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לצד המשך רווחיות חזקה בפולימרים בדלקיםרבעון של שיפוצים  לצד המשך רווחיות חזקה בפולימרים בדלקיםרבעון של שיפוצים 

 מתקן ,4 ג"מז לרבות הזיקוק ממתקני חלק מהדממת משמעותי באופן הושפעו זה רבעון תוצאות•
 -בכ נאמד לחברה השיפוץ בגין הרווחים אובדן סך .תקופתי טיפול לצורך ,החברה של העיקרי הזיקוק

.דולר מיליון 30
 
• EBITDA ו דולר מיליון 70  לרבעון מאוחד מנוטרל- EBITDA דולר מיליון 87 חשבונאי

•EBITDA ו דולר מיליון 306 חודשים 9-ל מאוחד מנוטרל- EBITDA דולר מיליון 354 חשבונאי

דולר מיליון 16  מנוטרל נקי והפסד דולר מיליון 1 לרבעון נקי רווח•

דולר מיליון 68 מנוטרל נקי ורווח דולר מיליון 116  חודשים 9-ל נקי רווח•

•EBITDA חודשים 9-ל דולר מיליון 154 -ו דולר מיליון 51 )ודוקור ל"כאו( לרבעון פולימרים מגזרי
 
 חודשים 9-ל לחבית דולר 6.0 -ו לחבית דולר 4.4 לרבעון מנוטרל זיקוק מרווח•

ברבעון דולר מיליון 77 -כ של ועליה חודשים 9-ב דולר מיליון 51-ב *נטו הפיננסי בחוב ירידה•

  3.3X הינו EBITDA** -ל *נטו פיננסי חוב יחס 30.09.2016 ליום•

 דיבידנד חלוקת על ,המניות בעלי של הכללית האסיפה לאישור בכפוף ,הוחלט שנים 6 מזה לראשונה•
דולר מיליון 85 בסך

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

2016 9M :306 M$

מנוטרל מאוחד לפי מגזרים EBITDAהתפלגות  מנוטרל מאוחד לפי מגזרים EBITDAהתפלגות 

EBITDA  מיליוני דולר(מנוטרל מאוחד(

2015 :677 M$2014 :421 M$



5

)ל"כאו(המשך מגמת יציבות ברווחיות הפולימרים  )ל"כאו(המשך מגמת יציבות ברווחיות הפולימרים 

EBITDA  מיליוני דולר() ל"כאו(ורווח נקי פולימרים(
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רווח נקי EBITDA

9M 2016 :M 131 $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 30.9.2016

שמונה רבעונים רצופים 3.5xאינו עולה על  EBITDA-ליחס חוב  שמונה רבעונים רצופים 3.5xאינו 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
דולר   48היה  הברנטהשלישי מחיר בסוף הרבעון 

.הרבעוןבדומה לתחילת , לחבית
  47 -לכ הברנטירד מחיר בסמוך למועד פרסום הדוח 

.  לחביתדולר 
י  "התנודתיות הרבה בתקופה האחרונה מוסברת ע

.ק להגביל הפקה והיכולת לבצע צעד זה"החלטת אופ

REUTERS: מקור

Brent, $/Bbl

Ural - Brent, $/Bbl

)קל( לברנטביחס ) כבד(האורל 
.דולר לחבית -1.8ההנחה ברבעון  ממוצע 
נסחר ברבעון בהנחה גבוהה יותר לעומת  האורל 

. תקופות קודמות
בתחילת הרבעון הרביעי מחיר האורל נסחר בהנחה  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 

היה דומה לרבעון הקודם הסולר השלישי מרווח ברבעון 
.דולר לחבית 10-כ

הינו דומה למרווח הסולר לאחר תקופה  הבנזין מרווח 
ארוכה שהיה גבוה יותר

  השלישי ברבעון לחבית דולר 3.8 ממוצע ייחוס מרווח
2016

 רבעון לעומת וירידה קודם לרבעון יחסית קלה עליה
2015 מקביל

 הדוחות פרסום מועד ועד 2016 הרביעי הרבעון מתחילת•
  שנת למרווחי יחסית גבוה 5.7 -כ ממוצע ייחוס מרווח
2016

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
 141 -ל קסילן מעל הפאראקסילן במרווח ברבעון עליה
.קודמות תקופות לעומת לטון דולר
במרווח יציבות הרבעון סוף לאחר

  ערים מביקושים כתוצאה הינה המרווח התחזקות
הפארקסילן של ההמשך למוצרי באירופה

הפולימרים מרווחי
658הפוליפרופילן של הממוצע המרווח השלישי ברבעון
  לטון דולר 976 והפוליאתילן לטון דולר

