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מרווח זיקוק מנוטרל

0.5
דולר לחבית

 רבעון 1 2019 -
7.7 דולר לחבית

מינוף פיננסי

X3.5
X2.1 - 31.12.2019 

חוב פיננסי, נטו

919
מליון דולר

- 31.12.2019  
855 מליון דולר

יחס הון למאזן

30%
33% - 31.12.2019 

EBITDA מנוטרל 
מאוחד

-
מליון דולר

 רבעון 1 2019 -
153 מליון דולר

EBITDA פולימרים 
מאוחד

20
מליון דולר

  רבעון 1 2019 -
50 מליון דולר

הפסד נקי

-146 
מליון דולר

 רבעון 1 2019 -
רווח נקי 63 מליון דולר

5

איתנות פיננסית
יתרות מזומן גבוהות תוך 
צמצום השקעות והוצאות 

שאינן הכרחיות

עבודה בצל 
התפרצות הקורונה
חיוניות למשק הישראלי תוך 

הפגנת גמישות תפעולית

 :IHS תחזית
התאוששות הדרגתית 

בביקושים ובמרווחי הזיקוק 
 לרמתם טרום הקורונה

עד שנת 2022

הסדרה סביבתית
 מתקן הביטומן וקווי צנרת

בזן וגדיב
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חלק א'

 תמצית דוחות כספיים
 ביניים מאוחדים

ליום 31.3.2020

2 1



א תחומי פעילותה של קבוצת בזן 	.

פרק 1

תיאור הקבוצה 
וסביבתה העסקית

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה 
שהסתיימה ביום 31.3.2020 )להלן - “תקופת הדוח”(. הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח דוח 

הביניים כולו וכן הדוח התקופתי לשנת 2019 כולו, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד לשנת 2019.

100%100%

 סינרגיה עם
 תעשייה פטרוכימית

מאפשרת אופטימיזציה מוגברת של 
תמהיל המוצרים, הגדלת המרווחים 

המצרפיים ומיתון תנודתיות

 כרמל
אולפינים

תחום הפולימרים
מייצרת 2 מוצרים עיקריים: 
פוליאתילן ופוליפרופילן 

)נמכרים ליצרני מוצרי פלסטיק(

Ducor
 ייצור פוליפרופילן

)נמכר ליצרני מוצרי פלסטיק(

 בתי זקוק
חיפה

תחום הדלקים
אחד מבתי הזיקוק הגדולים במזרח 

אגן הים התיכון )כושר זיקוק של 
197,000 חביות נפט גולמי ליום( בעל 
 Nelson( רמת מורכבות זיקוק גבוהה

,Complexity>9 
מדד ליכולות הזיקוק והפיצוח(

קרוב למקורות נפט גולמי מגוונים 
ולשווקי מוצרים אטרקטיביים

גדיב תעשיות 
פטרוכימיה

תחום הארומטים
מייצרת חומרי גלם לתעשיות 

הפלסטיקה והכימיה

100%

מפעלי החברות הבנות )למעט דוקור הממוקמת בהולנד( מהווים מפעלי המשך למתקני החברה, כך שהם מקבלים באופן 
זרמים  אליה  ומחזירים  החברה,  מן  המכריע  ברובם  או  במלואם  להם,  הדרושים  הזינה  חומרי  את  צנרת,  באמצעות  רציף 
הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי הזינה, שלא שימשו בפעילותם. באופן זה מתאפשרת - בתחומים רבים - סינרגיה 

המגבירה את יעילות הפעילות ומפחיתה את עלויותיה.
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א הסביבה העסקית ורווחיות קבוצת בזן 	.

הקבוצה. פעילות  ותוצאות  העסקית  הסביבה  על  משמעותי  באופן  שהשליך  הקורונה  נגיף  התפרץ  הדוח   בתקופת 
לפרטים ראה פרק 10 להלן.

תחום פעילות הדלקים

מחירי הנפט הגולמי

מחיר נפט גולמי
נפט גולמי מסוג ברנט בשנים 2020-2019 )דולר לחבית(

Dated Brent .1    מקור: רויטרס

מחיר ממוצע נפט גולמי
מסוג ברנט )דולר לחבית(

בתקופת הדוח ירד מחיר הברנט בחדות מכ-67 לכ-18 דולר לחבית.	 

 הסיבות העיקריות לירידה במחירו של הברנט הינן ירידה חדה בביקוש לנפט גולמי עקב התפשטות 	 
נגיף הקורונה ובמקביל גידול חד בצד ההיצע של נפט גולמי בשל הפקה בקצבי שיא לאור "מלחמת 
ארגון  של  משמעותיים  קיצוצים  על  הסכמות  העדר  רקע  על  לרוסיה  סעודיה  בין  שפרצה  הנפט" 

+OPEC בכדי לאזן את היצע הנפט בעולם לאור התפרצות הנגיף.

 לאחר מועד הדוח, עלה מחיר הברנט לקראת ציפייה לחתימה על הסכם בין שתי מפיקות  הנפט  	 
ההסכם,  על  החתימה  לאחר   .OPEC+ ארגון  ע"י  הנפט  תפוקת  לקיצוץ  וסעודיה,  רוסיה  הגדולות, 
מחיר  חזר  מספק,  בלתי  היה  הקורונה  התפשטות  המשך  לאור  בביקושים  לירידה  ביחס  שהיקפו 
הברנט לרדת. בסמוך למועד פרסום הדוח, חזר מחיר הברנט לעלות על רקע התאוששות מסויימת 
בביקוש לנפט לאור הקלות מסויימות בהגבלות התנועה בעולם ומחירו נקבע על כ-34 דולר לחבית.

 בתקופת הדוח עקומת השוק העתידי של הנפט הגולמי היתה במבנה מתקדם )Contango( ברמה 	 
ממוצעת של כ-0.2 דולר לחבית לחודש לעומת עקומת שוק שטוחה בתקופה מקבילה אשתקד.

תלול 	  בשיפוע   )Contango( מתקדם  במבנה  המשיכה  העתידי  השוק  עקומת  הדוח  תאריך   לאחר 
שהגיע בשיאו לכ-4 דולר לחבית בעיקר בשל ירידה חדה בביקוש והעדר מקומות אחסון נפט גולמי 
והגיעה לרמה ממוצעת של כ-2.0 דולר לחבית. בסמוך למועד פרסום הדוח התמתנה עקומת השוק 

העתידי ונקבעה על כ-0.3 דולר לחבית.

