידהשנת 

, הרצליה 12רמת ים   עפולה ,69רח' שרת   מען
   פיתוח

החברה לישראל, מגדל    , ת"א8שאול המלך 
,  23המילניום, ארניה 

   אביב-תל

  , חיפה  3רח' מנילה    , רעננה31קצין 

   ישראלית   ישראלית  ישראלית   ישראלית   ישראלית ובריטית  ישראלית  נתינות

ועדת אקזקוטיבה,   לא  הדירקטוריון בוועדות חברות
בטיחות, בטחון, ועדת 

איכות סביבה 
, תאגידית ואחריות

ועדת סחר וגידור 
  .(יו"ר)

 איכותבטיחות, בטחון, ועדת 
   תאגידית ואחריותסביבה 

ועדת  ועדת מאזן וביקורת,  כספים והשקעות ועדת  לא .
בטיחות, ועדת  תגמול,
איכות סביבה בטחון, 
   תאגידית ואחריות

  כן, דירקטור חיצוני    לא  לא  לא  לא  לא  /דח"צתלוי בלתי דירקטור האם

 חשבונאית מומחיות בעל
  ופיננסית

   לא  לא  כן   לא  לא  לא

 חברה, החברה של עובד הוא האם
 בעל של או קשורה חברה, בת

  בחברה עניין

 ICיו"ר דירקטוריון 
Power Israel Ltd 

  )2015(עד פברואר 

יו"ר פעיל של חברת 
הבת כרמל אולפינים 

   בע"מ

נשיא ומנכ"ל של החברה    לא
(עד  לישראל בע"מ

7.1.2015(.  

   לא  לא

 כהונתו החלה שבו תאריך
  כדירקטור

  

11.1.2015  7.6.2009  28.4.2014  30.12.2013  28.4.2014  4.6.2007  

 

                                                           
1

    צביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדת הביקורת או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לישראל או שלחברה לישראל יש ישתתף ולא יהודיע לחברה כי לא  מר ניר גלעד 
 עניין אישי בהן.     
2

   .9.7.2013, ומכהן כדירקטור חיצוני בחברה גם החל מיום 4.6.2013ועד  4.6.2007בחברה בתקופה שבין חיצוני כיהן כדירקטור  יכין כהןמר  
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עובדיה עלי, יו"ר   
  הדירקטוריון

,      דיוויד פדרמן
"ר יוסגן 

  הדירקטוריון

 ,     יעקב גוטנשטיין
  דירקטור 

, גלעד ניר
  3דירקטור

אלכסנדר פסל, 
  דירקטור

' יכין כהן,    פרופ
  4חיצוני דירקטור

בייעוץ  תואר ראשון  השכלה
חינוכי ומקרא, 

אוניברסיטת חיפה; 
בוגר בית מדרש 

למורים ע"ש ליפשיץ 
מורה  -ירושלים 
  מוסמך

בכלכלה תואר ראשון 
ומדעי המדינה, 

  אוניברסיטת תל אביב

תואר ראשון בכלכלה 
ומדעי המדינה, 

  בר אילןאוניברסיטת 

תואר ראשון בכלכלה 
ומינהל חקלאי 

מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים; 

תואר שני במנהל 
עסקים מאוניברסיטת 

  .בר אילן

תואר ראשון בכלכלה 
, ומנהל עסקים
  בר אילןאוניברסיטת 

) בהנדסה BScתואר ראשון (
מהטכניון; תואר  –כימית 

) בכימיה ממכון MScשני (
ויצמן; דוקטור למדעי 

הפולימרים מאוניברסיטת 
מסצ'וסטס, ארה"ב; 

פרופסור מן המניין 
הפקולטה להנדסה כימית 

  בטכניון.

יו"ר רשות שדות   עיסוקו בחמש השנים האחרונות
יו"ר ; התעופה

 ICדירקטוריון 
Power Israel Ltd   

 יו"ר דירקטוריון החברה
; סגן )2015(עד פברואר 

יו"ר דירקטוריון החברה 
והחל  2013(עד אוקטובר 

); יו"ר 2015מפברואר 
ל, גדיב או"דירקטוריון כ

תעשיות פטרוכימיה 
בע"מ  ושמנים בסיסיים 

חיפה בע"מ (עד ינואר 
); סגן יו"ר מועדון 2012

 ת"אהכדורסל מכבי 
  )2011בע"מ (עד  1995

עלים פטרוכימיים יו"ר מפ
  בישראל בע"מ

נשיא ומנכ"ל של 
החברה לישראל בע"מ, 

יו"ר דירקטוריון איי 
סי גרין אנרג'י בע"מ, 
יו"ר דירקטוריון צים 

שירותי ספנות 
משולבים בע"מ, יו"ר 

דירקטוריון כי"ל 
בע"מ, יו"ר 
 ICדירקטוריון 
POWER .בע"מ  

מנכ"ל ובעלים של ברגל 
מפעלים כלכליים בע"מ, 

שקעות בע"מ, ברגל גימא ה
השקעות במחקר ופיתוח 

) בע"מ, פסל 1996(
  השקעות בע"מ.

וחבר  פרופסור מן המניין
בפקולטה להנדסה  סגל

כימית בטכניון מכון 
דיקן טכנולוגי לישראל; 

דיקן לימודי הסמכה, 
הפקולטה להנדסה כימית 

בטכניון מכון טכנולוגי 
  .לישראל

כימיקלים לישראל   חברות בהן משמש דירקטור
בע"מ, או.פי.סי. רותם 

  IC Powerבע"מ, 
Ltd. ,IC Power 

Israel Ltd.   

  ) 2015(עד פברואר 

מועדון הכדורסל מכבי 
) בע"מ; פנדב 1995( ת"א

בע"מ; זינגר ברנע ושות' 
השקעות בע"מ; זינגר  –

) 99ברנע ושות' אחזקות (
או.אר.אל בע"מ;  

יו"ר  ;טריידינג בע"מ
  כאו"לדירקטוריון 

מפעלים פטרוכימיים 
בישראל בע"מ (יו"ר), 

קבוצת מודגל, גימא 
השקעות בע"מ, ברגל 

מפעלים כלכליים 
 G.G.O.C PTEבע"מ,.
LTD ברגל השקעות ,

) 1996במחקר ופיתוח (
  "מ, אפוסנס בע"מ.בע

 דירקטוריון"ר יו
  שראל.לי כימיקלים

מפעלים פטרוכימיים 
בישראל בע"מ (ציבורית), 

מודגל מתכת מודגל בע"מ, 
  בע"מ.

פוליאיתן קומפוזיטס בע"מ 
   .(החברה אינה פעילה)

 בעלי של משפחה בן הוא האם
  בחברה אחרים עניין

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

                                                           
3

    הביקורת או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לישראל או שלחברה לישראל יש  צביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדתישתתף ולא יהודיע לחברה כי לא  מר ניר גלעד 
 עניין אישי בהן.     
4

   .9.7.2013, ומכהן כדירקטור חיצוני בחברה גם החל מיום 4.6.2013ועד  4.6.2007בחברה בתקופה שבין חיצוני כיהן כדירקטור  יכין כהןמר  
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פרופ' אריה עובדיה,   

   דירקטור
אבישר פז, 
  דירקטור

מרדכי (מודי) פלד, 
  חיצוני דירקטור

    ,5רן קרול
 תלוי בלתי דירקטור

קפלן, -מאיה אלשיך
  6דירקטורית

ערן שריג,          
  7דירקטור

  027219062  029470861  50417245  056092711  054190921  78284338  .ז.ת

  1974  1972  1951  1959  1957  1948  לידהשנת 

החברה לישראל,   א', רעננה11השומר   מען
מגדל המילניום, 

  אביב-,  תל23ארניה 

, רעננה 47רח' הנשר 
4372633  

החברה לישראל, מגדל   אביב- תל 20לינקולן 
- ,  תל23המילניום, ארניה 

  אביב

החברה לישראל, מגדל 
,  23המילניום, ארניה 

  אביב-תל
  ישראלית  ישראלית  ואמריקאית ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

 ועדת מאזן וביקורת,   הדירקטוריון בוועדות חברות
ועדת כספים  ועדת תגמול,

סחר והשקעות, ועדת 
  .וגידור

ועדת כספים 
  והשקעות.

ועדת  ועדת מאזן וביקורת,
תגמול, ועדת אקזקוטיבה, 

  ועדת סחר וגידור.

 ועדת מאזן וביקורת, 
   .ועדת כספים והשקעות

בטיחות, בטחון, ועדת 
 ואחריותאיכות סביבה 

  .תאגידית

  אקזקוטיבה.ועדת 

    לא  /דח"צתלוי בלתי דירקטור האם
  לא

  
  כן, דירקטור חיצוני

  
  כן, דירקטור בלתי תלוי

  
  לא

  
  לא

 חשבונאית מומחיות בעל
  ופיננסית

    כן
  כן

  
  כן

  
  כן

  
  לא

  
  כן

 חברה, החברה של עובד הוא האם
 בעל של או קשורה חברה, בת

  בחברה עניין

חברה ה מנכ"ל  לא
לישראל בע"מ.

8
  

  

  
  לא

  
  לא

סמנכ"ל, היועצת 
המשפטית ומזכירת 
החברה של החברה 

  לישראל בע"מ.

פיתוח עסקים סמנכ"ל 
ואסטרטגיה בחברה 

לישראל בע"מ, דירקטור 
בחברות קשורות לחברה 

  לישראל.
 כהונתו החלה שבו תאריך

  כדירקטור
17.3.2010  9.8.2007     16.1.2014  9.8.2007  1.1.2014  27.12.2011  

  
   

                                                           
5

  18.3.2014 ביום מכהונתו התפטר קרול רן מר 
6

    צביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדת הביקורת או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לישראל או שלחברה לישראל יש תשתתף ולא תלחברה כי לא  ההודיע קפלן-גברת מאיה אלשיך 
  עניין אישי בהן.     
7

  שראל או שלחברה לישראל יש עניין אישי בהן.  שריג הודיע לחברה כי לא ישתתף ולא יצביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדת הביקורת או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לי ערןמר  
8

 או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לישראל או שלחברה לישראל יש עניין אישי בהן.  מר אבישר פז הודיע לחברה כי לא ישתתף ולא יצביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדת הביקורת  
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פרופ' אריה עובדיה,   

  דירקטור
אבישר פז, 
  דירקטור

מרדכי (מודי) פלד, 
  חיצוני דירקטור

    ,9קרול רן
 תלוי בלתי דירקטור

קפלן, -מאיה אלשיך
  10דירקטורית

ערן שריג,          
  11דירקטור

תואר ראשון בכלכלה,   השכלה
אוניברסיטת תל אביב, 
מוסמך במנהל עסקים 

)MBA -  ,(מימון
אוניברסיטת תל אביב, 

דוקטור בכלכלה, 
אוניברסיטת פנסילבניה 

   וורטון –

תואר ראשון 
וכלכלה בחשבונאות 

מאוניברסיטת תל 
  אביב.

 , כלכלה וניהול בוגר
   ; אוניברסיטת תל אביב

MBA מוסמך במנהל ,
 , מימון ואסטרטגיה -עסקים 

  .אוניברסיטת תל אביב

תואר ראשון בכלכלה 
ויחסים בינלאומיים 

מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים; תואר שני 

בכלכלה מהאוניברסיטה 
  העברית בירושלים.

 , יםמשפטת בוגר
  .האוניברסיטה העברית

תואר ראשון במשפטים 
מאוניברסיטת תל אביב, 

תואר שני במשפטים 
, DUKEמאוניברסיטת 

תואר שני במנהל עסקים 
מהמרכז הבינתחומי 

  בהרצליה.

מרצה באוניברסיטת תל   עיסוקו בחמש השנים האחרונות
אביב ובמכללות נוספות, 

מנהל קרן השקעות 
שמרוק, יועץ עסקי 

   לחברות

סמנכ"ל הכספים של 
החברה לישראל 

  בע"מ.

 17(  פלגו בע"מ יו"ר ומנכ"ל
  ), שנים

מנכ"ל אתגל אחזקות 
בע"מ; חבר בועד המנהל 

ויו"ר ועדת תקציב 
  .אביב-באוניברסיטת תל

יועצת משפטית ומזכירת 
חברה לישראל של ה חברה
עורכת  ), שנים 5-כ( בע"מ
 הרצוג, פוקס, נאמןב דין

  ).שנים 5-כ(

סמנכ"ל פיתוח עסקים 
ואסטרטגיה בחברה 

לישראל בע"מ, דירקטור 
ופיתוח עסקים גלובלי 

בטבע תעשיות 
 2007פרמצבטיות בע"מ (

  .)2010 עד

שטראוס גרופ בע"מ,   חברות בהן משמש דירקטור
מפעלים פטרוכימיים 
בישראל בע"מ, אלרון 

תעשיה אלקטרונית 
בע"מ,  בע"מ, קומפיוג'ן

  .גירון פיתוח ובניה בע"מ

חברות המטה של 
החברה לישראל 

בע"מ; כימיקלים 
  לישראל בע"מ; 

אתגל אנרגיה בע"מ   .פלגו בע"מ
וחברות בנות; חברת 
הבת בבעלות מלאה 
או.אר.אל טריידינג 

בע"מ. יו"ר דירקטוריון 
בחברות הבאות: 

מטרופולין תחבורה 
ציבורית בע"מ, מטרודן 

  .באר שבע בע"מ

מאיה אלשיך קפלן, חברה 
 פעמי תקוה; לא פעילה

  .בע"מ )2004(ישראל 

כימיקלים לישראל 
  בע"מ. 

  

 בעלי של משפחה בן הוא האם
  בחברה אחרים עניין

  לא  לא  לא  לא  לא   לא

  

                                                           
9

  18.3.2014מר רן קרול התפטר מכהונתו ביום  
10

    הביקורת או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לישראל או שלחברה לישראל יש  צביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדתתשתתף ולא תלחברה כי לא  ההודיע קפלן-גברת מאיה אלשיך 
  עניין אישי בהן.     
11

  שראל יש עניין אישי בהן.  שראל או שלחברה לישריג הודיע לחברה כי לא ישתתף ולא יצביע בכל דיון והחלטה שיתקיימו בועדת הביקורת או בדירקטוריון החברה שעניינם עסקאות עם החברה לי ערןמר  



  בתי זקוק לנפט בע"מ
 

 16 -ד
 

   ולמועד פרסום הדוח 31.12.2014ליום נושאי משרה בכירה של התאגיד  –א'  26תקנה 
  

    
  אהרון (אריק) יערי

  
  אסף אלמגור

  
  שלמה בסון

  
  ישראל לדרברג

  
  צ'רלס לירן

  
  מיכל מינצר

  1961  1956  1957  1964  1965  1951  לידה שנת

  1996  2014  2012  2014  2014  2013  כהונה תחילת מועד

מנהל   –סמנכ"ל   מנכ"ל  תפקיד
יחידה עסקית 
  פוליאולפינים

סמנכ"ל משאבי אנוש, 
בטיחות, איכות סביבה 

  ובטחון

סמנכ"ל כספים 
  וכלכלה

מנהל  – משנה למנכ"ל
  דלקיםיחידה עסקית 

  יועצת משפטית

 בן או בחברה עניין בעל
 משרה נושא של משפחה
 בעל של או אחר בכירה
  בחברה עניין

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

אקדמאית (תואר ראשון   השכלה
 ויחסים בכלכלה

 – בינלאומיים
 העברית האוניברסיטה

 – בכלכלה מוסמך, ירושלים
 העברית האוניברסיטה

  .)ירושלים

  

(תואר  אקדמאית
 בהנדסהושני  ראשון
 מכון טכניון -  כימית

  לישראל). טכנולוגי

אקדמאית (תואר ראשון 
 –בלימודי מזרח תיכון 
אוניברסיטת חיפה, 

תואר שני במנהל עסקים 
; חיפה)אוניברסיטת  –

מועמד לדוקטורט; 
  .קורס דירקטורים

אקדמאית (רואה 
חשבון מוסמך, תואר 

ראשון בכלכלה 
 –וחשבונאות 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, תואר שני 

  - במנהל עסקים 
האוניברסיטה העברית 

  ירושלים).

חשבון  רואהאקדמאית (
מוסמך, בוגר כלכלה 

וראיית חשבון, 
  אוניברסיטת חיפה).

  

(תואר ראשון אקדמאית 
האוניברסיטה  - במשפטים 

העברית ירושלים; תואר שני 
 -במשפט מסחרי 
  אביב).- אוניברסיטת תל

עסקי בחמש  ניסיון
  האחרונותהשנים 

  מנכ"ל החברה. 

  "ח.ושב גדיב"ל, כאו"ל מנכ

 גדיב דירקטוריון"ר יו
  "ח.ושב

 תעשיות בטבע בכיר"ל סמנכ
  "מ.בע פרמצבטיות

מנהל   –"ל סמנכ
 עסקית יחידה

(החל  פוליאולפינים
  .)2014מאוגוסט 

מנהל תפעול יחידה 
   עסקית פוליאולפינים

מנהל אגף וממלא 
 מקום סמנכ"ל תפעול

  .כאו"ל –
  Ducor -דירקטור ב

סמנכ"ל משאבי אנוש, 
בטיחות, איכות סביבה 

(החל מינואר ובטחון 
2014.(  

סמנכ"ל בטחון, בטיחות 
 ואיכות הסביבה בחברה

  . )2014עד  2012(משנת 

חון ובטיחות מנהל בט
  בחברה. 

ראש מחלקת תכנון 
  וארגון בחיל הים.

סגן מפקד בסיס חיל 
  הים בחיפה.

סמנכ"ל כספים 
  וכלכלה בחברה.

משנה למנכ"ל 
 –וסמנכ"ל כספים 

הוט מערכות תקשורת 
  בע"מ.

מנהל  - משנה למנכ"ל 
 דלקיםיחידה עסקית 

   .)2014(החל מאוגוסט 

יחידה מנהל  – סמנכ"ל
  עסקית פוליאולפינים.

סמנכ"ל פיתוח עסקי 
   .ושרשרת אספקה

- ודירקטור במנכ"ל 
Ducor.  

  משנה למנכ"ל כאו"ל.

היועצת המשפטית של 
  .החברה

  דירקטורית בגדיב.
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  אליהו 
  מורדוך

  
   לימור

  כהן -פשר

  
  - קושלביץ אורנה
  יוסף בן

  
  יצחק 
  בן משה

  
  ירון 
  נמרוד

  
  חנא מארק

  
   גיא
  מונרוב

  1969  1976  1955  1975  1966  1969  1969  לידה שנת

  2009  2014  2014  2014  2013  2012  2011  כהונה תחילת מועד

סמנכ"ל תכנון   מזכיר החברה  תפקיד
  משולב וסחר

מנהל  –סמנכ"ל   חשבת ראשית
יחידה עסקית 

ארומטים, שמנים 
  ושעוות

סמנכ"ל טכנולוגיה 
  ופרוייקטים

סמנכ"ל שיווק 
  ומכירות

  מבקר פנימי

 בן או בחברה עניין בעל
 משרה נושא של משפחה
 בעל של או אחר בכירה
  בחברה עניין

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

  
  
  לא

אקדמאית (תואר   השכלה
 –ראשון במשפטים

אוניברסיטת חיפה, 
תואר ראשון בכלכלה 

אוניברסיטת חיפה  -
ותואר שני במנהל 

אוניברסיטת  -עסקים 
  אביב).-תל

(תואר  אקדמאית
 בהנדסהראשון 
טכניון מכון  -  כימית

טכנולוגי לישראל, 
תואר שני במנהל 

 –עסקים 
  אוניברסיטת חיפה).

  

אקדמאית (רואת 
חשבון מוסמכת, תואר 

ראשון בכלכלה 
 –וחשבונאות 

אוניברסיטת חיפה, 
תואר שני במנהל 

אוניברסיטת   -עסקים 
  חיפה).

אקדמאית (תואר 
ראשון במנהל 

הקריה  –עסקים 
 –האקדמית 

מנצ'סטר, תואר שני 
 –במימון 

האוניברסיטה 
  העברית).

אקדמאית (תואר 
ראשון בהנדסה 

הטכניון  –כימית 
מכון טכנולוגי 

לישראל, תואר 
שני במנהל עסקים 

אוניברסיטת  –
  חיפה).

אקדמאית (תואר 
נהל ראשון במ
אוניברסיטת  –עסקים

Southern 
California,  סיים

 חובותיו בלימודי
תואר שני במנהל 

 תעסקים באוניברסיט
Mercer – Atlanta ,
  ).ללא הצגת פרוייקט

אקדמאית (בוגר מנהל 
המכללה  –עסקים 

למנהל), רואה חשבון, 
מבקר פנימי מוסמך 

CIA מבקר מערכות ,
, CISAמידע מוסמך 

מוסמך בסיכונים 
ובקרת מערכות מידע 

CRISC.  

עסקי בחמש  ניסיון
  האחרונותהשנים 

  החברה.מזכיר 

עורך דין בלשכה 
המשפטית של החברה 

ודירקטור במרקורי 
  תעופה (ישראל) בע"מ.

יו"ר ועדת ביקורת  
בחברה לתועלת 

 Associationהציבור 
of Corporate 

Counsels– Israel 
branch  

סמנכ"ל תכנון 
 משולב וסחר בחברה

(החל מאוגוסט 
2013(.  

  COOסמנכ"ל 
  בחברה.

עוזרת מנכ"ל 
  בחברה.

תיאום  מנהלת
  .מבצעים בחברה

חשבת ראשית של 
  החברה.

מנהלת חשבות 
  בחברה.

  כאו"ל. חשבת

  דירקטורית בגדיב.

מנהל  –סמנכ"ל 
יחידה עסקית 

ארומטים, שמנים 
(החל ממרץ  ושעוות

2014.(  

סמנכ"ל אסטרטגיה 
  ופיתוח עסקי

  ניהול פרוייקטים

  סחר מוצרי נפט

  דירקטור בשב"ח.

סמנכ"ל טכנולוגיה 
(החל ופרויקטים 

  ).2014ממרץ 

  

סמנכ"ל 
  .טכנולוגיות

מנהל אגף פיתוח 
  ופרוייקטים.

  
  
  

סמנכ"ל שיווק 
(החל מיולי  ומכירות

2014.(  

מנהל סחר ושיווק 
ביחידה עסקית 
  .פוליאולפינים

 –מנהל רכש מרכז 
  .כתר פלסטיק בע"מ

 -דירקטור בשב"ח וב
Carmel Olefins 

(U.K.) Ltd  

מבקר הפנים של 
  החברה.

במשרד רואי שותף 
חשבון אלקלעי מונרוב 

  ושות'.

  



 תאגידי ממשל שאלון

 -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √–ולהיפך. תשובה "נכון" תסומן במשבצת הרלוונטית באמצעות , תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בלבד; לצורך קבלת מידע נוסף (ולפי העניין), יש  אינו; למען הסר ספק יובהר כי השאלון X -נכון" תסומן באמצעות

 חים השוטפים של התאגיד.לעיין בדיוו

 שקדמו למועד פרסום הדוח התקופתי, אלא אם נאמר במפורש אחרת; ,xx.31.12ועד ליום  xx .1.1"שנת הדיווח" משמעה מיום )2(

 לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש; )3(

  .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרתבמקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי  )4(

  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
 

ימים, כאמור  90לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על בשאלה זו ניתן 
 כיהנו לא (בימים) בה הזמן ) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת10א.(ב)(363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה תקופת כהונה גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים בתאגיד שני
  :הדירקטורים החיצונים השונים)

 
 .    15   דירקטור א':  

 
 .__     דירקטור ב':  

 
 2 :שאלון זה פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון החיצוניים הדירקטורים מספר

 
 
V 

 

 הוראת חובה
 

 רותבהח לחוק 239 סעיף

 

 

 

 

1 



2 

  המשך -עצמאות הדירקטוריון 

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

2.  
 א.

 
 _____ _____ .   1  שאלון זה:  פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון 1מספר הדירקטורים הבלתי תלויים

 

לתוספת   1סעיף  -חוק החברות 
הראשונה (הוראות ממשל תאגידי 

א) 9(ג)(48-א) ו9(ב)(10מומלצות), ותקנה 
 לתקנות הדוחות

 ב.

 
 -שאלון זה פרסום למועד נכון

 
  -) בעל שליטה -בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  -

 שליש מבין חברי הדירקטוריון, לפחות, בלתי תלויים.
 

 .תלויים בלתי הדירקטוריון חברי רוב  -שליטה בעל בו שאין בתאגיד -
 

 
 

X 

 ג.
  תלויים. בלתי /מספר מינימאלי של דירקטורים 2שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

 
  -"נכון" יצוין הינה אם תשובתכם

 
משלושה דירקטורים בלתי  יפחת לא : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי שיעור/מספר הדירקטורים

 .תלויים
 

 הדיווח (לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים): בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

X כן 

 לא 

 במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

V 
 

 

 

 

 

1
 למעט "דירקטור חיצוני" כהגדרתו בחוק החברות. 

 .   1/3מספר מסוים מתוך כל הדירקטורים. כך, לדוגמה, בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין  -"שיעורבשאלון זה " 2

                                                                 



3 

  המשך -עצמאות הדירקטוריון 

    
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ונמצא כי הם   .3
 הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק (ו)-ו )ב(240 סעיף קיימו בשנת הדיווח את הוראת

(והבלתי תלויים) המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור  החיצוניים
 חיצוני (או בלתי תלוי).

  
 הדירקטוריון ו/או מזכיר החברה שערך את הבדיקה האמורה:  יצוין הגורם -הינה "נכון"  אם תשובתכם

 

 
V 

  
 -א. ו245,  241(ב), 240סעיפים 

 לחוק החברות 246

למנהל הכללי, במישרין או  3כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל  .4
 בעקיפין (למעט דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

 
 מספר הדירקטורים יצוין  -הכללי כאמור) (קרי, הדירקטור כפוף למנהל  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 _____ האמורה: במגבלה  עמדו שלא
. 

 

V 

לתוספת   3סעיף  -חוק החברות  
הראשונה (הוראות ממשל תאגידי 

 מומלצות) 

 

 לא, הישיבה של יומה  סדר שעל עסקה באישור כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם  .5
(ב) 278השתתפו בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף ולא,  בדיון נכחו

 :לחוק החברות)
 

 -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 
 לא כן  (א) סיפה:  278האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף  .א
השתתפו בהצבעה למעט  יצוין שיעור הישיבות בהם הדירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או .ב

 ._____ :בנסיבות כאמור בס"ק א'.
 

 

 

V 

  
 הוראות חובה

 רותבהח לחוק 278ף סעי

 

 

 

 

3
רקטור) ו/או עובד בתאגיד יעצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות". מאידך, כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט ד -לעניין שאלה זו  

 המוחזק בשליטת התאגיד ייחשב "ככפיפות" לענין שאלה זו.   

                                                                 



  הדירקטורים וכישורי כשירות

    
 נכון

 
 נכון לא

מסגרת 
 נורמטיבית

קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד,  לאבתקנון התאגיד   .8
  נחשבת מגבלה). אינהקביעה ברוב רגיל  –(לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

  –תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין  אם

 

 
 
V 

 -ו 85סעיפים  
לחוק  222

החברות, סעיף 
ב. לחוק 46

 ניירות ערך 

   ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.  
 

   ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.  
 

   ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.  
 

    ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.  

היה  יומה סדר שעל הכללית האסיפה זימון למועד עובר שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו הדירקטורים כל  .9
 הראוי הזמן את להקדיש (תוך פירוטם) והיכולת הדרושים הכישורים להם יש מינוים (לרבות מינויים חדשים), כי

לחוק החברות, ולעניין  227 -ו 226תפקידם וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  ביצוע לשם
לחוק  1) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 2(-) ו1דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות (

  החברות.

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -"לא נכון"  הינה אם תשובתכם

 

 

V 

 
 הוראת חובה

 -א.ו224סעיפים 
ב. לחוק 224

 החברות

חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים,  לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית  .10
  לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.מכהנים, המותאמת, בין השאר,  המשך להכשרת דירקטורים תכנית וכן

 הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

X כן  לא        

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 

 

V 

 
 -חוק החברות 

(א)  4סעיף 
לתוספת 
הראשונה 

(הוראות ממשל 
תאגידי 

 מומלצות)

4 



  המשך - הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
מסגרת 

 נורמטיבית
החלות על  התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו  .11

 הדיווח.  שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל , התאגיד

 . _____ותפקידו:  נא ציינו את שמו, הדירקטוריון)האחראי (חלף יו"ר  לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם

 

V 

 -חוק החברות  
(ב)  4סעיף 

לתוספת הראשונה 
(הוראות ממשל 

 תאגידי מומלצות) 

12.  
 א.

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי נדרש מספר בתאגיד נקבע
 ופיננסית. 

 .   4  יצוין המספר המזערי שנקבע:  -אם תשובתכם הינה "נכון" 
V 

 הוראת חובה 

) 12(א)(92סעיף 
 לחוק החברות

 ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד,

 הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית 
 לא (בימים) בה הזמן ימים, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת 60ופיננסית אינה עולה על 

 ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

 

V 

 
 הוראת חובה

(ד) לחוק 219עיף ס
 החברות

 ג.
 הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

  .   7  ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

 .      4  מקצועית:  כשירות בעלי

במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט 
 ימים מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 60 בתקופת זמן של

_____ _____ 

 

), 12(א)(92סעיפים 
) 1(א240(ד), 219

לחוק החברות, 
)(א) 9(ב)(10תקנה 

) לתקנות 9(ג)(48-ו
 הדוחות
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  המשך - הדירקטורים וכישורי כשירות

 
 מסגרת נורמטיבית לא נכון נכון

13.  
 א.

(ד) לחוק החברות לענין גיוון הרכב 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף  דירקטור מינוי במועד
 V רלוונטי (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח) לא  הדירקטוריון משני המינים. 

 הוראת חובה 

 (ד) לחוק החברות239סעיף 

 ב.
 המינים.חברים משני  הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

 .    יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור:  -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

ימים,  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא (בימים) בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת

 ._____ :המינים

V 
 

  

לתוספת  2סעיף  -חוק החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

 תאגידי מומלצות)

 
 ג.

 מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 

 .   1  ,  נשים:    11  גברים: 
_____ _____ 
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  הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית) ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

14.  
 א.

