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פעילות רבעון שלישי ותשעה חודשיםעיקרי תוצאות 
2015של שנת    

פעילות רבעון שלישי ותשעה חודשיםעיקרי תוצאות 
2015של שנת    

•EBITDA דולר מיליון167 ולרבעון דולר מיליון 568 חודשים 9 -ל מאוחד מנוטרל
דולר מיליון 102 ולרבעון דולר מיליון 305 חודשים 9 -ל מנוטרל נקי רווח•
דולר מיליון 23 ולרבעון דולר מיליון 208 חודשים 9 -ל נקי רווח•
לחבית דולר 9.1 ולרבעון לחבית דולר 10.3 חודשים 9 -ל מנוטרל זיקוק מרווח•
•EBITDA דולר מיליון 54 ולרבעון דולר מיליון 157 חודשים 9 -ל פוליאולפינים
דולר מיליון 35 ולרבעון דולר מיליון 82 חודשים 9 -ל פוליאולפינים נקי רווח•
היצור אופטימיזציית תוך הגלמים סל ברכישת משמעותיות שוק הזדמנויות ניצול•
  טיפולים לצורך הודממו החברה של ההמשך ממתקני חלק 2015 של והשלישי השני ברבעונים•

הרווחיות להקטנת שגרמו ,תקלות ובעקבות תקופתיים
  2.1X הינו EBITDA** -ל *נטו חוב יחס 30.9.2015 ליום•
דולר מיליון 16 -ל שנה מתחילת דולר מיליון 385 -ב החוזר בהון הגירעון הפחתת•

ח"למוסדות פיננסים ומחזיקי אג(*) 
 (**)EBITDA 30.9.2015 -מנוטרל לארבעת הרבעונים שהסתיימו ב
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מנוטרל EBITDA-יחס חוב נטו ל מנוטרל EBITDA-יחס חוב נטו ל

  
ח"פיננסים ומחזיקי אגהחוב הינו נטו למוסדות 

הרבעונים האחרוניםמנוטרל לארבעת  EBITDA-ה
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מחיר נפט גלמי –הסביבה העסקית  מחיר נפט גלמי –הסביבה העסקית 
ברנט

לחביתדולר  51 -מחיר ברנט ממוצע ברבעון כ
  47היה  הברנטהשלישי מחיר בסוף הרבעון 

לחבית ביחס  $ 14ירידה של , לחביתדולר 
.לתחילת הרבעון

.הירידה מוסברת בעיקרה מעודפי היצע
 הברנטבסמוך למועד פרסום הדוח ירד מחיר 

.  דולר לחבית 42 -לכ

REUTERS: מקור

Brent, $/Bbl

Ural - Brent, $/Bbl
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)קל( לברנטביחס ) כבד(האורל 
.דולר לחבית -0.7ממוצע רבעוני של 

הנחה  ( לברנטזול ביחס האורל נסחר במחיר 
.  לעומת תקופות קודמות) גבוהה יותר

הרביעי נמשכת מגמת  הרבעון מתחילת 
דולר   -1.4בממוצע של ההוזלה באורל הנסחר 

.לחבית
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אורל

מרווחים –הסביבה העסקית  מרווחים –הסביבה העסקית 

Ural Med Margin, $/Bbl

Products margin (CIF Med) vs Brent, $/Bbl

לברנטמרווחי התזקיקים ביחס 
לאורך זמןשומר על יציבות מרווח הסולר 

נחלש עם  הבנזין ברבעון השלישי מרווח 
"עונת הנסיעות"סיום 

 לחבית דולר 4.9 ממוצע ייחוס מרווח
השלישי ברבעון
  ,היתר בין  ,מוסבר הגבוה הייחוס מרווח

:ידי על
  גולמי נפט של היצע עודפי•

  מחירו לירידת שהובילו
  דלק למוצרי בביקוש גידול•

 וצמיחה הנמוך מחירם בעקבות
ב"ובארה באירופה

 פרסום מועד ועד הרביעי הרבעון מתחילת
  דולר 3.3 ממוצע ייחוס מרווח הדוחות
 עלה הדוח פרסום למועד ובסמוך לחבית

לחבית דולר 5.3 -ל
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פולימרים

מרווחי פטרוכימיה –הסביבה העסקית  מרווחי פטרוכימיה –הסביבה העסקית 

ICIS,PLATTS: מקור

Aromatics margin vs Gasoline, $/Ton

הארומטיים מרווחי
  מעל הפאראקסילן במרווח ברבעון יציבות
קסילן
  לבנזין ביחס הארומטיים כלל מרווחי
הבנזין מהתחזקות כתוצאה נחלשו

הפולימרים מרווחי
 של הממוצע המרווח השלישי ברבעון

 והפוליאתילן לטון דולר 878הפוליפרופילן
  לטון דולר 1,086
 ביחס שלישי ברבעון גבוהים מרווחים
  ביחס המרווחים ירידת .קודמות לתקופות
  יצור השבתות מסיום נובעת קודם לרבעון

באירופה המונומרים

Polymer Prices Above Naphtha, $/Ton
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בנזין קרוסין סולר

משרד התשתיות -מקור

דלקיםצריכת שוק מקומי  –הסביבה העסקית 
2014מול  2015חודשים של  9

דלקיםצריכת שוק מקומי  –הסביבה העסקית 
2014מול  2015חודשים של  9

דלקיםשל המקומית עלייה בצריכה 
7%-כתחבורה צריכת דלקי 

7%-כ) תחבורה והסקה(כללית  דלקיםצריכת 

אלפי טון –צריכה מקומית דלקי תחבורה 
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תפוקת מתקני הזיקוק והפטרוכימיהתפוקת מתקני הזיקוק והפטרוכימיה