מרווחי זיקוק

מרווח אורל רויטרס ומרווח אורל בלומברג ממוצע
בשנים 2020-2019 )דולר לחבית(

  Bloomberg ; Reuters :מקור

מרווחי ייחוס ממוצעים
דולר לחבית

היו 	  ממוצע(  ובלומברג  )רויטרס  הממוצעים  האורל  מרווחי  הדוח,   בתקופת 
תנודתיים וירדו בחדות ביחס לממוצע בתקופה מקבילה אשתקד. הירידה נבעה 
בעיקרה בשל חולשה בביקוש לתזקיקים, בעיקר סולר ודס"ל על רקע חורף חם 
יחסית באירופה ובצפון אמריקה וירידה חדה בצריכה לקראת סיומו של הרבעון 

בשל התפרצות נגיף הקורונה.

החלשות 	  רקע  על  בעיקר  האורל  במרווחי  הירידה  נבלמה  הרבעון  סוף   לקראת 
האורל ביחס לברנט וכן בשל התאוששות מרווחי הסולר והמזוט הרב גופרית ועל 

.Dated Brent-רקע הוזלה יחסית במחיר ה

 בתקופת הדוח, מרווח אזרי בלומברג ממוצע נחלש באופן יחסי בעיקר על רקע 	 
היחלשות מרווח המזוט הדל דל גופרית בשל קיטון בביקוש על רקע התפרצות 
נגיף הקורונה וזאת חרף החלשות במחירו של נפט גולמי מסוג אזרי ביחס לברנט. 

רויטרס 	  האורל  מרווחי  הדוח  אישור  למועד  לסמוך  ועד  הדוח,  תאריך   לאחר 
לחבית,  דולר   2.0 ומינוס  כ-2.1  של  ממוצעת  רמה  על  עמדו  ממוצע  ובלומברג 
בהתאמה. מרווח האזרי בלומברג ממוצע עמד על רמה ממוצעת של כ-0.7 דולר 

לחבית. 

לפרטים בדבר מרווח הזיקוק של החברה ראה פרק 2 סעיף א2ב' להלן.
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66.1

ינו’אוק’ פבר’ מרץ אפר’ מאי יוני יולי אוג’ ספט’ נוב’ דצמ’ 
2019

ינו’ פבר’ מרץ 
2020

דצמ’ 
2018

12

8

4

0

-4

-8

-12

10

5

0

-5

-10
דצמ' 
2018

מרץ יוני ספט’ דצמ' 
2019

מרץ 
2020

דצמ' 
2018

מרץ יוני ספט’ דצמ' 
2019

מרץ 
2020

אורל רויטרס

3.6

1.9
-1.7

הפרש

אורל בלומברג ממוצע

4.5

3.1
-1.4

הפרש

אזרי בלומברג ממוצע

3.6

ינואר-מרץ 2019
ינואר-מרץ 2020

מרווח אורל בלומברג ממוצע ואזרי בלומברג ממוצע
בשנים 2020-2019 )דולר לחבית(

אורל בלומברג ממוצע
אורל רויטרס

אורל בלומברג ממוצע
אזרי בלומברג ממוצע

63.1

50.1

ינואר-מרץ 
2019

ינואר-מרץ 
2020

-21%
שינוי
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מרווחי סולר תחבורה)1(, בנזין)2(, מזוט 3.5%)3( ומזוט 0.5%)4( בים התיכון
לעומת נפט גולמי מסוג ברנט)5( )דולר לחבית(

Reuters :מקור

CIF Med 0.5% Fuel Oil .4   CIF Med 3.5% Fuel Oil .3   Prem Unl CIF Med .2   ULSD CIF Med .1 )בשל זמינות חלקית של ציטוט למזוט דל 
Brent (Dated) .5   ) 1.11.2019 דל גופרית באזור הים התיכון בשנת 2019, הציטוט מתייחס לתקופה מיום

מרווחי סולר תחבורה, בנזין ומזוט ממוצעים
לעומת נפט גולמי מסוג ברנט )דולר לחבית(

)1(  הירידה בעיקר בשל קיטון בביקוש לאור חורף חם יחסית באירופה ובצפון אמריקה וירידה חדה בצריכה לקראת סיומו של 
הרבעון על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

)2(  העלייה בעיקר בשל חולשה מהותית ברבעון מקביל אשתקד. לקראת סיום הרבעון נרשמה ירידה במרווח כתוצאה מקיטון 
בביקוש בשל ירידה בצריכה לאור התפשטות נגיף הקורונה.

.IMO 2020 3( הירידה בעיקר על רקע כניסתו לתוקף של(

צריכת תזקיקים בשוק המקומי)1(
אלפי טונות

מקור: משרד התשתיות הלאומיות
)1(  צריכת התזקיקים הכוללת בשוק המקומי )דלקי תחבורה, תעשיה והסקה( ירדה בתקופת הדוח בכ-6% לעומת תקופה מקבילה אשתקד בעיקר על רקע התפשטות 

נגיף הקורונה.
)2( צריכת דלקי תחבורה )בנזין, סולר וקרוסין( ירדה בתקופת הדוח בכ-9% לעומת תקופה מקבילה אשתקד בעיקר על רקע התפשטות נגיף הקורונה.

היקף הזיקוק
להלן נתונים אודות היקף זיקוק הנפט הגולמי ועיבוד סולר ואקום כבד במגזר הדלקים )באלפי טונות(: 

הירידה בניצולת מתקני הזיקוק בתקופת הדוח אל מול תקופה מקבילה אשתקד נבעה בעיקר כתוצאה מהתאמת התפוקה 	 
לאור הירידה בביקוש לתזקיקים לקראת סיום הרבעון בשל משבר הקורונה. לפרטים נוספים ראה פרק 10ב' להלן.

התפלגות תפוקת מגזר הדלקים על פי קבוצות המוצרים העיקריים
אלפי טונות

1. כולל בעיקר: חומרי גלם ליצור פולימרים וארומטיים   2. כולל בעיקר: גפ”מ וביטומן

1%
מזוט 3.5% - 21

16%
מזוט 0.5% - 389

41%
סולר - 967

7%
     אחרים)2(  - 

163

14%
בנזין - 337

7%
קרוסין - 163

14%
מוצרים 

פטרוכימיים)1( - 
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ינו’אוק’ פבר’ מרץ אפר’ מאי יוני יולי אוג’ ספט’ נוב’ דצמ’ 