 הדיווח:  כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
 

 5): 2014רבעון ראשון (שנת 
 2רבעון שני: 

 6רבעון שלישי: 
 5רבעון רביעי: 

_____ 
 

_____ 
 

א. 224 -ו 98,  97סעיפים 
 החברותלחוק 

 ב.
 בישיבות השתתפותו שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס( הדירקטוריון
 מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש() השאלון בסיום הערה ראו(): כהונתו לתקופת ובהתייחס( הדיווח שנת

 ).הדירקטורים

_____ _____ 

שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
ביקורת (לגבי 

דירקטור החבר 
 בוועדה זו)

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות הועדה 
לבחינת הדוחות 

כספיים (לגבי 
דירקטור החבר 

 בוועדה זו)

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 
 הוא חבר (תוך ציון שם הועדה)

 100% –ועדת איכ"ס ובטיחות  - - 94% דיויד פדרמן

 100% –ועדת סחר 

 40% -ועדת כספים  

 100% –ועדת ביטחון 

 100% –ועדת אקזקוטיבה 

  - - 72% ניר גלעד  

 100% –ועדת איכ"ס ובטיחות  100% 100% 89% כהןיכין   

 100% –ועדת תגמול 

 100% –ועדת בטחון 
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  המשך -הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית)  ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

  
 

שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
(לגבי ביקורת 

דירקטור החבר 
 בוועדה זו)

שיעור השתתפותו 
בישיבות הועדה 
לבחינת הדוחות 

כספיים (לגבי 
דירקטור החבר 

 בוועדה זו)

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 
 הוא חבר (תוך ציון שם הועדה)

 
  

 100% –ועדת כספים  - - 78% אבישר פז  

 100% –ועדת כספים  94% 94% 89% רן קרול  

 50% –ועדת איכ"ס ובטיחות 

 100% –ועדת סחר 

 100% –ועדת בטחון 

 -מאיה אלשיך   
 קפלן

89% - -  

 100% –ועדת כספים  94% 94% 94% אריה עובדיה  

 100% –ועדת סחר 

 88% –ועדת תגמול 

 100% –ועדת אקזקוטיבה  - - 94% ערן שריג   

 100% –ועדת תגמול  94% 94% 100% פלדמודי   

 50% –ועדת אקזקוטיבה 

  
 

   - - 92% אלכס פסל

8 



  המשך - הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית) ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

  
 

שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
(לגבי ביקורת 

דירקטור החבר 
 בוועדה זו)

שיעור השתתפותו 
בישיבות הועדה 
לבחינת הדוחות 

כספיים (לגבי 
דירקטור החבר 

 בוועדה זו)

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 
 הוא חבר (תוך ציון שם הועדה)

 
  

  
 

  - - 69% יעקב גוטנשטיין
 

  

  
 

 100% –ועדת אקזקוטיבה  - - 78% ג'רמי אשר
 

  

15.   
 המשרה ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

  עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים

  

X 

(ראה הערה בסוף 
 הטופס

 5סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה 

(הוראות ממשל תאגידי 
 מומלצות)

16.   
 בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית (ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה).

 

 

X 

(ראה הערה בסוף 
 הטופס)

 הוראת חובה

 לחוק החברות 60סעיף   
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  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 
מסגרת 

 נורמטיבית

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל  .17

ימים  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 (בימים) בה הזמן ) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת2א.(363כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא
 

 
V 

 
 הוראת חובה

 
(א) 94סעיף  

 לחוק החברות

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל  .18

ימים כאמור בסעיף  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
כיהן  לא (בימים) בה הזמן לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת) 6א.(363

 ._____ :בתאגיד מנכ"ל כאמור
 

 
V 

 
 הוראת חובה

 
לחוק  119סעיף 

 החברות

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם   .19
 (ג) לחוק החברות.121להוראות סעיף 

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי -אם תשובתכם הינה "נכון" 
 ._____הפעלת הסמכויות כאמור: 

X (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

  
 הוראת חובה

 -ו 95סעיפים 
לחוק  121

 החברות

  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .20

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) 

 

V 

 

 -ו 95סעיפים 
לחוק  121

 החברות

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 (ג) לחוק החברות:   121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף  ב.

 כן 

 לא 
 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

 מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  אינובעל שליטה או קרובו   .21

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

 

V 

לחוק  106סעיף  
 החברות
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  הביקורת ועדת 

 
 

 נכון
 

 נכון לא

 
מסגרת 

 נורמטיבית
22.  

  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל
 
V 

 הוראת חובה 
 

לחוק  115סעיף 
 החברות

23.  
 חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

 
V 

 הוראת חובה 
 

לחוק  115סעיף 
 החברות

24.  
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

 

 

_____ 
 הוראת חובה

 
לחוק  115סעיף 

 החברות

 קרובו. או השליטה בעל א.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

V 
 

 

 
 V הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.

 בשליטתו. תאגיד

V 
 

 שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.

 קבע. דרך

V 
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

V 
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  המשך -ועדת ביקורת 

  

 נכון
 

 נכון לא

 

 מסגרת נורמטיבית

ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות ועדת מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת  25

 (ה) לחוק החברות.115הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 

V 
 

 הוראת חובה
 

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

הועדה,  חברי של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין 26
  ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים

 ._____יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור :   -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

V 
 

 הוראת חובה

 א. לחוק החברות116סעיף 

לפי , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .27
 V לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד., של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה העניין, ובלא נוכחות

לתוספת  הראשונה  6סעיף  
(הוראות ממשל תאגידי 

 מומלצות)

הועדה ו/או לבקשת  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .28
 . הועדה (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

 

V 
 הוראת חובה 

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 
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  הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

30. 
 ראו(

 הערה
 בסיום
 )שאלון

 ישיבת לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין א.
 .    2  : הרבעוניים או התקופתיים הדוחות יאושרו בה הדירקטוריון

   
 הוראת חובה

 

אישור הדוחות ) לתקנות 3(2תקנה 
 הכספיים

 

 : הכספיים הדוחות אישור למועד לדירקטוריון ההמלצות העברת מועד בין בפועל שחלפו הימים מספר ב.

    2  ):      2014 שנת( ראשון רבעון דוח
 4:                             שני רבעון דוח
 2:                        שלישי רבעון דוח
 2):                         2013( שנתי דוח

 _____ 

 

 

 ג.

 הדוחות אישור למועד לדירקטורים הכספיים הדוחות טיוטת העברת מועד בין שחלפו הימים מספר
 : הכספיים

 6): 2014 שנת( ראשון רבעון דוח
 8: שני רבעון דוח
 8: שלישי רבעון דוח
 11): 2013( שנתי דוח

  

31.  
 על הודעות קיבל הפנימי והמבקר, והדירקטוריון הועדה ישיבות לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה
 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, כאמור הישיבות קיום

 

V 

 הוראת חובה 
 

) 2(2לחוק החברות, תקנה  168סעיף 
 .לתקנות  אישור הדוחות הכספיים

  _____ _____ :להלן המפורטים התנאים כל, השנתי הדוח לפרסום ועד הדיווח שנת בכל התקיימו בועדה .32

  
 א.

  מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון  בועדה ואישור הדוחות כאמור).

V 

 הוראת חובה 
 

לתקנות אישור הדוחות  3תקנה 
ב  הכספיים.

 .ב
 

(ג) לחוק החברות (לענין כהונת חברי ועדת -(ב) ו115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 
 ביקורת).

 

V 
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  המשך -הכספיים  הדוחות לאישור המקדימה הועדה) בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  תפקידי

 מסגרת נורמטיבית לא נכון נכון 

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

 

V 

 

 

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

 

V 

 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

 

V 

 

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

 

V 

 

 
 ז.

ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי המניין החוקי לדיון 
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

 

V 

 

 דוח לאיזה ביחס אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין 
 _____ _____ ._____ :האמור התנאי התקיים לא) רבעוני/תקופתי(
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  מבקר  חשבון רואה

 
 

 נכון
 

 לא נכון
 

 מסגרת נורמטיבית

33. 
 היקף כי, התקופתי הדוח אישור לפני בסמוך, דעתה את הניחה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו( הביקורת ועדת

 ראויים וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת טרחתו ושכר המבקר החשבון רואה של עבודתו
 .הדיווח בשנת הכספיים לדוחות

  
X 

 

 ) לחוק החברות5(117סעיף 

34. 
  המלצותיה מינויו של רואה החשבון המבקר, העבירה ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) את טרם

 .המבקר החשבון רואה היקף עבודתו ותנאי העסקתו של עם לאורגן הרלוונטי בתאגיד, בקשר

 (בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר). לא רלוונטי 

יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות ועדת הביקורת (ו/או הועדה  -אם תשובתכם הינה "נכון" 
 לבחינת הדוחות הכספיים):

 כן 

  יצד האורגן הרלוונטי (תוך ציון זהותו) הניח (במקרה שהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כלא

 דעתו בקשר עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר).

 במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

 

 

 

 

X 

(ראה הערה 
 בסוף הטופס)

 ) לחוק החברות5(117סעיף 

35. 
 החשבון רואה עבודת היתה מגבלה עלבחנה בשנת הדיווח כי לא  הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) ועדת

 המבקר.
 

V 

חוק ניירות ערך ותקנותיו  
(לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין")

36. 
 

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה בשנת הדיווח עם דנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) (ו/או הביקורת ועדת
 והשלכותיהם.

 

V 

לתקנות אישור  2תקנה  
הדוחות הכספיים, חוק 

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

 תאגידי מומלצות) 

37. 
הניחה את דעתה, טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, בדבר  (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) הביקורת ועדת

 ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע התאמת כשירותו

 (בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר).    לא רלוונטי 

V  
(ראה הערה 
 בסוף הטופס)

חוק ניירות ערך ותקנותיו  
(לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין")
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  המשך –מבקר  חשבון רואה

 
  

 נכון
 

 נכון לא
 

 מסגרת נורמטיבית

38. 
 

מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו (כרואה חשבון מבקר נא פרטו את מספר השנים בהם 
 .  1   בתאגיד):

 
_____ 

 
_____ 

חוק ניירות ערך ותקנותיו 
(לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין")

39. 
 

 רואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמן.

 
V 

(ב) לחוק החברות,  168סעיף  
לתקנות  אישור  2תקנה 

 הדוחות הכספיים  

 
 

16Bעניין בעלי עם עסקאות  

 
 

 נכון
 

 לא נכון
 

 מסגרת נורמטיבית

40. 
 

התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור יאושרו 
 כדין. 

 

V 

  

,                   255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

 

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.-מועסק על אינובעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) 

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין 
התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות  ידי-על המועסקים) השליטה בעל לרבות( הקרובים מספר  -

   .   2  ניהול): 
 כן Xהאם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:   -

 לא 

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי_____. 

   

X 

(ראה הערה 
 בסוף הטופס)

 

 ) לחוק החברות4(270סעיף 
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  המשך - עניין בעלי עם עסקאות

 
  

 נכון
 

 נכון לא
 

 מסגרת נורמטיבית

42. 
 יותר).התאגיד (בתחום אחד או  של פעילותו בתחום נוספים עסקים איןהשליטה  למיטב ידיעת התאגיד, לבעל

 השליטה בו: ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –תשובתכם הינה " לא נכון"  אם

  כן  

  לא 

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

 

 

V 

  

לחוק החברות, סעיף  254סעיף 
לחוק ניירות ערך (פרט  36

 חשוב למשקיע הסביר)

 הערות

; (ב) ועדת הביקורת של החברה )2014(לא נכללו דירקטורים שכיהנו רק ברבעון הראשון של  (א) שיעור ההשתתפות חושב ביחס לתקופה בה הדירקטור חבר בדירקטוריון/ועדה–(ב) 14לשאלה 
 משמשת גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים. 

 .המשך דיון ייקבע כי ונקבע, הדיווח שנת לגבי, 2015 בראשית בשאלה כאמור תפקוד לגבי ראשוני דיון קיים הדירקטוריון כי יצוין – 15לשאלה 

   הקודמת. השנתית האסיפה ושלושה שבועות לאחר חודשים  16התקיימה  השנתית האסיפה, שנתית אסיפה וכן מניות בעלי אסיפות מספר התקיימו הדיווח בשנת – 16לשאלה 

 הינה לימי עסקים.ההתייחסות במענה   -30לשאלה 

 שכן עם מינוי הרו"ח באסיפה הכללית הסמיכה האסיפה הכללית את הדירקטוריון לקבוע את שכרו. –שכר הרו"ח נקבע לאחר מינויו  – 34לשאלה 

 דיון כאמור נערך טרם מינויו לראשונה של רואה החשבון.  בשנת הדיווח חודש המינוי. – 37לשאלה 

 ובגין ,ל"כאו דירקטוריון ר"כיו כהונתו בגין לתמורה זכאי דיויד פדרמן מרמשמש כיועץ לחברה ללא כל תמורה.  -בנו של אחד מבעלי השליטה בחברה  -שירותים אחד משני נותני ה – 41לשאלה 
  נוספת. תמורה יקבל לא ודירקטור בחברה דירקטוריון ר"יו כסגן כהונתו

 : ___________ובחינת דוחות כספיים הביקורת ועדת יו"ר   : ___________        הדירקטוריון ר"יו

 ___________ תאריך החתימה:
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 בתי זקוק לנפט בע"מ

 
 
 

 מידע כספי נפרד  
 2014 בדצמבר 31ליום 

  

 (מבוקר) 

 
 
 
 

. 

 



 
 
 

 04   861  4800 טלפון            סומך חייקין
 04   861  4844 פקס 4484, תא דואר 18רחוב הנביאים 

 www.kpmg.co.il אינטרנט 33104חיפה 
 
 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של בתי זיקוק לנפט בע"מ

                        
 א.נ.,

 
 ג' לתקנות ניירות9דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על  מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:  

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

                             
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 

לכל אחת ו 2013 -ו 2014בדצמבר  31"החברה") לימים  -(להלן בע"מ בתי זיקוק לנפטשל   1970 -התש"ל 
באחריות  והינ המידע הכספי הנפרד .2014בדצמבר  31הסתיימה ביום  ןמשלוש השנים שהאחרונה שבה

בהתבסס על המידע הכספי הנפרד הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על 
 ביקורתנו.

 
הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן  לא ביקרנו את הדוחות

בהתאמה, וחלקה של  2013 -ו 2014בדצמבר  31אלפי דולר לימים  312,519 -אלפי דולר, וכ 339,456 -הינה כ
לר לכל אחת אלפי דו 72,500 -אלפי דולר וכ 37,054 -כ בהפסדיהןאלפי דולר, ו 51,462 -הינו כ רווחיהןבהחברה 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן 2014בדצמבר  31משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים 

 שנכללים בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

כנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ער
הצגה מוטעית מהותית. במידע הכספי הנפרד הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 
ביקורת פרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב

ושל האומדנים המשמעותיים בעריכת המידע הכספי הנפרד  שיושמו הכללים החשבונאייםכוללת גם בחינה של 
אנו  של המידע הכספי הנפרד.שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספק ון האחריםודוחות רואי החשב סבורים שביקורתנו
 

בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות לדעתנו, 
 .1970 –ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"9תקנה הוראות בהתאם להמהותיות, 

 
 נו מפנים את תשומת הלב:מבלי לסייג את חוות דעתנו, א

 
בדוחות הכספיים המאוחדים  20(לרבות על דרך הפנייה לאמור בבאור  למידע כספי הנפרד 5לאמור בבאור  .1

בדבר הליכים משפטיים לרבות תביעות ייצוגיות, פיקוח רשויות השלטון, תלויות אחרות של החברה) 
ה, המתבססת על חוות דעת יועציה החבר תוחוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה. להערכת הנהל

לפיכך, לא  ., אם בכללהדוחות הכספייםהמשפטיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על 
 .נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים

 
ג' בדוחות הכספיים המאוחדים של 13-ג' ו1(לרבות על דרך הפנייה לאמור בבאורים ג' 1לאמור בבאור  .2

בדבר הפסדי מיליון דולר;  407 -בסך של כ 31.12.2014בדבר גרעון בהון חוזר של החברה ליום החברה) 
סממנים העלולים להשפיע  ;החברה בכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה באותו תאריך

וצעדים שנוקטת  ;לרעה על דירוג אג"ח של החברה ובדבר עילות שונות בעטיין ניתן להעמידן לפרעון מיידי
 החברה לשיפור רמת הנזילות והרווחיות.

 
        

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2014במרס  23חיפה, 
 
 

  
 שותפויות, הסומך חייקין, שותפות רשומה עפ"י פקודת 

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  
ויץ.  קואופרטיב רשום בשו

  

 
 

 1 -ה 



 

 מ"בתי זקוק לנפט בע
 

 נפרד הנתונים על המצב הכספי  
 באלפי דולר

 
 בדצמבר 31ליום  
 2013 2014 מידע נוסף 
    

    נכסים שוטפים
 75,919  233,290   מזומנים ושווי מזומנים

 14,970  11,870   פקדונות
 718,671  427,947   לקוחות 

 58,379  28,696   חייבים אחרים ויתרות חובה
 39,120  13,123   נגזרים פיננסיים

 770,590  376,600   מלאי 
 --  728   נכסי מיסים שוטפים

 1,677,649  1,092,254   סה"כ נכסים שוטפים
    

    נכסים שאינם שוטפים
 636,725  651,500   , נטובגין חברות מוחזקות השקעות

 1,056  322   השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
 64,902  57,021   הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ

 50,249  63,967   ויתרות חובה לזמן ארוךהלוואות 
 45,982  9,191   נגזרים פיננסיים

 45,238  55,440  ג'4 , נטונכסי מיסים נדחים
 1,306,176  1,249,567       , נטורכוש קבוע

 6,513  6,636     , נטונכסים בלתי מוחשיים
 2,255  2,469   , נטוהוצאות נדחות

    
 2,159,096  2,096,113   שוטפים סה"כ נכסים שאינם

    
    

 3,836,745  3,188,367   סה"כ נכסים
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
 ישראל לדרברג         אהרון (אריק) יערי       עובדיה עלי            

 וכלכלה סמנכ"ל כספים                מנהל כללי                           יו"ר הדירקטוריון       
 
 
 
 
 

  .18.3.2015 , האדר תשע" ז'כ :המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 
 

 
 
 

 ווה חלק בלתי נפרד ממנוההמידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מ

 
 

 2 -ה 



 

 בתי זקוק לנפט בע"מ  
 

 נתונים על המצב הכספי הנפרד      
 באלפי דולר  

 
 

 בדצמבר 31ליום  
  2014 2013 
    

    התחייבויות שוטפות
 636,566  329,488   הלוואות ואשראי

 1,218,751  1,030,947   ספקים 
 113,649  80,476   זכאים אחרים ויתרות זכות

 1,708  --   התחייבות מיסים שוטפים
 41,706  29,798   נגזרים פיננסיים

 26,202  29,113   הפרשות
 2,038,582  1,499,822   סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות שאינן שוטפות

 621,538  500,506   התחייבויות לתאגידים בנקאיים  
 339,062  451,471    , נטואגרות חוב

 10,108  8,952   התחייבויות בגין חכירה מימונית
 1,820  39,807   , נטונגזרים פיננסיים

 40,907  33,606   הטבות לעובדים, נטו
 1,013,435  1,034,342   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

    

 3,052,017  2,534,164    סה"כ התחייבויות
    

    הון 
 805,282  805,282   הון מניות 

 31,962  31,962   פרמיה על מניות
 80,020  43,936    הוןקרנות  

 )132,536( )226,977(  הפסדים יתרת 
 784,728  654,203   סה"כ הון 

    
    

 3,836,745  3,188,367   סה"כ התחייבויות והון
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ווה חלק בלתי נפרד ממנוההמידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מ

 
 

 3 -ה 



 

 בתי זקוק לנפט בע"מ
 

 נפרד האחר  כוללוהפסד ורווח נתונים על הרווח  
 באלפי דולר   

 
 
 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2012 2013 2014 מידע נוסף 
     

 9,130,013  9,234,765  8,557,663   הכנסות
     

 9,053,044  9,102,834  8,532,674   עלות המכירות
     

 76,969  131,931  24,989   רווח גולמי
     

 )32,385( )39,696( )38,107(  ושיווקהוצאות מכירה 
 )38,539( )37,454( )23,599(  הוצאות הנהלה וכלליות  

 --  --  20,085   הכנסות אחרות
 )10,312( )18,926( )7,676(  הוצאות פרישה מוקדמת

     
 )4,267( 35,855  )24,308(  רווח (הפסד) תפעולי 
     

 6,878  34,618  63,491   הכנסות מימון
 )130,508( )157,715( )170,955(  הוצאות מימון

 )123,630( )123,097( )107,464(  הוצאות מימון, נטו
     

חברות מוחזקות, נטו ממס  )הפסדיבברווחי (חלק החברה 
 לרבות הפסדים מירידת ערך

 
 30,979 )74,171( )107,772( 

     
 )235,669( )161,413( )100,793(  הפסד לפני מיסים על הכנסה

 37,221  )5,448( 8,179  ב'4 (מיסים על הכנסה)הטבת מס 
     

 )198,448( )166,861( )92,614(   לשנההפסד 

     
כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה (הפסד) פריטי רווח 

 ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד
    

     
 )246( )1,086( 4,669   , נטו ממסתמוחזקורווח כולל אחר בגין חברות 

 --  --  )2,140(   , נטו ממסשינוי בעלויות גידור שווי הוגן
החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור תזרימי 

 מזומנים, נטו ממס
  

 --    
 

 -- 
 
)104( 

     
כולל אחר לשנה שיועבר לרווח והפסד, נטו  )הפסדרווח (

 ממס
  2,529 )1,086( )350( 

     
     פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

     
 )2,927( 4,230  )1,327(  תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס מדידה מחדש של

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

 
)18,371( 

 
)1,803( 

 
)10,800( 

 )256( )5,565( )20,472(  , נטו ממסמוחזקות חברות בגין אחר כולל הפסד
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 כולל אחר, נטו ממס 
  

)617( 
 
)3,701( 

 
 109 

 
 , נטו ממסלשנה שלא יועבר לרווח והפסדכולל אחר הפסד 

  
)40,787( 

 
)6,839( 

 
)13,874( 

     

 )212,672( )174,786( )130,872(   לשנההפסד כולל 
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 מ"בתי זקוק לנפט בע
 

  יםנפרדהנתונים על תזרימי המזומנים  
 דולרבאלפי 

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 2012 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 )198,448( )166,861( )92,614(  לשנההפסד 

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 
 מפעילות שוטפת:

   

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים  
 137,273  סעיף א') –(נספח א' 

 
 268,378 

 
 243,602 

  44,659  101,517  45,154 
 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 

 535,922  סעיף ב') –(נספח א' 
 
)61,308( 

 
 504,461 

 )1,575( )6,731( 7,308  , נטו)ששולםשנתקבל (מס הכנסה 
 548,040  33,478  587,889  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

    
    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 464  1,236  17,045  ריבית שהתקבלה
 )18,340( )5,117( )5,012( , נטונותבפקדוה יעלי

 --  691  178  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
 )23(  --  --  השקעות בחברות מוחזקות 

 71,422  --  --  ם, נטוימימוש השקעות בנכסים פיננסי
 311  385  475  הלוואות לזמן ארוך מאחרים, נטוהחזר 

 5,464  12,100  5,685  החזר הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ                                                
 )284,283( )85,558( )43,083( רכישת רכוש קבוע

 )203( )3,599( )1,393( רכישת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות
    

 )225,188( )79,862( )26,105( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
    

    מימוןפעילות לתזרימי מזומנים 
 --  150,612  --  הנפקת זכויות, נטו

 58,120  )89,258( )293,721( אשראי לזמן קצר, נטו
 8,067  )8,473( )31,547( קבלת (החזר) פקדונות מלקוחות, נטו

 )110,706( )118,967( )126,764( ריבית ששולמה 
 14,655  51,776  20,116  עסקאות בנגזרים, נטו

מפעילות מימון עם חברות  עליה (ירידה) במזומנים
 מוחזקות

 39,516 )50,412(  54,696 

 232,022  55,000  --  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
 )197,118( )138,228( )99,560( מתאגידים בנקאיים לזמן ארוךפרעון הלוואות 

 )137,893( )175,671( )185,954( אגרות חוב ןפרעו
  --  202,413  274,741  אגרות חוב, נטו הנפקת

 )5,891( --  --  עלויות גיוס אשראי
    

 )84,048( )121,208( )403,173( מימון פעילות לששימשו מזומנים נטו 
        

 238,804  )167,592( 158,611  גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
השפעת תנודות בשער החליפין על  יתרות מזומנים 

 )1,240( ושווי מזומנים
 
 934 

 
 2,870 

 903  242,577  75,919  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
    

 242,577  75,919  233,290  מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
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 בתי זקוק לנפט בע"מ
 

 (המשך) יםנפרדהנתונים על תזרימי המזומנים   
 באלפי דולר 

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

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 
 2014 2013 2012 

   א.  הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
    

 64,268  91,742  90,891  פחת והפחתות
 111,232  115,852  114,750  הוצאות מימון, נטו 

 10,013  )10,575( )12,665(  שינויים נטו בשווי הוגן של נגזרים
הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה  שלשינויים בשווי הוגן 

 5,606  בע"מ
 
)7,986( 

 
)6,392( 

 107,772  74,171  )30,979(   נטוחברות מוחזקות, (ברווחי) חלק בהפסדי 
 --  --  )20,085( רווח מסילוק תכנית הטבה מוגדרת

 )7,702(  )385( )2,413( , נטוושינוי בפקדונות הגנות מלאימפקדונות  רווח
 1,632  111  347  תשלום מבוסס מניותעסקאות 

 )37,221( 5,448  )8,179( )הטבת מסמיסים על הכנסה (

  137,273  268,378  243,602 
    

    ב.  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
    

 )303,786( 20,324  290,724  ירידה (עליה) בלקוחות
 40,317  5,396  64,823  ירידה בחייבים אחרים ויתרות חובה

 55,901  70,235  393,990  ירידה במלאי
 681,413  )168,356( )180,764( בספקים(ירידה) עליה 

 34,299  11,537  )31,592( הפרשותועליה (ירידה) בזכאים אחרים, יתרות זכות 
 )3,683( )444(  )1,259( ירידה בהטבות לעובדים, נטו

  535,922  )61,308(  504,461 
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 מידע נוסף

 כללי - 1באור 

והתוספת  'ג9בהתאם להוראות תקנה מוצג  31.12.2014ליום כספי נפרד של החברה מידע  .א
יש לקרוא אותו  .1970-העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל

 .(להלן: "הדוחות המאוחדים") 31.12.2014כספיים המאוחדים ליום העם הדוחות ביחד 

 הגדרות: .ב
 

 בתי זקוק לנפט בע"מ. –החברה 

 דוחות החברה.שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא עם  חברות, - מאוחדות חברות

בדוחות הכספיים  חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה -חברות מוחזקות  
 מאזני.העל בסיס השווי 

  :החברה עסקי מצב .ג

 . דולר מליון 408 -בסך של כ 31.12.2014יום גרעון בהון החוזר לחברה ל
מליון  167 -כומליון דולר  93 -כ בסך של לאחר מס הפסד החברהרשמה  2013 ,2014ים בשנ

מליון  36 -כרווח תפעולי של ומליון דולר  24 -כ תפעולי בסך שלהפסד  ;, בהתאמהדולר
בסך ומליון דולר   588 -של כחיובי בסך תזרים מזומנים מפעילות שוטפת  ;בהתאמה ,דולר
 , בהתאמה;מליון דולר 33 -של כ

לרבות אינדיקטורים העלולים להשפיע לפרטים בדבר דירוג אגרות החוב של החברה וכאו"ל 
לרעה על דירוג החברה; הצעדים בהם נוקטות החברה וכאו"ל לשיפור רמת הנזילות 
והרווחיות; ערבות החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב של כאו"ל שתוקפה עד ליום 

 ג' בדוחות המאוחדים.1אישור תיקון שטר הנאמנות של אג"ח כאו"ל, ראה באור  ;1.4.2015

 מדיניות חשבונאית - 2באור 

בדוחות   3המידע הכספי הנפרד נערך והוצג בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 
פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין  ,המאוחדים

 חברות מוחזקות, כמפורט להלן:

ובהתאם לסיווגם בחברה עצמה כחברת אם הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם  .א
נכסים והתחייבויות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, למעט יתרות 

   חברות מוחזקות, נטו.בגין יתרות סעיף בדוח זה בומוצגים נטו המיוחסים לחברות מוחזקות 

וחדים, המיוחס הסכום נטו, בהתבסס על הדוחות המא משקפותיתרות בגין חברות מוחזקות  .ב
 .הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות בגין חברות מוחזקותסך לחברה, של 

סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים  .ג
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, למעט 

 סוגי ההכנסות וההוצאות. י, תוך פירוט לפברות מוחזקותסכומי הכנסות והוצאות בגין ח

חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך  .ד
  .ההוצאות בהתבסס על הדוחות המאוחדים בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות

לולים בדוחות כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכסכומי תזרימי המזומנים  .ה
המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), כשהם לקוחים מתוך 
הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה 
ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה 

ן בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות ופעילות מימו
 המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.

