
מצגת בזן לשוק ההון
2016שני רבעון   

2016אוגוסט  11 



2



3

על רקע שיפוצים במגזרים העיקריים לבזןרבעון נוסף של רווחיות חזקה  על רקע שיפוצים במגזרים העיקריים לבזןרבעון נוסף של רווחיות חזקה 

•EBITDA ו דולר מיליון 113  לרבעון מאוחד מנוטרל- EBITDA דולר מיליון 170 חשבונאי

•EBITDA ו דולר מיליון 236 לחציון מאוחד מנוטרל- EBITDA דולר מיליון 267 חשבונאי

דולר מיליון 87 חשבונאי נקי ורווח דולר מיליון 30 לרבעון מנוטרל נקי רווח•

דולר מיליון 115 חשבונאי נקי ורווח דולר מיליון 84  לחציון מנוטרל נקי רווח•

לחציון לחבית דולר 6.5 -ו לחבית דולר 6.3 לרבעון מנוטרל זיקוק מרווח•

•EBITDA לחציון דולר מיליון 103 -ו דולר מיליון 46 )ודוקור ל"כאו( לרבעון פולימרים

  .בחברה ההמשך ממתקני וחלק ל"כאו מתקני כלל שופצו ברבעון•
הרבעון בתוצאות ביטוי לידי בא ועיקרו דולר מיליון 50 -בכ נאמד לקבוצה בגינם הרווחים אובדן סך    
 
ברבעון דולר מיליון 37 -ובכ בחציון דולר מיליון 128-בכ *נטו הפיננסי בחוב ירידה•

  2.5X הינו EBITDA** -ל *נטו פיננסי חוב יחס 30.06.2016 ליום•

ח"למוסדות פיננסים ומחזיקי אג(*) 
 (**)EBITDA  חודשים אחרונים 12מנוטרל
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דלקים )דוקור+ל"כאו(פולימרים  מגזרים אחרים

של בזןברווחיות התפעולית חיובית המשך מגמה  של בזןברווחיות התפעולית חיובית המשך מגמה 

EBITDA  מיליוני דולר(מנוטרל מאוחד(

2015 :677 M$2014 :421 M$
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רגל יציבה ברווחיות בזן -) ל"כאו(פולימרים  רגל יציבה ברווחיות בזן -) ל"כאו(פולימרים 

EBITDA  מיליוני דולר() ל"כאו(ורווח נקי פולימרים(
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H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 H1 2016
רווח נקי EBITDA

2015 :187 M$2014 :143 M$
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31.12.2013 31.12.2014 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016

רבעונים רצופים 6מזה  X2.5אינו עולה על  EBITDA-ליחס חוב  רבעונים רצופים 6מזה  X2.5אינו עולה על  EBITDA-ליחס חוב 

ל"כאופיקדונות לזמן קצר ופיקדונות משועבדים של , ח בקיזוז מזומנים ושווי מזומנים"אגפיננסים ומחזיקי חוב למוסדות החוב נטו הינו 
מנוטרל לארבעה רבעונים המסתיימים ביום המדידה EBITDA-ה

מנוטרל מאוחד EBITDA -יחס חוב פיננסי נטו ל
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מחיר נפט גלמי -הסביבה העסקית  מחיר נפט גלמי -הסביבה העסקית 
ברנט

לחביתדולר  46 -מחיר ברנט ממוצע ברבעון כ
, לחביתדולר  48היה  הברנטהשני מחיר בסוף הרבעון 

.לחבית ביחס לתחילת הרבעון$ 9של עליה 
  44 -לכ הברנטירד מחיר בסמוך למועד פרסום הדוח 

.  לחביתדולר 
ברבעון השני כתוצאה מירידה הדרגתית  העלייה 

.לאיזון בין ההיצע לביקוש בשוק הנפט וציפיהבמלאים 

REUTERS: מקור

Brent, $/Bbl

Ural - Brent, $/Bbl

)קל( לברנטביחס ) כבד(האורל 
.דולר לחבית -1.7של הנחה רבעוני ממוצע 

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

ישנה התייקרות ומחיר האורל נסחר   2016בחודש יולי 
.דולר לחבית -1.3בהנחה  של 
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מרווחים -הסביבה העסקית  מרווחים -הסביבה העסקית 

Ural Med Margin, $/Bbl

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

התחזק ביחס לרבעון הקודםהסולר השני מרווח ברבעון 
והצטברות  " עונת הנסיעות"מרווח הבנזין נחלש עם סיום 

.מלאי בנזין בעולם

2016 השני ברבעון לחבית דולר 3.2 ממוצע ייחוס מרווח
  לעומת משמעותית וירידה קודם לרבעון יחסית קלה ירידה
:ידי על ,היתר בין ,מוסברת הירידה - 2015 מקביל רבעון
 מחורף כתוצאה ביניים לתזקיקי בביקוש ירידה•

באירופה יחסית קל
הזיקוק מתקני של גבוהה נצילות•
הפרסי המפרץ מאזור תזקיקים של יבוא•

  פרסום מועד ועד 2016 השלישי הרבעון מתחילת•
  נשאר לחבית דולר 3.2 -כ ממוצע ייחוס מרווח הדוחות