2019
ינו’ פבר’ מרץ 

2020
דצמ’ 
2018

ינואר-מרץ 2019
ינואר-מרץ 2020

4.0

7.0
+3.0
בנזין)2(

17.0

13.5
-3.5
סולר)1(

-2.7

-12.3
-9.6

מזוט)3( 3.5%

15.1
מזוט 0.5%

2,244 2,43491%

95% ינואר-מרץ 
2019 2,299 2,580

ינואר-מרץ 
2020 190

281

ניצולת מתקני 
זיקוק הנפט הגולמי היקף 

הזיקוק 
היקף עיבוד  

סולר ואקום כבד

ינו'-מרץ 
2019

אפר'-יוני 
2019

יולי-ספט' 
2019

אוק'-דצמ' 
2019

ינואר-מרץ 
2020

1,872

2,580

708

1,969

2,614

645

2,106

2,734

628

1,885

2,541

566

1,700

2,427

727

דלקי תחבורה)2(

תזקיקים אחרים

42%
סולר - 1,042

7%
     אחרים)2(  

177 -

13%
בנזין - 333

6%
קרוסין - 158

18%
מזוט - 465

14%
מוצרים 

פטרוכימיים)1( 
360 -

2,535
סה"כ

ינואר-מרץ
2019

סולר

בנזין
מזוט 3.5%

מזוט 0.5%

2,387
סה"כ

ינואר-מרץ
2020
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תחום פעילות הפולימרים – כאו”ל

מחירי הפולימרים )1(  והנפטא )2(
בשנים 2020-2019 )דולר לטון(

ICIS :מקור
      Naphtha CIF NEW .3     PP FD NEW Spot - 2. פוליפרופילן     LDPE FD NEW Spot- 1. פוליאתילן 

מחיר ממוצע של הפולימרים והנפטא
דולר לטון

מחיר הנפטא ירד בחדות בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה אשתקד במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי.	 

מחירי הפולימרים )פוליפרופילן ופוליאתילן( ירדו בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה אשתקד בעיקר לאור ירידת מחירי 	 
חומרי הגלם והאנרגיה.

מרווחים

ההפרש בין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא
בשנים 2020-2019 )דולר לטון(

 

ICIS :מקור

שינוי בהפרש הממוצע בין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא
דולר לטון

לתקופה 	  ביחס  הנפטא  של  הממוצע  למחיר  הפוליפרופילן  של  הממוצע  המחיר  שבין  בהפרש  ירידה  חלה  הדוח   בתקופת 
ייבוא  והגדלת  במזרח  בעיקר  חדשים  ייצור  מתקניי  הקמת  עם  בעולם  היצע  מעודף  בעיקר  שנבעה  אשתקד,  מקבילה 

פוליפרופילן לאירופה. 

בתקופת הדוח חלה ירידה בהפרש שבין המחיר הממוצע של הפוליאתילן למחיר הממוצע של הנפטא ביחס לתקופה מקבילה 	 
אשתקד, בעיקר על רקע עודף היצע והתגברות ייצור פוליאתילן מתוצרי פצלי שמן וגז טבעי שעלותם נמוכה יותר. 

לקראת סיום הרבעון הראשון ההפרשים שבין המחיר הממוצע של הפוליפרופילן והמחיר הממוצע של הפוליאתילן ביחס 	 
למחיר הממוצע של הנפטא עלו בחדות בעיקר על רקע היחלשות הנפטא שהושפעה מהירידה במחיר הברנט וכמו כן, על 
רקע ירידה בצפי היצע הפולימרים הגלובאלי בשל דחיית הפעלת מתקנים חדשים, סגירת מתקנים וצמצום שיעורי תפוקה.

היקף תפוקות הפולימרים
אלפי טון

1,500

1,300

1,100

900

700

500

300

100
ינו’אוק’ פבר’ מרץ אפר’ מאי יוני יולי אוג’ ספט’ נוב’ דצמ’ 

2019
ינו’ פבר’ מרץ 

2020
דצמ’ 
2018

פוליפרופילן
פוליאתילן

נפטא

-11%
שינוי

1,115

989
פוליאתילן

-19%
שינוי

1,288

1,045
פוליפרופילן

-21%
שינוי

517

411
נפטא

ינואר-מרץ 2019
ינואר-מרץ 2020

1,000

800

600

400

200

0
ינו’אוק’ פבר’ מרץ אפר’ מאי יוני יולי אוג’ ספט’ נוב’ דצמ’ 

2019
ינו’ פבר’ מרץ 

2020
דצמ’ 
2018

ינואר-מרץ 2019

ינואר-מרץ 2020

139

135

-20 
הפרש

598

578

פוליאתילן -137 
הפרש

771

634

פוליפרופילן

ינואר-מרץ 2019
ינואר-מרץ 2020

פוליפרופילן
פוליאתילן
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תחום פעילות הפולימרים - דוקור

מרווח

ההפרש בין מחיר הפוליפרופילן למחיר הפרופילן
בשנים 2020-2019 )דולר לטון(

ICIS :מקור

שינוי בהפרש הממוצע בין מחיר הפוליפרופילן למחיר הפרופילן
דולר לטון 

בתקופת הדוח, ההפרש בין מחיר ממוצע של הפוליפרופילן למחיר ממוצע של הפרופילן ירד ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, 	 
של  הממוצע  מחיר  בין  ההפרש  הדוח  תאריך  לאחר  מיבוא.  בהיצע  גידול  בשל  הפוליפרופילן  במחירי  ירידה  בשל  בעיקר 
הפוליפרופילן לבין מחיר הממוצע של הפרופלין  עלה בחדות על רקע ירידה במחיר הפרופילן בהמשך לירידה במחיר הנפט.

היקף תפוקות הפוליפרופילן
אלפי טון 

תחום פעילות הארומטים – גדיב 

מרווח

ההפרש בין מחירי פאראקסילן למחיר הקסילן 
בשנים 2020-2019 )דולר לטון(

Reuters :מקור

שינוי בהפרש הממוצע בין מחיר הפאראקסילן למחיר הקסילן 
דולר לטון 

בתקופת הדוח ההפרש בין מחיר ממוצע של הפאראקסילן למחיר ממוצע של הקסילן נחלש ביחס לתקופה מקבילה אשתקד 	 
בין  ההפרש  הרבעון  סוף  לקראת  ובארה"ב.  במזרח  חדשים  ייצור  מתקני  הקמת  עם  הפאראקסילן  בהיצע  גידול  רקע  על 
מחיר ממוצע של הפאראקסילן מעל הקסילן גדל עקב ירידה בהיצע בשל הדממת הייצור במזרח כתוצאה מהתפשטות נגיף 

הקורונה וכן גידול בביקוש מצד יצרני תרופות ואריזות. 

היקף תפוקות הארומטים
אלפי טון 

גדיב  נובעת בין היתר מהשלמת פעולת אחזקה מתוכננת שהחלה במתקני  	  הירידה בתפוקת הארומטים בתקופת הדוח 
ברבעון הרביעי של 2019.