יתרות, הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות  .ו
המאוחדים, נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל 
הרווח הכולל, באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול 

סדים) נטו שנדחו מוצגים בניכוי (כתוספת) מסעיפי חלק החברה צדדים שלישיים. רווחים (הפ
 ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות. 
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 חברות מוחזקות - 3באור 

 בדוחות המאוחדים. 9באור ראה לפרטים בדבר חברות מוחזקות 

 סים על ההכנסהימ - 4באור 

 כללי .א

. 1961מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א  החברה נישומה בישראל בהתאם להוראות פקודת
 ,לפרטים נוספים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה והוראות החוק והתקינה מהן מושפעת

 .מאוחדיםהבדוחות  א'16ראה באור 

 סים על הכנסה:ימ(הוצאות) מרכיבי הכנסות  .ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2012 2013 2014 ) מיסים שוטפיםתצאווה( כנסותה
 --  --  )871( בגין התקופה השוטפתמיסים 
 --    13,371  5,466  בגין שנים קודמותמיסים 

  4,595  13,371  -- 
    מיסים נדחיםת) צאווה( כנסותה

 34,437  )13,335( 3,584  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים
עור המסישבשינוי        -- )5,484 (  2,784 

  3,584 )18,819(  37,221 
 37,221  )5,448( 8,179  (מיסים על הכנסה) הטבת מס 

    

 והתנועה בהם: שהוכרו סים נדחיםינכסי והתחייבויות מ .ג
  

 רכוש 
 קבוע 

 
  הטבות 

 לעובדים

  הפסדים
  להעברה

 לצרכי מס

 
 

 אחרים 

 
   סך 

 הכל
      

בות) מס נדחה  ליום ייתרת נכס (התחי
1.1.2013 )84,149(  20,973  119,704  6,073  62,601 

      
 1,335  --  1,335  --  --  חברה מוחזקת לצרכי מס ע"יניצול הפסדים 

      
 121  927  --  )806( --  שינויים אשר נזקפו ישירות לרווח כולל אחר

      
 )5,484( )137( 14,236  3,873  )23,456( שינוי בשיעור המס

      
 )13,335( 599  4,293  2,416  )20,643( והפסדשינויים אשר נזקפו לרווח 

      
בות) מס נדחה  ליום ייתרת נכס (התחי

31.12.2013 
 
)128,248( 

 
 26,456 

 
 139,568 

 
 7,462 

 
 45,238 

      
 )441( --  )441( --  --  חברה מוחזקת לצרכי מס ע"יניצול הפסדים 

      
 7,059  6,806  --  253  --  נזקפו ישירות לרווח כולל אחר שינויים אשר

      
 3,584  7,266  11,840  )11,104( )4,418( והפסדשינויים אשר נזקפו לרווח 

      
בות) מס נדחה ליום ייתרת נכס (התחי

31.12.2014 )132,666(  15,605  150,967  21,534  55,440 
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 המשך - מיסים על ההכנסה - 4באור 

  
 מיסים על הכנסה שהוכרו ישירות ברווח כולל אחר: .ד

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2014 2013 2012 

    
בשווי הוגן של וגידור שווי הוגן  בעלויותשינוי נטו 

אגרות החוב שיועדו בשווי ההוגן דרך רווח והפסד, 
 6,689  המיוחס לשינוי בסיכון אשראי

 
 100 

 
 1,895 

 399  )806( 253  תוכנית הטבה מוגדרתשל  מדידה מחדש

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
 117  רווח כולל אחר 

 
 827 

 
)15( 

    
  7,059  121  2,279 

בדוחות ו' 16ראה באור בדבר מיסים על ההכנסה ושומות מס של החברה, לפרטים נוספים 
 .המאוחדים

 והתקשרויות התחייבויות תלויות – 5באור 
  

בדוחות   20ראה באור להן לפרטים בדבר התחייבויות תלויות והתקשרויות שהחברה הינה צד 
 .המאוחדים
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 מכשירים פיננסיים - 6באור 

 סיכון נזילות .א

וזאת  בסכומים בלתי מהוונים פיננסיותלהלן מועדי הפרעון החוזיים של התחייבויות 
 :, כולל אומדן תשלומי ריביתהחזויים למועד הדיווח עתידייםהשערים הבהתבסס על 

  
 31.12.2014ליום  
 תזרים מזומנים חוזי 
הערך  

 בספרים
 עד 

 שנה 1
1-2  

 שנים  
2-5 

 שנים 
 מעל

 שנים 5 
סה"כ תזרים 

   ) 5(מזומנים חוזי
       שאינן נגזרים התחייבויות פיננסיות

 71,723  --  --  --  71,723  68,284  )4, ()1(הלוואות ואשראי לזמן קצר 
 1,032,047  --  --  --  1,032,047  1,030,947    ) 4( ספקים

 73,837  --  --  --  73,837  73,837  )1(זכאים אחרים ויתרות זכות 
 683,616  108,453  330,187  108,259  136,717  578,179  )3( )2(אגרות חוב 

 787,729  199,889  297,933  117,627  172,280  657,843  )3) (2(התחייבויות לתאגידים בנקאיים  
 24,846  21,386  2,076  692  692  9,013  )2(התחייבות בגין חכירה מימונית  

  2,418,103  1,487,296  226,578  630,196  329,728  2,673,798 
       

      מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות   
 19,638  5,787  11,283  2,412  156  14,326  )2( חוזי החלפת מטבע וריבית לגידור

 46,302  2,794  25,440  9,741  8,327  30,289  )2( אחריםוריבית חוזי החלפת מטבע 
 23,133  --  2,918  --  20,215  23,133  )2( אחרים נגזרים פיננסיים

 2,339  --  --  390  1,949  2,241  )2(אחרים  החלפת ריביתחוזי 
  69,989  30,647  12,543  39,641  8,581  91,412 

       
 2,765,210  338,309  669,837  239,121  1,517,943  2,488,092  סך הכל

 
 31.12.2013ליום  
 חוזיתזרים מזומנים  
הערך  

 בספרים
 עד 

 שנה 1
1-2  

 שנים  
2-5 

 שנים 
 מעל

 שנים 5 
סה"כ תזרים 

   ) 5(מזומנים חוזי
       התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

 337,116  --  --  --  337,116  322,930  )4, ()1(הלוואות ואשראי לזמן קצר 
 1,220,992  --  --  --  1,220,992  1,218,751    ) 4(ספקים

 111,419  --  --  --  111,419  111,419  )1(זכאים אחרים ויתרות זכות 
 627,321  88,431  207,554  124,688  206,648  540,130  )3( )2(אגרות חוב 

 941,415  301,362  328,230  160,284  151,539  756,881  )3) (2(התחייבויות לתאגידים בנקאיים  
 28,642  24,762  2,328  776  776  10,172  )2(התחייבות בגין חכירה מימונית    

  2,960,283  2,028,490  285,748  538,112  414,555  3,266,905 
       

      מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 
 792  --  --  --  792  792  אופציות לרכישת אג"ח סדרה א

 2,676  --  --  --  2,676  2,676  מטבעחוזי החלפת 
 34,628  --  --  --  34,628  34,628  )1( אחרים נגזרים פיננסיים

 5,643  --  282  1,648  3,713  5,430  )2( החלפת ריביתחוזי 
  43,526  41,809  1,648  282  --  43,739 

       
 3,310,644  414,555  538,394  287,396  2,070,299  3,003,809  סך הכל

       
 .ללא חלויות שוטפות    )1(

 .כולל חלויות שוטפות    )2(

  .ונכיון אגרות חוב גיוסללא עלויות )    3(

 . המאזןמדן תשלומי ריבית בגין יתרות פתוחות ליום וכולל א    )4(

 בעסקת זמינות מלאי כמפורט בבאור PUT לא כולל התחייבויות חוץ מאזניות לרבות בגין מימוש אופציות     )5(
    .לדוחות המאוחדים 6ג'20
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 המשך -מכשירים  פיננסיים   - 6באור 

 המשך  –סיכון נזילות  .א

בגין התחייבויות מסוימות לתאגידים בנקאיים ואגרות חוב, החברה כפופה לאמות מידה 
בדוחות המאוחדים). אי עמידה באמות מידה פיננסיות עשויה  14-ו 13 יםפיננסיות (ראה באור

להביא לפרעון ההתחייבויות במועד מוקדם מזה המוצג בטבלה לעיל. תשלומי ריבית בגין 
 עשויים להיות שונים מהסכומים המוצגים בטבלה לעיל. משתנההתחייבויות בריבית 

 סיכון מדד ומטבע חוץ .ב

 כדלקמן:הינה חשיפת החברה לסיכון מדד ולמטבע חוץ 

 31.12.2014ליום  
לא  

 פיננסי פיננסי
ללא ש"ח   

 הצמדה 
 צמודש"ח 

 מדד  
 
 )1( דולר

 
 סה"כ

      נכסים:
 233,290  208,190  --  25,100  --  מזומנים ושווי מזומנים

 11,870  11,870  --  --  --  פקדונות  
 427,947  316,964  --  110,983  --  לקוחות

 26,208  --  --  537  25,671  )2(חייבים אחרים ויתרות חובה 
 3,746  209,543  --  )205,797( --  )2(נגזרים פיננסיים 

 728  --  --  --  728  נכסי מיסים שוטפים
השקעות בנכסים פיננסיים בשווי 

 322  --  --  --  322  )4(הוגן דרך רווח כולל אחר 
 64,148  61,051  --  550  2,547  )3הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך (

 18,569  )79,935( 98,504  --  --  )3(נגזרים פיננסיים 
 786,828  727,683  98,504  )68,627( 29,268  סה"כ  נכסים

      

      התחייבויות:
 )68,284( )64,427( --  )3,857( --  )2הלוואות ואשראי (

 )1,030,947( )967,789( --  )63,158( --  ספקים
 )79,854( )380( )592( )5( )72,865( )6,017( )2זכאים אחרים ויתרות זכות (

 )19,831( )19,831( --  --  --  )2נגזרים פיננסיים (
 )29,113( --  --  --  )29,113( הפרשות

 )639,586( )657,843( --  --  18,257  ) 3התחייבויות לתאגידים בנקאיים (
 )573,594( --  )403,646( )174,533( 4,585  )3אגרות חוב (

 )9,013( --  )9,013( --  --  )3התחייבויות בגין חכירה מימונית (
 )49,775( )581,315( 339,237  192,303  --  )3נגזרים פיננסיים (

 )34,167( --  --  --  )34,167( )3הטבות לעובדים, נטו  (
 )2,534,164( )2,291,585( )74,014(  )122,110( )46,455( סה"כ התחייבויות

      
 .לא מהותיות במטבעות אחריםכולל יתרות     ) 1(

 ללא חלויות שוטפות.   )  2(

 כולל חלויות שוטפות.    ) 3(

 השקעה במניות המהווה פריט פיננסי לא כספי.     )4(

אלפי  3,179אחרים בסך וסדות מיתרת מוסדות מע"מ וכן אלפי דולר בגין  4,473סך יתרה בכולל      )5(
 .פיננסי מכשיר דולר שאינן מהוות
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 המשך -מכשירים  פיננסיים   - 6באור 

 המשך  –סיכון מדד ומטבע חוץ   .ב
  

 31.12.2013ליום  
לא  

 פיננסי פיננסי
ללא ש"ח   

 הצמדה 
 צמודש"ח 

 מדד  
 
 )1( דולר

 
 סה"כ

      נכסים:
 75,919  3,432  --  72,487  --  מזומנים ושווי מזומנים

 14,970  14,970  --  --  --  פקדונות  
 718,671  418,067  --  300,604  --  לקוחות

 51,992  --  --  )5(37,224  14,768  )2(חייבים אחרים ויתרות חובה 
 5,119  5,119  --  --  --  )2(נגזרים פיננסיים 

השקעות בנכסים פיננסיים בשווי 
 )4(הוגן דרך רווח כולל אחר 

 
 1,056 

 
 -- 

 
 -- 

 
 -- 

 
 1,056 

 50,541  49,516  --  1,025  --  )3הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך (
 79,983  )400,142( 455,436  24,689  --  )3נגזרים פיננסיים (

 998,251  90,962  455,436  436,029  15,824  סה"כ  נכסים
      

      התחייבויות:
 )322,930( )280,579( --  )42,351( --  )2הלוואות ואשראי (

 )1,218,751( )1,149,985( --  )68,766( --  ספקים
 )112,624( )4,375( )966( )6()106,078( )1,205( )2זכאים אחרים ויתרות זכות (

 )1,708( --  --  --  )1,708( שוטפיםהתחייבויות מיסים 
 )38,096( 222,317  )792( )259,621( --  )2נגזרים פיננסיים (

 )26,202( )1,772( --  )24,430( --  הפרשות
 )734,118( )756,881( --  --  22,763  )3התחייבויות לתאגידים בנקאיים (

 )540,119( --  )515,673( )24,457( 11  )3אגרות חוב (
 )10,172( --  )10,172( --  --  )3התחייבויות בגין חכירה מימונית (

 )5,430( )5,430( --  --  --  )3נגזרים פיננסיים (
 )41,868( --  --  --  )41,868( )3הטבות לעובדים, נטו  (

 )3,052,018( )1,976,705( )527,603( )525,703( )22,007( סה"כ התחייבויות
      

 .לא מהותיות במטבעות אחריםכולל יתרות  )   1(

 ללא חלויות שוטפות. )   2(

 כולל חלויות שוטפות. )   3(

 השקעה במניות המהווה פריט פיננסי לא כספי. )4(

 אלפי דולר בגין יתרת מע"מ שאינה מהווה מכשיר פיננסי. 35,075 -כולל סך של כ )5(

 מהווה מכשיר פיננסי.  אינהאלפי דולר בגין יתרת מוסדות ש 7,312 -סך של כ )    כולל6(
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 עם חברות מוחזקות מהותיות התקשרויות -7באור 

  , כימיקלים וחומרי עזרמלאי חלפיםהסכם  .א
לצורך איחוד מערך שרשרת האספקה של קבוצת בזן, הכולל את יחידות הרכש, 
ההתקשרויות והמחסנים, במסגרת שילוב המטות והאינטגרציה של מערכות חברות 

 בין היתר:לפיו  בנותחברות ההבהסכם עם  2012בשנת החברה הקבוצה, התקשרה 

תמורת  ןעזר שלהאת מלאי החלפים, הכימיקלים וחומרי ה לבזן מכרוחברות הבת  .1
וכן , 1.1.2012יום חברות הבת לקלית המופחתת של המלאי בספרי ימחיר העלות הש

 לקבלת שירותים מנותני שירותים וקבלנים שונים. ןאת ההסכמים שלה חברהל מחוה
 

עלות מכירתם החוזרת של החלפים, הכימיקלים וחומרי העזר מהחברה לחברות הבת  .2
ע"י  2012נרכשו החל משנת וכן עלות מכירתם של חלפים, כימיקלים וחומרי עזר אשר 

על פי עלות הפריט בספרי החברה במועד  נקבעתאת חברות הבת,  משמשים והחברה 
ות הבנות על ידי נותני שירותים . מתן שירותים לחברלחברת הבת כל ביצוע מכירה

 על בסיס עלות בפועל לחברה. מתבצעתקשורים בהסכמים עם החברה,  אשרוקבלנים 
 

באופן יחסי לשיעור  נקבעתעלות המימון ואחזקת המלאי בין חברות הקבוצה  .3
וייקבע המלאים המוחזקים על ידי כל אחת מחברות הקבוצה ביום מכירת המלאים 

 ביעת היחס כאמור.מנגנון עדכון בקשר לק
 

 .כל האישורים הנדרשים לעסקה התקבלו

 הסכם חלוקת הוצאות המטה  .ב

, להסדרת 1.1.2011בנות שתוקפו החל מיום ההחברה התקשרה בהסכם עם החברות 
אספקת שרותי ניהול ותפעול פונקציות המטה השונות בין חברות קבוצת בזן, והקצאת 

ידי יחידות המטה של חברות הקבוצה,  עלויות השכר המשולמות לצדדים שלישיים על
לחברה המקבלת בפועל את השירות הרלבנטי. ההתקשרות הינה לטובת החברות, במהלך 

 העיסקה אושרה בידי דירקטוריון החברה. העסקים הרגיל ובתנאי שוק.

 או.אר.אל שיפינג בע"מ ,הבת חברת עם החברה של ההתקשרות הסכם ממערך כחלק .ג
  החברה בשנת נתנה, או.אר.אל י"ע והפעלתה אוניה החכרת ורךלצ ,(להלן:"או.אר.אל")

כחלק ממערך  ,בנוסף ..אלאראו.התחייבויותיה של  להבטחת מוגבלת בלתי ערבות 2010
נקבע מנגנון  ,לצורך החכרת אוניה והפעלתה או.אר.אל.הסכם ההתקשרות של החברה עם 

ניה ובגין תוספת העלות הנובעת מהפעלת הא או.אר.אלתחוייב על ידי  החברה לפיותשלום 
ניה הישראלית ואת כל תוצאות פעילות האהחברה ניה ישראלית ובנוסף תעביר וכא

במהלך תקופת הדוח הגיע ההסכם לידי  .בניכוי עמלה או.אר.אלהחברה להמנוהלות על ידי 
לאחר סיום פקע י ,שנתנה בזן ,הערבותתוקף  ניה.וסיומו ואו.אר.אל חדלה את תפעול הא

 ההתחשבנות בגין פעילות האוניה הישראלית עם בעליה.
 

 לאספקת חומרי זינה לכאו"ל   מיםהסכ .ד
 
אשר הסדיר נחתם הסכם בין החברה, מפ"ב וכאו"ל (להלן: "ההסכם"),  2004בשנת  .1

התחייבות בזן לאספקת חומרי היבטים שונים במערכת היחסים בין הצדדים  וביניהם 
 .גלם

 
הודיעה החברה לכאו"ל שהמחתה לבית זקוק אשדוד חלק  2006בחודש יוני 

לכאו"ל, זאת החל ממועד גלם מהתחייבויותיה ומזכויותיה בקשר לאספקת חומרי 
 הפעלת המתקנים שהוקמו במסגרת תוכנית ההרחבה.

 
בעקבות הסכם החלפת המניות בין החברה ומפ"ב, בוטלו כל  31.12.2009ביום 

החברה למרות האמור לעיל התחייבה  .חברות כולל הסכם הבעליםההסכמים בין ה
כאמור,  חלפת מניותהעסקת שחלו עובר ל להמשיך ולספק לכאו"ל חומרי זינה בתנאים

 בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם. וזאת 
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 מ"לנפט בעבתי זקוק 
 

 מידע נוסף למידע כספי נפרד 
 באלפי דולר

 
 המשך -עם חברות מוחזקות מהותיות התקשרויות – 7באור 

 
 המשך -הסכמים לאספקת חומרי זינה לכאו"ל  ד.

 
הגיעו להסכמות על  כאו"לו החברה )2014בשנת  שחלובתוספת עדכונים ( 2013בשנת  .2

וחומרי ההחזר  חברההכאו"ל מעדכון ושינוי מחירי חלק מחומרי הגלם שרוכשת 
חברה, כך שתתבססנה על המחיר המשוקלל ליחידת אנרגיה במפעלי כאו"ל לשמוכרת 

ן עושות שימוש בפועל (גז טבעי החברות בהתחשב בתמהיל מקורות האנרגיה בו ה
ומזוט) ומחיריהם. בין היתר, ההסכמות מאריכות את תוקפם של ההסכמים הקיימים 
לאספקת חומרי גלם וחומרי החזר וכן נקבעו בהן מחירים מבוססי גז טבעי לזרמים 
שלא ניתן היה להעבירם בין החברות  בשל העדר גז טבעי או העדר מתקנים מתאימים 

 לקליטתם. 
 

תוקפן של ההסכמות הינו מיום  ,2012כפי שסוכם בין הצדדים ברבעון הרביעי של שנת 
, כשלאחר מכן הן תתחדשנה באופן אוטומטי לתקופות 31.12.2013עד ליום  1.10.2012

נוספות של שנה כל אחת, אלא אם כן ניתנה הודעה מוקדמת על ידי אחד הצדדים לגבי 
הודעה מוקדמת כאמור לא תחול על הסכמים הזכות למתן  .חידושן של ההסכמות-אי

קיימים לאספקת חומרי גלם וחומרי החזר בין החברות שבהם נקבעו תקופות וכמויות 
 אספקה מוגדרות. 

 
 החברהדירקטוריון וכן אושרו ע"י  כאו"לאושרו על ידי דירקטוריון ועדכונן ההסכמות 

 .20.8.2014-ו 4.3.2014 מיםבי
 

לטובת פעילות רכש חומרי גלם  לאו.אר.אל. טריידינגמליון אירו  17 -כ בזן נתנה ערבות בסך .ה
 ומכירתם לדוקור. מספקי חומרי הגלם של דוקור

 
 כאו"לטובת ערבות להעמדת  .ו

חתמה החברה על כתב ערבות לטובת מחזיקי אגרות החוב של כאו"ל. ביום  18.7.2013ביום 
ם אשר העניקו לכאו"ל מימון העמידה החברה ערבות לטובת הבנקים הישראליי 5.8.2013

העמידה החברה ערבות לטובת הבנקים הזרים אשר העניקו  18.8.2013לזמן ארוך וביום 
. 1.4.2015ועד ליום  1.4.2013כתב הערבות ניתן לתקופה שמיום לכאו"ל מימון לזמן ארוך. 
 המאוחדים. דוחות בג' 13 -ג' ו1לפרטים נוספים ראה באור 

 
 חברות הקבוצה אשראי .ז

 
 החברה מעמידה לחברות הקבוצה או מקבלת מחברות הקבוצה אשראי דולרי בתנאי שוק

וליום  31.12.14ליום  5.2% -. שיעור הריבית הינו כ(ריבית ליבור+מרווח) מקובלים
31.12.2013. 

  תקופת הדוח לאחר מהותייםאירועים  - 8באור 
 

 .בדוחות המאוחדים 31ראה באור נוספים לפרטים 
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  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

  ב(א):9ועל הגילוי לפי תקנה 

  

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

  הם:למועד הדוח לעניין זה, חברי ההנהלה 

 מנהל כללי. – אהרון (אריק) יערי .1

  סמנכ"ל כספים וכלכלה. –ישראל לדרברג  .2

 :הדוחלמועד  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 

  סמנכ"ל תכנון משולב וסחר. – ןכה לימור פשר

  היועצת המשפטית.  –מיכל מינצר 

  סמנכ"ל טכנולוגיות ופרויקטים. –ירון נמרוד 

  .סמנכ"ל שיווק ומכירות – חנא מארק

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

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

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

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

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

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

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח 
  .הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה

 הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח
) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של 1( הדירקטוריון כללה:

) בקרות על 3) בקרות על תהליך ההכנסות; (2דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע (
) 5) בקרות על תהליך המלאי (נפט גולמי ותזקיקים); (4; (ותזקיקים תהליך רכש נפט גולמי

  התחייבויות תלויות; בקרות על תהליך

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, 
הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  היא אפקטיבית. 31.12.2014ליום הגילוי בתאגיד 
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  הצהרות מנהלים: 

  

  ):1ב(ד)(9 הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  .א

  מצהיר כי: אהרון (אריק) יעריאני,   

התאגיד) לשנת  –בחנתי את הדוח התקופתי של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  )1
  .הדוחות) –(להלן  2014

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

  .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 

  .חסים הדוחותהמזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתיי

מאזן גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  )4
ביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי ו

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

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

, שבה מעורב המנהל הכללי כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית  )ב(
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

  .משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים   )א(
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח 

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  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות  )ב(
תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח 
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  .לכללי חשבונאות מקובלים

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל   )ג(
לה לגבי הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנה

  האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

  

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

  

  

18.3.2015          

                          

  יערי(אריק)  אהרון      

  מנכ"ל       
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  ):2ב(ד)(9 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת  .ב

  מצהיר כי: לדרברג ישראל, אני    

של בתי זיקוק  בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים ותהדוח את בחנתי )1
  הדוחות). –(להלן  2014התאגיד) לשנת  –לנפט בע"מ (להלן 

 אינםוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  הכספייםידיעתי, הדוחות  לפי )2
 עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים
 אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית
  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים

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

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים

 מאזן ולוועדת לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי )4
 לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד דירקטוריון של וביקורת
  :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

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

 מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, 
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 

ש בו להטיל ספק במהימנות לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שי
  –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין. וכן 

 הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  )ב(
 תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או

  .הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי

  :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד, אני )5

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

לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד  מובאולמידע כספי אחר הכלול בדוחות,  
  –ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות. וכן 

 ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  )ב(
 הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת

 בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי
  .מקובלים חשבונאות לכללי

את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  הערכתי  )ג(
 האחר הכספי ולמידע הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככלהגילוי, 
 הובאו כאמור הערכתי לגבי מסקנותיי. הדוחות למועד בדוחות הכלול
  .זה בדוח ומשולבות וההנהלה הדירקטוריון לפני

  

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

  

18.3.2015          

            

  

  ,לדרברג ישראל

  וכלכלה כספים"ל סמנכ
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          לכבוד 

 ("החברה" או" בז"ן)" בתי זיקוק לנפט בע"מ

 חיפה

 

 א.ג.נ., 

 הנדון: בחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים )מגזר הזיקוק( של בז"ן

 

לבחון האם חלה ירידת ערך של נכסי מגזר  על ידי הנהלת בז"ן 2015נתבקשנו בחודש ינואר 

הדלקים )מגזר הזיקוק(, המהווה יחידה מניבת מזומנים. עבודתנו נערכה על פי הנחיות תקן 

 ."IAS 36 - Impairment of Assets"חשבונאות בינלאומי 

 

לצורך עבודתנו הסתמכנו על טיוטת דוחות כספיים של בז"ן ושל החברות הבנות העיקריות שלה 

, על דוחות כספיים מבוקרים 30.9.2014, על דוחות כספיים סקורים של בז"ן ליום 31.12.2014-ל

 2011-2013, על דוחות ניהוליים שהתקבלו מהנהלת בז"ן לגבי הפעילות בשנים 2011-2013לשנים 

, על תחזית רב שנתית ועל נתונים כספיים, הערכות 2015, על תקציב לשנת 1-9/2014ובתקופה 

KBCרת חבחוות דעת כמו כן, הסתמכנו על ידע אחר, שהתקבלו מהנהלת בז"ן. הנהלה ומ
באשר  1

, הסתמכנו על נתונים פומביים בנוסףמרווחי הזיקוק במגזר הדלקים. ת התפתחותחזית ל

 וסקירות אשר פורסמו על ידי בז"ן ועל הענפים בהם היא פועלת.

 

לידיעתנו דבר העלול להצביע על חוסר , ולא בא הסתמכנו על מקורות הנראים לנו כאמינים

לא בדקנו את הנתונים, ולפיכך עבודתנו אינה מהווה אימות  סבירות הנתונים בהם השתמשנו.

 לנכונותם, לשלמותם ולדיוקם של נתונים אלה.

 

                     נאמד   31.12.2014ההשבה של מגזר הדלקים ליום -שביצענו עולה, כי הסכום בר מההערכה

שנמסר לנו, הערך הפנקסני של  כפי. דולר מיליון 1,830-כ ובממוצע, דולר מיליון 1,871-1,788-כב

 ליום נכון, האמור לאור. 2דולר מיליון 1,643-כ הינו, תאריך לאותובז"ן  בספרינכסי מגזר הדלקים 
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אשר הוערך  ,שווי שימושהערכת על  מגזר הדלקים התבססהההשבה של -הערכת הסכום בר

(. השווי המתקבל בשיטה זו DCF - Discounted Cash Flowבשיטת היוון תזרימי המזומנים )

 מוחשיים ובלתי מוחשיים. נכסיםב לרבות השימוש, המגזרמשקף את השווי הכולל של פעילות 

 

הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון בעיתוי מסוים, על בסיס נתונים 

 ידועים ותחזיות שנאמדו על בסיס מידע זה. 

 

                                                 
מחברת  Duncan Micklemידי מר על  ניתנה 2015במרץ  18 "ן מיוםבזהגולמי ותזקיקי  הנפטתחזית למחירי   1

KBC חברת ייעוץ בינלאומית בתחום האנרגיה, המצורפת כנספח א' לחוות דעתנו. מר ,Micklem  הסכים
 חוות דעתו בחוות דעתנו.לאזכורה ולהכללתה של 

 .4.3.2015 יוםשהתקבלה מהחברה ב 2014 לשנתנפרדים של בז"ן  כספיים דוחות טיוטת פי על  2



 

 ב 

בחינת ל ו, אשר שימשההנחות והניתוחיםכוללת תיאור המתודולוגיה ועיקרי  בחינת ירידת הערך

, אינו מתיימר להיות מלא ומפורטהחברה והנהלים אשר יישמנו תיאור עם זאת,  ירידת הערך.

 בחינת ירידת הערך אינה מהווה הערכת שווי של נכסי בז"ן.אלא מתייחס לעיקריים שבהם בלבד. 

 

ברצוננו לציין, . בז"ןשל  בפרסומים לציבוראנו מסכימים, כי חוות דעתנו זו תיכלל ו/או תאוזכר 

בז"ן. לדעתנו ההחזקה מחזיקים במניות  ,בע"מ, לרבות הח"מ קוגנום ייעוץ כלכלישותפים בכי 

במניות אינה מהותית לתיק הנכסים ואין בה בכדי להשפיע על שיקול דעתנו לעניין בחינת ירידת 

בחינת ירידת במסגרת התקשרותנו לביצוע  .תלות וביניכםלא מתקיימת בינינו , כי הערך. כן נציין

ור שהוא, למעט במקרה של זדון הוגבלה אחריותנו הכספית הכוללת כלפיכם מכל מק ערךה

דולר. בנוסף, ניתן לנו אלף  100הקשור באחריותנו בקשר לביצוע הערכה זו, לסך של מצדנו, בכל 

שיפוי, לפיו אם ניתבע לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בהליך משפטי בגין עילה העלולה לנבוע, 

רות אשר נוציא או נדרש לשלם במישרין או בעקיפין מחוות דעת זו, תשפו אותנו בגין הוצאות סבי

עבור ייצוג, ייעוץ משפטי, ייעוץ מקצועי, התגוננות מפני הליכים משפטיים, מו"מ וכיו"ב, וכן תשפו 

דולר. לא תחול כל חובת  אלף 100-אותנו בגין סכום בו נחויב בהליך משפטי, לשלם לצד ג', מעבר ל

 אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת בזדון. שיפוי

 

 . להלן חוות דעתנו.2014בדצמבר  31-אריך הקובע לחוות דעתנו הינו ההת

 

 בברכה,

 

 ____________ 

 אורי כהן*

 קוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ**

 

 

 2015במרץ  18: תאריך
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 רקע ומטרת העבודה .1

הינה קבוצה תעשייתית העוסקת בעיקר בייצור  "(החברה" או "בז"ןבתי זיקוק לנפט בע"מ )"

מוצרי נפט וחומרי גלם לתעשיית הכימיה והפלסטיקה. הפעילות מרוכזת בשלושה תחומים 

 זיקוק(, הפטרוכימיה והסחר. מגזרי הדלקים ) -משיקים, המדווחים כמגזרים נפרדים 

מגזר הדלקים הינו מגזר הפעילות העיקרי. הוא כולל זיקוק נפט גולמי המעובד, ביחד עם 

מוצרי ביניים, למוצרים סופיים ולמוצרים המשמשים כחומרי גלם בתעשיות אחרות, בעיקר 

י שירות במגזר הפטרוכימיה. בנוסף, מוכר המגזר עודפי קיטור המשמש בייצור ומספק

מגזר הפטרוכימיה עוסק  .ללקוחות חיצוניים תשתית )אחסון, הזרמה וניפוק של מוצרי דלק(

בשלושה תחומי פעילות: ייצור פולימרים, ארומטים ושמנים בסיסיים ושעוות. מגזר הסחר 

מתמקד במסחר בנפט גולמי ומוצריו ובחומרים ארומטיים, ובהחכרת מכליות להובלת מוצרי 

 .3ו לאחריםדלק למגזר הדלקים א

 

 :31.12.14, ביחס להון העצמי ליום 2013-2014להלן התפתחות שווי השוק של בז"ן בתקופה 

 

מיליון דולר  1,100-1,200-תנודתיות בשווי השוק של בז"ן, אשר ירד מכ במהלך התקופה חלה

, על רקע  2013מיליון דולר בתחילת הרבעון הרביעי של שנת  600-לכ 2013בתחילת שנת 

הודעת החברה בדבר אינדיקציות ראשוניות למרווח זיקוק נמוך ברבעון השלישי של שנת 

. בהמשך שנת 2013(, בתחילת אוקטובר -BBB) -, במקביל להורדת דירוג האשראי ל2013

עלה שווי השוק של החברה לכמיליארד דולר, על רקע צעדים שפרסמה ההנהלה: תכנית  2013

הסכמתם של מיליון דולר,  150-יות בהיקף של כהנפקת זכוהתייעלות תפעולית, הודעה על 

והעלאת דירוג האשראי  הבנקים המממנים להארכת מסגרות האשראי המובטחות לזמן קצר

מיליון דולר בתום הרבעון השלישי  1,100-1,200. שווי השוק חזר לרמות של (BBB) -בחזרה ל

מיליון דולר  850-וירד לכ ,בתוצאות ושיפור על רקע הנפקת אגרות חוב מוצלחת ,2014של שנת 

 .דולר מיליון 972-כ על עומד 2015 פברואר לחודש הממוצע השוק שווי. 2014בתום שנת 

                                                 
, ובדוחות תקופתיים בפרק תיאור עסקי התאגיד 2014בדוח התקופתי של בז"ן לשנת  נרחב יותר מצוי פירוט  3

 ומידיים שמפרסמת בז"ן מעת לעת.
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 2 

ובמחירי  וחי הזיקוק והפולימריםשינויים במרובשווי השוק נובעת, בנוסף, מהתנודתיות 

 הנפט.