יציב

Source: REUTERS
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מרווחי פטרוכימיה -הסביבה העסקית  מרווחי פטרוכימיה -הסביבה העסקית 

ICIS,PLATTS: מקור

Paraxylene Prices above Xylene, $/Ton

Polymer Prices Above Naphtha, $/Ton
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הארומטיים מרווחי
  שני לעומת קסילן מעל הפאראקסילן במרווח ברבעון ירידה

.הקודמים הרבעונים
במרווח עליה חלה הרבעון סוף לאחר
  משנת החל נחלשו לבנזין ביחס הארומטיים כלל מרווחי
  הבנזין מהתחזקות כתוצאה 2015

הפולימרים מרווחי
  708הפוליפרופילן של הממוצע המרווח השני ברבעון
  לטון דולר 1,042 והפוליאתילן לטון דולר

לפולימרים  מביקוש כתוצאה גבוהה ברמה מרווחים
  הממוצעת לרמה יורדים המרווחים הרבעון סוף לאחר
2016 שנת של הראשונה מחצית של
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Gasoline Jet Kerosne Diesel

משרד התשתיות -מקור

המשך צמיחה בשוק המקומי בדלקי התחבורההמשך צמיחה בשוק המקומי בדלקי התחבורה

דלקיםעלייה בצריכה המקומית של 
4%-בכעלתה תחבורה צריכת דלקי 

לא  ) תחבורה והסקה(הכללית  הדלקיםבצריכת 
.היה שינוי

Transportation Fuels local consumption, KTon
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מרווח בזן מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה(*) 

מרווח
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2013 2014 2015 Q1 16 Q2 16

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

בזן ממשיכה לייצר מרווח עודף גבוה מעל הייחוסבזן ממשיכה לייצר מרווח עודף גבוה מעל הייחוס

)דולר לחבית(מרווח זיקוק מנוטרל 



12

2016שני רבעוןדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

2016שני רבעוןדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

מנוטרלמדווח *מנוטרלמדווח *
      119      158        58      115דלקים

        48        48        37        37פולימרים - כאו "ל
          6          6          4          4ארומטים

        10        10          9          9פולימרים - דוקור
          4          4          5          5מגזרים אחרים והתאמות

EBITDA170      113      226      187      
       (30)       (30)       (30)       (30)פחת מתקנים

       (14)       (14)         (4)         (4)הכנסות (הוצאות) אחרות
      143      182        79      136רווח  תפעולי
       (43)       (43)       (26)       (26)הוצאות מימון 

       (23)       (23)       (23)       (23)הוצאות מסים על הכנסה
        77      116        30        87רווח נקי

4-6/2015 4-6/2016

לפי ביאור מגזרים בדוחות הכספיים* 
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בזן מציגה נזילות חזקה ויציבות פיננסיתבזן מציגה נזילות חזקה ויציבות פיננסית

)מיליוני דולר( 2016תזרים מזומנים לרבעון שני 
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מזומנים  
1.4.16

מזומנים  
מפעילות

שוטפת 

קבלת 
הלוואות

הנפקת 
ח"אג

עליה בהון 
חוזר  

פרעון
ח"אג 

פרעון
הלוואות 

רבית
ששולמה 

רכישת  
רכוש קבוע

פרעון 
אשראי  
ואחרות

מזומנים  
30.6.16

(        )

(      )

(      )

(   )
(      )

(    )

   דולר מיליון 394 -כ של נזילות ויתרות  דולר מיליון 423 -כ של מנוצלות לא מובטחות אשראי מסגרות 30.06.2016 ליום
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2016מחצית ראשונה דוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

2016מחצית ראשונה דוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

מנוטרלמדווח *מנוטרלמדווח *
      279      261      123      154דלקים

        93        93        87        87פולימרים - כאו "ל
        11        11          8          8ארומטים

        11        11        16        16פולימרים - דוקור
          8          8          3          3מגזרים אחרים והתאמות

EBITDA267      236      384      402      
       (59)       (59)       (60)       (60)פחת מתקנים

       (20)       (20)         (7)         (7)הכנסות (הוצאות) אחרות
      323      305      169      200רווח  תפעולי
       (78)       (78)       (62)       (62)הוצאות מימון 

       (42)       (42)       (23)       (23)הוצאות מסים על הכנסה
      203      185        84      115רווח נקי

1-6/2015 1-6/2016

לפי ביאור מגזרים בדוחות הכספיים* 
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שיפור נוסף ביחסים הפיננסיים של בזןשיפור נוסף ביחסים הפיננסיים של בזן

)מיליוני דולר( 30.6.2016דוח על המצב הכספי מאוחד ליום 

30.6.1631.12.1530.6.1631.12.15

282317ק"זהלוואות ואשראי 394310מזומנים ופיקדונות

751715ספקים וזכאים שונים376401חייבים ונגזרים, לקוחות

1,0331,032שוטפות התחייבויות487432מלאי  

1,4491,438ח"התחייבויות בנקים ואג1,2571,143נכסים שוטפים

154156התחייבויות אחרות128165נכסים אחרים

1,6031,594התחייבויות שאינן שוטפות2,2402,192רכוש קבוע

988874הון עצמי2,3682,357נכסים שאינם שוטפים

3,6253,5003,6253,500

224111הון חוזר

27.2%24.9%יחס הון למאזן
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תודה רבה