500

400
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200

100

0

-100

400

300

200

100

0
ינו’אוק’ פבר’ מרץ אפר’ מאי יוני יולי אוג’ ספט’ נוב’ דצמ’ 

2019
ינו’ פבר’ מרץ 

2020
דצמ’ 
2018

ינואר-מרץ 2019

ינואר-מרץ 2020

229

121

-108 
הפרש

ינואר-מרץ 2019

ינואר-מרץ 2020

38

35

ינו’אוק’ פבר’ מרץ אפר’ מאי יוני יולי אוג’ ספט’ נוב’ דצמ’ 
2019

ינו’ פבר’ מרץ 
2020

דצמ’ 
2018

ינואר-מרץ 2019

ינואר-מרץ 2020

278

77

-201 
הפרש

ינואר-מרץ 2019

ינואר-מרץ 2020

142

114
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א. תוצאות הפעילות של קבוצת בזן

נתונים נבחרים מדוחות רווח והפסד מאוחדים המדווחים ונתונים מנוטרלים מהשפעות חשבונאיות
לתקופה של שלושה חודשים )מליוני דולר(

 על מנת להציג את תוצאות הפעילות של תחום הדלקים גם על בסיס כלכלי ולצורך השוואה למרווחי ייחוס שונים, מנוטרלות 
ההשפעות החשבונאיות בתחום הדלקים בלבד, ומוצגות באופן אשר מאפשר הבנה טובה יותר של ביצועי תחום הדלקים. 

בדוח זה המונח “EBITDA מאוחד מנוטרל” מתייחס ל-EBITDA המנוטרל בתחום הדלקים בצירוף EBITDA מדווח ביתר תחומי הפעילות של הקבוצה.

ינואר-מרץ
2020

ינואר-מרץ
2019

שינוי

)10%(1,4161,574הכנסות

)108(148)173%(EBITDA )1( - מדווח

17%)42()49(פחת 

50%)4()6(הוצאות אחרות, נטו )2(

)260%(102)163(רווח )הפסד( תפעולי

)72%()29()8(הוצאות מימון, נטו )3(

)350%()10(25הכנסות )הוצאות( מיסים על הכנסה )4(

)332%(63)146(רווח )הפסד( נקי 

1085נטרולים בתחום הדלקים )*(

)EBITDA-153)100% - מנוטרל

)151%(107)55(רווח )הפסד( תפעולי מנוטרל

)156%(68)38(רווח )הפסד( נקי מנוטרל

3 להלן. *לפרטים על מרכיבי הנטרול, ראה סעיף ב'

1. לפרטים על הפרשה לירידת ערך מלאי ראה באור 8ה' לדוחות הכספיים.
2. כולל הפחתת עודפי עלות.

3. להלן פירוט השינויים העיקריים בהוצאות המימון על בסיס ניתוח כלכלי )במליוני דולר(:

*יצוין כי הקבוצה חשופה לשינוי בריבית הליבור, כמפורט בבאור 30ד’ לדוחות הכספיים השנתיים.

4. הקיטון נובע בעיקר מירידה ברווח לפני מס בתקופה.

פרק 2

תוצאות הפעילות 
של קבוצת בזן 
לרבעון ראשון

29

הוצאות 
מימון, נטו  

ינו'-מרץ 
2019

ריבית על 
אשראי, נטו*

הפרשי שער אחרות

8

הוצאות 
מימון, נטו  

ינו'-מרץ 
2020

מימון בגין פריטי 
הון חוזר, נטו*

-2

-19 +2

-2
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EBITDA מנוטרל מאוחד
לפי תחומי פעילות )מליוני דולר(

שינויינואר-מרץ 2019ינואר-מרץ 2020

)135(93)42(דלקים )מנוטרל(

)30(2050פולימרים )כאו"ל ודוקור(

1192ארומטים )גדיב(

11110אחרים והתאמות

)153(153-סה"כ

3 להלן. *לפרטים על מרכיבי הנטרול בתקופת הדוח, ראה סעיף ב'

מרווח הזיקוק 
דולר לחבית

ב. ניתוח תוצאות לרבעון הראשון

1. מחזור המכירות ללקוחות חיצוניים לפי תחומי פעילות*, מליוני דולר

1. בעיקר ירידה במחיר התזקיקים במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי.

2.  בעיקר ירידה במחירי הפולימרים במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי.

3. בעיקר ירידה בכמות הנמכרת הנובעת בין היתר מהשלמת פעולת אחזקה מתוכננת שהחלה ברבעון הרביעי של 2019.

*יצוין כי בתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הגורם העיקרי המשפיע על תוצאות הפעילות איננו מחזור המכירות, אלא מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה שהם ההפרש בין 
ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם הנרכשים לייצורם. כמו כן, מושפעות התוצאות מזמינות מתקני היצור. 

1%
אחרים

1%
אחרים

3%
דוקור

4%
דוקור

1

3

ינו'-מרץ 
2020

אוק'-דצמ' 
2019

יולי-ספט' 
2018

אפר'-יוני 
2019

ינו'-מרץ 
2019

-

-42

11
11

20

69

23

37

-2

11

114

35

69
7

80

44

20
7
9

153

50

93
9

מחיר ממוצע של סל המוצרים, דולר לטון התפלגות מכירות

ינואר-מרץ 2019
ינואר-מרץ 2020

דלקים )1(

כאו"ל )2(

דוקור

גדיב )3(

501

1,084

1,169

687

527

1,237

1,367

744

79%
דלקים

76%
דלקים

11%
כאו"ל

12%
כאו"ל

6%
גדיב

7%
גדיב

אחר )מגזרים אחרים והתאמות(

ארומטים )גדיב(

דלקים )מנוטרל(

פולימרים )כאו"ל ודוקור(

13

18

אחרים

ינו'-מרץ
2019

ינו'-מרץ 
2019

ינו'-מרץ 
2020

1,5741,201 189 59

1,4161,116 50 80152

112

כאו"ל)2( דלקים)1(דוקור גדיב)3(

ינו'-מרץ
2020

מרווח אורל 
רויטרס

מרווח אזרי 
בלומברג ממוצע

מרווח אורל 
בלומברג ממוצע

מרווח זיקוק 
מנוטרל בזן

מרווח זיקוק פרופורמה 
מנוטרל בזן

ינו'-מרץ 
2019

3.6
4.5

7.7

אפר'-יוני 
2019

1.7

3.4 3.8

אוק'-דצמ' 
2019

-1.8

1.2

4.8
4.1

ינו'-מרץ 
2020

1.9

3.1

0.5*

3.6

יולי-ספט' 
2019

3.3

4.6

6.3 5.1
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EBITDA .2 מנוטרל מאוחד במגזרי פעילות
לתקופה ביחס  הדוח  בתקופת  הפעילות  לתחומי  המאוחד  המנוטרל   EBITDA-ב לירידה  העיקריים  הגורמים  פירוט   להלן 

מקבילה אשתקד.