וחי זיקוק עתידיים, , למרו31.12.2014ליום  KBCבעקבות שינויים לרעה בתחזיות של חברת 

האם חלה  לבחוןהנהלת בז"ן נתבקשנו על ידי , 31.12.2013ביחס להערכה הקודמת ליום 

עבודה זו  מטרת. ר הדלקים, המהווה יחידה מניבת מזומניםמגז הפנקסני שלערך ב היריד

בהתאם להוראות התקינה הזיקוק  מגזר ההשבה של-הסכום ברהינה להעריך את 

 .הפנקסני של נכסי המגזרערך ב ההאם חלה יריד ולבחוןהחשבונאית 

 

 2014-2013בשנים  מגזר הדלקיםב התפתחויות עיקריות .2

 משינויים במחיר הנפט )חומר הגלם העיקרי(.תוצאות הקבוצה מושפעות באופן משמעותי 

 :2013-2014 בתקופה (לחבית)דולר מסוג ברנט  הנפט במחיר יםהשינוי להלן

 
 Reuters (http://tonto.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D): מקור 

 

המשיכה התנודתיות  2013, במחצית הראשונה של שנת 2012בהמשך למגמה שהחלה בשנת 

במחיר הנפט, כאשר עליות מחירים בתחילת השנה על רקע התאוששות הכלכלה הגלובלית 

בהמשך הרבעון הראשון על רקע המשך החלשות והחלשות הדולר, התחלפו בירידות מחירים 

חלה  2013הכלכלות באירופה ואפשרות להקלות בחרם על הנפט האיראני. בהמשך שנת 

דולר לחבית )מסוג  110-התאוששות הדרגתית במחירי הנפט הגולמי אשר חזר לרמות של כ

. מחירי הנפט ברנט(, על רקע מתיחות ביטחונית במזרח התיכון והפרעות ביצור בצפון אפריקה

התאפיינו ביציבות יחסית. בחודש יוני, מחיר הנפט  2014הגולמי במחצית הראשונה של שנת 

דולר לחבית, על רקע מתיחות פוליטית בין רוסיה  115.3הגולמי הגיע לשיא שנתי של 

, ירד מחיר 2014לאוקראינה ופעילות צבאית במזרח התיכון. במהלך הרבעון השלישי של שנת 

דולר לחבית בתום הרבעון. זאת, על רקע צמיחה נמוכה מהצפוי  94.53-למי בחדות להנפט הגו

באירופה ובסין, הדממת מתקני זיקוק לצורך טיפולים תקופתיים יחד עם גידול בהיצע הנפט 

, המשיכה מגמת הירידה במחיר 2014הגולמי מלוב, עירק וארה"ב. ברבעון האחרון של שנת 

 ציפיות להמשך מגמת עודף היצע עולמי לאחר הודעת ארגוןמ הנפט הגולמי, בעיקר כתוצאה

 (.2014, שלא יקצץ בתפוקת הנפט )נובמבר OPECהמדינות המייצאות נפט, 
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. 4(Backwardated, השוק העתידי היה נסוג )2014ובמחצית הראשונה של שנת  2013בשנת 

ק העתידי הפך , השו2014במקביל לירידת מחירי הנפט הגולמי ברבעון השלישי של שנת 

 .5(Contangoלמתקדם )

 

עבור בית זיקוק באזור הים התיכון בעל יכולת פיצוח  6להלן התפתחות מרווח זיקוק הייחוס

 לחבית(: )בדולר 2013-2014בתקופה נפט גולמי מסוג אורל 

 

 .Reuters: מקור

 2-של כבתנודתיות, בין מרווח שלילי נעו מרווחי הזיקוק  2013של שנת  במחצית הראשונה

בעיקר כאשר העלייה במרווחים נבעה דולר לחבית,  6-כמרווח חיובי של דולר לחבית ל

תיים, בעיות תפעול יתנאי מזג אוויר בעי על רקעכתוצאה מסגירתם של מתקני זיקוק 

צנח מרווח הייחוס עד לרמה של מרווח  2013ברבעון השלישי של שנת  וטיפולים תקופתיים.

ית, בעיקר כתוצאה מעליית מחירי הנפט על רקע אי היציבות דולר לחב 3-שלילי של כ

הפוליטית במזרח התיכון, כאשר מרווח הזיקוק הממוצע לרבעון הסתכם בכדולר אחד בלבד. 

ובמחצית  2013רמת מרווחי הזיקוק נותרה תנודתית ונמוכה ברבעון הרביעי של שנת 

המרווחים בעיקר מצניחת  הושפעו 2014. במחצית השניה של שנת 2014הראשונה של שנת 

 .דולר לחבית, במהלך חודש דצמבר 4-4.5-ועלו לרמה ממוצעת של כ מחירי הנפט הגולמי

 

 השקעות שבוצעו כחלק, לרבות שנים האחרונותבבחברה להלן תיאור התפתחויות עיקריות 

  :ותכניות השקעה נוספות 2007הדירקטוריון בנובמבר  שאושרה על ידי אסטרטגיתמתכנית 

 גזייקט ניצול פרו CCR - מיליון דולר במיצוי  45-כ הושקעו 2012-ו 2011השנים  במהלך

"ל בכאואופטימאלי של זרמים קיימים בבית הזיקוק כחומר גלם לייצור פולימרים 

אלה כמקור אנרגיה, והחלפתם  בזרמים שימוש חלף"(, CCRניצול גזי  יקטפרו)"

                                                 
4

 החוזים העתידיים על הנפט נמוכים ממחירו הנוכחי.מצב שוק בו מחירי   
5

 מצב שוק בו מחירי החוזים העתידיים על הנפט גבוהים ממחירו הנוכחי.  
ים התיכון, בעל יכולת אזור העבור בית זיקוק ב, גולמי מסוג "אורל"זיקוק חבית נפט מרווח  -מרווח הייחוס   6

 יודגש, כי יכולת הפיצוח של בז"ן שונה משמעותית. רויטרס.מתפרסם על ידי סטנדרטיות, כפי ש פיצוח נפט
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בפוטנציאל חלקי,  2012 שנת במהלך לפעול החל הפרויקטבאנרגיה מבוססת גז טבעי. 

 , וכיום הוא עובד באופן מלא.עקב שיבושים באספקת גז טבעי

 דלקיםלייצור  מתקןהאסטרטגית הקימה החברה  מתכניתה כחלק - "ןהמיד הקמת 

 פשריא ובכךבית הזיקוק  מורכבות גדילה המתקן(. מימני פצחן -" "ןמידנקיים )"

 היקףאת  להגדיל וכן, גבוהבעלי ערך מוסף  תזקיקיםשל  הייצור פרופורציית את להגדיל

 תמהיל ובקביעת הגלם חומרי בבחירת הגמישות את גבירה. בנוסף, המתקן הייצור

על מנת להתאימם באופן אופטימלי לתנאי שוק משתנים, כאשר חומרי הגלם  המוצרים

כמוצר סופי במרווח  "ןבז"ן הינם מוצרי נפט, אשר בעבר נמכרו על ידי במידהמשמשים 

"ן פועל באופן מלא החל המיד. דולר מיליון 540-בכ"ן הסתכמה במיד ההשקעהנמוך. 

תקלה במתקן שירות הביאה לשימוש חלקי  2013. ברבעון השני של שנת 2013מינואר 

בתחילת חודש  הייצור בחברה כולה. יתיואופטימיזצ"ן, והשפיעה על היקפי במיד

, ארעה תקלה בצנרת הכניסה למתקן המיד"ן, אשר הודמם עד לתיקונו 2014ספטמבר 

והפעלתו מחדש במהלך אותו חודש. להערכת ההנהלה, ההשפעה הישירה של ההדממה, 

 מיליון דולר. 10-הנובעת מאי ייצור במתקן, על הרווח התפעולי הינה כ

תחייבה החברה בפני המשרד להגנת במסגרת קבלת היתר בנייה למתקן המיד"ן, ה

הסביבה, כי תשתתף בחלק ממימון פרויקט לטיפול בניקוז נחל הקישון. היקף ההשקעה 

 . מיליון דולר 25-בפרויקט נאמד בכ

 ה פרויקט-FCC - הפרופילן ייצור כושר בהגדלת השקעה אושרה 2011שנת  במהלך 

"ל, בכאוור הפוליפרופילן "ן, בד בבד עם השקעה בהגדלת כושר ייצבבז FCC-ה במתקן

, המפריד זרמי פרופילן לא מעובדים מבז"ן ספליטרהכרוכה בעיקר בהקמת מתקן מסוג 

 קטבפרוי ההשקעה"(. FCC-ה פרויקט)" הייצור בתהליך"ל כאו אתלפרופילן המשמש 

 -"ל כאו השקעתמיליון דולר,  20-כ -בז"ן  השקעתמיליון דולר ) 90-צפויה להסתכם בכ

, דולרמיליון  34-כ בפרויקטהושקעו  31.12.2014מיליון דולר(, כאשר עד ליום  70-כ

 להשלמתהנדרשים  הבנייה היתריממתינה בשלב זה לקבלת  החברה"ל. בכאו מרביתם

 היתרי לקבלת הנחוצים, הסביבה איכות בתחום מקדמיים שאישורים לאחרהפרויקט, 

. הקרובה בתקופהצופה, כי היתרי הבנייה יתקבלו  החברה. 2013 ביולי התקבלו, הבנייה

, ובהתאם והפוליפרופילןבאשר לגידול בכושר ייצור הפרופילן  החברהלהערכות  בהתאם

 שנתי תפעולי רווחלקבוצת בז"ן  להניב הפרויקט צפוי, KBCלתחזית המחירים של 

 .בשנהדולר  מיליון 50-60-כב הנאמד

 התייעלות הכוללת הטמעת  תכניתמיישמת בז"ן  2012החל משנת  - ההתייעלות תכנית

תהליכי אופטימיזציה בתהליך הייצור וצמצום בהוצאות קבועות, כגון התייעלות 

ן היתר, פרישה מוקדמת של ההתייעלות בשכר כוללת, בי תכניתבהוצאות השכר. 

סקה ותנאים התייעלות בהיקף העבודה בשעות נוספות, שינויים בתנאי ההעעובדים, 

. כמו כן, כוללת 2013פנסיוניים וקיצוץ חד פעמי בהטבות לעובדים ושכר הנהלה בשנת 

 התייעלות באחזקת המתקנים השוטפת. תכניתה

בהוצאות  נוספיםליישום צעדי התייעלות  תכניתהחברה גיבשה  2013 במהלך שנת

מהרבעון הראשון החל  .מיליון דולר 100-התפעול בהיקף שנתי של כ הקבועות ובתהליכי
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, מבצעת החברה את התכנית ובכלל זה צומצם היקף ההתקשרויות עם 2014של שנת 

קבלנים וספקי שירותים, פחת מספר העובדים והושלמו חלק מן הפעילויות וההשקעות 

. 2014שתוכננו לצורך שיפור הרווח. כפי שנמסר לנו, יעדי התוכנית הושגו עד לתום שנת 

 .נוספים התייעלות צעדי בחשבוןו השווי לא נלקח בהערכת

 גז טבעי כחומר ב ו מפעלי בז"ן להשתמש, החל2011במהלך שנת  - חסכון בעלויות אנרגיה

המעבר לגז טבעי הביא לחסכון משמעותי בעלויות  במקום מזוט. תהליכי הייצורבעירה ב

ברבעון הראשון ו 2012 המזוט. בשנתוהגז הטבעי  יהאנרגיה עקב פער משמעותי בין מחיר

הגז  נכון לאותה תקופה ספקאספקת הגז הטבעי ממאגר ים תטיס, נפגעה  2013של שנת 

, כאשר אספקת הגז הטבעי לחברה הטבעי היחיד בישראל, עקב שאיבה מוגברת מהמאגר

התקשרה בז"ן עם  2012בלבד מצרכיה. בתום שנת  40%-באותה תקופה היוותה כ

. 7שנים 7מר" בהסכם לאספקת גז טבעי לתקופה של הקבוצה המפעילה את מאגר הגז "ת

מספק מאגר "תמר" למפעלי הקבוצה את מלוא  2013החל מהרבעון השני של שנת 

מתוכננת עצירה באספקת הגז  2015במהלך הרבעון השני של שנת  התצרוכת הנדרשת.

 .למשך כשבועיים הטבעי

רותם  OPC-שנים מ 10לתקופה של בהסכם לרכישת חשמל  בז"ןהתקשרה  2011בשנת 

בע"מ, המפעילה תחנת כוח פרטית המופעלת בגז טבעי. מחיר החשמל בהסכם נמוך 

ממחירי החשמל של חברת החשמל אותו שילמה קבוצת בז"ן עד כה. לאחר עיכובים 

 .2013לספק חשמל למפעלי הקבוצה ביולי  OPCבהפעלת תחנת הכוח, החלה 

 במסגרתה, מלאי זמינות בעסקת"ן בז התקשרה 2012 מרץ בחודש - מלאי זמינות עסקת 

מיליון  2-שנים, ל 5זמינה, לתקופה של  גישה"ן לבז להעניקחברה בינלאומית  התחייבה

. בנוסף, החברה הבינלאומית רשאית לחייב 8חודשי לתשלום בתמורהחביות נפט גולמי 

 2013בנובמבר את בז"ן לרכוש את המלאי בתום העסקה בתנאים המפורטים בהסכם. 

 2017ועד אפריל  2014נחתמה הרחבה להסכם זמינות המלאי, על פיה החל מחודש ינואר 

אלף חביות נפט נוספות. במסגרת  250תתאפשר לחברה גישה זמינה לכמות נוספת של 

 להקטיןבאופן שאיפשר לה המלאי, הרחבת העסקה קיבלה בז"ן גמישות במיקום אחסון 

 .נוספות חביות אלף 500-בכ הנורמטיביות המלאי רמות את

  אשר נכנס לתוקף ביום  2008 –התקבל בכנסת חוק אויר נקי, התשס"ח  2008בחודש יולי

בעקבות חקיקת החוק תיתכנה השקעות נוספות בבית הזיקוק לשם התאמה . 1.1.2011

  .לדרישות החוק והתקנות שיותקנו מכוחו

  

                                                 
7

 , לפי המוקדם.BCM 5.8או עד לרכישת גז בהיקף של   
8

 .בז"ןשל מאוחסן אצל ספק תשתיות  העסקההמלאי נשוא   
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 ניתוח פיננסי .3

 להלן תמצית הדוחות הכספיים הנפרדים )סולו( של בז"ן:

 

 

תמצית דו"ח רווח והפסד סולו

1-9/20141-9/2013201320122011

)מבוקר((סקור)(סקור)

(מיליוני דולר)

          8,842          9,130          9,235          6,902         6,594הכנסות

        (8,796)        (9,053)        (9,103)        (6,795)       (6,488)עלות המכירות, הזיקוק והשירותים

               46               77             132             107            106רווח גולמי

             (29)             (32)             (40)             (30)            (31)הוצאות מכירה

             (30)             (39)             (37)             (27)            (17)הוצאות הנהלה וכלליות

             -             -             -             -              20הכנסות אחרות

             -             (10)             (19)             -              (7)הוצאה חד פעמית בגין פרישה מוקדמת

            (13)              (4)               36               49              72רווח )הפסד( תפעולי

             (59)           (124)           (123)             (95)            (84)הוצאות מימון, נטו

             (24)           (108)             (74)             (49)              41חלק ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות

            (96)          (236)          (161)            (94)              29 רווח )הפסד( לפני מס

               19               37               (5)             (16)              (7)הכנסות )הוצאות( מיסים

            (76)          (198)          (167)          (110)              23רווח )הפסד( נקי

EBITDA136            118             128             70               40               

4.5%0.5%1.1%3.3%45.3%-שיעור השינוי בהכנסות

1.6%1.5%1.4%0.8%0.5%שיעור המרווח הגולמי

0.1%-1.1%0.7%0.4%0.0%שיעור הרווח )ההפסד( התפעולי

EBITDA  2.1%1.7%1.4%0.8%0.5%שיעור

תמצית מאזן סולו

30.9.201431.12.201330.9.201431.12.2013

)מיליוני דולר()מיליוני דולר(

התחייבויות שוטפותרכוש שוטף

             637             387הלוואות לזמן קצר               91            286מזומנים ושווי מזומנים

          1,219          1,203ספקים ונותני שירותים             719            539לקוחות

             114               78זכאים ויתרות זכות               58              37חייבים ויתרות חובה

                 2             -מסים שוטפים               39              36נגזרים פיננסיים

               42               29נגזרים פיננסיים             771            577מלאי

               26               22הפרשות         1,678        1,474

         2,039         1,720השקעות והלוואות לזמן ארוך

             637            658חברות מוחזקות

התחייבויות לזמן ארוך               65              62הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת 

             339             500אגרות חוב               50              58הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

             622             538הלוואות לזמן ארוך               47              17נכסים ונגזרים פיננסיים

               10                 9חכירה מימונית             -              12הטבות לעובדים

                 2               35נגזרים פיננסיים               45              40מיסים נדחים

               41               38הטבות לעובדים          1,306         1,267רכוש קבוע, נטו

         1,013         1,120                 9                9נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

2,123        2,159         

             785             756הון עצמי

         3,837         3,596סה"כ התחייבויות והון         3,837        3,596סה"כ נכסים
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 הזיקוקהיקף  .א

אלפי טון בתקופה  6,553-אלפי טון נפט גולמי לעומת כ 6,543-זוקקו כ 1-9/2014בתקופה 

בדומה לתקופה המקבילה , 89%-על כעמד בתקופה זו שיעור הניצולת המקבילה אשתקד. 

למיד"ן בספטמבר התקלה במתקן השירות שיעור הניצולת בתקופה זו הושפע מאשתקד. 

 השבתה של כאו"ל בתחילת השנה.וה

 :*1-9/2014להלן היקף הזיקוק ושיעור ניצולת המתקנים בשנים האחרונות ובתקופה 

 
 מייבוא המשמש כחומר זינה נוסף למיד"ן.  HVGO, ללא זיקוקבלבד * היקף זיקוק נפט גולמי

 

 197-)כ אלפי טון נפט גולמי בשנה 9,850-יכולת זיקוק מקסימאלית של כ מגזר הדלקיםל

הושפע היקף הזיקוק מהשבתות מתקנים לצורך  2009-2011. בשנים אלף חביות ביום(

שדרוג, אשר הגדיל את כושר הזיקוק, ולצורך שיפוצים במתקנים. בנטרול שנים אלה, 

 . 89%-בממוצע בכו 92%-86%-נאמד שיעור הניצולת בתקופה המוצגת בכ

 מרווח הזיקוק .ב

הכנסות מזיקוק בתוספת הכנסות מאספקת  כולל הכספייםמרווח הזיקוק המוצג בדוחות 

שירותי אנרגיה )קיטור הנוצר בתהליך הזיקוק(, בניכוי עלות חומרי הגלם, הוצאות 

 אנרגיה, עיבוד, אחסון, הולכה ואובדנים בתהליך הזיקוק.

דומה ב לחבית נפט גולמידולר  5.3-כ על 9המנוטרלמרווח הזיקוק עמד  1-9/2014בתקופה 

  .2012לחבית בשנת  דולר 4.9-לכבהשוואה ו 2013בשנת  למרווח זה

מרווח הזיקוק של בז"ן בהשוואה למרווח הייחוס. חשוב להדגיש כי מרווחי הזיקוק  להלן

וכן כי מרווחי ובהרכב הנפט הגולמי בו נעשה שימוש, תלויים במורכבות בית הזיקוק 

זהה  עלויות תפעולבהכרח בסיס כוללים זיקוק המצוטטים ממקורות שונים אינם 

. מרווח הייחוס מתייחס לבית זיקוק בעל יכולת סטנדרטית לזיקוק נפט בחישוב המרווח

לבז"ן יכולות זיקוק נפט משופרות, הודות להשקעות שבוצעו במתקני פיצוח  מסוג אורל.

לתה להשפיע על מרווח הזיקוק שלה באמצעות תמהיל סוגי הנפט חדשניים. כמו כן ביכו

יש להתייחס בעיקר הגולמי הנרכש ותמהיל המוצרים מזיקוק נפט גולמי. בשל האמור, 

 למגמת שינויי המחיר ולא למרווח בערכים אבסולוטיים:

                                                 
בין קניית  הפרשי עיתויהשפעת בניכוי הממוצע, מרווח הזיקוק המנוטרל הינו מרווח הזיקוק החשבונאי   9

בגין מלאי  והשפעת עסקאות הגנהמלאי , תנועה בהפרשה לירידת ערך ת מוצרי הנפטמכירחומרי הגלם ל
 .שטרם נמכר

היקף 

הזיקוק

שיעור 

ניצולת

(%)(אלפי טון)

1-9/20146,54389%

20138,53787%

20128,57788%

20118,22685%

20107,60378%

20097,53482%

20088,24592%

20077,75986%
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גבוה ממרווח הייחוס             , היה מרווח הזיקוק המנוטרל של בז"ן2007-2012בשנים 

דולר לחבית, כאשר המרווח העודף בבז"ן מיוחס, בין היתר, להרכב הנפט  0.2-3.0-בכ

הגולמי )בז"ן מזקקת גם סוגי נפט גולמי שאינם אורל( ולהרכב ואיכות המוצרים 

בשנת טבעי  בגז מלא לשימוש והמעבר"ן המיד הפעלת. המיוצרים על ידי בתי הזיקוק

להגדלת הפער בין מרווח הזיקוק של בז"ן למרווח הייחוס, כאשר ברבעון  רמות 2013

דולר לחבית, בהשוואה למרווח  5.5-נאמד מרווח הזיקוק בבז"ן בכ 2013השלישי של שנת 

חלו בסביבה העסקית  2014דולר לחבית. ברבעון השלישי של שנת  1.1-ייחוס של כ

חדה במחירי הנפט הגולמי, עלייה במרווח  שינויים משמעותיים וחריגים, מביניהם ירידה

(. שינויים אלה, Contango( לשוק מתקדם )Backwardatedהייחוס ומעבר משוק נסוג )

בשילוב השפעת התקלה בצנרת הכניסה למתקן המיד"ן, צמצמו את הפער בין מרווח 

 הזיקוק של בז"ן למרווח הייחוס, בתקופה זו.

 (והפחתות פחת)ללא  ייצור הוצאות .ג

 ויצור אנרגיה הוצאות כוללות הגולמי המרווח בחישוב נכללות שאינן הייצור צאותהו

, 10הרשאה דמי, עובדיםשכר בעיקר ) קבועות והוצאות(, ומים חשמל)כימיקלים,  נוספות

 (.אחזקה והוצאות הסביבה באיכות טיפול בגין הוצאות, עירוניים מסים, ביטוח

דומה מיליון דולר ב 36-הסתכמו בכ 1-9/2014הוצאות האנרגיה והיצור הנוספות בתקופה 

 . 1-9/2013בתקופה להוצאות אלה 

 92-מיליון דולר, בהשוואה לכ 89-הסתכמו בכ 1-9/2014ההוצאות הקבועות בתקופה 

. עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות האחזקה )ברבעון 1-9/2013מיליון דולר בתקופה 

מתקן המיד"ן(, ומירידה בהוצאות איכות המקביל אשתקד נרשמו הוצאות בגין התקלה ב
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 תשלומים למדינה בגין מקרקעי החברה בסכום משתנה, כתלות ברווח השנתי.  

מרווח עודף בז"ןמרווח הייחוסבז"ן
דולר לחבית 

נפט גולמי

שיעור 

השינוי

דולר לחבית 

נפט גולמי

שיעור 

השינו

דולר לחבית 

נפט גולמי

1-9/20145.30%1.4-18%3.9

20135.38%1.7-60%3.6

20124.981%4.2250%0.7

20112.7-16%1.2-59%1.5

20103.2-35%2.953%0.3

20094.9-14%1.9-65%3.0

20085.7-7%5.54%0.2

20076.1-14%5.3-9%0.8

ל.ר.20067.1-7%5.87%

ל.ר.20057.643%5.46%

ל.ר.20045.396%5.155%

ל.ר.20032.780%3.3136%

ל.ר.20021.5-25%1.4-26%

ל.ר.20012.0-49%1.9-47%

ל.ר.20003.93.6

* החל משנת 2007 מוצג מרווח הזיקוק המנוטרל של בז"ן.

מקור: בז"ן. המרווח עד לשנת 2006 כולל את פעילות בית זיקוק אשדוד.
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פעמי חריג בהיקפו, -עקב פרויקט פינוי בוצה חד 2012-2013הסביבה שהיו חריגות בשנים 

 אשר קוזז בחלקו בעיקר בהשפעת גידול בדמי ההרשאה התלויים ברווח.

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות .ד

, ויעוץ שכר עלויות בעיקר וכוללות, בעיקרן קבועות והכלליות ההנהלה, המכירה הוצאות

 .מוצרים ביצוא הקשורות משתנות הוצאות וכן

מיליון  25-מיליון דולר, בהשוואה לכ 16-הסתכמו הוצאות אלו בכ 1-9/2014בתקופה 

. עיקר הקיטון נבע מביטול הפרשה בגין תביעה משפטית )הכנסה 1-9/2013דולר בתקופה 

  פעמית(.-חד

 פחת והפחתות .ה

-לות המופחתת של הרכוש הקבוע המיוחס למגזר הדלקים נאמדת בכהע 30.9.2014ליום 

 2012-ו 2011השנים  מיליון דולר ומיוחסת בעיקר להשקעות במכונות וציוד. במהלך 1,267

, אשר דולר, בהתאמה מיליון 308-וכ 263-בז"ן השקעות במגזר הדלקים בסך כביצעה 

 1-9/2014  ובתקופה 2013בשנת ההשקעות "ן. קט המידמיוחסת להשקעה בפרוימרביתן 

. כמו מיליון דולר, בהתאמה )בעיקר השקעות שוטפות( 23-מיליון דולר וכ 74-עמדו על כ

הסתכמה עלותם המופחתת של הנכסים הבלתי מוחשיים המיוחסים  30.9.2014כן, ליום 

  למגזר הדלקים בסכום בלתי מהותי.

מיליון דולר,  92-מיליון דולר לכ 41-וההפחתות מכ גדלו הוצאות הפחת 2010-2013בשנים 

ומתחילת  2010-2011בשנים  ושבוצע יםתקופתי ציםבעיקר כתוצאה מהפחתת שיפו

 .2013הפחתת ההשקעה במיד"ן החל משנת 

מיליון דולר  69-מיליון דולר, לעומת כ 63-הסתכמו הפחת וההפחתות בכ 1-9/2014-ב

חיי המתקנים ולירידה בהפחתות  עדכון אורךמיוחס לקיטון בתקופה המקבילה. עיקר ה

  שיפוצים.

 רווח תפעולי .ו

, 11מיליון דולר 60-הסתכם הרווח התפעולי במגזר הדלקים בכ 1-9/2014בתקופה 

עיקר הגידול ברווח התפעולי  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 50-בהשוואה לכ

 קיטון בהוצאות ההנהלה והכלליות כאמור.יוחס למ

 מסים על ההכנסה .ז

 1969-" כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה )מסים(, תשכ"טתן הינה חברה "תעשייתיבז"

ובהתאם לכך זכאית להטבות כאשר העיקריות שבהן: פחת בשיעורים מוגדלים; הפחתה 

שנים של פטנטים וידע המשמשים לפיתוחו של המפעל; ואפשרות להגשת דוחות  8במשך 

 אחד.מאוחדים לצרכי מס של חברות בעלות קו ייצור 

תיקוני חקיקה )לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים חוק ה אושר בכנסת 29.7.2013ביום 

. במסגרת החוק תוקנו שיעורי 2013-(, התשע"ג2014-ו 2013להשגת יעדי התקציב לשנים 
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פעמיות, שעיקרן רווח -מיליון ש"ח וללא הכנסות חד 6.6-פעמיות בגין פרישה מוקדמת בסך כ-ללא הוצאות חד  
מסילוק תכניות הטבה מוגדרת לעובדים, כתוצאה מהסכם קיבוצי מיוחד עם נציגויות העובדים, שנחתם 

 .2014במהלך הרבעון השלישי של שנת 
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יעמוד שיעור המס למפעל מועדף שאינו באזור  2014המס בתיקון לחוק כך שהחל משנת 

 .16%פיתוח א' על 

 תפעולי חוזר הון .ח

ההון החוזר התפעולי )לקוחות ומלאי בניכוי ספקים( בדוחות הנפרדים של בז"ן 

מיליון דולר, לאחר מיון  300-בכ 30.9.2014)המשקפים את מגזר הדלקים( הסתכם ביום 

 :יתרות בגין אשראי ספקים חריג וניכיון לקוחות, כמוסבר להלן

, חל הלקוחות ניכיונות מסגרת והגדלת המכירה מחירי ירידת לאור – לקוחות וספקים -

 מיליון 719-מכניכיון לקוחות, כמוסבר להלן(,  ניטרולביתרת הלקוחות )לפני  קיטון

 מיון לפני) הספקים ביתרתו ,30.9.2014-ב דולר מיליון 539-לכ 31.12.2013-ב דולר

 1,203-לכ 31.12.2013-ב דולר מיליון 1,219-מכ( להלן כמוסבר, פיננסי לחוב יתרות

 30.9.2014 ליום לספקיםהריבית  נושא. יתרת החוב המוגדל 30.9.2014-בדולר  ליוןמי

יתרת ניכיון הלקוחות . הפיננסיות להתחייבויות ומוינה דולר מיליון 299-בכ נאמדה

מיליון דולר, אשראי לקוחות מוגדל לחברות בנות  194-מגופים פיננסיים נאמדה בכ

 מוינו להתחייבויות הפיננסיות. מיליון דולר. יתרות אלו 105-נאמד בכ

דולר  מיליון 577-כל 31.12.2013-מיליון דולר ב 771-מכ המלאי ביתרת הקיטון – מלאי -

 .במחירים לירידה והן בכמויות לירידה הן מיוחס 30.9.2014-ב

 

 ההשבה של מגזר הדלקים ובחינת ירידת ערך-הערכת הסכום בר .4

  בחינת ירידת הערךתוצאות  .א

 31.12.2014ההשבה של מגזר הדלקים ליום -שביצענו עולה, כי הסכום בר מההערכה

שנמסר לנו, הערך  כפי. דולר מיליון 1,830-כ ובממוצע, דולר מיליון 1,871-1,788-כב נאמד

. 12דולר מיליון 1,643-כ הינו, תאריך לאותובז"ן  בספריהפנקסני של נכסי מגזר הדלקים 

 .הדלקים מגזר נכסיבערך  ירידהלא חלה  2014 בדצמבר 31 ליום נכון, האמור לאור

מגזר הדלקים נערכה על פי הנחיות תקן הדיווח  שלההשבה -בר הסכום תהערכ

 ".IAS 36 – Impairment of Assetsהבינלאומי "

  

                                                 
 .4.3.2015 יוםשהתקבלה מהחברה ב 2014 לשנתנפרדים של בז"ן  כספיים דוחות טיוטת פי על  12
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ההשבה של מגזר -ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המשפיעים על הסכום בר להלן

  :הדלקים )במיליוני דולרים(

 

לשווי בר השבה של בז"ן  31.12.2013-ביצענו הערכה בתוקף ל 25.3.2014נציין כי ביום 

הסתכם  הדלקים מגזרבבז"ן, על פיה שווי  מגזר הדלקים ערך ירידתלצרכי בחינת 

 30.6.2013-ל בתוקף הביצענו הערכ 28.8.2013 מיליון דולר. ביום 2,380-2,488-כ טווחב

 מגזרבבז"ן, על פיה שווי  ההשקעה ערך ירידתלצרכי בחינת  לשווי בר השבה של בז"ן

 הביצענו הערכ 27.11.2013מיליון דולר. ביום  3,301-3,434-כ טווחהסתכם ב הדלקים

בחינת ירידת ערך  לצורךבז"ן ב דלקיםה מגזרלשווי בר השבה של  30.9.2013-ל בתוקף

 2,745-2,858-סתכם בכה דלקיםמגזר ה יושו ה"ן, על פיבבז דלקיםשל נכסי מגזר ה

 . דולר מיליון

 נבעו, לה שקדמו ערך ירידת בחינותהנוכחית לבין  הערך ירידת בחינתפרשים בין הה

, המקוזז KBCמרווחי הזיקוק, לאור עדכון חוות דעת חברת  תחזיתב מפערבעיקר 

 .בחלקו בירידת מחירי ההון

 כפי, נפט חבית לזיקוק הגולמי המרווח בתחזיות השינוי את המציגה טבלה להלן

 : KBCחברת של הזיקוק ותוצרי הזינה חומרי מחירי מתחזיות שנגזרו

 

 
  מתודולוגיה .ב

 ערך מבוססת על כללים והנחיות שנקבעו בתקן הדיווח הבינלאומיה ירידתבחינת 

IAS 36 – Impairment of Assets" ." 

