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 עיקרי תוצאות הפעילות

ברבעון הראשון למרות מרווחי הייחוס  נקי מעבר לרווח 
 הנמוכים

ברבעון הראשון מרווח הזיקוק של בזן היה גבוה ממרווח  
 דולר לחבית 4.6-בהייחוס 

 מיליון דולר 488מפעילות שוטפת של תזרים 

 ההתייעלות עליה הכריזה תוכניתאת מממשת החברה 
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 נפט גלמי –הסביבה העסקית 

 ברנט

נעו ברבעון  ( ברנט) הגלמימחירי הנפט 

 דולר לחבית 111-ל  106בין ל 
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 REUTERS: מקור
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Ural - Brent, $/Bbl 

נחלש לעומת  ( כבד)אורל  הגלמינפט 

 :כתוצאה מ(  קל) הברנט

ממשיך  גולמי תחליפי לאורל נפט 

 הים התיכון להגיע מחוץ לאזור

התחזקות יחסית של כל סוגי הנפט  

 הקל יחד עם התחזקות הבנזין
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 אורל

 מרווח הזיקוק –הסביבה העסקית 
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Fuel Oil Diesel Gasoline

Ural Med Margin, $/Bbl 

Products margin vs Brent, $/Bbl 

התיכון  אורל בים פיצוח  -הייחוס מרווח 

 ממשיך להיות נמוך כתוצאה מ

ביקוש לתזקיקים באירופה  ירידת ה

 המתמשךכתוצאה מהמיתון 

 מזרח התיכון ורוסיה  , ב"מארהתחרות 

 מרווחי התזקיקים

 הסולר יציב לאורך זמן

 הבנזין התחזק בהתאם לעונתיות

 המזוט התאושש ברבעון הראשון

 REUTERS: מקור
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 פולימרים

 מרווחי פטרוכימיה –הסביבה העסקית 

 ICIS,PLATTS: מקור
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Polyethylene Polypropylene

Polymers margin vs Naphtha, $/Ton 
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Paraxylene Xylene

Aromatics margin vs Gasoline, $/Ton 

 מרווחי הפולימרים

 יציבים עם נטייה לעליהנשמרו 

מרווחי הארומטיים נמוכים כתוצאה  

 :מ

ממדינות אסיה עם  ירידת הביקוש 

החלשות בשרשרת הערך של  

הפוליאסטר אשר מהווה מוצר  

 המשך
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 659   686  

 184   186  

 680   734  

 1,523   1,606  

Q1' 13 Q1' 14
Gasoline Jet Kerosne Diesel     

+5% 

 משרד התשתיות -מקור

 צריכת שוק מקומי דלקי תחבורה –הסביבה העסקית 

 ארצית של דלקי תחבורהצריכה 

למרות המגמה הכללית באירופה של 

ירידה בצריכת דלקי תחבורה בישראל 

 דלקיםבצריכת  5%-הייתה עליה של כ

 .אלו

  הסקהירידה משמעותית בצריכת דלקי 

עם מעבר חברת חשמל   12%-של כ

 ליצור באמצעות גז טבעי

Transportation Fuels local consumption, KTon 

 2,227  

 126   143  

 9  

 2,227  

 152   134  

 15  

Refining Polymers Aromatics Lubes&Waxes

Q1' 13 Q1' 14

Crude Oil refining & Petrochemicals output , KTon 

זיקוק נפט גלמי ותפוקת מוצרים  

 פטרוכימיים

יציבות בהיקף הזיקוק כולל שימוש  

ושימוש בגז   המידןהפעלת עם  -HVGOב

 טבעי

ארומטיים  ירידה בתפוקת מוצרים 

 .  כתוצאה מהפסקות יצור
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 ובניכוי השפעת המלאי IFRS  ביטול השפעותלאחר בזן מנוטרל מרווח 

 (לחביתדולר )מרווחי הזיקוק 

 מרווח
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(Reuters-אורל)מרווח ייחוס  (מנוטרל)מרווח בזן 

 הפעילותתוצאות 
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 (מיליוני דולר)דוח רווח והפסד רבעוני 

 תוצאות הפעילות

 הפעילותתוצאות 

הפרש 1-3/2013 1-3/2014

הכנסות         2,248         2,333              (85)

עלות המכירות         2,164         2,255              (91)

רווח גולמי              84              78                6

הוצ' הנהלה ומכירה              (40)              (40)              -

הוצאות פרישה מוקדמת                (2)              -                (2)

רווח  תפעולי מאוחד              42              38                4

הוצאות מימון              (33)              (49)               16

הטבת מס )מסים על הכנסה(                (4)                 8              (12)

רווח )הפסד( נקי                4               (3)                7

EBITDA מאוחד              84              81                3
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 (מיליוני דולר)דוח רווח והפסד רבעוני לפי מגזרי פעילות  

 תוצאות הפעילות

 הפעילותתוצאות 

מנוטרל מדווח מנוטרל מדווח רווח )הפסד( תפעולי

דלקים              28              14              32              41

פוליאולפינים              12              12                2                2

ארומטים                5                5                7                7

שמנים             -             -               (2)               (2)

סחר                2                2               (1)               (1)

התאמות למאוחד                2                2                6                6

רווח תפעולי למגזרים             49             35             44             53

הפחתת עודף עלות ירידת נכסים והוצאות פרישה               (8)               (8)               (6)               (6)

הוצאות מימון             (33)             (33)             (49)             (49)

הטבת מס )מסים על הכנסה(               (4)             -                8                6

רווח )הפסד( נקי               4              (6)              (3)               4

EBITDA מאוחד             84             70             81             90

1-3/2013 1-3/2014
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 (מיליוני דולר)ניתוח שינויים ברווח התפעולי המנוטרל במגזרים 

 גשר

 הפעילותתוצאות 

53

)27(

10

)2( 2
3 )4(

35

Q1 13 רווח 
תפעולי

זיקוק פולימרים ארומטיים שמנים סחר התאמות Q1 14 רווח 
תפעולי
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 (דולרמיליוני ) 2014תזרים מזומנים רבעון ראשון 

 הפעילותתוצאות 

83

78

410

90
2 6 (38)

(22)

(271)

(30) (20)

288

מזומנים 
01.01.14

מזומנים 
מפעילות 

שוטפת

ירידה בהון  
חוזר

הנפקת 
ח אג

עסקאות 
בנגזרים

החזר  
הלוואה  

ח מפמ

פרעון  
ח אג

פרעון  
הלוואות

פרעון  
אשראי 
   לזמן קצר

נטו

רבית  
ששולמה

רכישת 
רכוש קבוע

מזומנים 
31.3.14
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 (מיליוני דולר)31.3.2014מאזן 

 הפעילותתוצאות 

31.3.14 31.12.13 31.3.14 31.12.13 

 97   291   מזומנים ופיקדונות

 826 581 ק זהלוואות ואשראי  901   621   חייבים ונגזרים  לקוחות

 483 1 574 1 ספקים וזכאים שונים 906   882   מלאי 

  1 794   1 904 2 155 2 309 

 347 1 344 1 ח התחייבויות בנקים ואג 274   281   נכסים אחרים

 88 103 התחייבויות אחרות 350 2   321 2   רכוש קבוע

  2 602   2 624 1 447 1 435 

 785 794 הון עצמי

4,396   4,528 4,396 4,528 
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 תודה רבה