גורמים עיקריים לשינוי ב-EBITDA מנוטרל מאוחד
מליוני דולר 

גורמים עיקריים לשינוי ב-EBITDA מנוטרל מאוחד - לפי תחומים
מליוני דולר

תחום עליה )ירידה( 
דלקים

 תחוםתחום הפולימרים
הארומטים

אחרים 
והתאמות

מאוחד

פעילות 
כאו"ל

פעילות 
דוקור

סה"כ

 EBITDA מנוטרל
ינו'-מרץ 2019

93 48 2 50 91153 

)138(59)27()5()22()125(מרווח/תרומה)1(

)21(-)4()6(-)6()11(היקפי המכירות

 116 3- 3 1הוצאות התפעול)2(

)153(210)30()5()25()135(סה"כ 

 EBITDA מנוטרל
ינו'-מרץ 2020

)42(23  )3(20 1111- 

1. לצורך ניתוח ה-EBITDA, השינוי בהוצאות שיווק ומכירה )הובלה, אחסנה וכו’( נכלל בניתוח התרומה.

2. כולל קבועות בייצור והנהלה וכלליות.

3. מרכיבי הנטרול במגזר הדלקים

EBITDA-מרכיבי הנטרול בתחום הדלקים והשפעתם על ה
מליוני דולר

ינואר-מרץ
2020

ינואר-מרץ
2019

EBITDA)150(88 מדווח בתחום הדלקים

)5(83השפעות הפרשי עיתוי )1(

1610השפעות התאמת ערך מלאי לשווי שוק, נטו 

-9השפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים ומימושים

1085סה”כ נטרולים )2(

EBITDA)42(93 מנוטרל בתחום הדלקים

0.57.7מרווח מנוטרל - דולר לחביתמרווח הזיקוק של החברה

מרווחי ייחוס

1.93.6אורל רויטרס - דולר לחבית

3.14.5אורל בלומברג ממוצע - דולר לחבית

3.6אזרי בלומברג ממוצע - דולר לחבית

1. למועד הדוח היקף המלאי הבלתי מוגן בחוזים הינו כ- 480 אלף טון. 

2. כהגדרתם בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2019.

בשל התפשטות נגיף הקורונה בתקופת הדוח, והשלכותיו המשמעותיות על הפעילות הכלכלית ברחבי העולם ובישראל בכלל, ובתחום 
תעשיית הזיקוק בפרט, כמפורט בפרק 1ב' לעיל, הרבעון הראשון לשנת 2020 התאפיין בתנודתיות חדה ובשינויים חריגים בשווקים, 
בין היתר גרמה התנודתיות לתופעות הבאות: )א( ירידה חדה של כ-50 דולר לחבית במחיר הברנט )DTD Brent(; )ב( פער חריג בין 
 First Line ICE( למחיר הברנט בחוזה העתידי הראשון בבורסת הסחורות )המחיר עליו מתבסס המסחר הפיזי( DTD Brent -מחיר ה
Brent( של כמינוס 5 דולר לחבית ליום 31.3.2020 לעומת פער ממוצע רב שנתי הנאמד בפחות ממינוס 1 דולר לחבית, על רקע עודפי 
היצע משמעותיים בשוק הנפט העולמי ומצוקת אחסון שנוצרה בשל כך; וכן )ג( תנודתיות חדה במרווחי התזקיקים )הפער שבין מחירי 

 .DTD Brent-בעיקר על רקע הפגיעה בביקושים והוזלה של ה )DTD Brent-התזקיקים השונים כגון סולר, בנזין וכיוצ"ב מעל ה

בדיווחי החברה אודות ה-EBITDA המנוטרל, החברה מנטרלת באופן שוטף בעיקר: )א( השפעות של שינויים במחירי הנפט הגולמי על 
 )FUTURES( הפרשי עיתוי הנובעים מפערים בין אופן מדידת המלאי המוגן לאופן מדידת עסקאות ההגנה )ערך המלאי הלא מוגן; )ב
בגינו; וכן )ג( שינויים בשווי הוגן של נגזרים אחרים שאינם מתייחסים למלאי המוגן )כגון הגנות על מרווח זיקוק( )"הרכיבים המנוטרלים"(. 

לפרטים ראה דוח דירקטוריון של החברה לשנת 2019.

הצגת EBITDA מנוטרל מטרתה לספק לקורא הדוח: מידע מקורב אודות הרווח על בסיס מזומן של תחום הפעילות הדלקים; לאפשר 
ניתוח טוב יותר ביחס למדדי ייחוס שונים )כגון: אורל רויטרס, אורל בלומברג ממוצע ואזרי בלומברג ממוצע( - המחושבים בהנחת 
היעדר יתרות מלאי ובהתאם היעדר עסקאות הגנה בגינו )דהיינו רכישת נפט גולמי ומכירה מיידית של תזקיקים(; וכן לאפשר הבנה 
טובה יותר של הביצועים העסקיים לאורך זמן )להלן: "הצגה על בסיס כלכלי"(.  לצורך כך, מודל הנטרול מיושם בשיטה עקבית ומבוסס 
על הנחות מפשטות, אובייקטיביות וקונסיסטנטיות, ולפיכך על פי רוב מספק בקירוב טוב הצגה על בסיס כלכלי של תוצאות תחום 

פעילות הדלקים. 

מודל  הנחות  של  היותן  ובשל  לעיל,  כמפורט  הראשון  ברבעון  בשווקים  שאירעו  השינויים  של  החריגות  והעוצמות  התנודתיות  בשל 
הנטרול הנחות מפשטות כאמור, באופן חריג מודל הנטרול ברבעון זה איננו מספק קירוב טוב להצגה על בסיס כלכלי של תוצאות תחום 

פעילות הדלקים )מרווח זיקוק מנוטרל ו-EBITDA מנוטרל(. 