שיעור היוון תזרים המזומניםשיעור

10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%צמיחה

0.0%2,0271,9151,8131,7201,6351,5571,485

0.5%2,1021,9811,8711,7721,6821,5991,522

1.0%2,1852,0541,9361,8291,7321,6441,563

1.5%2,2772,1342,0061,8921,7881,6931,607

2.0%2,3812,2242,0851,9611,8491,7471,655

שיעור היוון תזרים המזומניםמרווח זיקוק

10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%בשנה מייצגת

7.0                  1,8041,7041,6131,5311,4561,3871,324

7.5                  1,9811,8661,7631,6691,5841,5061,435

8.1                  2,1852,0541,9361,8291,7321,6441,563

8.5                  2,3342,1902,0621,9461,8411,7451,657

9.0                  2,5102,3532,2122,0841,9691,8641,768

שנה

מייצגת2015201620172018201920202021

11.3ל.ר.ל.ר.9.29.910.611.011.5הערכה השווי מיום 28.8.2013

10.4ל.ר.ל.ר.6.88.59.39.410.3הערכת השווי מיום 27.11.2013

9.7ל.ר.7.38.18.69.09.39.9הערכת השווי מיום 25.3.2014

6.76.66.36.77.38.28.48.1הערכת שווי נוכחית
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השבה -ערך הינה מדידת השווי ברבחינת ירידת השיטה המקובלת לבחינת אפשרות של 

של היחידה מניבת מזומנים, והשוואתו לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות 

השבה נמוך מהערך הפנקסני ביחידה, תופחת -המיוחסים לאותה יחידה. אם הערך בר

 היחידה כאמור. 

 לצורך עבודתנו הסתמכנו על מקורות המידע הבאים:

 ושל החברות הבנות העיקריות שלה ליום  טיוטת דוחות כספיים של בז"ן

31.12.201413. 

  30.9.2014דוחות כספיים סקורים של בז"ן ושל החברות הבנות העיקריות שלה ליום. 

  2011-2013דוחות כספיים מבוקרים לשנים. 

  ובשנים  1-9/2014דוחות ניהוליים שהתקבלו מהנהלת בז"ן לגבי הפעילות בתקופה

2011-2013. 

  כפי שאושרו על ידי 2016-2019ותחזית רב שנתית לשנים  2015תקציב לשנת ,

 הדירקטוריון.

 נתונים כספיים, הערכות הנהלה ומידע אחר, שהתקבלו מהנהלת בז"ן בכתב ובעל פה. 

  חברתחוות דעתKBC   באשר להתפתחות מחירי חומרי הגלם והתזקיקים של בז"ן

( וגדיב"ל כאוהפטרוכימיה )באשר להתפתחות מחירי תעשיות והנגזר מהם,  והמרווח

 בשנים הקרובות.

לא בדקנו את המידע האמור, ולפיכך עבודתנו אינה מהווה אימות לנכונותו, דיוקו 

 ושלמותו.

 

 מגזר הדלקיםבר ההשבה של  הסכוםהערכת  .ג

אשר הוערך  ,מתבסס על שווי שימוש ההשבה של מגזר הדלקים של בז"ן-הסכום בר

(, שהינה השיטה DCF - Discounted Cash Flow)בשיטת היוון תזרימי המזומנים 

המקובלת והמתאימה ביותר להערכת שווי הפעילות העסקית. השיטה מצריכה עריכת 

תחזית תזרים מזומנים, תוך פירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות השונים. השווי המתקבל 

ים נכסים מוחשי לרבות, מגזר הדלקיםבשיטה זו משקף את השווי הכולל של פעילות 

 .בוובלתי מוחשיים הנכללים 

 :הדלקיםמגזר  ההשבה של-הסכום ברהנחות היסוד בבסיס הערכת  להלן

אלף חביות נפט גולמי  197-כושר זיקוק הנפט המקסימאלי עומד על כ - הזיקוק היקף (1

מיליון טון נפט גולמי בשנה(. היקף הזיקוק בפועל נקבע על פי הרכב הנפט  9.8-ביום )כ

 מאפשרת, 2013"ן, החל משנת המידהגולמי, תנאי השוק וצרכי החברה. הפעלת 

(, וכן את 14ט מיובאיםלהגדיל את כמות התזקיקים )באמצעות זיקוק מוצרי נפ

פרופורציית התזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה המופקת מכל חבית נפט גולמי. בנוסף, 

"ן לבית הזיקוק גמישות טובה יותר בהתאמת תמהיל המוצרים לתנאי המידמאפשר 

היקף הזיקוק )נפט גולמי  סך גדל"ן המידמהפעלת  כתוצאההשוק המשתנים. 
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 .4.3.2015 יוםב מהחברה שנתקבלה טיוטה  
14

(, מוצר נפט HVGO) ק סולר ואקוםעל ידי הגדלת יכולת זיקוהפעלת המיד"ן תורמת להגדלת היקף הזיקוק   
  .הנרכש מספקים חיצוניים וכן מופק על ידי החברה בעצמה
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מיליון  9.5-לכ 2012 בשנת( חביות מיליון 63-)כ 8.6-מכ"ן( למידנפט  מוצריבתוספת 

 בהיקפי שינויים הונחו התחזית בתקופתמיליון חביות(.  69-)כ 2014טון בשנת 

היקף זיקוק  .שיפוצים לצורך הזיקוק פעילות של השבתות לנוכחהזיקוק, 

, נאמד על בסיס תחזית 2019-2021"נורמטיבי" אופטימלי ללא שיפוצים, בשנים 

KBC.  במהלכן שנים 5 של מחזורי ממוצע המייצג נצילות שיעורבשנה המייצגת הונח ,

 שיפוץ לטובת זאת, וחצי כחודש של מצטברת לתקופה הזיקוקמושבתים מתקני 

 :התחזית לשנות החזוי הנפט זיקוק ניצולתשיעור  להלן .והשקעות

 

 ביןו המוצרים סל ממכירת התמורה בין הפער הינו הזיקוק מרווח - הזיקוק מרווח (2

 ואחסון דלף, פריקה, ביטוח, הולכה הוצאותעיבוד,  דמי)כולל  הגולמי הנפט עלות

)בניכוי הכנסות מקיטור עודף(.  לתהליך הנדרשת האנרגיה ועלותחומרי הגלם( 

דולר לחבית, ומבוססים על  6.3-8.4 בטווח נעיםמרווחי הזיקוק בתקופת התחזית 

. תחזית המרווחים של 15נדרשות התאמותלאחר , KBCתחזית שהוכנה על ידי חברת 

KBC  מבוססת על תחזית מחירי חומרי גלם ותוצרי נפט, אשר יושמו בתמהיל חומרי

המייצג שנלקח כבסיס  המרווח"ן, כפי שקבעה החברה. בבזהזינה והמוצרים החזוי 

על ממוצע המרווחים בשנים  בהתבסס, דולר לחבית 8.1-לתחזית בטווח הארוך הינו כ

 .בענף שנים 10-כמחזוריות של  בהנחת, 2016-2025

 

 התפתחות להלן, מרווח הזיקוק מושפע, בין היתר, ממחיר הנפט הגולמי. כאמור

( במונחי דולר .Ural Med) נפט חבית מחירי ותחזית לשנה הממוצע המחיר

 :16לחבית

   

 FCC-ה פרויקט (3

משך כשנה וחצי החל צפויה לה הפרויקט השלמתלהערכות החברה,  בהתאם

 סתייםהקמת המתקנים ת להערכת החברה,ממועד תחילת בניית המתקנים. 
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 "ן.בבז  FCC-ה מתקן הרחבת פרויקט תוספת בגיןאומדן החברה   
תחזית המחירים המוצגת בגרף לעיל הינה תחזית  לשנה. 2%-ככוללת מרכיב אינפלציוני של  KBCתחזית   16

 ריאלית, בנטרול מרכיב האינפלציה כאמור.
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 מתקני הפעלת .ואילך 2018יחל לפעול משנת  והפרויקט, 2017במהלך שנת 

של מגזר  השנתי הזיקוק למרווחדולר  מיליון 3-כ לתרום צפויה הפרויקט

 מכירות הקטנת חשבון על"ל, לכאות הנמכר הכמות מהגדלתהדלקים, כתוצאה 

 ההתאמות במסגרת. תרומת הפרויקט נלקחה בחשבון פחות רווחיים מוצרים

 הזיקוק. למרווח

 נוספות הכנסות (4

הכנסות משירותי ניפוק, שאיבה,  כוללותכלולות במרווח  שאינןנוספות  הכנסות

מיליון  13-14-בכ נאמדו הנוספותמילוי ואחסון מוצרים עבור לקוחות. ההכנסות 

בשנים  לממוצע ובדומה החברה תחזיתבסיס  עלדולר לאורך שנות התחזית, 

 .בשנה 1%-כ של בשיעור יצמחוהאחרונות. הונח כי ההכנסות 

 פחת( למעט) ייצור הוצאות (5

נוספות )כימיקלים, חשמל  תשומותאנרגיה ו ,שכר בעיקר כוללותהייצור  הוצאות

הרשאה, מסים  דמי) לרשויות ותשלומים ביטוחהוצאות אחזקה,  וכןומים(, 

 180-190-כ שלבטווח  נאמדו(. הוצאות הייצור סביבה ואיכות ביטחון, עירוניים

 ממוצע בסיס על נאמדו הייצור הוצאות. התחזית שנותדולר לאורך  מיליון

בהוצאות הייצור ביחס לשנת  גידולה. 2015 לשנת התקציבו האחרונות השנים

ול בדמי ההרשאה מבוססי הרווחיות, המקוזז בחלקו בעיקר מגידנובע  2014

בהשפעת ירידה צפויה בהוצאות האנרגיה, על רקע ירידת תעריפי החשמל, וכן 

אשר יושמה  תכנית התייעלות בהשפעת ירידה צפויה בהוצאות השכר, לאור

 .1%-כ של שנתית התייקרות, הונחה בנוסף .2014במלואה לאורך שנת 

 וכלליות הנהלה, מכירה הוצאות (6

בעיקר ביקורת, שכר דירקטורים,  כוללות והכלליות ההנהלההמכירה,  הוצאות

 שנותדולר בשנה לאורך  מיליון 32-34-בכ נאמדויעוץ משפטי וכלכלי. ההוצאות 

 בתחזית לייצוא המכירה ומחירי מאחר, ייצוא הוצאות. לא כללנו התחזית

(. הרוכש על יחולו הובלההכי עלויות  המניח מחיר) 17FOBמחירי  הינם ההכנסות

 . בשנה 1%-בכ יגדלו והכלליות ההנהלה, כי הוצאות המכירה, הערכנו

 המס הוצאות (7

, בהתאם לחוק עידוד השקעות הון לאחר תיקונו 16%המס צפוי לעמוד על  שיעור

לדרישות  בהתאםבמסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים, כמוסבר לעיל. 

IAS 36 חינת בבמסגרת  נוהתחשב לאמסים על ההכנסה,  בהשפעת לטיפול

 לצרכי מס.יתרת ההפסדים המועברים בירידת הערך 

 ופחת קבוע ברכוש השקעות (8

, עיתוי השיפוצים הדירקטוריוןלתקציב הרב שנתי שאושר על ידי  בהתאם

 אחתעל פני מספר שנים במקום להתרכז בשנת שיפוץ  נפרסיםוההשקעות 

 :התחזית לתקופת הדלקים במגזר וההשקעות השיפוצים. להלן תחזית כבעבר

                                                 
17  FOB – Free on board . 
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הקיים,  על שמירהריכוז גבוה של ההשקעות הנדרשות ל צפוי 2015-2017 בשנים

 השיפוצים, כי הונח 2019משנת  החל. FCC-הבפרויקט  ההשקעה המשך לרבות

דולר לשנה, ובנוסף, אחת  מיליון 54-בכ יסתכמו הקיים על לשמירה וההשקעות

 .דולר מיליון 50-כ בעלות תקופתי בשיפוץ נוספת השקעה תידרשלחמש שנים 

 על מואץ בפחת להכרה זכאית החברה, הון השקעות עידוד לחוק בהתאם

מסים על  בהשפעת לטיפול IAS 36לדרישות  בהתאםזאת,  עם. השקעותיה

הכלכלי הגלום  בערךחינת ירידת הערך בבמסגרת  להתחשב שלא נדרשההכנסה, 

, אשר חשבונאי פחתאומדן  על מבוססת התחזית, כןלבפחת המואץ לצרכי מס. 

, של מגזר הדלקיםחושב על בסיס יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע 

, בתוספת 6%-בכ נאמדר שא, האחרונות מיתרה זו בשנים ושיעור הפחת הממוצע

 פת התחזית.השפעת ההשקעות הצפויות בתקו

 חוזר בהון השקעה (9

מהמחזור.  10%-החוזר התפעולי )לקוחות, ספקים ומלאי( נאמד בכ ההון

השינויים במלאי חושבו על פי תחזית הכמויות והמחירים הצפויים לחומרי הגלם 

. יתרות הספקים והלקוחות אשר KBCוהמוצרים על פי תחזית המחירים של 

אשראי נורמטיבי לחברה ולענף, בהתעלם שימשו לחישוב ההון החוזר משקפות 

חוב  יוןמיליון דולר, מניכ 531-מאשראי ספקים עודף נושא ריבית, הנאמד בכ

מיליון דולר ומאשראי לקוחות חריג שניתן בתוך  186-לקוחות הנאמד בכ

 מיליון דולר )מוינו להתחייבויות הפיננסיות(.  88-הקבוצה, הנאמד בכ

 ימי מלאי נורמטיביים.  במלאי חושבה על בסיס ההשקעה

 המלאי לרכישת ההתחייבות של הנוכחי ערכה נוכה המזומנים תזרים מתחזית

 מיליון 235-בכ העסקאות תוואי פי על הנאמד, המלאי זמינות עסקאות במסגרת

 .דולר

 משוקלל הון מחיר (10

מחיר ההון . בית הזיקוקמחיר ההון משקף את סביבת הסיכון בה פועל 

 6%-5%-ומשקף מחיר חוב דולרי של כ)לאחר מס(  11.5%-המשוקלל נאמד בכ

. 45%-, בהנחת מינוף נורמטיבי של כ17%-ותשואה נדרשת על ההון העצמי של כ

 .13.4%-הינו כ הנגזרמחיר ההון המשוקלל לפני מס 

 שיעור צמיחה לטווח ארוך (11

 .1%-שיעור הצמיחה לטווח ארוך הוערך בכ

 

 

  

שנה

מייצגת2015201620172018201920202021

(מיליוני דולר)

104         74           65           55           54            54            54            64            
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 להלן תחזית תזרים המזומנים:

 
 

  

שנה
(1)2014E2015201620172018201920202021מייצגת

69.269.566.870.270.871.371.371.369.5היקף הזיקוק )מיליוני חביות(

3.46.76.66.36.77.38.28.48.1מרווח זיקוק גולמי לחבית )דולר(

(במיליוני דולר)

      562      596      584      521      472      439     438     462     236מרווח הזיקוק

        13        13        13        13        13        13       13       13       14הכנסות נוספות )שירותים ואחרות(

    (193)    (193)    (191)    (190)    (187)    (185)   (179)   (180)   (172)הוצאות ייצור

      (64)      (73)      (74)      (76)      (77)      (78)     (79)     (78)     (91)הוצאות פחת

      318      343      331      269      220      189     193     216    (12)רווח גולמי

      (34)      (33)      (33)      (33)      (32)      (32)     (32)     (32)     (23)הוצאות מכירה והנה"כ

      284      309      298      236      188      157     161     184    (36)רווח תפעולי 

      (46)      (50)      (48)      (38)      (30)      (25)     (26)     (29)מיסים על ההכנסה

      239      260      251      199      158      132     135     155רווח תפעולי לאחר מס

        64        73        74        76        77        78       79       78בתוספת הוצאות פחת

      -      -      -        (4)        (5)      (29)       23       47שינויים בהון חוזר תפעולי

      (64)      (54)      (54)      (54)      (55)      (65)     (74)   (104)בניכוי השקעות

      239      279      271      216      175      117     163     176תזרים נקי לאחר השקעות

)1( מבוסס על טיוטת דו"ח ביצוע תקציבי לשנת 2014.

     מיון הסעיפים בדו"ח זה שונה מאופן מיונם בדו"חות הכספיים של החברה, אינו משקף את סכומי ההכנסות וההוצאות כפי שמוצגים

     בדוחות הכספיים, ומותאם לצורך בניית תזרים המזומנים החזוי בלבד.
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1.0 Introduction 

Israel Petrochemical Enterprises (IPE) and Israel Corporation (IC) requested KBC to develop 
a technical and commercial proposal for the delivery of a market outlook and price forecast 
report of certain crude oils and refinery and petrochemical products. The report will be used 
as an addendum and will be mentioned in the impairment examination work prepared by 
Cognum, Financial Consulting Ltd., and will be published and mentioned as part of the IPE, 
IC and Oil Refineries Ltd. (“ORL”) financial reports. 
 
KBC Warrants that it has prepared the report with reasonable care and skill applying 
methods consistent with normal industry practice, based on information available to KBC at 
the time of report preparation. The Price forecast data was prepared in late December 2014. 
The information included supplementary data provided by ORL refinery, regarding crude 
slates, product yields and price formulas. KBC confirms the supplementary data is within a 
reasonable range for ORL Refinery's configuration. The price forecasts have been developed 
on an annual basis, covering historical data for 2014 and then a price forecast for the period 
from 2015 to 2030. The list of prices for crudes, refined and petrochemical products, as well 
as margins are defined in section 3.0 and a summary in Appendix 1. An annual forecast has 
been provided in Excel format. 
 
 

2.0 Methodology 

2.1 KBC Energy Economics Approach to Price Forecasting 

We take a fundamental approach: in essence, the long-term price of any good or service is 
set by the clearance between supply and demand for that good, or service. For a specific 
crude or product, we forecast its future price through understanding its particular supply, 
demand and the economic alternatives to both supply and demand. Many factors influence 
supply and demand, therefore these must also be disaggregated to understand their 
individual impacts, the ‘risks’ if you like to supply, demand, and ultimately to price. 
 
In the short-run, we recognize that market perceptions and sentiment, as well as speculative 
investment by financial players, have a bearing on prices. Thus, we track Commitment of 
Traders data from the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and Intercontinental 
Exchange (ICE) as measures of the speculative flows into and out of the commodity markets. 
 
The notes below provide a general guide to our forecasting methodology, and this is followed 
by the specific rationale of the forecasts provided to IPE and IC.  
 
2.2 Crude Oil, The First Step 

The price of Brent crude, the global oil benchmark, averaged close to $100/bbl in 2014, 
although it saw a steep decline in Q4 2014 averaging $62.30/bbl in December. This occurred 
at a time of a physical global crude excess led by US LTO increases, burgeoning supply from 
Iraq, and a temporary resumption of crude supply from Libya. Another reason for the steep 
decline in oil prices had been the inaction from OPEC. OPEC has now relinquished its 
market-balancing role with Saudi Arabia specifically saying it is comfortable with markedly 
lower oil prices - potentially as low as $25/bbl. One reason suggested for this change is 
OPEC’s desire to curb increases in non-OPEC oil supplies. US shale oil is the primary, but 
not only target of these actions. While the cost of US LTO production is generally seen in the 
range of $45-70/bbl, the force of these changes is also being felt globally in high cost 



 Title:  Crude Oil, Refined Product and Petrochemicals 
Prices Forecasts and Market Overview 

             Date: 13 March 2015 

Ref. No: 201120                                   CONFIDENTIAL   
 Page 2 

 

 

production regions such as the Artic, West Africa, deep sub-Salt production zones. 
 
Crude futures are not oil price forecasts, but with current forward price curves to 2020 being 
in contango, the message of progressively higher prices needs to be respected. Oil prices 
are also denominated in US dollars, and given the recent strengthening in US dollar 
exchange rates, the short-term dollar denominated energy price drop has not been fully 
communicated globally in local currency terms. Accordingly, that means product prices in 
local currency terms still remains ‘high’ relative to recently lower dollar-priced products for 
many countries. ‘High’ energy prices suggest a sluggish and slow product demand response 
in the near and medium term. This should help mitigate any upward nominal oil price 
pressure. But lower dollar priced energy also suggests higher long-term prices as a result of 
upstream production that is being curtailed today. 
 
Over the next several years, rather than the price of oil being set in alignment with LRMC 
(which would remain the cost of ultra-deepwater), we envisage that oil prices would be 
determined by the Short Run Marginal Cost (SRMC) of US LTO prices in the US, which may 
be well below a Rest Of World (ROW) cost of production at least until there is a direct 
connection between the US and the international crude markets. That is not possible until US 
crude oil is allowed to be exported. In the medium term, the effect of a prohibition on US 
crude exports is a slowing, but not a contraction in production of US crude oil.  
 
The sharp oil price drop has already slowed significant non-US upstream investment. 
International Oil Companies (IOCs) have initiated cuts in upstream discretionary spending for 
2015, and are getting ready to slash exploration and development budgets for 2016. Many 
projects that were budgeted at $80-85/bbl breakeven now look vulnerable. However, the 
non-OPEC supply response is not that simple. We also are aware of counter-intuitive actions 
by NOCs. In a lower price environment, national budgets are at risk and some NOCs are 
being encouraged to increase production to make up for the income shortfall. 
 
KBC forecast of crude oil price is carried out following a detailed analysis of demand and 
supply side assumptions. 
 
KBC forecasts global oil product demand to continue growing through the forecast period, 
hitting 100 million bpd by 2020, 110 million bpd by 2030 and 117 million bpd by 2040. 
Naphtha and Liquefied Petroleum Gas (LPG) will experience the fastest rate of demand 
growth (in volume terms), while diesel and gasoil compose the bulk of the volume itself. 
 
Crude oil production will keep pace with product demand growth, but in the short-term we 
need to first see a slowdown in non-OPEC production. As has already been suggested, that 
sows the seeds for non-OPEC production to then disappoint in the mid-term and shifting 
pricing power back to OPEC. 
 
Given the demand and supply side forecasts, and oil prices in the medium term being 
anchored by the SRMC of US LTO production, KBC forecasts oil prices in nominal terms to 
average approximately $70/bbl in 2015 and to recover to $90/bbl in 2020, $105/bbl in 2025 
and $125/bbl in 2030. In real terms, however, oil prices would remain below $75/bbl through 
2025 and then rise to around $85/bbl by 2030 and $90/bbl by 2035. 
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2.3 Refining, The Link Between Crude and Products 

Conventional crude oil is converted to useable finished products by processing in traditional 
fuel-oriented refineries. This obvious statement has a raft of important implications. The most 
important implication in the context of this discussion is that the economic life of a refinery 
plays a critical role in understanding and in shaping forecast prices of marker crudes as well 
as products. 
 
KBC has unique expertise in understanding the deepest technical aspects of refineries. 
There are relatively few refineries in the world that our consultants have not worked in, or 
have in some way been professionally involved with. This technical knowledge becomes 
particularly important in understanding the economic relationships not only between crudes 
of different qualities, but also between different products. Unlike purely econometric 
approaches, we also understand the technical implications of product, and crude, as well as 
their economic relationships. 
 
2.3.1 Refinery Projects 

We maintain historical and forecast data, at a unit level, of all refineries around the world. 
Importantly for this discussion, the work includes individual project-by-project, unit-by-unit 
forecasts of capacity additions, and closures. By understanding where refinery demand for 
crude oil is both now, and in the future, we gain insights to both the absolute and relative 
value of different crudes by location, and over time. 
 
We also use this knowledge to analyse and project the slate of products that will be produced 
from crude oil typically run by these refineries-in their current, but also in their changing 
configurations. Specifically, we model the economic production of products at a country level 
to understand how domestic production of each product is likely to change over time. This 
model considers not only the refining capacity information, but also current and forecast 
product specifications. It also considers current and projected policy implications-factors such 
as MTBE phase-out, ethanol introduction, sulphur and aromatic specifications, cetane and 
octane requirements, etc. 
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2.3.2 Product Specifications 

As a side, but nonetheless critical note, the reader should also understand that there is a 
considerable effort spent to maintain global product specification data. We keep historical 
and forecast specifications by country, by time, by individual products. We also use these 
trends in product specifications to project forward likely product requirements. The 
investments needed to achieve these specifications, and the ongoing costs to produce these 
materials, further informs our view as to the economic health of refineries as it does our view 
of product prices. 
 
2.3.3 Refinery Output 

The goal of the refinery model effort is to produce, by product, by country, a view of the 
quantity of each product that will be domestically produced. Not all products, however, are 
made to finished specifications. Some material may be more economically sold or even 
purchased as feedstock. 
 
Rather than further complicate our refining model with product trade flows, at this point of the 
process we stop with an interim step. We optimize our model for an economic manufacture 
of products that minimizes the value of products made that are ‘surplus’ requirements, yet 
maximizes production value that approaches domestic demand. We allow for both the import 
and export of intermediate products. Our description here is necessarily a simplification, but 
we also consider the implications of changing domestic product specifications, of changing 
capacity configurations, and the value of the individual products made or consumed. 
 
Importantly, we also constrain our model to balance against key specifications such as 
domestic octane demand. One other critical variable is the degree to which the capacity is, 
or, is not utilized. Thus, refinery utilisation rates become both a key input, and output, of this 
process. At a high level, utilisation rates serve as an indication of relative supply/demand 
forces operating within a country and further inform our view on the pressure of (individual) 
product prices. 
 
2.4 Crude Price Forecasts 

KBC believes that the fundamental value of any crude oil is determined by the value of the 
products yielded from distillation of the crude. When assessing the yield and therefore the 
value of the crude, a refiner will concentrate on the straight run yield of products from 
distillation. In our experience, the primary effect on crude value is apparent in the basic five- 
cut yield for the crude and this is the appropriate way of assessing the basic relative value of 
the crude. 
 
2.5 Refined Product Price Forecasts 

KBC develops refined products price forecasting using a fundamentals research-based 
approach. This overall methodology on global oil supply, demand and the development of 
regional product balances across the whole refined product range utilises KBC’s refinery 
database to develop comprehensive trade flow patterns. These trade flows and regional 
balances ensure an accurate forecast of product prices required for the planning process. 
This allows us to form an opinion on the refinery margin outlook and this is used to provide 
the refined products price forecast. Crude oil price projections are provided as a starting 
point, and all refined product prices are developed to be consistent with these. 
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2.6 Petrochemical Price Forecasts 

KBC’s methodology for petrochemical price projection is to analyse the economics and 
margins of representative price-setting competitors over time. To do this we use our 
proprietary Cost of Production (COP) modelling system. Leader and Laggard archetypes are 
defined for each main producing region, where Leader is representative of a plant in the 
middle of the lowest quartile of costs in the region, and Laggard is in the highest quartile. The 
definitions of all archetypes improve over time, as capacities increase and efficiencies 
improve. We correlate historic margins/profitability (simple return on investment or ROI) 
against market conditions and then project future profitability against the predicted market 
environment, with operating rates and trade flows as the key elements. Forecast price is then 
the sum of projected costs and projected margin.  
 
Inter-regional prices comparisons are also made to ensure future differentials are not 
unreasonable in the context of logistics costs and historic relationships. This approach is 
applied to most of the key products, though in a few cases prices are projected as a ratio to 
those of other products due to close market interaction between them. Thus LLDPE is 
projected as a ratio to the LDPE with which it competes; chemical grade mixed xylene, 
benzene and toluene are projected in relationship to gasoline which is the alternative 
disposition for the materials. 
 
For all of the products under study KBC maintains in-house analyses of markets and a 
database of historic and projected prices (for all main global regions) on a continuously-
updated basis. All prices (from crude oil through refined products to petrochemicals and 
derivatives of all types) are on a consistent basis. 
 
Historic prices are primarily as reported by Platts for key locations and bases, which data is 
continuously captured and analysed by KBC to underpin much of our work in the 
petrochemical area. 
 
