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2014לשנת עיקרי תוצאות הפעילות  2014לשנת עיקרי תוצאות הפעילות 

•EBITDA  מיליון דולר רבעון רביעי 160, מיליון דולר 421מנוטרל שנתי מאוחד
•EBITDA  מיליון דולר 40דולר ורווח נקי של מיליון  141 ל"כאושנתי
דולר לחבית   2לחבית מול מרווח ייחוס דולר  6.4מרווח בזן מנוטרל שנתי •
דולר לחבית 3.9לחבית מול מרווח ייחוס דולר   9.8מרווח בזן מנוטרל ברבעון רביעי  •
דולר בשל השפעות חשבונאיות של ירידת   מליון 93של  2014הפסד חשבונאי בשנת •

  דולר מליון 115רווח נקי מאוחד מנוטרל  -מחירי הנפט הגולמי 
מיליון דולר   100מעל  -מימוש תכנית שיפור הרווח •
לשיפור הנזילותמימוש מהלכים •
בבזןוהבנקים המממנים  ל"כאוח "מחזיקי אגעם הסכמות •
מ"מחוהארכת ח "אגגיוס •
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מחיר נפט גלמי–הסביבה העסקית  מחיר נפט גלמי–הסביבה העסקית 
ברנט

ברבעון רביעי   הברנטירידה חדה במחיר 
ירידה של , לחבית$ 55בסוף הרבעון הרביעי 

לחבית ביחס לתחילת הרבעון$ 39
וגידול  עודף היצע : הסיבות העיקריות לירידה

העולמי והקטנת קצב הצמיחה  במלאים בשוק 
בסין ובאירופה

REUTERS: מקור

Brent, $/Bbl

Ural - Brent, $/Bbl
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)קל( לברנטביחס ) כבד(היחלשות האורל 
לאורך  , דולר 1בממוצע שנתי היחלשות של 
דולר 3השנה תוך תנודתיות של עד 

נפט גולמי תחליפי לאורל ממשיך להגיע מחוץ  
הים התיכון  לאזור
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אורל

מרווחים–הסביבה העסקית  מרווחים–הסביבה העסקית 
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Fuel Oil Diesel Gasoline

Ural Med Margin, $/Bbl

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

לברנטמרווחי התזקיקים ביחס 
מרווח הסולר יציב וגבוה ממרווח הבנזין  

לאורך זמן
מרווח הבנזין ברבעון שלישי התחזק ונחלש  

בהמשך

REUTERS: מקור
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מגמת עלייה במרווח הייחוס החל ממחצית  
:שניה כתוצאה מ

מחירי הנפט הגולמי ואנרגיה נמוכים המגבירים  
את הביקוש למוצרי דלק

חוסר כדאיות או  , הדממת מתקנים לתחזוקה
השבתה
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פולימרים

מרווחי פטרוכימיה–הסביבה העסקית  מרווחי פטרוכימיה–הסביבה העסקית 

ICIS,PLATTS: מקור

Polymers margin vs Naphtha, $/Ton

Aromatics margin vs Gasoline, $/Ton

מרווחי הארומטיים
ירידת הביקוש   2014בתחילת שנת 

ממדינות אסיה הקטינה את המרווחים
החל ממחצית שנייה המרווחים עלו  

כתוצאה מהדממת מתקני יצור
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Paraxylene Xylene

מרווחי הפולימרים
נשמרו יציבים תוך מגמת עלייה כתוצאה  

הטלת מכסים באירופה וירדה  , מעליה בביקוש
במחיר חומרי הגלם

ירידת מרווחים לאחרונה יחד עם עלית מחירי  
האנרגיה
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2,779 2,844 

822 843 

2,820 2,935 

6,421 6,622 

2013 2014

Gasoline Jet Kerosne Diesel

+3%

משרד התשתיות -מקור

תחבורהצריכת שוק מקומי דלקי –הסביבה העסקית 
2013מול  2014

תחבורהצריכת שוק מקומי דלקי –הסביבה העסקית 
2013מול  2014

עלייה  בצריכה ארצית של דלקי תחבורה
בצריכת סולר מקומית 4%עלייה של 

בסך הצריכה המקומית של דלקי תחבורה  
לעומת   3%-בישראל הייתה עליה של כ

מגמת ירידה כללית באירופה
תחבורה  (כללית  דלקיםירידה בצריכת 

עם מעבר חברת חשמל  5%-של כ) והסקה
ליצור באמצעות גז טבעי

Transportation Fuels local consumption, KTon
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זיקוק נפט ותפוקת מתקני הזיקוק והפטרוכימיהזיקוק נפט ותפוקת מתקני הזיקוק והפטרוכימיה

9,063 

586 582 

47 

9,435

644 

514 

69 

דלקים פולימרים ארומטיים שמנים ושעוות

2013 2014

Crude Oil refining & Petrochemicals output , KTon

זיקוק נפט גלמי ותפוקת מוצרים 
פטרוכימיים

-עליה בהיקף הזיקוק כולל שימוש ב
HVGO  ושימוש   המידןעם הפעלת
בגז טבעי

ירידה בתפוקת מוצרים ארומטיים  
.  כתוצאה מהפסקות יצור



9 ובניכוי השפעת המלאי IFRSמרווח בזן מנוטרל לאחר ביטול השפעות 
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)Reuters-אורל(מרווח ייחוס )מנוטרל(מרווח בזן