בנסיבות  החברה,  להערכת  קודמות.  לתקופות  עקבי  באופן  הנטרול  מודל  יישום  תוצאת  הינם  לעיל  בטבלה  המוצגים  הנתונים 
ההנחות  של  עקבי  יישום  )חלף  המרכיבים  עיקרי  על  פרטניות  הנחות  יישום  לעיל,  כמפורט  הראשון  הרבעון  של  החריגות 
כדלקמן: הדלקים,  פעילות  תחום  תוצאות  של  כלכלי  בסיס  על  להצגה  יותר  קרובות  תוצאות  מספק  היה  לעיל(  כמפורט   המפשטות 

מרווח הזיקוק המנוטרל של החברה היה נאמד בכ-2 דולר לחבית ובהתאם ה-EBITDA המנוטרל המאוחד היה נאמד בכ-27 מליון דולר. 
יצוין כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת )בניכוי שינוי בניכיונות וספקים נושאי ריבית( של הקבוצה לרבעון הסתכם לסך של כ-75 

מליון דולר.

לפרטים ראה פרק 5 להלן.

 EBITDA
ינו'-מרץ 

2019

 מרווח/
תרומה

 היקף
המכירות

הוצאות 
התפעול

 EBITDA
ינו'-מרץ 

2020

153

-
-21

-138
+6

18 17



4. רווח )הפסד( נקי

גורמים עיקריים לשינוי ברווח )הפסד( הנקי המאוחד
מליוני דולר

ירידה 
בהוצאות 

מסים

ירידה 
בהוצאות 
מימון, נטו

רווח נקי,  
ינו'-מרץ 

2019

ירידה 
 EBITDA-ב

מנוטרל

עלייה 
בהוצאות 

פחת

שינוי 
בנטרולים

אחר הפסד נקי,  
ינו'-מרץ 

2020

+35
+21

-153

-7

-103 -2

63

-146

1920



פרק 3

ניתוח מצב כספי

ניתוח המצב הכספי )מאזן(
מליוני דולר

)*( כנגד הנפקת אגרות חוב שקליות בוצעו עסקאות החלף קרן וריבית, בהתאם לכך, השפעת הפרשי שער והצמדה של אגרות החוב קוזזה בעיקרה.

31 בדצמבר 2019
31 במרץ 2020

 בעיקר בגין עליה בלקוחות עקב ירידה בנכיונות בסך של
כ-100 מליון דולר.

בעיקר בגין ירידה חדה במחיר וירידה בכמות. כמו 
כן, בתקופת הדוח נרשם הפסד מירידת ערך מלאי 
בסך של כ-106 מליון דולר. לפרטים נוספים ראה 

באור 8ה' לדוחות הכספיים.

בעיקר בגין ירידה בספקים בסך של 
כ-265 מליון דולר הנובעת מירידה 

במחיר וירידה בכמות. לפרטים נוספים 
ראה פרק 10ב' להלן.

בעיקר בגין הפסד נקי לתקופה בסך 
של כ-146 מליון דולר והפסד כולל אחר 

לתקופה בסך של כ-37 מליון דולר.

נכסים 
קבועים

2,345

2,325

מלאי
780

321

ספקים, 
זכאים 

והפרשות

1,057

788

לקוחות 
וחייבים

461

528

הון

הלוואות לזמן 
ארוך ואג"ח 

)כולל חלויות 
שוטפות(

1,361

1,381

1,374

1,198

+1%
שינוי

-13%
שינוי

יחס הון למאזן

30%
  31.3.2020 

יחס הון למאזן

33%
31.12.2019 

בעיקר בשל הרחבת אגרות חוב )סדרה י'( 
בסך של כ-84 מליון דולר בניכוי פירעונות 

קרן של אגרות חוב והלוואות בסך של 
כ-49 מליון דולר והפרשי שער והצמדה* 

בסך של כ-18 מליון דולר.

+15%
שינוי

-59%
שינוי

-0.9%
שינוי

-25%
שינוי

+1%
שינוי

22 21



פרק 4

ניתוח נזילות

ניתוח הנזילות של הקבוצה

הון חוזר )נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות(
מליוני דולר

תזרים מזומנים חשבונאי* לרבעון ראשון
מליוני דולר

* בהתבסס על ההצגה בדוחות הכספיים.

1. הפסד לאחר התאמות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים בתוספת ריבית ששולמה, נטו לתקופת הדוח מסתכם לסך של כ-32 מליון דולר.

2.  בעיקר ירידה במלאי בסך של כ-351 מליון דולר בקיזוז ירידה בספקים בסך של כ-256 מליון דולר וירידה בלקוחות בסך של כ-78 מליון דולר )הנובעת בעיקרה 

בשל קיטון בנכיונות בסך של כ-100 מליון דולר(.

3. לפרטים ראה באור 8ב' לדוחות הכספיים.

4. לפרטים ראה באור 6ב' לדוחות הכספיים.

5. בעיקר קיטון בפקדונות מלקוחות.

513
451

558

468

333

31 במרץ 
2019

30 ביוני 
2019

30 בספט' 
2019

31 בדצמ' 
2019

31 במרץ 
2020

1.36

1.26

יחס שוטף

31 בדצמבר 2019

31 במרץ 2020

מזומנים 
 ופקדונות

ל-31 בדצמ' 
2019

הפסד לאחר 
התאמות 

שאינן 
כרוכות 
בתזרים 
מזומנים1

 שינוי
בהון חוזר2

ריבית 
ששולמה, 

נטו

רכישת 
נכסים 
קבועים

 פירעון
אג"ח

פרעון 
 הלוואות

לזמן ארוך

הנפקת 
אג"ח, בניכוי 

 עלויות
גיוס3

שינוי 
באשראי 

לזמן קצר, 
נטו4

אחר5 מזומנים 
 ופקדונות

ל-31 במרץ 
2020

512 -18
+8

-42 -7

+84

        +243

719

-14 -29

-18

24 23



פרק 5

סך כל האשראי 
ממוסדות פיננסיים 

סך כל האשראי ממוסדות פיננסיים
להלן פרוט החוב המאוחד, נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח של קבוצת בזן

חוב פיננסי נטו
מליוני דולר

)1( לפרטים ראה באור 6ב' לדוחות הכספיים.
)2( כולל חלויות שוטפות. מוצג בערך נקוב מתואם )ללא ריבית לשלם(.

)3( כולל מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר.
 )4(  על פי מדיניות ההגנה של הקבוצה, כנגד הנפקת אגרות חוב שקליות בוצעו
 עסקאות החלף קרן וריבית. העסקאות מוצגות במקביל להצגת אגרות החוב,
בתוספת או  בניכוי  לקבל/לשלם(,  ריבית  )ללא  המתואם  הנקוב   בערכן 

הפקדונות המתייחסים.

לפרטים בדבר מסגרות האשראי המובטחות לזמן קצר של הקבוצה לשנת 2020, ראה באור 6ב' לדוחות הכספיים. 

תנועה בחוב פיננסי נטו

מינוף פיננסי*

*חוב פיננסי נטו כהגדרתו לעיל מחולק ב-EBITDA מנוטרל ב-4 רבעונים אחרונים.