Cyclical behaviour in petrochemical profitability is pronounced, with margins often varying 
from highly attractive to negative and back again over the course of a (typically) 7-8 year 
cycle. This pattern is expected to continue. It is driven by cycles of overcapacity, which lead 
to reduced margins and then to an absence of new projects until market growth absorbs the 
excess capacity and the cycle repeats. The industry seems incapable of learning the lessons 
of the past 30 years in this regard, and the current cycle is believed to have bottomed out 
during 2009 (due mainly to massive capacity additions in the Middle East and Asia, 
combined with declines in the global economy), with margins recovering before the next peak 
projected for around 2015. A regular pattern of future cycles is projected across all regions, 
and these “Cycle Case” price projections are used by KBC in all our project evaluation work. 
In addition to these Cycle prices, Trend prices are also calculated as needed. 
 
Prices are projected at the key international locations, US Gulf Coast, NW Europe and SE 
Asia. Middle Eastern FOB prices are generally calculated as netbacks from exports to Asia, 
the dominant destination for most products. Prices in other locations (e.g. China) are 
calculated in relation to those in the other key regions, considering trade patterns, logistics 
costs and historic relationships. Where price series are reported for these other locations, 
historic relationships to prices in the main regions are checked to assist in the future 
projections. 
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3.0 Price Forecasts 

3.1 Deliverable 

Within this report KBC has delivered on an annual basis, from 2014 to 2030 a set of price 
forecasts covering the crude, refined products, Med based refining margins and 
petrochemicals listed in the tables further in the report (Section 3). All price forecast are 
KBC’s base case forecasts and are provided in nominal terms. 
 
The forecasting work was done on the basis of data and information available at the end of 
November 2014. While KBC revise short and medium-term forecasts (to end 2016) on a 
regular basis, our long-term view is updated annually, with the next revision due in December 
2015. 
 
3.1.1 Crude Prices 

 
 
3.1.2 Brent 

In 2014, front month Brent crude averaged almost $100/bbl, roughly $10/bbl below the 
corresponding levels for 2013 ($109/bbl) and 2012 ($112/bbl). Oil prices held their strength 
till July averaging $109/bbl but fell precipitously thereafter. The strength in oil prices in the 1st 
half of the year was driven by continuing supply concerns around OPEC, increased geo-
political tension between Russia and Ukraine, and sustained high level of unplanned outages 
in Libya, Iran, Iraq, Nigeria and South Sudan.  
 
In the second half of 2014, a major liquidation in the level of net speculative length in crude 
futures held by money managers (including the large hedge funds) intensified oil market 
volatility with crude futures crashing by over $50/bbl.  Record levels of net speculative length 
were seen on ICE Brent in June 2014, at 240,000 contracts, while in the same month the net 
long position of managed money on Nymex crude hit 336,000 contracts. Peak geopolitical 
risk was seen in June 2014 on heightened concerns over rapid IS advances in Iraq. 
However, as concerns over potential disruptions to crude supplies from Iraq abated and with 
a partial return of crude exports from Libya, crude futures came under strong downward 
pressure from a growing overhang of physical crude in the Atlantic Basin and a perceived 
change in Saudi oil policy from priority for price to priority for volume. By early November, 
liquidation of speculative length on ICE Brent amounted to a massive 82 percent with the net 
long position of managed money reduced to just 44,000 contracts, as front month crude 
surrendered more than $30/bbl to close at $82.82/bbl (4 November). The corresponding drop 
in speculative length on Nymex crude was sizeable, with liquidation of more than 140,000 net 
long contracts, down to 193,000 (4 November), as shown in the chart below. 
 

Price Basis

A CPC Blend CIF Med ($/bbl)

B Azeri CIF Med ($/bbl)

C Maya FOB ($/bbl)

D Ras Gharib FOB ($/bbl)

E Dated Brent FOB ($/bbl)

F Urals CIF Med ($/bbl)

G Es Sider FOB Med ($/bbl)

Crude Oil
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Over the second half of 2014 there had also been a dramatic strengthening in the US dollar, 
which is reflected in a shift in the US Dollar  Index to a four-year high from 79.78 (30 June) to 
87.82 (12 November), a rise of 10 percent. This has been a contributory factor to the 
downward pressure on US dollar-denominated oil prices since June. The US dollar has 
strengthened as the US economy has recovered more quickly than other OECD countries. 
This recovery has brought to an end a prolonged period of ultra-loose monetary policy in the 
US and raised the prospect of rising interest rates in the US from the middle of next year.  
 

 
 
The main crash in oil prices came following the OPEC meeting on November 27th where no 
initiative was taken from OPEC to reduce its level of supply. Saudi Arabia, for its part, 
indicated that it is comfortable with markedly lower oil prices, for an extended period. Oil 
prices declined from month average of $79/bbl in November to $62/bbl in December and 
then down to $48/bbl in January 2015. 
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Over the next several years, rather than the price of oil being set in alignment with LRMC 
(which would remain the cost of ultra-deepwater), we envisage that oil prices would be 
determined by the Short Run Marginal Cost (SRMC) of US LTO prices in the US, which may 
be well below a Rest Of World (ROW) cost of production at least until there is a direct 
connection between the US and the international crude markets. That is not possible until US 
crude oil is allowed to be exported. 
 
In the medium term, the effect of a prohibition on US crude exports is a slowing, but not 
contraction in both investment and production of US crude oil. Recall that this includes both 
unconventional LTO and conventional offshore, deepwater resources. 
 
The sharp oil price drop has already slowed significant non-US upstream investment. 
International Oil Companies (IOCs) have initiated cuts in upstream discretionary spending for 
2015, and are getting ready to slash exploration and development budgets for 2016. Many 
projects that were budgeted at $80-85/bbl breakeven now look vulnerable. On the plus side, 
upstream costs have also come off on average by 15-25 percent due to declining steel and 
commodity prices, a less active market for rigs, and general price cutting competition from 
energy services companies.  
 
However, the non-OPEC supply response is not that simple. We also are aware of counter-
intuitive actions by NOCs. In a lower price environment, national budgets are at risk and 
some NOCs are being encouraged to increase production to make up for the income 
shortfall. 
 
Over the longer term, 2020-2030 timeframe, we expect oil prices to be once again driven by 
the long run marginal cost (LRMC) of production and pace of global demand growth. These 
two factors are explored below. 
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Long Run Marginal Cost of Oil Exploration & Production 

For a long period of time until around 2004, the price of oil was considerably below the cost 
of the marginal barrel of new non-OPEC oil, which at the time, and right through to 2012, was 
thought to be represented by new Canadian oil sands mining and upgrading projects. This 
was because the marginal barrel of oil at the time came in practice from spare OPEC 
production capacity. However, in 2003 and 2004 stellar growth in world oil demand totaled 
4.5 million bpd at a time of strong global economic growth, with the price of Brent crude 
moving up in a range of $25-50/bbl. This absorbed most of the remaining spare production 
capacity, excepting for a relatively small volume of around 2.5 million bpd that Saudi Arabia 
held in reserve as a contingency, in order to help stabilize the oil market in case of any 
disruption to global oil supplies.    
 
The tightening global oil supply/demand balance pushed up oil prices strongly over the 
period to 2008, briefly to levels of above $130/bbl for Brent crude. The rise in prices was 
based on the perception that the world was running out of oil. The financial community in 
particular rallied to the call of ‘peak oil’. Oil prices needed to rise above the level of the LRMC 
of non-OPEC oil in order to guarantee adequate future supplies. Rising levels of oil 
exploration and production led to strong upward pressure on upstream costs which in turn 
pushed up LRMC, thereby maintaining an upward spiral in oil prices. The oil industry had 
changed - the price of oil was no longer constrained by surplus OPEC production capacity 
but set in relation to LRMC.     
 
Though oil prices fell back in 
2009/2010 as a result of the 
global economic downturn 
resulting from the financial crisis 
of 2008, they have since 
returned to levels that broadly 
align to the LRMC of non-OPEC 
oil supplies. However, LRMC is 
no longer represented by oil 
sands mining and upgrading. In a 
world awash with soaring levels 
of US shale oil, or LTO, there is 
no call for light synthetic crude from expensive upgrading operations. Over recent years the 
LRMC of new non-OPEC oil has migrated to the cost of exploiting conventional deepwater 
resources from ever deeper waters. Deepwater is generally defined as water depths of 
between 500 and 1,500 metres, and ultra-deepwater as more than 1,500 metres. There is a 
broad spread of deepwater costs, depending in part on depth of water, in a range up to 
around $100/bbl for ultra-deepwater resources.           
 
Long Term Demand Outlook 
 
KBC forecasts global oil product demand to continue growing through the forecast period, 
hitting 100 million bpd by 2020, 110 million bpd by 2030 and 117 million bpd by 2040. 
Naphtha and Liquefied Petroleum Gas (LPG) will experience the fastest rate of demand 
growth (in volume terms), while diesel and gasoil compose the bulk of the volume itself. 
 
Diesel demand growth will be the mainstay of global oil demand growth. This is primarily 
from road transportation demand, where diesel remains the dominant fuel in commercial 
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transportation. Also, so the number of diesel passenger cars will continue to rise – the diesel 
share in new passenger car sales has peaked in many countries, but it remains well above 
the diesel share of existing passenger car fleets. Demand for marine gasoil is also benefitting 
from tightened sulphur specifications in Emission Control Areas, but if bunker prices 
rebound, ship owners are likely to consider installing exhaust scrubbing systems which will 
enable them to switch back to fuel oil bunkers. Although both the road and seaborne 
transportation sectors are exposed to the cyclical nature of economic growth, the long term 
outlook is that of continued growth in both sectors. 
  
Residual fuel oil demand will be sustained by underlying marine bunker fuel demand and 
growth as world trade continues to expand. Diesel demand is forecast to exceed 33 million 
bpd in 2040, six million bpd more than today. Gasoline demand is forecast to increase by 
nearly five million bpd to 28.8 million bpd by 2040. 
 
Crude oil production will keep pace with product demand growth, but in the short-term we 
need to first see a slowdown in non-OPEC production. As has already been suggested, that 
sows the seeds for non-OPEC production to then disappoint in the mid-term and shifting 
pricing power back to OPEC. 
 
Before the recent price drop our forecast of non-OPEC production in 2020 was 59 million bpd 
in 2020 before a slow decline to approximately 50 million bpd in 2040. A large part of that 
non-OPEC supply growth came from US LTO production, but also global natural gas liquids 
(NGLs) and condensate output that were forecast to be an increasingly larger proportion of 
the global supply mix. OPEC NGL and condensate volumes were already expected to 
increase from around 7.7 million bpd today to around 10 million bpd by 2040. That view only 
changes to one of greater, not lesser supply given the changes in OPECs global energy role. 
 
While increasing non-OPEC production was previously expected to reduce the call on OPEC 
by 1.5 million bpd to around 28.4 million bpd in 2016, the reverse is now true. Already we 
note short-term increases in some OPEC member country production. Until the economic 
break-even price for the volume and quality weighted non-OPEC production is discovered, 
absolute energy prices will remain constrained to the upside. KBC believes that it will take at 
least 12-15 months of continued volatility for the market to understand where this point is. 
And as we have already noted, it is likely to be different for the integrated North American 
market than for the ROW. Regardless of region, during this price-discovery period, absolute 
prices are also likely to be volatile. Finally, a lower oil price environment also suggests 
narrower differentials for both feedstocks (of all types) as well as for products. Combined with 
robust product demand and growth in that demand, the suggests positive, but lower refining 
margins globally. 
 
Given supply and demand side developments, KBC forecasts oil prices in nominal terms to 
average approximately $70/bbl in 2015 and to recover to $90/bbl in 2020, $105/bbl in 2025 
and $125/bbl in 2030. In real terms, however, oil prices would remain below $75/bbl through 
2025 and then rise to around $85/bbl by 2030 and $90/bbl by 2035. 
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3.2 Pricing Methodology for Other Crude Oils 

As explained above the value of other crude oils is mainly determined by the value of the 
products yielded from simple distillation of the crude. 
 
A five-cut yield splits the crude into the following products: 

 LPG, 

 naphtha, 

 jet fuel/kerosene, 

 diesel/gasoil and 

 fuel oil, based on specified cut points. 

The cut points used for all crudes used in this report were C5-149° for naphtha, 149-232° for 
jet/ kerosene, 232-369° for gasoil and 369° + for fuel oil. 
 
3.2.1  Gross Product Worth 

KBC generated five-cut yields for the crudes analysed and then calculated the Gross Product 
Worth (GPW) from this yield information. When calculating the GPW, KBC has typically used 
Platt’s CIF Mediterranean cargo products prices, as these are most widely used within the oil 
industry for the purposes of the specific market relevant to ORL. For the main five products, 
KBC used: 
 

 A weighted average of propane and butane for LPG CIF Mediterranean (60%*C4, 
40%*C3), 

 CIF Mediterranean naphtha quotes, 

 CIF Mediterranean jet/kerosene quotes, 

 CIF Mediterranean diesel 10ppm sulphur, 

 The fuel oil quotes used in the study depend on the quality of the residues produced 
from a given crude oil. Sour crude oils, like Urals and Ras Gharib that produce 
greater than 1% sulphur fuel oil use the high sulphur fuel oil quotes. In contrast, 
Brent, which is used as the benchmark for the subsequent forecasts, uses the low 
sulphur quotes. 

 ORL has introduced a new crude ‘Shaikan’ which is acquired at a substantial discount 
to Ras Gharib as this is significantly heavy and viscous crude. A discount of $13/bbl 
to Ras Gharib is used in historical years to arrive at the marketing factor. 

 

LPG Naphtha Kero Gasoil

0K-C4 C5-149°C 149-232°C 232-369°C

0K-C4 C5-300°F 300-450°F 450-696°F

ASSAY NAME REGION COUNTRY Date SG @ 15°C API Bbl/MT
S 

wt%
Acidity

Pour Pt 

°C
vol% vol% vol% vol% vol%

S

wt%

Azeri Ceyhanbtc Bld (cvx) 2009 FSU Azerbaijan 2009 0.8413 36.7 7.48 0.17 0.19 69.8 1.67 16.05 15.07 29.70 37.52 0.30

Brent Exp Bld (cvx) 2008 EUROPE North Sea - UK 2008 0.8302 38.9 7.58 0.38 0.01 68.6 3.27 25.32 14.66 23.51 33.24 0.84

CPC Blend (CVX) 2009 FSU Kazakhstan 2009 0.7916 47.2 7.95 0.58 0.09 47.4 2.97 37.57 11.90 25.92 21.64 1.26

Maya _ Exp Bld (calc) 2008 NORTH AMERICA Mexico 2008 0.9283 20.9 6.78 3.90 0.05 70.3 0.89 11.50 11.31 18.93 57.37 5.40

Ras Gharib Exp Bld (CVX) 2008 MEDITERRANEAN Egypt 2008 0.9198 22.3 6.84 3.48 0.14 104.0 0.71 12.22 7.33 19.92 59.83 4.51

Urals Ex Novorossiysk  (CVX) 2009 FSU Russia 2009 0.8524 34.5 7.39 1.04 0.10 83.4 1.95 16.09 13.69 24.76 43.51 1.75

West Texas Intr. 1985 NORTH AMERICA USA 1985 0.8261 39.8 7.62 0.32 0.09 62.6 1.86 26.97 15.25 24.87 31.05 0.69

ES SIDER Exp Bld (TOTAL) 2007 MEDITERRANEAN Libya 2007 0.8300 39.0 7.59 0.37 0.06 77.8 3.40 22.43 10.51 25.46 38.21 0.67

Shaikan MEDITERRANEAN Turkey 2014 0.9518 17.1 6.56 4.55 0.06 -9.0 0.00 11.80 10.50 17.20 60.50 6.49

696°F+

WHOLE CRUDE

Resid

369°C+
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3.2.2  Freight Delta 

Crude oils are produced from specific geographic locations, where they can be loaded onto 
marine tankers for transportation to various markets (i.e. refining centres). The specific 
location of the crude and the associated cost of shipping the crude from this specific location 
to the market have a direct impact on the price of the crude. Crude is almost always priced 
as FOB port of loading. Therefore, KBC has based comparisons of the GPW of the crude oils 
under review on netback values to the specific crude oil loading ports taking into account 
appropriate tanker sizes and associated freight costs for the required routes, to and within 
the Mediterranean market. 
 
3.2.3  Crude Qualities  

Although the value of any crude oil, and therefore the price a refiner is willing to pay for it, is 
primarily determined by the yield of products produced from the crude when refined, other 
physical and chemical properties may also have an effect on the value, as these can affect 
the yields from secondary processing units, or cause refiners to have maintenance concerns 
due to processing the crude. Also, the properties of a crude oil can sometimes lead to 
transportation or loading difficulties arising from handling the crude. The principle physical 
characteristics that influence crude value are as follows: 
 
3.2.3.1 Sulphur Content 

The maximum level of sulphur allowed in oil products is regulated by governments. High 
sulphur content in crude will mean that the refiner will obtain high sulphur products that will 
either achieve lower sale prices (e.g. high sulphur fuel oil) or, as in the case of distillate 
products, will require further processing to meet products specifications. Sulphur is usually 
expressed as a percentage by weight (% wt) although it is also sometimes expressed in 
parts per million (ppm). 
 
3.2.3.2 Acidity 

High acid crudes can potentially corrode pipework in refineries and therefore need special 
handling, as a result of which refiners will look for a discount to the crude’s inherent value. 
Crude with greater than 1 mgKOH/gm are generally considered to be high acid and will start 
to attract a price discount. High acidity is corrosive to piping and other refinery equipment. 
 
3.2.3.3 Conradson Carbon Residue (CCR) 

Carbon residue has a detrimental effect on overall conversion and catalyst life in both FCC 
and hydrocracker conversion units. A typical limit to CCR content in VGO cracker feedstock 
is 0.5% wt. There is also a maximum CCR content in the specification of residual fuel oil. 
 
3.2.3.4 Pour Point 

Pour point measures the lowest temperature at which oil flows. As far as the whole crude is 
concerned high pour point only has an implication with regard to potentially increasing 
transportation costs. It will, however, mean that there may be issues with the final qualities of 
the refined products. Diesel cold properties are of particular importance since these will tend 
to be high in the case of high pour point crude. A further consideration is the pour point of the 
vacuum residue, which will also tend to be high. However, in this case, given that it is normal 
to cut vacuum residue with cutter stock (diesel), this need not be a problem. 
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3.2.3.5  Metals (Nickel and Vanadium) 

High metals content is considered undesirable since it compromises the operation of 
catalysts employed in cracking. In the FCC, nickel is absorbed from the catalysts and 
promotes gas production. This can lead to limitations on the wet gas compressor. Vanadium 
is also absorbed from FCC catalyst and reduces the activity of the catalyst by blocking active 
sites. There are also maximum metals content specifications for residual fuel oil. However, 
these are very high at 200-300ppm and rarely pose an issue. 
 
3.2.3.6 Density 

The density of a crude oil is usually expressed using the API scale, in which 100 API is 
equivalent to the density of water. This corresponds to a specific gravity of 1. The API gravity 
of a crude oil reflects the amount of different oil products that are contained in the 
hydrocarbon mixture. Because of this, KBC uses the yield properties of the crude rather than 
the simple API gravity figure in evaluating crude oil value. 
 
3.2.3.7  Marketing Factor 

It is generally not possible to assign fixed premiums or discounts for particular qualities, as 
individual refiners may have widely divergent valuations of individual crude oils depending on 
the refining equipment at their disposal to process the different types of crude. Other factors, 
including how widely the oil is traded, the quality variability of the crude oil and transportation 
logistics, as well as in certain cases the crude oil origins, all have a bearing on the price. 
KBC’s approach is to factor in the quality factors and other intangibles into the forecast 
through the addition or subtraction of a marketing factor, which is based on a historical 
comparison of the actual values that an individual crude oil has achieved in the market and 
the value that would have been expected based on the GPW. Essentially, we make the GPW 
and freight adjustment as described above, and then add (or subtract) the marketing factor to 
bring the theoretical value into line with market values. 
 
Light/Heavy Crude Differentials 
Apart from the above criteria, heavy/light crude differentials are taken into consideration 
while forecasting the crude prices relevant to ORL. 
 
Rising volumes of LTO and lower availability of heavy crude from Middle East exporters will 
put pressure on light/heavy crude differentials out to 2030 and beyond.  Middle Eastern 
heavy crude oil is becoming less available to refiners outside the region due to the usage of 
these grades in supplying countries’ own refineries as a result of sophisticated new capacity 
additions and investment in conversion and upgrading capacity. 
 
Venezuela has one of the largest heavy crude reserves in the world, in the Orinoco tar belt, 
but lack of investment makes it unlikely that this resource – estimated to contain as much as 
500 billion bbl of recoverable oil – will be developed within the forecast period. The narrowing 
of light/heavy differentials will be repeated in each of the main producing regions around the 
world. 
 
The future availability of heavy crudes from Canada, Mexico, Venezuela and other Latin 
American countries will depend on the availability of export infrastructure. Heavier crudes are 
likely to fetch higher prices due to lower growth in their supply, compared to light sweet 
output. 
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These trends have seen a narrowing of light/heavy spreads in recent years, though these 
spreads are volatile and erratic. The same fundamental factors are taken into consideration 
to forecast differentials between lighter crudes such as Brent and Azeri and heavier crudes 
such as Urals, Maya, Ras Gharib and Shaikan. 
 
3.2.4 Refined Product Prices 

The refined products for this study are summarized in the table below together with their 
respective pricing basis. 
 

 
 

 
 
3.3 Refined Products Demand Review 

LPG 
KBC’s definition of Liquid Petroleum Gas (LPG) is essentially propane and butane and 
mixtures thereof from both refineries and natural gas processing plants. Notably, it excludes 
ethane. The main markets for LPG are petrochemicals, residential and transportation. 
 
Global LPG demand is forecast to rise from 7.8 million bpd in 2014 to 9.1 million bpd by 
2020, rising further to 10.4 million bpd by 2030 and 11.4 million bpd by 2040. Petrochemical 
demand is the main growth driver followed by residential demand, with transport demand a 
distant third. 
 
Residential demand for home heating and cooking is important in many developing 
countries. LPG often substitutes for kerosene or wood fuels as income levels increase. In 
many markets, LPG is substituted by natural gas when distribution grids are built. However, 
the ease of LPG transport ensures that there will always be a baseload of LPG used where it 
is impossible to connect consumers to gas pipe networks. 

Refined Products Price Basis

A Eurograde Gasoline 10ppm S CIF Med ($/mt)

B Naphtha CIF Med ($/mt)

C Jet Kerosene CIF Med ($/mt)

D Diesel 10ppm S CIF Med ($/mt)

E Gasoil CIF Med ($/mt)

F LSFO 1% S CIF Med ($/mt)

G HSFO 3.5% S CIF Med ($/mt)

H LPG CIF Med ($/mt)

Refined Products Price Basis

A Eurograde Gasoline 10ppm S FOB Med ($/mt)

B Naphtha FOB Med ($/mt)

C Jet Kerosene FOB Med ($/mt)

D Diesel 10ppm S FOB Med ($/mt)

E Gasoil FOB Med ($/mt)

F LSFO 1% S FOB Med ($/mt)

G HSFO 3.5% S FOB Med ($/mt)

H LPG FOB Med ($/mt)
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Transportation demand for LPG has gained some traction in Europe and Asia. It accounts for 
a negligible fraction of transport fuel demand in other regions. KBC does not forecast any 
significant demand increase through 2035 because CNG is gradually replacing LPG in 
vehicular use.   
 
In response to growing LPG availability, especially from the US, existing flexible feedstock 
crackers all over the world are expected to use more LPG in substitution of naphtha. The 
impact will be somewhat muted because most naphtha crackers are only configured to 
process a maximum of 10-15 percent LPG, though if the feedstock price advantage is high 
enough, capital can be justified to increase LPG flexibility. Seasonally, LPG is normally a 
more attractive cracker feedstock in the summer than in the winter when residential heating 
demand and motor gasoline butane blending demand increase. In the Middle East, new 
steam cracker capacity additions will be fed with an increasing proportion of LPG as ethane 
supplies become limited.  
 
Beyond traditional steam cracking, petrochemical demand increasingly includes propane 
dehydrogenation (PDH) facilities for on-purpose propylene production. China has been the 
leader in PDH capacity additions, but the US is now following closely behind. Over 10 million 
mt of new PDH capacity is due to start in the next three years, mostly in the US and China. 
 
Propylene has traditionally been made as a co-product to ethylene in steam crackers and 
gasoline in fluidized catalytic cracking units (FCCs). In recent years, rising demand for 
propylene has led to a new generation of FCC configurations and catalysts designed to 
maximize propylene yields from vacuum gasoil feedstock. As demand for propylene has 
continued to outpace these relatively low yield routes to marginal supply, the attractiveness 
of on-purpose propylene has increased markedly.  
 

 
 
Unlike crude oil, the US has no government restrictions on LPG exports. The US overtook 
Qatar as the world’s leading propane exporter in 2013.  
 
Numerous projects are being developed to increase US export capacity further as shown in 
the table below. Most of the capacity will be filled with propane and only a small fraction with 
butane. However, the total production of propane in the US from both gas plants and 
refineries is only 1.3 million bpd. Building all of this capacity would enable the US to export 

Country Company Location

Propylene 

Capacity, 

ktpa Status Start Date Licensor

Canada Williams Redwater, AL 500 Engineering 2Q2016 UOP

China Shaoxing Sanyuan Petrochemical Nantong 450 Operating 3Q2014 UOP

Ningbo Haiyue New Material Ningbo, Zhejiang 600 Operating 3Q2014 Lummus

Zhejiang Satellite Energy Pinghu, Zhejiang 450 Operating 3Q2014 UOP

Zhejiang Shaoxing Sanjin Petrochemical Shaoxing, Zhejiang 450 Operating 3Q2014 UOP

Yantai Wanhua Polyurethanes Yantai, Shandong 750 Construction Feb 2015 UOP

Zhangjiagang Yangzi River Petrochemical Zhangjiagang, Jiangsu 600 Construction 2Q2015 UOP

Jiangsu Haili Chemical Dafeng, Jiangsu 510 Engineering 2016 UOP

Fujian Meide Petrochemical Fujian 660 Engineering 2016 UOP

Egypt Oriental Petrochemicals Gulf of Suez 250 N/A 1H2015 Uhde

Iran Mehr Petro Kimia Pars 450 Engineering 2Q2017 Uhde

Kazakhstan Kazakhstan Petrochemical Industries Atyrau 500 N/A 2015 Lummus

South Korea SK Gas Ulsan 600 Engineering 2016 Lummus

UAE Takreer Abu Dhabi 500 N/A 2016 UOP

USA Enterprise Mt. Belvieu, TX 750 Engineering 3Q2015 Lummus

Ascend Performance Materials Alvin, TX 1,000 Engineering 4Q2015 UOP

Dow Freeport, TX 750 Engineering 2015 UOP

Formosa Point Comfort, TX 658 Engineering 2016 Uhde

PROPANE DEHYDROGENATION CAPACITY PLANNED TO START 2014 - 2017
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80 percent of its production. Granted, wet gas supplies are growing, but it makes no sense 
for all of the projects to go forward. As PDH projects are completed, LPG export terminals in 
the US will likely shift to an increasing proportion of butane exports or possibly even 
propylene exports. 
 

 
 
Naphtha 
For the purposes of this forecast, the main markets for naphtha are steam cracker feedstock 
and aromatics reforming feedstock. 
 
Most naphtha volume is not tracked because it is blended into gasoline inside of refinery 
gates. That volume is excluded from KBC naphtha demand forecasts. 
 
Global naphtha demand is projected to rise from 6.4 million bpd in 2014 to 7.3 million bpd by 
2020 and then to 11.9 million bpd by 2040. Asia-Pacific will account for about 70 percent of 
total global naphtha demand growth over the forecast period. North American naphtha 
demand is forecast to grow only slowly as NGL account for most olefin feedstock growth and 
aromatics growth is modest. Middle East naphtha demand however is forecast to increase by 
almost 7.0 percent per annum through the forecast period as the region increasingly turns to 
integrated refinery-petrochemical complexes given the lack of major new available ethane 
supplies.  
 
Refineries with aromatics extraction assets routinely optimize reformer and extraction unit 
operations. As a result, it can be difficult to segregate reformate blended with gasoline from 
that used for aromatics production. Aromatics production is a major naphtha application, 
which will continue to grow globally at a modest rate. 
 
The key to future naphtha demand will be the long-term path of economic growth plus trends 
in feedstock mix for olefins. Historically, both olefins production and naphtha demand grew 
substantially faster than global GDP. Olefins production increases have progressively 
trended down towards GDP growth, while first the Middle East and very recently the US have 
swung the feed mix towards ethane rather than naphtha.  
 
In future, KBC anticipates that naphtha demand will trend down to grow at a rate slightly 
below global GDP for several reasons. First, olefins demand growth will continue to fall 
towards global GDP. Second, the world is less dependent on naphtha for ethylene supply. 
Methanol-to-olefins (MTO) projects are coming to market at an increasing rate, almost 
exclusively in China, with the methanol feedstock primarily being low cost inland coal. Also, 
NGL (ethane and LPG) supply from US shale plays is displacing some naphtha as steam 
cracker feedstock. Wide application of shale gas production techniques could accelerate 
global NGL production by 2035, though only modest growth is included in this forecast. 
 

KEY NORTH AMERICAN LPG EXPORT PROJECTS

Country Company Location Capacity (000) bpd Start Up Status

Canada AltaGas/Idemitsu Kosan West Coast 20 2016 Planning

Pembina West Coast 40 2016 Planning

USA Targa Houston, TX 65 3Q-2014 Operating

Energy Transfer Equity Marcus Hook, PA 70 4Q-2014 Commissioning

Enterprise Houston, TX 50 1Q-2015 Construction

Energy Transfer Equity Nederland, TX 210 1Q-2015 Engineering

Enterprise Houston, TX 230 4Q-2015 Engineering

Phillips 66 Freeport, TX 145 3Q-2016 Engineering

Energy Transfer Equity Marcus Hook, PA 275 4Q-2016 Planning

Williams/Boardwalk Moss Lake, LA 400 N/A Cancelled
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Ethane 
The dominant impact of new US ethane supplies upon naphtha demand will of course be in 
North America, but several recent/current plans for ethane exports to Europe, India and 
elsewhere will spread some of the benefits more widely.  
 

 
Gasoline 
Gasoline demand continues to be one of the most important segment of refined product 
demand. With global consumption estimated at 24 million bpd in 2014, it accounts for 26 
percent of total oil consumption. The projected increase in demand between 2014 and 2040 
is 4.7 million bpd, the third largest growth of all oil products. Nearly all gasoline is used for 
road transportation. The global gasoline vehicle fleet is expected to continue growing, driven 
by rising demand for mobility and a relatively slow uptake of alternative fuels.  
 
Most of this demand increase will come from developing countries, while the growth in many 
developed countries is forecast to decline due to car density saturation, efficiency 
improvements, congestion and rising availability of public transport, which will lead to lower 
average miles driven per vehicle. 
 