)דולר לחבית(מרווחי הזיקוק  )דולר לחבית(מרווחי הזיקוק 

2014לחבית בשנת $ 4.4 -מרווח גבוה ממרווח הייחוס בבזן מציגה 
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תוצאות הפעילות

)דולרמיליוני (שנתי מדווח דוח רווח והפסד  )דולרמיליוני (שנתי מדווח דוח רווח והפסד 

הפרש20142013

              (667)            9,995            9,328הכנסות
              (605)            9,736            9,131עלות המכירות
               (62)              259              197רווח גולמי

                (25)               177               152הוצ' הנהלה ומכירה
                 56                (38)                 18הכנסות (הוצאות) אחרות

                19                44                63רווח  תפעולי
                (35)               177               142הוצאות מימון

                  (1)                   1                -רווחי חברות מוחזקות
                 21                (35)                (14)הטבת מס (מסים על הכנסה)

                74             (167)               (93)רווח (הפסד)  נקי
               EBITDA213              257              (44) מאוחד
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תוצאות הפעילות

)מיליוני דולר(דוח רווח והפסד שנתי לפי מגזרי פעילות   )מיליוני דולר(דוח רווח והפסד שנתי לפי מגזרי פעילות  

מנוטרלמדווחמנוטרלמדווחרווח תפעולי
          61          56        172         (36)דלקים

          31          31          95          95פוליאולפינים
          29          29           (5)           (5)ארומטים
           (6)           (6)            4            4שמנים
           (4)           (4)            5            5סחר

            1            1            5            5התאמות למאוחד
       112       107       276         68רווח תפעולי למגזרים
           (6)         (63)           (5)           (5)הכנסות (הוצאות) אחרות

       106         44       271         63רווח  תפעולי
      (177)      (177)      (142)      (142)הוצאות מימון

            1            1         -         -רווחי (הפסדי) חברות מוחזקות
         (35)         (35)         (14)         (14)הטבת מס (מסים על הכנסה)

     (160)     (167)       115        (93)רווח (הפסד)  נקי
       EBITDA213       421       257       262 מאוחד
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גשר

ניתוח שינויים ברווח התפעולי השנתי המנוטרל  
)מיליוני דולר(במגזרים 

ניתוח שינויים ברווח התפעולי השנתי המנוטרל  
)מיליוני דולר(במגזרים 

112

111

64
(34)

10 9 4

276

רווח   2013
תפעולי

זיקוק פולימרים ארומטיים שמנים סחר התאמות רווח   2014
תפעולי



13

תוצאות הפעילות

)מיליוני דולר(רביעי מדווח רבעון דוח רווח והפסד  )מיליוני דולר(רביעי מדווח רבעון דוח רווח והפסד 

הפרש10-12/1410-12/13

              (405)            2,570            2,165הכנסות
              (308)            2,516            2,208עלות המכירות

               (97)                54               (43)רווח גלמי
                  (8)                 46                 38הוצ' הנהלה ומכירה

                 37                (38)                  (1)הכנסות (הוצאות) אחרות
               (52)               (30)               (82)רווח תפעולי
                  (2)                 42                 40הוצאות מימון
                  (7)                 14                   7הטבת מס

               (57)               (58)             (115)רווח (הפסד)  נקי
               EBITDA(34)               52                (86) מאוחד
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תוצאות הפעילות

דוח רווח והפסד רבעון רביעי לפי מגזרי פעילות  
)מיליוני דולר(

דוח רווח והפסד רבעון רביעי לפי מגזרי פעילות  
)מיליוני דולר(

מנוטרלמדווחמנוטרלמדווחרווח  תפעולי
            9            7          99         (95)דלקים

            4            4          32          32פוליאולפינים
            7            7         (15)         (15)ארומטים
           (2)           (2)            1            1שמנים
           (2)           (2)            2            2סחר

         16         14       119        (75)רווח תפעולי למגזרים
         (44)         (44)           (7)           (7)הכנסות (הוצאות) אחרות

        (28)        (30)       112        (82)רווח  תפעולי
         (42)         (42)         (40)         (40)הוצאות מימון

          14          14            7            7הטבת מס (מסים על הכנסה)
        (56)        (58)         79     (115)רווח (הפסד)  נקי
         EBITDA(34)        160       52         54 מאוחד

10-12/2013 10-12/2014
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גשר

ניתוח שינויים ברווח התפעולי רבעון רביעי  
)מיליוני דולר(המנוטרל במגזרים 

ניתוח שינויים ברווח התפעולי רבעון רביעי  
)מיליוני דולר(המנוטרל במגזרים 

16

90

28 (22)
3 4

119

Q4 13 רווח 
תפעולי

זיקוק פולימרים ארומטיים שמנים סחר Q4 14 רווח 
תפעולי



16

)מיליוני דולר( 31.12.2014מאזן  )מיליוני דולר( 31.12.2014מאזן 

31.12.1431.12.1331.12.1431.12.13

97 266מזומנים ופיקדונות

409826ק"זהלוואות ואשראי 901 509חייבים ונגזרים, לקוחות

1,2591,483ספקים וזכאים שונים906 492מלאי  

1,267 1,9041,6682,309

1,2671,347ח"התחייבויות בנקים ואג274 194נכסים אחרים

11388התחייבויות אחרות2,350 2,241רכוש קבוע

2,435 2,6241,3801,435

654785הון עצמי

3,702 4,5283,7024,528
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תודה רבה