היקפם הממוצע של מקורות המימון בתקופת הדוח 
הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות, בהתאם לאופן הצגתן לפי כללי החשבונאות בדוחות הכספיים וללא 
עלויות גיוס( כ-1,401 מליון דולר, הון חוזר תפעולי נטו כ-128 מליון דולר )מתוכו ממוצע לקוחות כ-456 מליון דולר, ממוצע 

ספקים כ-778 מליון דולר(. 

מינוף פיננסי

X3.5 
  31.3.2020

מינוף פיננסי

X2.1
  31.12.2019

אשראי לזמן קצר)1(

הלוואות מבנקים)2(

אגרות חוב)2(

נכסים פיננסים נזילים)3(

עסקאות הגנה על אג"ח)4(

882
168 13 10

937 859

31 במרץ 
2019

30 ביוני 
2019

30 בספט' 
2019

31 בדצמ' 
2019

31 במרץ 
2020

1,012

-511

-11

439

960

-487
-21

417

1,089

-622

-28

404

1,013

-512

-27

371

855

1,035

-718
-16

364

919

254

רכישת נכסים 
קבועים

ריבית 
ששולמה, 

נטו

חוב נטו ל-31 
בדצמ' 2019

שינוי בנכיונות 
וספקים נושאי 

ריבית

תזרים 
מפעילות 

שוטפת
)בניכוי שינוי 

בנכיונות וספקים 
נושאי ריבית(

אחר חוב נטו ל-31 
במרץ 2020

-29-14-85

+75

-11

855 919

26 25
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פרק 6

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה, במדיניות ניהול סיכונים אלו ובאחראים לניהולם 

ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2019. 

פרק 7

היבטי ממשל תאגידי 
לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, במספר הדירקטורים הבלתי 
תלויים המינימאלי הנדרש על פי חוק ובגילוי שניתן בקשר עם מבקר פנימי בתאגיד מדווח ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון 

על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2019. 

פרק 8

גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

א. מידע נוסף הכלול בדוח המבקרים לבעלי המניות 
מבלי לסייג את מסקנתם, הפנו רואי החשבון את תשומת הלב:

לאמור בבאור 5א')1( ו- 5ג')1( לדוחות הכספיים )לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור 20א')2(, )4(, ו-20ג')3( לדוחות 
לאיכות  הנוגעים  ותקנות  חוקים  וכן  אחרות  תלויות  ואחרים,  מנהליים  משפטיים,  הליכים  בדבר  השנתיים(  הכספיים 
הסביבה, אשר להערכת הנהלות החברה והחברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא ניתן 
להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות 

בנדון בדוחות הכספיים.

ב. שימוש באומדנים ושיקול דעת
לפרטים נוספים בדבר שימוש באומדנים ושיקול דעת, ראה באור 2ב' לדוחות הכספיים.

ג. הגדרת עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה 
בתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2019.

פרק 9

פרטים אודות תעודות התחייבות שבמחזור
בתקופת הדוח לא חלו שינויים בפרטי סדרות אגרות החוב הקיימות שהנפיקה החברה ואשר הוצעו לציבור על פי תשקיף, 
ובבטוחות  אלו  בתנאים  החברה  בעמידת  מיידי,  לפרעון  החוב  אגרות  להעמדת  בתנאים  החוב,  לאגרות  הנאמנים  בפרטי 
ובבאורים   31.12.2019 ביום  שהסתיימה  לתקופה  התאגיד  עסקי  מצב  על  הדירקטוריון  בדוח  שפורט  כפי  החוב,  לאגרות 
לדוחות הכספיים לאותה שנה, פרט להורדת דירוג החברה על ידי מעלות )S&P( ל '-ilA' עם תחזית שלילית ולהרחבת אגרות

חוב ציבוריות )סדרה י'( כמפורט בבאורים 8ד' ו-8ב' לדוחות הכספיים.
לפרטים נוספים בדבר אמות המידה הפיננסיות, ראה באור 6א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

בתקופת הדוח, עמדה החברה בהתחייבויותיה כלפי המממנים ומחזיקי האג"ח, שלא ליצור שעבוד על נכסי החברה, אלא 
בהתאם להוראות ההסכמים עימם ו/או שטרי הנאמנות הרלוונטיים.

ביום 31.3.2020 נפרעה במלואה סדרת אגרות החוב של החברה )סדרה ז'(. החל ממועד זה פקעה ערבות כאו"ל כלפי מחזיקי 
אגרות החוב, כמפורט בבאור 14א' לדוחות הכספיים השנתיים. כמו כן, החל ממועד זה תמה חובת הדיווח של החברה לצירוף 

דוחותיה הכספיים המאוחדים של כאו"ל לדוח הדירקטוריון שלה.

פרק 10

אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח 

א. לפרטים ראה באור 8 לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב.  השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של הקבוצה
בחודש ינואר 2020 התפרץ בסין נגיף הקורונה,  אשר נכון למועד אישור הדוח, ממשיך להתפשט ברחבי העולם, ולעורר 

חוסר וודאות משמעותי. בתקופה הזו, מורגשת תנודתיות רבה בשווקים והם מתאפיינים באי וודאות גבוהה. 
לאור התפרצות נגיף הקורונה, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם, לרבות בישראל, וקיים חשש 
להמשך התמתנות הפעילות הכלכלית הגלובלית והמקומית לתקופות זמן ארוכות. כחלק מההתמודדות עם התפרצות 
באופן  שהגבילו  מחמירים  צעדים  בישראל,  לרבות  בעולם,  רבים  באזורים  ננקטו  התפשטותו,  לבלימת  וניסיון  הנגיף 

משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים. 
יצוין כי מספר שבועות לפני מועד אישור הדוח החלו מדינות רבות בעולם, לרבות ישראל, ליישם הקלות מסוימות במטרה 
להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. אולם, לא ניתן להעריך בעת הזו את קצב יישום ההקלות ואת מידת השפעתן על 

ההתאוששות מהמשבר הכלכלי.