The current state of technology of alternative fuel vehicles only permits them a niche status. 
If future developments in the area are incremental, then their share in the global fleet will only 
grow to an extent that will merely slow down the pace of gasoline demand growth during the 
forecast period. Looking out to 2040, gasoline is expected to remain the main oil product in 
the transportation sector, despite its annual average growth rate slowing to 0.2 percent per 
annum after 2030. 
 
Gasoline is projected to be the product with the widest differences in regional growth rates. In 
the US, gasoline will remain the most consumed oil product and the dominant road fuel, 
despite a projected decline in demand by 0.4 percent annually in the outlook period due to 
vehicle efficiency gains and a shift to alternative fuels, particularly natural gas.  
 

Exporter Mode
Capacity

000 bpd
Destination Source Status

Vantaqe Pipeline 40 Alberta, Canada - Nova Bakken Started June 2014

Mariner West Pipeline 50 Sarnia, Canada - Nova Marcellus Started 2013, 29,000 bpd in May 2014

Sunoco

(Marcus Hook)
Marine 30

UK - Ineos

Norway - Ineos

Finland - Borealis

Marcellus

In construction, plan start 3Q 2015. 

Developing project for expansion to 

50,000 bpd by end 2016.

Enterprise

(Houston)
Marine 160 India - Reliance Various

85% contracted, plan start 3Q2016.

Already considering expansion.

American 

Ethane
Marine 400

Unknown, negotiating 

with petrochemical and 

power producers

Various
Planning stages, advertising 

operation by end 2016.
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European gasoline demand is envisaged to decrease by 1.4 percent per annum during the 
forecast period. This is because the population is ageing in most countries, and will 
eventually start to decline towards the late 2020s. Most European countries will continue to 
experience the dieselization of their car fleets. Meanwhile, EU legislation imposes rising fuel 
efficiency requirements on new vehicles which will further constrain demand growth. 
 
In contrast, gasoline demand growth will continue to outpace that of diesel in Latin America, 
with growth expected to average 1.9 percent per annum on the back of an ever increasing 
fleet of passenger cars. African gasoline demand growth is projected to average 2.0 percent 
per annum.  In the Middle East, the number of vehicles, the majority of them fuelled by 
gasoline, is estimated to keep rising, which in turn will cause an increase of 1.6 percent per 
annum. Gasoline demand will expand by 1.7 percent per annum in Asia. This trend is most 
marked in China, where a 2.3 million bpd increase is expected by 2040, equivalent to growth 
of 2.6 percent per annum. By this time, the country will be home to the world’s largest car 
fleet. 
 
In India, the removal of the diesel price subsidy in October 2014 has already lowered the 
share of diesel in new car sales. Consumption of gasoline in India is forecast to expand by 
2.4 percent per annum over the outlook period.  
 
Kerosene 
Around 84 percent of kerosene demand is presently from aviation turbine use, while the 
remainder is mostly consumed for off-grid cooking, heating and lighting in residential and 
commercial premises. Aviation fuel demand has increased strongly over the past decades, 
except during recessions, and demand in that sector will continue growing throughout the 
forecast period, but at a slowing pace. 

Million bpd

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 8.51 8.42 8.61 8.71 8.75 8.76 8.60 8.35 8.11 7.83

Europe 2.20 2.05 1.99 1.92 1.91 1.83 1.71 1.57 1.45 1.33

Middle East 1.42 1.50 1.53 1.57 1.60 1.78 1.97 2.14 2.26 2.35

FSU 1.15 1.14 1.17 1.19 1.20 1.32 1.38 1.39 1.38 1.35

Latin America 1.57 1.70 1.81 1.88 1.92 2.23 2.52 2.75 2.96 3.07

China 1.75 1.88 2.13 2.37 2.58 3.26 3.87 4.25 4.55 4.67

India 0.36 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 0.64 0.70 0.75 0.81

Other Asia 2.86 2.97 3.02 3.01 3.05 3.25 3.38 3.46 3.50 3.50

Total Asia 4.97 5.22 5.56 5.82 6.09 7.09 7.88 8.41 8.80 8.97

Rest of World 2.44 2.52 2.49 2.49 2.51 2.71 2.92 3.09 3.27 3.40

Total World 22.26 22.55 23.15 23.57 23.99 25.72 26.98 27.72 28.23 28.30

Projected Regional Gasoline Demand
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Kerosene use for non-aviation purposes is in long-term decline because it is mainly being 
used for heating, cooking and lighting, where other fuels are more desirable. There are some 
exceptions, for instance in Iraq, where residential and commercial use of kerosene has 
rebounded in the years following the 2003 US-led invasion. Kerosene remains the dominant 
heating oil in Japan and South Korea. 
 
Aviation use of kerosene is forecast to grow by an average of 0.9 percent annually during the 
forecast period, down from 1.4 percent per annum between 2000 and 2014. This will result in 
an increase in global jet/kerosene from 5.6 million bpd in 2014 to 7.0 million bpd by 2040, 
with Asia accounting for nearly half of that growth, or some 0.63 million bpd. 
 
Demand for non-aviation kerosene is projected to decline by 1.8 percent per annum over the 
course of the forecast period, a significantly slower decline than the 3.9 percent per annum 
fall seen during 2000-2014. This is because the bulk of fuel substitution has already 
happened in the past. Total kerosene use is forecast to rise by 0.5 percent per annum in the 
outlook, up from 0.2 percent annually during the period 2000-2014. This results in a drop in 
demand for non-aviation kerosene from 1.1 million bpd in 2014 to 0.7 million bpd by 2040. 
Most of that decline, or approximately 0.3 million bpd, will occur in Asia. 
 
Gas/Diesel Oil 
Road use currently accounts for around 61 percent of total gas/diesel use. This is up from 53 
percent in 2000 and the share is forecast to rise to 67 percent by 2040 because gasoil is an 
expensive heating fuel so there is a strong incentive to replace it in stationary applications.  
 

 
 
The terminology used to describe the various middle distillates is not consistent and terms 
are used in different ways in different countries so in this analysis diesel is used when 
referring to diesel for road use, and gasoil when referring to heating oil and off-road uses. 
When the aggregate of road and non-road use is described, gas/diesel is used. 
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Diesel 
Diesel was the growth fuel of the globalization era because it fuelled the changing logistics of 
distribution and also provided fuel for power generation in places where the existing 
infrastructure could not keep up with surging economic growth, and more permanent 
solutions had not yet been established. During the same period, Europe experienced 
dieselization of the passenger car fleet on a large scale because of its better fuel economy, 
brand preferences but also crucially fuel pricing regimes that favoured the use of diesel over 
gasoline. Several countries such as India and South Korea followed Europe’s lead, although 
the tax advantage of diesel has recently been partially removed in a few of these countries. 
 
Global diesel demand is still growing, but growth is at a trickle, compared to before the 2008 
financial crisis. Lower economic growth has impacted the use of diesel-fuelled commercial 
vehicles and machinery, while the dynamic of the passenger car fleets across the world has 
turned towards gasoline as engine life and fuel efficiency of these cars has been improved. 
 
South Korea has been a recent success story in terms of dieselization. The share of diesel in 
the passenger car fleet there is around 23 percent and will continue to rise. In Europe, 
however, the share of diesel in new passenger car sales has stabilized, and in India it has 
started to decline following a prolonged rise in diesel prices and the subsequent removal of 
diesel price subsidies. German car manufacturers are currently trying to convert US 
customers, but with diesel cars accounting for a mere three percent of new car sales, it is too 
early to speak of dieselization.  
 
Dieselization of passenger car fleets is not expected to spread to more countries. This is 
because the recent trend has been towards more efficient gasoline engines and alternative 
fuels as well as electrifying the drive train. The perception of diesel as a more efficient fuel 
because of its greater mileage per gallon and longer engine life has been eroded by 
developments in gasoline-fuelled vehicles, while concerns about particulate emissions from 
diesel have increased. However, the number of diesel cars globally will continue to rise 
because the share of diesel cars in total new car sales is still well above that in the national 
fleets of concerned countries.  
 
Diesel demand growth will also be affected by demographic trends. The population in many 
developed countries is ageing, and people tend to drive much less after retirement. The 
driving population is even forecast to start declining in some developed countries, and from 
around 2025-2030, the decline of the driving population is expected to accelerate 
significantly. This especially affects Europe, which accounts for 26 percent of global road 
diesel demand, and is second only to Asia (31 percent) where most road diesel use is in 
commercial transportation. 
 
Although the numbers of commercial vehicles and machines running on diesel are expected 
to increase over the longer term given the continued economic growth projected in 
developing and newly-industrialized countries, the diesel intensity of economic growth has 
declined sharply. This not only reflects the passenger car fleet dynamics discussed above, 
but also relates to the general reduction in trade intensity of GDP growth. A case in point is 
the changing pattern of economic growth in China toward the domestic market as well as the 
growth markets in Africa, the Middle East and Asia. The removal of the diesel fuel price 
subsidy in India and its reduction in Malaysia and Indonesia has also slowed diesel growth. 
Chinese gasoil demand has seen minimal growth since 2012 and turned negative during the 
first three quarters of 2014, while Indian diesel use has barely grown in 2013 and 2014. 
Commercial road diesel demand will eventually recover but growth in this sector is no longer 
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guaranteed, as it seemed to be during the globalization era. 
 
Regional Road Diesel Demand 
European and US legislation mandates car manufacturers to further decrease emissions in 
their forthcoming models. Consumers prefer increasingly fuel-efficient models, but efficiency 
improvements to diesel engines have already come a long way and manufacturers will find it 
difficult to further reduce engine emissions. This means that they will have to resort to lighter 
materials, hybrid technology and alternative fuels. Diesel-electric hybrid engines entered the 
market a few years ago but they remain a niche market, and are an option on only some car 
models. The problem is cost – diesel engines are already more expensive than gasoline 
units, and adding a parallel hybrid drive further adds to the purchase price of a car.  
 
The risk of fuel substitution is lower for road diesel than for other fuels because diesel 
engines are difficult to beat in commercial applications. The only exception to this is biodiesel 
which is increasingly blended with conventional diesel oil. Diesel engines can be made to run 
on a range of other fuels, including LPG and natural gas, but they always require a small 
amount of diesel to be injected together with the alternative fuel because they cannot ignite 
by themselves in a diesel engine. LPG conversions are rare because they tend to be 
uneconomic. Diesel engines running on natural gas are attractive when the natural gas is 
cheap. This option has been making 
inroads in the US but is currently only 
suitable for fleet vehicles such as 
municipal refuse trucks which have a 
high degree of utilization. Similarly, 
some local transport operators have 
introduced battery electric buses 
which top up frequently at bus stops 
or use induction loops buried under 
the road. Although this is a growing 
market, it remains very small for now. 
 
Demand growth for diesel will be 
strongest in emerging markets in Asia and Africa. Global road diesel use is projected to rise 
from 16.5 million bpd in 2014 to 22.3 million bpd by 2040. Asia accounts for an estimated 36 
percent of this volume growth, although the highest rate of growth will be seen in Africa at 2.3 
percent per annum. 
 
Gasoil 
Gasoil is used in permanent and stationary installations, where it is relatively cheap to 
replace, but is also widely used in generators where it provides electricity when grid access 
is not available, as well as emergency and backup power.  
 
APR Energy, a leading emergency power provider, has recently reported strong demand for 
its services in Libya, Argentina, Burkina Faso, Yemen, Senegal, Mozambique and Indonesia. 
Diesel power generators are also common in India, and small-scale, solar-diesel hybrid 
systems have been mushrooming in off-grid regions of Africa and Asia. Gasoil is easiest to 
replace in stationary applications such as power generation, heating and industrial use. An 
example is power generation in inland locations in Saudi Arabia where gasoil oil use for that 
purpose has risen rapidly to nearly 300,000 bpd.  
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Global demand for gasoil oil from power generation is therefore forecast to increase until 
around 2020 before declining at 0.3 percent per annum throughout the last two decades of 
the forecast period. 
 
Bunker use of gasoil will benefit from the tightening of emission laws in 2015, 2020 and 
presumably 2025. Although shippers will initially see themselves forced to buy more gasoil 
for bunkers following each successive tightening of the emissions rules, the higher cost of 
marine gasoil compared to heavy fuel oil means they will do everything they can to avoid 
gasoil bunkering. Shippers have a variety of options, including avoiding Emission Control 
Areas (ECAs), installing scrubbers, building LNG-enabled vessels, or switching to an 
alternative fuels such as methanol and new blend-stocks of low quality, hydro-treated 
distillate blends that are cheaper than marine gasoil but meet the tightened criteria for ECAs. 
 
However, the net effect of the tighter emissions limits will be to boost gasoil use for 
bunkering, mostly in 2015, by 0.4 million bpd globally, and then by 0.1 percent per annum 
throughout the remainder of the forecast period.   
 
Fuel Oil 
Besides being the primary shipping fuel, fuel oil’s other major application is in power 
generation, particularly in emerging markets. It is here that we have seen a significant 
decline in market share over the years. Inter-fuel economics have resulted in a loss of market 
share to coal, which is considerably cheaper, and natural gas due to increasing regulatory 
pressure to shift to cleaner fuels. In addition to coal and gas, renewables are also gaining 
market share in the power mix at the expense of fuel oil. For example, solar-diesel hybrid 
solutions are increasing their presence in Africa and India to provide electricity supply in off-
grid locations.  KBC forecasts that this long-term fall in non-bunker demand will continue for 
the duration of the forecast period. 
 
The long term decline of fuel oil use in both Europe and Asia has been encouraged by 
keeping natural gas at a competitive price compared to oil products through the use of a 
discounted formula based on the price of crude. The high oil price in recent years has 
deepened this discount to fuel oil prices via price cap mechanisms in the formulae of such 
oil-indexed gas contracts. 
 
There are exceptions to this declining trend. In the oil exporting countries of the Middle East, 
fuel oil is usually sold at a heavily subsidized price, which has resulted in it retaining a 
significant market share in the power generation and industrial sectors. Environmental 
concerns often have a lower priority in these countries. Saudi Arabia in particular is adding 
significant fuel oil capacity in the coming years to meet rapidly rising electricity demand 
coupled with associated gas production shortages. Elsewhere, fuel oil has played an 
important role in the short-term balancing of markets at times of power shortages. After the 
Fukushima nuclear accident, Japan used existing spare fuel oil generation capacity which 
was available to meet power demand in the short term, whilst construction of new natural gas 
and coal plants was taking place.  The gas plants in particular required longer lead times 
because of the need for associated pipeline infrastructure.  
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The forthcoming IMO legislation will set reduced sulphur emissions limits in the ECAs along 
coastlines in Northern Europe and North America in 2015. We are expecting an initial shift in 
demand to MGO, followed by a recovery in the market share for fuel oil as the widespread 
installation of scrubbers occurs.  In the long term this results in the decline of onshore fuel oil 
demand for power generation and other uses being largely offset by projected growth in the 
use for marine bunkers, even as IMO regulation extends beyond the ECAs, and the sulphur 
limit outside the controlled areas is  eventually reduced from 3.5 percent currently to 0.5 
percent. As well as the options of using scrubbing technology or switching to MGO, vessel 
owners may also choose to switch to LNG, but we see this being limited as significant 
investment in new vessels will be required, and the lack of re-fuelling infrastructure will be a 
constraint. The sharp drop in oil prices in Q4 2014 has also reduced the economic incentive 
to use LNG in shipping, which depends on a wide gap between natural gas and conventional 
bunker fuel prices.  
 
Our fuel oil demand forecast is fairly consistent with our previous LTOEO report.  In 2040, we 
are forecasting that global fuel oil demand will be around 7.1 million bpd, compared to 7.8 
million bpd in 2013. Fuel oil demand growth over the period 2013-2040 is forecast to decline 
by 0.3 percent annually with power generation usage declining by 2.2 percent per annum 
and ‘other’ usage declining by 1.3 percent per annum The overall decline in fuel oil demand 
is offset by the increase in bunker fuel demand, with growth of 1.0 percent annually over the 
2014-2040 long-term outlook period. 
 
 
3.4 Outlook for Crack Spreads 

Over the period to 2017/2018, substantial increases in non-refinery supplies (from NGL’s, 
biofuels etc.) will constrain incremental demand for refined petroleum products at a time of 
major additions to global fuel oil destruction capacity. As a result, KBC anticipates: 
 

 the build-up of a substantial potential surplus of light ends  

 a balanced to slight deficit position for middle distillates, supported by stronger demand 

growth and less incursion from non-refinery supplies 

 a large potential deficit of fuel oil, though this may continue to be attenuated by 

increased allocations of crude to independent refiners in China, which will reduce their 

demand for straight run fuel oil as feedstock 
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In practice these potential surplus/deficit positions will not accrue. The potential imbalances 
will be corrected by utilization of global cracking units at below capacity. Refiners will require 
a signal from the market to continue to operate cracking units below full capacity. This will 
take the form of a compression of crack spreads with consequent low overall returns to 
cracking leading refiners to operate their upgrading units at less than full capacity. There will 
be downward pressure on crack spreads for light ends, in particular, and support for fuel oil 
cracks.  
 
Europe 
European product cracks in 2014 were similar to those in 2013, but with better performance 
in light distillates (naphtha and gasoline), and weaker performance in middle distillates (jet, 
diesel and gasoil). Low sulphur fuel oil markets strengthened but high sulphur fuel oil 
markets weakened marginally in 2014 vis-à-vis 2013. In 2014 versus 2013, gasoline cracks 
posted growth of $0.82/bbl, naphtha $2.11/bbl, LSFO $0.91/bbl, while high sulphur fuel oil 
(HSFO) lost $0.64/bbl. At the same time middle distillates all slipped back in 2014, after a 
strong performance in 2013, with jet/kerosene and gasoil falling by $0.70/bbl and $0.88/bbl, 
respectively, and diesel falling further, by $1.60/bbl. 
 
Gasoline had a weak start to the year but soon recovered and performed well as supplies for 
components were tight, refinery maintenance in the US and Europe limited production, 
substantial refinery capacity closures to the tune of 250,000 bpd in Europe curbed gasoline 
output, and strong demand from West Africa, Red Sea and Asia boosted exports. Gasoline 
cracks averaged $11.00/bbl in 2014.  
 
Naphtha cracks gained the most in 2014 with strong demand for gasoline blending and 
reforming, and occasionally strong pull from Asia’s petrochemical sector. Inexpensive LPG 
and allowance of condensate exports from the US capped naphtha’s strength. Cracks for 
naphtha averaged minus $4.12/bbl in 2014. 
 
In the first quarter of 2014, distillates were supported by good heating demand over the 
winter, with exports even going to the US East Coast, in the grip of a ‘polar ‘vortex’, and to 
West Africa. However, distillate cracks soon were brought back into their range by high 
refinery utilization in the US, with imports streaming steadily across the Atlantic, as well as 
higher ULSD exports from Russia. New export refineries either starting up or nearing 
completion in the Middle East, geared up for distillate production, also added to the bearish 
sentiment. Distillate cracks recovered strongly around autumn, with heavy autumn refinery 
maintenance in the US, Russia and Europe limiting European supplies. Falling product prices 
also made arbitrage economics difficult for diesel from the US and for kerosene from Asia. 
Lower prices have also driven additional demand, or perhaps we should say ‘brought 
forward’ demand, particularly with stocking up in preparation for winter. Kerosene cracks 
averaged $16.50/bbl while diesel and gasoil cracks average $16.30/bbl and $14.30/bbl. 
 
Fuel oil cracks have diverged in 2014, with LSFO strengthening compared to 2013, and 
HSFO weakening. From a weak start on low demand in Europe, LSFO strengthened to 
minus $11.36/bbl partly based on lower low sulphur crude and LSSR (low sulphur straight 
run fuel oil) exports from Libya. HSFO had a weak 1H 2014 with stagnant exports to Asia, 
but then surged to minus $13.95/bbl in December as stocks in Asia plunged and buying 
picked up on low product prices. Bankruptcy of OW Bunker led to a surge in fuel oil structure 
and cracks towards the end of the year. The Lo-Hi fuel oil spread widened from $3.50/bbl in 
2013 to $5.06/bbl in 2014 despite the expectations of upcoming ECA specification change. 
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European Products Cracks vs Brent, 1995 - 2020 

 
 
Looking forward, KBC expects cracks in NW Europe to remain relatively stable in the short 
term to 2016. Naphtha exports to Asia should recover to an extent with improved economic 
activity, although there will be stiff competition to cover petrochemical feedstock demand 
from condensate-split naphtha and LPG. Distillate cracks should show some improvement, 
despite the start-up of new export-orientated refineries in the Middle East and India, with 
cargoes mainly heading East, covering Asian demand growth. Gasoline cracks are expected 
to weaken in the near-term, as exports to the US struggle against high utilization of US 
domestic refineries supplied with cheap crude feedstock. Fuel oil cracks, however, are 
expected to be supported through 2016 by large additions to cracking capacity. In the case of 
LSFO this will be offset by reduced demand due to tighter fuel emission specifications in 
marine Emission Control Areas (ECAs) beginning in 2015. HSFO is expected to be 
supported by increased exports to Asia, and also reduced supply, as new and upgraded 
refineries in Russia and the Middle East limit the availability of HSFO.  
 
Further out to 2020, there will be some divergence between rising cracks for light and middle 
distillates and weakening cracks for fuel oil. The widening on the spread between the cracks 
from the top to the bottom of the barrel is partly driven by inflation, with our prices expressed 
in nominal US$ terms. Nonetheless, light and middle distillates cracks will perform better 
after the large additions to upgrading capacity in the next few years have been absorbed. In 
the meantime, fuel oil cracks will continue to be supported by reduced supplies. Naphtha 
cracks will struggle to improve, limited by competition from alternative feed-stocks in the 
petrochemical sector but underpinned by demand for gasoline blending and reforming.  
 
US Markets  
2014 US Gulf 3-2-1 margins vs LLS rode the highs and lows of seasonal demand. Transport 
fuel demand typically is the seasonally weakest in the end of January and tops out twice—
first around the July 4th national day holiday and then again at Labor Day. The last date 
typically marks the end of school holidays, a return to classes and an end to holiday travel. 
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August/September also sees an end to ‘summer’ grade gasoline and a shift back to ‘winter’ 
grade that itself ends the next year in April. Summer grade gasoline thus benefits from strong 
volume demand and (relatively) more expensive components needed to make the lower RVP 
specification. 
 
Accordingly, gasoline prices in summer (April-August) are typically more ‘expensive’ than the 
alternative winter (January-March and September-December) shoulder months. Cracks 
follow suit. The 3 (LLS) : 2 (gasoline) : 1 (ULSD) crack chart below tells the story. 
 

US 3-2-1 Crack Spread (LLS) 

 
 
US refiners continue to see strong global advantages relative to all other locations on less 
expensive (domestic) US crude feedstock as well as low variable energy costs in their 
manufacturing process. KBC estimates that the cost advantage alone from ‘cheap’ US 
natural gas for a refinery of the same size and complexity located in the USGC vs. NW 
Europe is at least $1.50/bbl—possibly as much as $2.50/bbl depending on how one fully 
values imported electricity, heat, water, fuel gas, hydrogen, etc. At current low oil price 
environment, this discount is smaller but clearly, USGC refiners have structural advantages 
of low variable cost of production.  
 
One can see that a significant contribution to the ongoing strength in US refining margins is 
the view of LLS and WTI prices below that of Brent. That view is predicated on our base 
assumption that US crude will continue to remain prohibited from exports. Should that 
prohibition be removed, US crude prices would again rise and US refining margins would see 
a virtual one-for-one drop for every dollar per barrel increase in the WTI/LLS to Brent spread.  
 
While gasoline rightly continues to receive a focus in the US as it is the largest single product 
made, middle distillate cracks have exceeded gasoline for a number of years. US refiners are 
slowly catching on. Distillate production continues to climb while gasoline production remains 
largely constant. The gasoline/distillate ratio therefore has been dropping as all the capacity 
additions and modifications to unit configuration are designed to produce preferentially more 
incremental barrels of distillate product rather than gasoline.  
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This distillate drive is not only reflected in lower naphtha prices, but naphtha cracks remain 
poor relative to crude and largely narrow relative to gasoline. There is a positive, but not 
overriding incentive to reform naphtha to gasoline, but in truth 2014 has seen the naphtha 
price set by the alternative value of its aromatic content rather than for its (gasoline) transport 
fuel value. As US LTO production continues to grow, the extremely light nature of this 
incremental supply continues to suppress naphtha values. Only US exports of naphtha and 
perhaps even condensate would relieve that supply-side pressure on naphtha prices—as set 
by reforming into gasoline. 
 
Residual oils will be impacted by the switch in bunker fuel specifications in the North 
American ECA from January 2015. Permissible levels of sulphur in marine fuel will drop 
significantly. Our view is that the ‘high-low’ spread between 3.5 percent and 1.0 percent 
sulphur fuel oil should narrow significantly as demand switches from both grades into 
distillate. At that point, it remains an open question, but our view is that the commercial need 
for the 1 percent sulphur grade disappears virtually entirely. Accordingly we can see a 
scenario play out where only the 3.5 percent material remains and, as today, is exported 
largely to Asia or parts of Latin America. As we approach the end of 2014, the collapse of the 
‘Hi-Lo’ has not yet happened. But it is the sign we are watching for. 
 
In summary, the outlook for US refining margins remains not only robust in absolute terms, 
but also strong relative to the rest of the world on continuing wide discounts for WTI and LLS 
versus Brent, and a significant energy cost advantage. This view is largely predicated on a 
prohibition of US crude exports. But even if US crude does move offshore, the US LTO 
revolution has driven variable costs so low, that the US refiner is likely to remain the 
incremental source of the region’s, if not the world’s incremental product supply. 
 

US Gulf Crack Spreads vs LLS, 1996 – 2020 
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Singapore 
On a global basis, over the period to 2017/2018, substantial increases in non-refinery 
supplies of petroleum products will constrain incremental world demand for refined petroleum 
products at a time of major additions to fuel oil destruction capacity. As a result, on a global 
basis, KBC anticipates the build-up of substantial potential surplus position for light ends, 
with a more balanced position for middle distillates  and an offsetting potential deficit of fuel 
oil. 
 
However, these global trends will be much less apparent in Asia, due to strong growth in 
demand for transport fuels and a more balanced schedule of additions to regional cracking 
capacity. There will also be differences in differentials between petroleum products in various 
regions resulting from the fact that the US (for much of the year) is the global point of price 
discovery for gasoline, a role taken by Europe for gas/diesel oil and Asia for fuel oil and to a 
lesser extent also for petrochemical naphtha. 

Singapore Crack Spreads vs Dubai, 1995 – 2020 

 

In Asia, crack spreads at Singapore performed quite similar to Europe with strength in 
naphtha and gasoline, and weakness in middle distillates and residual fuel oil. Naphtha 
markets strengthened on the back of healthy petrochemical demand at lower oil prices, while 
robust regional demand for gasoline emanating from Indonesia, Vietnam, Malaysia and 
export demand to the Red Sea propped gasoline cracks up. Distillates again struggled with 
generally high stock levels in Singapore and the buffer of incremental supplies from the new 
Middle East export refineries. Fuel oil cracks started the year weak but ended it at 
exceptionally strong levels of minus $5.35/bbl for HSFO owing to the OW Bunker bankruptcy 
and strong buying interest at substantially lower fuel oil prices. 
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KBC expects the key developments related to crack spreads at Singapore over the period to 
2020 to be: 

 weaker cracks for gasoline through 2017, down to annual averages of around or a 
little below $12/bbl, followed by a gradual and shallow recovery to around $13.50/bbl 
by 2020, with support from moderate growth in car sales in key Asian markets 
comprising some of the world’s most populous countries;   

 relatively stable cracks for 0.05 percent sulphur gas/diesel oil at around $17/bbl 
through 2017 (somewhat below the more buoyant levels of 2011-2013), followed by a 
progressive gradual rise towards $20/bbl by 2020, with good support from improving 
levels of regional economic growth prompting rising levels of commercial transport; 

 stronger cracks for fuel oil with 180 cSt material at around minus $7/bbl through 2018 
supported by substantial additions to fuel oil destruction capacity. Thereafter, as the 
pace of new additions to cracking capacity begins to slow down, fuel oil cracks are 
expected to decline progressively as the share of fuel oil in the demand barrel 
continues to shrink    

The spread between 0.05 percent sulphur gas oil and 180 cSt fuel oil which averaged 
$27.25/bbl in 2013 and a likely $26/bbl in 2014, is expected to fall back to around or a little 
below $24/bbl over the period to 2017 before rising again to $28/bbl in 2020. Meanwhile, 
KBC forecasts that the premium for gas/diesel oil (0.05 percent sulphur) over 95 octane 
gasoline in Asia at Singapore, which has narrowed in 2014 to around $2.50/bbl, will increase 
again to $5/bbl in the next few years and further to $6/bbl by 2020. This will continue to 
provide an incentive for refiners to maximize production of middle distillates at most times 
each year.   

On a global level and in the long run, product markets will be extremely long in light ends, 
resulting in LPG supply displacing conventional naphtha demand, with gasoline cracks 
supported by refinery closures, import demand in West Africa and the Red Sea, and the 
search for blending components. Middle distillate markets will be balanced to long with the 
level of hydrocracking and coking capacity investments, and large export forces geared 
towards diesel capacity in the Middle East, and will only start to tighten after refinery 
rationalization takes place. Straight-run fuel oil markets will be tight, based on the level of 
conversion investment planned, but cracked fuel oil markets will weaken in 2015 with the 
ECA bunker fuel specification change transferring 250-300,000 bpd of low sulphur fuel oil 
(LSFO) demand into demand for 0.1 percent marine gasoil. 
 
3.5 Refining Margins and Product Price Developments 

We project global refining capacity to grow by 8.0 million bpd between 2014 and 2020, with 
global product demand growing by 8.6 million bpd in the same time frame. Non-refinery 
supply will increase by 3.8 million bpd, implying a net “call on refining” for refined product 
supply of only 4.8 million bpd. The massive mismatch between refining capacity growth and 
call on refining will result in the need for further capacity closures in Europe, Asia and 
potentially even the North-eastern US. 
 
Refining margins in Europe and Asia (at Singapore) have fallen on an annual average basis 
in both 2013 and 2014 at a time of relatively weak growth in economic activity and oil 
demand. In North America, margins also fell in 2013 in the US Gulf but rallied quite strongly 
in 2014 with the advantage of relatively cheap domestic crude prices.  Over the period to 
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2017/2018, we anticipate large additions of new crude distillation and conversion capacity 
that will weigh on crack spreads for transport fuels.  This will either drive down utilization 
rates further, or more likely will drive further refinery rationalization, especially in areas of 
negative demand growth.  After 2017, we see a progressive improvement in product cracks 
that should restore margins towards mid-cycle levels by 2020. 
 
3.5.1 Recent Developments 

For the main refining centres, gross refining margins for high conversion capacity, or in multi-
product crack spreads in the case of LLS in the US Gulf, are summarized below: 

 North West Europe (NW Europe) averaged just above $2.50/bbl in 2014, and were 

slightly down compared to $2.68/bbl in 2013 (basis Brent)   

 Singapore averaged $4.51/bbl in 2014, down from $4.80/bbl in 2013 (basis Dubai) 

 In the US Gulf, the 3-2-1 crack spread (basis LLS) rose to $13.30/bbl in 2014 compared 

to $12.20/bbl in 2013, while FCC/coking Maya/Mars increased to $7.60/bbl in 2014 from 

$5.92/bbl in 2013.   