6,985  

474 

383 

50 

6,910

481 

365 

44 

דלקים פולימרים ארומטיים שמנים ושעוות

9M '14 9M '15

אלפי טון –תשומה לזיקוק ותפוקת פטרוכימיה 

פטרוכימיים מוצרים ותפוקת גלמי נפט זיקוק
         שימוש כולל הזיקוק בתשומת יציבות

  המידן להפעלת HVGO-ב
פולימרים בתפוקת עליה

2014מול  2015חודשים  9



11 מרווח בזן מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה(*) 
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)דולר לחבית(מרווחי הזיקוק  )דולר לחבית(מרווחי הזיקוק 

לחבית$ 5 -בזן מציגה מרווח גבוה ממרווח הייחוס ב 2015חודשים הראשונים של  9-ב
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תוצאות הפעילות

2015שלישי דוח רווח והפסד רבעון 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

2015שלישי דוח רווח והפסד רבעון 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

מנוטרלמדווח *מנוטרלמדווח *רווח תפעולי
        29       -        87          8דלקים

        27        27        45        45פוליאולפינים
          4          4         (2)         (2)ארומטים
          3          3          1          1שמנים
          1          1          3          3סחר

          3          3          1          1התאמות למאוחד
        67        38      135        56רווח תפעולי למגזרים

        20        20         (2)         (2)הכנסות (הוצאות) אחרות
        87        58      133        54רווח  תפעולי
       (32)       (32)       (27)       (27)הוצאות מימון 

       (11)       (11)         (4)         (4)הוצאות מסים על הכנסה
        44        15      102        23רווח נקי

      EBITDA88        167      72        101 מאוחד
22%65%שינוי

7-9/2014 7-9/2015

לפי ביאור מגזרים בדוחות הכספיים* 
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גשר

ניתוח שינויים ברווח התפעולי המנוטרל במגזרים 
)מיליוני דולר( 2015שלישי רבעון 

ניתוח שינויים ברווח התפעולי המנוטרל במגזרים 
)מיליוני דולר( 2015שלישי רבעון 

67

58

18 6 2 2 2

135

Q3' 14 רווח 
תפעולי

זיקוק פולימרים ארומטיים שמנים סחר התאמות Q3' 15 רווח 
תפעולי

(      ) (      ) (      )
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197

מזומנים  
01.07.15

מזומנים  
מפעילות

שוטפת 

ח"גיוס אג ירידה בהון 
חוזר  

פרעון
ח"אג 

פרעון
הלוואות 

רבית
ששולמה 

רכישת רכוש  
קבוע

פקדונות 
ואחרות

מזומנים  
30.6.15

(        )
(    )

(      )

(      )

(    )
(    )

)מיליוני דולר( 2015שלישי תזרים מזומנים רבעון  )מיליוני דולר( 2015שלישי תזרים מזומנים רבעון 
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תוצאות הפעילות

2015חודשים  9-לדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות 

2015חודשים  9-לדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות 

מנוטרלמדווח *מנוטרלמדווח *רווח תפעולי
        74        60      329      232דלקים

        63        63      130      130פוליאולפינים
        10        10          6          6ארומטים
          3          3          2          2שמנים
          3          3        11        11סחר

          4          4         (1)         (1)התאמות למאוחד
      157      143      477      380רווח תפעולי למגזרים

          2          2       (22)       (22)הכנסות (הוצאות) אחרות
      159      145      455      358רווח  תפעולי
     (102)     (102)     (105)     (105)הוצאות מימון 

       -       -          1          1רווחי חברות מוחזקות
       (20)       (20)       (46)       (46)הוצאות מסים על הכנסה

        37        23      305      208רווח (הפסד) נקי
      EBITDA471      568      247      261 מאוחד

91%118%שינוי 

1-9/2014 1-9/2015

לפי ביאור מגזרים בדוחות הכספיים* 



16

גשר

-ניתוח שינויים ברווח התפעולי המנוטרל במגזרים ל
)מיליוני דולר( 2015חודשים  9

-ניתוח שינויים ברווח התפעולי המנוטרל במגזרים ל
)מיליוני דולר( 2015חודשים  9

157

255

67
4 1 8 5

477

9M' 14 רווח
תפעולי

זיקוק פולימרים ארומטיים שמנים סחר התאמות 9M' 15 רווח
תפעולי

(    )(    ) (    )
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255
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376
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120

84
53
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197

מזומנים  
01.01.15

מזומנים  
מפעילות

שוטפת 

ח"גיוס אג ירידה בהון 
חוזר  

פרעון
ח"אג 

פרעון
הלוואות 

רבית
ששולמה 

רכישת רכוש  
קבוע

נטו, אחרות מזומנים  
30.9.15

(         )

(         )

(       )

(       )
(       )

(       )

2015חודשים  9-תזרים מזומנים ל
)מיליוני דולר(  

2015חודשים  9-תזרים מזומנים ל
)מיליוני דולר(  
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  30.9.2015דוח על המצב הכספי מאוחד 
)מיליוני דולר(

  30.9.2015דוח על המצב הכספי מאוחד 
)מיליוני דולר(

30.9.1531.12.1430.9.1531.12.14

332409ק"זהלוואות ואשראי 207266מזומנים ופיקדונות

7761,259ספקים וזכאים שונים440509חייבים ונגזרים, לקוחות

1,1081,668שוטפות התחייבויות445492מלאי  

1,3821,267ח"התחייבויות בנקים ואג1,0921,267נכסים שוטפים

162113התחייבויות אחרות216194נכסים אחרים

1,5441,380התחייבויות שאינן שוטפות2,2012,241רכוש קבוע

857654הון עצמי2,4092,435נכסים שאינם שוטפים

3,509 3,7023,5093,702
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תודה רבה