לפולימרים  מביקוש כתוצאה גבוהה ברמה מרווחים
  מעלית כתוצאה יורדים המרווחים הרבעון סוף לאחר
הנפטא מחיר
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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 
6%-בכעלתה תחבורה צריכת דלקי 

)  תחבורה והסקה(הכללית  הדלקיםבצריכת 
7%-עלתה בכ

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

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

ברבעון שיפוץ המרווח העודף של בזן מעל הייחוס מצטמצםברבעון שיפוץ המרווח העודף של בזן מעל הייחוס מצטמצם

)דולר לחבית(מרווח זיקוק מנוטרל 
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2016השלישי רבעוןדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

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

לפי ביאור מגזרים בדוחות הכספיים* 

מנוטרלמדווח *מנוטרלמדווח *
      108        29        14        31דלקים

        51        51        45        45פולימרים - כאו "ל
       -       -          6          6ארומטים

          3          3          6          6פולימרים - דוקור
          5          5         (1)         (1)מגזרים אחרים והתאמות

EBITDA87        70        88        167      
       (31)       (31)       (33)       (33)פחת מתקנים

         (3)         (3)       (13)       (13)הכנסות (הוצאות) אחרות
      133        54        24        41רווח  תפעולי
       (27)       (27)       (36)       (36)הוצאות מימון 

         (4)         (4)         (4)         (4)הוצאות מסים על הכנסה
      102        23      (16)         1רווח נקי

7-9/2015 7-9/2016

(**)
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גם ברבעון שיפוץ בזן ממשיכה להציג נזילות חזקה ויציבות פיננסיתגם ברבעון שיפוץ בזן ממשיכה להציג נזילות חזקה ויציבות פיננסית

)מיליוני דולר( 2016תזרים מזומנים לרבעון השלישי 

338

75 63

25
15

63
8

255

1.7.16מזומנים  מזומנים  
מפעילות
שוטפת

עליה בהון חוזר   פרעון
ח"הלוואות ואג 

רבית
ששולמה 

רכישת רכוש  
קבוע

פרעון אשראי  
ואחרות

מזומנים  
30.9.16

(        )

(      )

(      )

(   )

 )ופיקדונות מזומנים( נזילות ויתרות דולר מיליון 419 -כ של מנוצלות לא מובטחות אשראי מסגרות 30.09.2016 ליום *
  .דולר מיליון 310-כ של
.לקבוצה משופרים בתנאים חדשים מימון הסכמי נחתמו ,המאזן תאריך לאחר **
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2016חודשים  9-לדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

2016חודשים  9-לדוח רווח והפסד 
)מיליוני דולר(לפי מגזרי פעילות  

מנוטרלמדווח *מנוטרלמדווח *
      387      290      137      185דלקים

      143      143      132      132פולימרים - כאו "ל
        11        11        14        14ארומטים

        14        14        22        22פולימרים - דוקור
        13        13          1          1מגזרים אחרים והתאמות

EBITDA354      306      471      568      
       (91)       (91)       (94)       (94)פחת מתקנים

       (22)       (22)       (19)       (19)הוצאות אחרות
      455      358      193      241רווח  תפעולי
     (105)     (105)       (98)       (98)הוצאות מימון 

          1          1       -       -רווחי חברות מוחזקות
       (46)       (46)       (27)       (27)הוצאות מסים על הכנסה

      305      208        68      116רווח נקי

1-9/2015 1-9/2016

לפי ביאור מגזרים בדוחות הכספיים* 
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המשך שיפור ביחסים הפיננסיים של בזןהמשך שיפור ביחסים הפיננסיים של בזן

)מיליוני דולר( 30.9.2016דוח על המצב הכספי מאוחד ליום 

30.9.1631.12.1530.9.1631.12.15

282317ק"זהלוואות ואשראי 310310מזומנים ופיקדונות

716715ספקים וזכאים שונים351401חייבים ונגזרים, לקוחות

9981,032שוטפות התחייבויות529432מלאי  

1,4411,438ח"התחייבויות בנקים ואג1,1901,143נכסים שוטפים

162156התחייבויות אחרות127165נכסים אחרים

1,6031,594התחייבויות שאינן שוטפות2,2772,192רכוש קבוע

993874הון עצמי2,4042,357נכסים שאינם שוטפים

3,5943,5003,5943,500

192111הון חוזר

27.6%25.0%יחס הון למאזן
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תודה רבה