Relatively cheap dated Brent provided major support to European refining margins in the 2H 

2014 but margins at Singapore were undermined by relatively expensive Dubai crude. In 

effect, surplus Atlantic Basin barrels were discounted to force them to clear into Asian 

markets. In the process, part of the pressure on refining margins due to global surplus 

capacity, which had been concentrated on Europe, was transferred to refiners in Asia 

(Singapore), now exposed to relatively expensive Middle East and regional feedstock prices 

and the rising availability of export products from Saudi Arabia after the SATORP refinery 

reached full capacity in August 2014.         

 

In 2014, in comparison to 2013, US Gulf refiners benefitted from the ongoing discount of LLS 
below dated Brent. This coupled with inexpensive gas/energy costs resulted in high margins 
and refinery throughput in the US in 2014. The US cemented their spot as the leading 
refining centre and continued to export high volume of products, thus crushing margins 
elsewhere.  

International Refining Margins 
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3.5.2 Outlook for Refining Margins  

Net additions to global refinery capacity are likely to be maintained at a modest level for a 
fourth consecutive year in 2014, at a little below 1.0 million bpd (see chart below). This 
follows net additions of just 700,000 bpd in 2013. In the two preceding years, major closures 
had restricted combined net additions to just 400,000 bpd. This was due to the combined 
impact of refinery closures and delayed completions, not least in China where levels of oil 
demand growth have dropped quite sharply due to lower economic growth, causing the 
Chinese majors to delay bringing new capacity on stream.      

Net Changes in World Crude Distillation & Condensate Splitting Capacity 

End Year Basis, Likely Projects 

 
 
Current projections of additions to capacity over the period 2015-2018 are substantially 
higher than expected levels of growth in demand for refined petroleum products (of less than 
1.0 million bpd), due not least to major additions to non-refinery supplies of oil products. This 
will lead to further periods of relatively low refinery utilization and poor margins, especially in 
Europe, that will in turn result in further rationalization of capacity. There will also be 
significant further delays in new refinery completions, not least in Asia since much of the 
additional capacity is in China where rates of economic and oil demand growth have fallen to 
below expectations at the time the new capacity was first planned.  
 
Announced refinery capacity closures since 2009 have amounted to some 5.2 million bpd 
globally. Refinery closures are impacting not just on Europe, which accounts for 40 percent 
of total closures, but also on the Americas and Asia Pacific. Given the large schedule of 
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additions to global refining capacity and consequential potential low levels of utilization, 
further closures are inevitable 
 

Over the period to 2018, the projected changes in refinery capacity substantially exceed 
incremental demand on refining, not least because the latter is trimmed back significantly by 
additional supplies of oil products from non-refining sources, including NGLs, biofuels and 
XTLs. This implies further periods of poor margins, especially in Europe, though US refiners 
are expected to remain protected by relatively low priced North American crude. Poor 
margins will lead, in turn, to further (presently unannounced) closures of capacity which are 
not reflected in the net changes shown in the chart above. Thus, over the next few years, 
KBC expects intermittent periods of poor margins which will be required to drive the ongoing 
process of refinery rationalization.   
 
While new additions to crude distillation capacity may continue to be quite significantly offset 
by further refinery closures, the same cannot be said of the ongoing large wave of new 
additions to cracking capacity.  
 

Net Changes in World Catalytic Cracking Equivalent Capacity 

 

 
 

Over the five year period from 2009 to 2013, net additions to world cracking capacity 
averaged as much as 1.4 million bpd of catalytic cracking equivalence each year. In 2014, 
added 1.2 million bpd of catalytic cracking equivalence capacity. In contrast, between 2015-
2018, likely annual additions to cracking capacity are currently seen as high on average as 
1.7 million bpd. A little more than half of this is in the Atlantic Basin, most of which is not 
related to new crude distillation capacity and thus seen as less likely to be delayed. Over the 
same period, annual additions to cracking capacity in Asia are projected to average 700,000 
bpd, equivalent to around 40 percent of the global total. However, most of this is coming 
together with crude distillation often at new refineries, or in association with major additions 
to existing capacity. As such, new cracking capacity in Asia is more likely to be delayed, not 
least in China, where new refining capacity is being pared back in line with reduced levels of 
oil demand growth.      
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Together with abundant additional supplies of condensates and NGLs, the implication of the 
large addition to global fuel oil conversion capacity over the period to 2018 is a large 
potential surplus of distillate products, especially light ends, and an offsetting potential deficit 
of fuel oil. In practice, however, this potential imbalance will be rectified by under-utilization of 
available global cracking capacity. It will require market signals for this to occur, in terms of 
reduced returns to cracking operations. Potentially low levels of utilization of CDU capacity 
together with the economic need to constrain use of upgrading will continue to pressure 
refinery margins outside of the US over the period through 2018, as shown in the chart 
below: 
 

Development of Global Refining Margins 

 
 
3.6 Mediterranean Refining Market Outlook 

KBC’s Mediterranean Europe refined product balance shows the region to be historically 
surplus in gasoline to a level of 367,000 bpd in 2010 but declining to 317,000 bpd by 2015 
primarily owing to refinery capacity closures. With additional regional conversion capacity as 
well as an overall decline in gasoline demand, KBC forecasts the surplus regional gasoline 
level will further increase to 361,000 bpd and 387,000 bpd by 2020 and 2025 respectively. 
On the other hand, Mediterranean Europe has and will continue to incur a middle distillate 
deficit in both kerosene and gas/diesel oil. In 2010 the regional kerosene deficit stood at 
87,000 bpd. With an increase in the region’s conversion capacity (predominantly 
hydrocracker capacity) KBC forecasts a reduction in the regions kerosene deficit to 54,000 
bpd by 2015. With no new refinery projects defined past 2018, the forecast is for this 
kerosene deficit to widen again to 70,000 bpd by 2025 with continued kerosene demand for 
air transportation. For gas/diesel oil, the region’s deficit in 2010 stood at 458,000 bpd and is 
expected to fall to 421,000 bpd by 2015 with additional regional conversion capacity coming 
online and tepid demand. Looking forth, the region’s diesel/gasoil deficits are expected to 
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widen to 504,000 bpd by 2020 and 563,000 bpd by 2025 as more refineries undergo 
rationalization and demand growth recovers at lower oil prices. Mediterranean Europe has 
historically been balanced to short on fuel oil over the past 5 years, although this deficit is 
expected to widen to nearly 100,000 bpd by 2025. 
 
Overall the regional refinery economics over the coming 2-5 years will favour hydrocracker 
configured refineries producing larger yields of middle distillate to support the regions deficit 
in the refined products for which premium crack spreads are forecast to remain. 
 

 
 

 
 
KBC expects Israel’s structural deficit in LPG to increase from around 3,000 bpd in 2010, to 
7,000 bpd by 2025. Gasoline is currently in deficit of 7,000 bpd and it will grow further to 
15,000 bpd by 2025 on strong demand growth and price subsidies. The deficit in naphtha is 
expected to remain steady at around 1,000-2,000 bpd. 
 
Jet / kerosene is forecast to remain surplus but to a smaller extent than before by 2025 with 
a length of 3,000-4,000 bpd. The larger surplus of gasoil/diesel got eroded from around 
19,000 bpd in 2011 to a deficit of 16,000 bpd in 2012, but has swung back into a surplus of 
22,000 currently. Gasoil/diesel is forecast to remain surplus through 2025 but with a 
reduction in its length to 13,000 bpd. Fuel oil is currently in surplus of 37,000 bpd owing to 
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replacement by natural gas/LNG in Israel’s power sector, and will continue to be in surplus of 
40,000 bpd in 2025. 
 
The changing product balances have important implications for Israeli refinery margins. The 
bedrock of refinery margins at present is middle distillates, like jet/kerosene and gas 
oil/diesel. Moderately tightening balances should be supportive of distillate cracks and 
refining margins. 
 

 
 
3.7 Petrochemical Price Forecasts 

 
Petrochemical Feed-stocks 
Petrochemical production and prices are largely influenced by feedstock prices. Various 
types of petrochemical feedstocks were used in petrochemical production and they end to 
vary widely from country to country depending on availability of feedstocks. Naphtha is 
predominantly used for petrochemical production in Asia and Europe whereas natural gas 
liquids are mainly used in the Middle East and North America. 
 
Due to increased availability of shale gas in the North America, ethane and propane 
feedstocks are increasingly used in petrochemical production and feedstock slate as a result 
is getting lighter. Asia and Europe remain heavily reliant on naphtha derived from refineries 
and condensate splitters. However, coal-based methanol feedstock is increasingly used for 
olefins production, but localized in China.     
 
Supply of petrochemical products tends to vary from region to region due to different yields of 
petrochemical products from each type of feedstock. Increasing use of ethane feedstock in 
North America is expected to raise ethylene supply significantly higher than any other region. 
As a result, numerous producers have announced downstream polyethylene expansions in 
conjunction with new cracker projects and debottlenecks. Meanwhile, refining and 
condensate splitting capacity expansions integrated with aromatics plants utilizing naphtha 
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feedstocks in the Asia and Middle East are driving benzene, toluene, mixed xylene and 
paraxylene supplies. 
 
Generally, ethylene feedstocks are changing and the average feed slate has become lighter 
in recent years, thanks to rapid growth of ethane cracking in the Middle East and, more 
recently, with conversion of most existing capacity in the US. Little additional ethane-based 
capacity is expected in the Middle East in the medium term, after completion of current 
projects, due to lack of availability. In the long term, KBC actually expects feed slates to grow 
heavier once the current surge in US ethane supply plateaus. 
 
Ethylene Capacity 
Global ethylene capacity currently stands at 
165 million tpa in 2015 and is expected to 
expand at an annual growth rate of 2.3% 
between 2015 and 2020. Almost of half of 
global capacity additions is projected to 
come from North America and Asia. Asian 
ethylene capacity is forecast to increase by 
0.6% per annum through to 2020 from a 
baseline of 58 million tpa in 2015. China has 
completed numerous capacity additions in 
recent years, but the pace of capacity 
additions in integrated projects have slowed down following delays and cancellations of 
refinery-integrated naphtha cracker projects. However, given its huge coal reserves, China 
continues to expand Coal-to-Olefins (CTO) and Methanol-to-Olefins (MTO) capacities. China 
has a long list of steam crackers, CTO and MTO projects, but many of them were not 
confirmed at the moment and excluded them from our capacity forecast. 
 
The largest projects declared for the next few years are in India where Reliance and Oil and 
Natural Gas Corporation (ONGC) each have world-scale projects in engineering. 
Demographic trends have led to declining domestic demand in Japan. As a result, Japanese 
petrochemical companies have been consolidating, and closures have been both announced 
and executed to manage the industry’s over-capacity situation. Major capacity changes in the 
region are listed below. 
 

 
 
The Russian Federation plans to expand its ethylene capacity from 5 million tpa to 10 million 
tpa by 2020. Three naphtha crackers from Rosneft, Nizhnekamskneftekhim and Gazprom, 
along with one gas cracker from SIBUR, are aimed at fulfilling this ambitious goal. However, 
project financing may be challenged by the rouble’s recent tumble. 

KEY ASIAN ETHYLENE CAPACITY PROJECTS

Country Company Location Capacity (000)tons Feedstock Start Up Status

CHINA PetroChina Sichuan Ethylene Pengzhou 800 Naphtha 2013 Started

Sinopec Shanghai Petrochemical Jinshanwei (150) Gas Oil 2013 Shut down

Sinopec Wuhan SK Ethylene Wuhan 800 Naphtha 2013 Started

Wison Clean Energy Nanjing 135 MTO 2013 Started

Pucheng Clean Energy Chemical Weinan 300 MTO 2014 Construction

Fujian Refining & Petrochemical Quanzhou 300 Naphtha 2016 Engineering

INDIA BCPL Lapetkata 220 Naphtha 2014 Construction

ONGC Petro Additions Dahej 1100 Ethane/Propane 2015 Construction

Reliance Industries Jamnagar 1600 Refinery Offgas + Propane 2015 Engineering

JAPAN Chiba Chemicals Ichihara (163) Naphtha 2013 Shut down

Misubishi Chemical Kashima (376) Naphtha 2013 Shut down

Sumitomo Sodegaura (405) Naphtha 2015 Planned Closure

Nishi Nippon Mizushima (248) Naphtha 2016 Planned Closure

PHILIPPINES JG Summit Olefins Corp Bantangas 320 Naphtha 2014 Construction

TAIWAN CPC Linyuan 720 Naphtha 2013 Started
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Middle Eastern ethylene capacity is forecast to expand by 1.4% percent per annum in the 
period to 2020 from a baseline of 33 million tpa in 2015. Imminent projects are mainly based 
upon ethane and propane, while longer term (as noted earlier) they will increasingly be 
based on heavier feedstock options as ethane supply is constrained.  
 

 
 
Led by the US, North American ethylene capacity is forecast to expand by 5.5% per annum 
to 2020 from 2014 baseline of 35 million tpa. All of the projects will use ethane feedstock. 
The one exception is Dow Freeport, which will invest in propane cracking flexibility to 
strategically support their internal propylene requirements. US Gulf Coast ethane was at 
natural gas fuel equivalent price levels for all of 2014. Many Midcontinent gas plants have 
been forced into ‘rejection’ mode, whereby ethane is left in natural gas rather than being 
recovered. Fuel value pricing is expected to continue until significant amounts of new 
capacity come to market in 2017 as shown in the following table. The Braskem-Idesa cracker 
project was driven by Mexican polyethylene demand, not shale gas availability. It remains on 
schedule to start production in July 2015. Projects listed with a status of Planning are not 
included in the forecast volumes. 

 

 
 
Petrochemical Price Forecasts 
Petrochemical demand is closely tied to developments in the general economy. An 
assessment of future economic growth prospects must therefore be the starting point for any 
analysis of petrochemical and polymer markets. KBC’s overall economic scenario was 
presented previously in the refining section.  In summary, reasonably good long-term trend 
growth is projected, easing over time, with much stronger growth in the developing regions 
and particularly in Asia. 
 

KEY MIDDLE EASTERN ETHYLENE CAPACITY PROJECTS

Country Company Location Capacity (000)tons Feedstock Start Up Status

SAUDI ARABIA Saudi Kayan Jubail 150 Ethane/Propane 2014 Construction

Sadara (Dow/Saudi Aramco) Jubail 1500 Mixed Feedstocks 2016 Engineering

Petro Rabigh Rabigh 300 Ethane/Propane 2017 Engineering

IRAN Kavyan Petrochemical - Phase 1 Assaluyeh 1000 Ethane 2013 Started

Kavyan Petrochemical - Phase 2 Assaluyeh 1000 Ethane 2014 Construction

Ilam Ilam 490 Ethane/Propane 2014 Construction

Gachsaran Petrochemical Gachsaran 1050 Ethane 2015 Construction

QATAR Qatar Petrochemical/Qatar Petroleum Umm Said 480 Ethane 2017 Engineering

Qatar Petrochemical/Qatar Petroleum Ras Laffan 1400 Ethane 2018 Engineering

UAE Borouge III Ru Wais 1500 Ethane 2014 Engineering

KEY NORTH AMERICAN ETHYLENE CAPACITY PROJECTS

Country Company Location Capacity (000)tons Feedstock Start Up Status

CANADA Nova Corruna 168 Ethane 2018 Planning

MEXICO Braskem-Idesa Nanchital 1050 Ethane 2015 Construction

USA BASF Total Port Arthur 150 Ethane Mar 2014 Operating

LyondellBasell LaPorte 386 Ethane Sep 2014 Operating

Williams Geismar 271 Ethane Dec 2014 Commissioning

INEOS Alvin 200 Ethane 2015 Construction

LyondellBasell Channelview 115 Ethane 2015 Construction

LyondellBasell Corpus Christi 369 Ethane 2015 Construction

Westlake Lake Charles 113 Ethane 2015/2016 Construction

ChevronPhillips Sweeny 1500 Ethane 2017 Engineering

ExxonMobil Baytown 1500 Ethane 2017 Engineering

Oxy/Mexichem Ingleside 544 Ethane 2017 Engineering

Dow Freeport 1700 Ethane 2018 Engineering

Formosa Point Comfort 1100 Ethane 2018 Engineering

Sasol Lake Charles 1500 Ethane 2018 Engineering

Badlands NGL Bakken Region 1500 Ethane 2018 Planning

Axiall/Lotte Louisiana 1000 Ethane 2019 Planning

Appalacian Resins Utica Region 272 Ethane 2019 Planning

Shin-etsu Plaquemine 500 2020 Planning

Shell Pittsburgh 1500 Ethane 2021 Planning

Odebrecht Wood County 1500 Ethane 2022 Planning

Formosa Louisiana 1200 2023 Planning

Aither Marcellus Region 270 N/A Planning
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Petrochemical consumption is driven by this growth in the general economy, and specifically 
by key sectors of it such as automotive (for polymer use in interior parts, bumpers, tyres and 
others), consumer spending (for packaging, appliances of all types, furnishings etc), 
construction (for piping, insulation etc) and others. Changes in economic activity can also 
determine a large part of apparent petrochemical demand, since they trigger inventory 
adjustments throughout the extended supply chain as well as affecting consumer purchasing 
decisions. Petrochemical and polymer demand each year is therefore a combination of trend 
growth (at or around actual GDP increases), plus or minus a (potentially large) inventory 
adjustment, plus or minus a “penetration” effect that reflects the capture of new markets from 
other materials.   
 
KBC analyses paraxylene (PX) economics and future pricing by looking at two types of plant 
in each main producing region – (a) a non-integrated unit that converts market-priced mixed 
xylenes into PX, with some co-production of orthoxylene (OX), and (b) an integrated 
naphtha-to-PX complex with some co-production of benzene. The non-integrated approach 
was once followed by numerous producers, but has become increasingly rare. Many very 
large, integrated, low cost complexes have been built in Asia and the Middle East in recent 
years to supply the now-dominant Asian market which has become the global price setter. As 
the marginal (highest cost) route to PX, the remaining non-integrated plants in Asia still 
normally make small positive cash margins, but only rarely (since 2000) achieve any positive 
ROI. In Europe, their returns have progressively fallen towards and below cash break even. 
Our current price projections would yield acceptable returns to best new integrated projects 
in Asia and the Middle East and this is the basis from which we forecast PX pricing. 
 
3.7.1 Olefins 

Ethylene demand is expected to grow at close to global GDP. Ethylene is a basic building 
block for many petrochemical derivatives, with polyethylene and ethylene glycol having the 
highest demand by far. Global ethylene has grown at 4.4% per annum between 2009 and 
2014 and annual demand growth is projected to moderate to 3.3% between 2015 and 2020. 
Polyethylene (LDPE, LLPDE and HDPE) capacity expansions had been traditionally a key 
driver behind ethylene demand growth. Spurred by downstream polymer capacity 
expansions, China and Middle East in recent years have led global ethylene demand growth. 
China will continue to propel demand growth and its growing deficits spurring capacity 
additions elsewhere. Besides China, strong ethylene demand growth in the US is expected in 
view of numerous ethylene derivative projects mainly PE and Mono Ethylene Glycol (MEG) 
planned in the US. Incremental ethylene supplies from shale gas-based projects will provide 
an impetus for production of export-oriented ethylene derivatives in the US. KBC expects 
future ethylene demand growth will come mainly from US and China.  
 
Propylene demand has increased more rapidly than that for ethylene for many years – by 
around 5.1% per annum through 2009 to 2014 period compared to 4.6% for ethylene during 
the same period. This is mainly because global demand for polypropylene outpaced that of 
polyethylene. Continuous development of new grades and applications is contributing to 
stronger growth in demand for polypropylene, generating demand for propylene feedstock. 
There is competing demand for propylene feedstock from other downstream chemicals such 
as acrylonitrile (ACN) and propylene glycol, which often result in propylene deficit. 
 
Propylene has traditionally been made as a co-product to ethylene in steam crackers and 
gasoline in fluidized catalytic cracking units (FCCs). In recent years, rising demand for 
propylene has led to a new generation of FCC configurations and catalysts designed to 
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maximize propylene yields from vacuum gasoil feedstock. As demand for propylene has 
continued to outpace these relatively low yield routes to marginal supply, the attractiveness 
of on-purpose propylene has increased markedly. Beyond traditional steam cracking, 
propane dehydrogenation (PDH) and Methanol-to-Propylene (MTP) facilities were being 
developed for on-purpose propylene production. China has been the leader in PDH capacity 
additions, but the US is now following closely behind. Over 10 million tpa of new PDH 
capacity is due to start in the next three years, mostly in the US and China. 
 

Margins between polypropylene and propylene prices recovered in 2014, especially in Asia 
and the US after sustained decline for the past several years. However, current strength in 
margins is expected to weaken marginally in coming years, partly due to increased 
availability of propylene from traditional stream crackers and on-purpose PDH plants. 
 
3.7.2 Aromatics 

Benzene demand has been growing somewhat more slowly than ethylene, by around 0.5% 
per annum, and we expect this to continue – more than 50% of consumption is for styrene, 
and polystyrene (PS) continues to lose market share to polyolefins. Environmental 
regulations requiring lower benzene content in gasoline are adversely affecting benzene 
demand particularly in the US and Europe. Falling gasoline demand in Europe and Japan, 
and withdrawal of fuel subsidizes in Asia dampening fuel demand will have negative impact 
on benzene demand growth. New benzene capacities are added in Asia and Middle East for 
domestic and export markets in conjunction with aromatics capacity additions. Although 
refineries remain major benzene producers, integrated condensate splitters and paraxylene 
facilities are emerging key co-product benzene suppliers in Asia. New condensate splitters in 
South Korea, China, Singapore and Brunei are integrated with aromatics reformers. Pygas 
feedstock availability from new ethylene plants is similarly contributing to incremental 
benzene supplies. Most new pygas will be processed for benzene recovery, and most 
integrated aromatics complexes (primarily targeting PX production) will co-produce 
significant benzene. Beyond these inevitable “co-product” sources, little additional on-
purpose benzene will be required. 
 
Xylene has grown far more strongly and will continue to do so in the short-medium term, 
driven by PX production capacity expansions. New PX capacities were being added 
generating demand for mixed xylene.  
 
Xylene has traditionally been produced through reformate and pygas routes, through xylene 
is increasingly produced through toluene disproportionation (TDP), where extracted toluene, 
almost all (80%), is converted into benzene and xylene via TDP process. Almost all 
regions/locations have potential toluene surpluses and chemical toluene price is somewhat 
“notional” in that trade at market price is quite limited.  
 
KBC develops its BTX chemical market price projections in relationship to gasoline prices. 
The economics of aromatics extraction, and of toluene conversion via de-alkylation (TDA) 
and/or TDP, are so site-specific (and in the latter cases normally based upon local feedstock 
blending values rather than chemical market prices) that we do not find their analysis helpful 
in projecting future chemical BTX pricing.  
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3.7.3 Derivatives 

Paraxylene demand has been growing strongly as polyester fibre and PET bottle resin 
markets increased rapidly in developing markets, for domestic as well as export use. Global 
PX demand grew at 6% per annum between 2009 and 2014 and we expect growth to ease 
significantly through 2015 to 2020 though remaining above that for the primary aromatics. 
 
China has been a key driver behind global PX demand growth accounting for 40% of global 
consumption. China’s PX demand has been growing strongly with domestic production 
growth unable to keep pace with demand, resulting in widening deficit. Strong Chinese 
demand growth and growing deficits is generating opportunities for Asian and Middle East 
producers to expand PX capacities through the refining and condensate splitter projects. 
Much of existing and planned condensate splitting capacity additions in South Korea, China, 
Singapore and Brunei are geared towards maximizing PX production and export-oriented 
and China is the target market. More PX capacities are being added in the Middle East, with 
much of incremental capacities concentrated in Saudi Arabia’s new refineries. New PX 
capacities are similarly planned in Qatar. Overall, Asia and the Middle East will dominate PX 
capacity additions. However, Asian supplies are expected to remain tight until new capacities 
come stream. 
 
As is usual in our methodology, future ROI projections are at levels that will (often only just) 
reward the best future projects in regions where new capacity is expected; regions where 
such capacity is not required or expected will generally have future Leader ROIs well below 
reinvestment levels. We project prices by taking a view on future ROIs for integrated 
naphtha-to-PX complexes, with benzene as a market-priced co-product. 
 
Ethylene glycol demand is driven (85%) by its use in PET production, along with PTA/PX, 
so the same comments regarding strong current then softening future growth apply. Asia is a 
very large importer, mostly from the Middle East, thanks to MEG’s simple commodity nature 
and ease of shipping. A large of the MEG produced in Middle East has been consumed by 
Asia, particularly China, where MEG deficits  has been growing strongly and deficits are 
increasingly filled by imports from Asia, Middle East and North America.  
 
MEG in China is mainly produced from ethylene plants and capacity additions have slowed 
down in line with delays in integrated refining and petrochemical plants. China has plans to 
produce MEG from coal-based feedstocks, but the initiatives are in early stage, naphtha 
crackers will remain key sources of MEG supplies. Besides, ethylene capacity additions in 
the US are expected to provide feedstock supplies for MEG production. At least two MEG 
plants were planned in the US. Overall, future MEG capacity growth is expected to come 
mainly from Middle East, Asia and North America. MEG prices are projected by setting ROIs 
at levels that will reward the large number of necessary capacity additions in Asia (and also 
in the Middle East and USA). 
 
LDPE consumption has grown slowly for many years, as LLDPE has penetrated the film and 
other markets, but contrary to some original predictions it has not gone into global decline. 
Ethylene Vinyl acetate (EVA) has emerged as a new source of demand for LDPE 
transforming it into specialty feedstock. EVA capacities are particularly concentrated in US, 
Western Europe, Taiwan, South Korea, China, Malaysia and Singapore. LDPE has remained 
the highest priced of the polyethylenes, with customers generally prepared to pay a premium 
for its ease of processing; historically it has also been the most expensive PE to produce. 
Thanks to the higher prices and great improvements in plant scale and technology, LDPE 
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has frequently offered the best ROIs on new PE projects in recent years. Little capacity has 
been built due to higher production cost and limited market growth in recent years. New 
LDPE capacities along with LLDPE and HDPE are currently being planned in the US.  
 
Because of close inter-material competition in the marketplace, and because of supply 
flexibility between LLDPE and HDPE in “swing” plants, prices of all polyolefins are closely 
linked. We project prices of the other polyolefins in relationship to LDPE, making judgements 
on price ratios from consideration of historic levels and expected market trends. LDPE prices 
we set to give future ROIs (for LDPE and the other polyolefins) at levels that will (just) reward 
best new domestic market projects in Asia, where many continuing additions will be required. 
We consider integrated economics (e.g. naphtha to ethylene to HDPE/LLDPE) as well as 
that of the individual products. 
 
We expect HDPE, LLDPE and PP to sell at small discounts to LDPE in all regions, despite 
their higher growth rates, due in part to ease of use considerations. 
 
 



 Title:  Crude Oil, Refined Product and Petrochemicals 
Prices Forecasts and Market Overview 

             Date: 13 March 2015 

Ref. No: 201120                                  CONFIDENTIAL   
 Appendix I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crude Oil Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

CPC Blend CIF Med ($/bbl) 108.73    68.51      89.12      104.02    123.93    

Azeri CIF Med ($/bbl) 112.82    73.96      94.19      109.35    129.59    

Maya FOB ($/bbl) 98.87      61.83      81.44      95.25      114.42    

Ras Gharib FOB ($/bbl) 101.15    62.58      82.07      95.54      114.66    

Dated Brent FOB ($/bbl) 108.74    69.75      90.00      105.00    125.00    

Urals CIF Med ($/bbl) 108.23    69.14      89.53      104.68    124.82    

Es Sider FOB Med ($/bbl) 108.51    69.56      89.52      104.11    123.59    

Refined Products Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

Eurograde Gasoline 10ppm S CIF Med ($/mt) 991.80    649.63    835.00    976.00    1,159.00 

Naphtha CIF Med ($/mt) 885.43    574.38    769.00    903.50    1,079.00 

Jet Kerosene CIF Med ($/mt) 976.10    645.16    825.05    963.08    1,142.23 

Diesel 10ppm S CIF Med ($/mt) 940.86    633.16    799.70    930.71    1,100.74 

Gasoil CIF Med ($/mt) 922.66    611.99    776.70    907.71    1,077.74 

LSFO 1% S CIF Med ($/mt) 624.76    401.26    520.61    612.53    731.85    

HSFO 3.5% S CIF Med ($/mt) 597.78    378.17    495.11    574.53    688.85    

LPG CIF Med ($/mt) 832.97    550.14    726.38    869.88    1,036.60 

Refined Products Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

Eurograde Gasoline 10ppm S FOB Med ($/mt) 981.80    639.63    825.00    966.00    1,149.00 

Naphtha FOB Med ($/mt) 875.43    564.38    759.00    893.50    1,069.00 

Jet Kerosene FOB Med ($/mt) 966.10    635.16    815.05    953.08    1,132.23 

Diesel 10ppm S FOB Med ($/mt) 930.86    623.16    789.70    920.71    1,090.74 

Gasoil FOB Med ($/mt) 912.66    601.99    766.70    897.71    1,067.74 

LSFO 1% S FOB Med ($/mt) 614.76    391.26    510.61    602.53    721.85    

HSFO 3.5% S FOB Med ($/mt) 587.78    368.17    485.11    564.53    678.85    

LPG FOB Med ($/mt) 817.97    535.14    711.38    854.88    1,021.60 

Refining Margins Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

FCC/Visbreaker Urals CIF Med ($/mt) 44.24      43.89      50.08      57.27      65.12      

ORL Bespoke ($/mt) 51.64      48.55      59.49      72.50      85.33      

Petrochemical Prices Price Basis 2013 2015 2020 2025 2030

Ethylene Contract Price W. Europe ($/ton) 1,634      1,045      1,333      1,511      1,849      

Propylene (Polymer Grade) Contract Price W. Europe ($/ton) 1,450      1,024      1,360      1,541      1,886      

LDPE Film Grade FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,953      1,457      1,719      1,917      2,351      

HDPE IM Grade FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,876      1,398      1,651      1,844      2,266      

LLDPE Butene FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,872      1,418      1,673      1,868      2,293      

Polypropylene (Homopolymer) FD Contract Price W. Europe ($/ton) 1,831      1,480      1,790      1,999      2,458      

Benzene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,321      865         1,133      1,334      1,587      

Toluene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,137      757         994         1,169      1,391      

Xylene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,220      767         1,007      1,184      1,409      

Paraxylene Spot Price FOB W. Europe ($/ton) 1,393      996         1,127      1,339      1,637      

Orthoxylene Contract Price W. Europe ($/ton) 1,428      872         1,159      1,352      1,586      

APPENDIX IEnergy Economics
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