סביבה עסקית
מחיר נפט גולמי

חודש מרס 2020 וכן תחילת חודש אפריל התאפיינו בגידול חד במלאי הנפט הגולמי בעולם כתוצאה מהמשך קצבי הפקה 
מחיר הנפט  ירד  זו  בתקופה  זאת,  לאור  וארה"ב.  רוסיה  הסעודית,  ערב  הגדולות:  מצד שלוש המפיקות  בעיקר  גבוהים 
יכולות  ניצול מרבי של  גולמי כאמור תוך  זו אירעה כתוצאה מהצפת השוק במטעני נפט  ירידה חדה  וחריג.  באופן חד 

אחסון זמינות מחד והורדת תפוקות על ידי בתי הזיקוק עקב הירידה החדה בביקוש לדלקי תחבורה מנגד. 
במהלך חודש אפריל 2020 הגיעו נציגי מדינות החברות בארגון + OPEC להסכם קיצוץ תפוקות חריג בהיקפו ביחס לעבר, 
רקע  על   ,2020 מאי  מחודש  החל  הקורונה.  נגיף  רקע  על  בביקוש  החדה  הירידה  על  פיצה  לא  זה  חד  קיצוץ  גם  כי  אם 
קיצוצי התפוקות האמורים וגידול הדרגתי בביקושים לדלקי תחבורה לאור הקלה מדורגת בהגבלות הניידות וההתקהלות 

במדינות רבות, ניכרת עליה והתייצבות מסוימת במחירי הנפט הגולמי. 
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ביקוש עולמי לדלקי תחבורה 1
החל מתחילת התפרצות נגיף הקורונה חלה ירידה, בין היתר, בהיקף התעבורה העולמית - אווירית, ימית ויבשתית. 

הירידה החדה בביקוש העולמי לדלקי תחבורה הגיעה לשיאה בחודש אפריל 2020, כאשר התחזיות הינן לירידה ממוצעת 
פי  על  בכללותה.   2020 לשנת  ליום  חביות  מיליון  כ-8  ושל   2020 של  השני  ברבעון  בביקוש  ליום  חביות  מיליון  כ-17  של 
התחזיות, הביקוש בשנת 2021 עתיד להמשיך ולהתאושש ולחזור לרמתו טרום התפרצות הנגיף בשנת 2022. יחד עם זאת, 
תושפענה  התחזיות  עימן,  ההתמודדות  וביכולות  במשכן  בעוצמתן,  כתלות  הנגיף,  של  חוזרות  התפרצויות  שתהיינה  ככל 

בהתאם. 
הקיטון בביקוש כאמור ניכר בכל דלקי התחבורה, כאשר הירידה החדה ביותר הינה בדס"ל )דלק למטוסים(, עקב הירידה 
החדה בהיקפי התעופה הבינלאומית )הנאמדת בכ-90% נכון לחודש אפריל 2020(. על פי התחזיות, קצב התאוששות בביקוש 

לדס"ל עתיד להיגזר מקצב התאוששות ענף התעופה, הצפוי להיות איטי באופן יחסי בהשוואה ליתר דלקי התחבורה.
2020, אך בניגוד לדס"ל, התחזיות צופות לבנזין התאוששות  הביקוש לבנזין נפגע גם כן באופן משמעותי בחודש אפריל 
להעדיף,  עשויים  אשר  הנוסעים  מציבור  חלק  של  התחבורה  בהרגלי  שינוי  בהינתן  החלה,  שכבר  בביקוש,  יחסית  מהירה 

לפחות בטווח הקצר, נסיעה ברכבם הפרטי )המאפשרת ריחוק חברתי( על פני נסיעה בתחבורה הציבורית. 
הביקוש לסולר נפגע אף הוא, אך במידה פחותה ביחס לבנזין, בהינתן פעילות תעשייתית שהמשיכה בחלקה. על פי התחזיות, 

הביקוש לסולר צפוי לשוב לרמתו טרום התפרצות הנגיף בקצב מתון יותר ביחס לביקוש לבנזין.

ניצולת בתי זיקוק בעולם 1
על רקע הירידה בביקוש לדלקי תחבורה כמפורט לעיל, ניצולת בתי הזיקוק בעולם הותאמה לרמות הביקוש וירדה במהלך 
החזרה  התחזיות,  פי  על  ניצולת.  כ-85%  של  אופיינית  לרמה  ביחס  ניצולת,  כ-65%  של  לממוצע   2020 של  השני  הרבעון 

לשיעורי ניצולת ששררו טרום משבר הקורונה צפויה בתחילת שנת 2021.

פולימרים 
סיומה של שנת 2019 התאפיין במרווחי פולימרים נמוכים ביחס לשנים קודמות בעיקר על רקע  עודפי היצע של פוליפרופילן 
ופוליאתילן שמקורם בכושר יצור חדש בארה"ב ובמזרח וכן עלויות יצור נמוכות בארה"ב )יצור מפצלי שמן( שהובילו לירידה 

במחיר הפוליאתילן.
נגיף הקורונה חלו שינויים בתנאי השוק המתאפיינים בעיקר 2020 על רקע התפרצות   במהלך הרבעון הראשון של שנת 
ב )1( ירידה חדה במחיר הנפטא כתוצאה מירידה חדה בביקוש לנפטא. לאור הירידה החדה במחיר הנפטא, שנובעת בעיקרה 
ונותר יתרון  יצור פולימרים מפצלי שמן, בעיקר בארה"ב, נשחק  מהירידה החדה במחיר הנפט הגולמי, היתרון היחסי של 
ליצרני פולימרים הנשענים על נפטא; )2( ירידה חדה בביקוש לפולימרים בתעשיות הרכב והרהיטים ומנגד עליה בביקוש 
לפולימרים בתעשיות אריזות המזון, ציוד רפואי והיגיינה; )3( ירידה בצפי היצע הפולימרים הגלובאלי בשל דחיית הפעלת 
מתקנים חדשים, סגירת מתקנים וצמצום שיעורי תפוקה; וכן )4( ירידה בכלכליות שימוש בחומרים ממוחזרים על רקע ירידת 

המחירים ובשל כך הגדלת ביקוש לחומרים ראשוניים )שאינם ממוחזרים(. 
על רקע תנאי השוק החדשים האמורים ביחס לתקופה שטרום התפרצות נגיף הקורונה, בחודשים מרס ואפריל 2020 הורגשה 

עליה במרווחי פולימרים עבור יצרנים הקשורים בשרשרת יצור אנכית עם בית זיקוק. 

1.  הנתונים המאקרו כלכליים המפורטים בפסקה זו מבוססים על תחזיות שונות לרבות של חברת IHS Markit מחודש מאי 2020.

השלכות משבר הקורונה על הפעילות העסקית של הקבוצה ברבעון הראשון ועד בסמוך למועד אישור הדוח:

1. ביקוש למוצרי הקבוצה
בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, ברבעון הראשון לשנת 2020 ובפרט בחודש מרס לא הורגשה ירידה משמעותית בהיקף 
מכירות מוצרי החברה בישראל, למעט בהתייחס למכירות דלק סילוני בו חלה ירידה משמעותית. תפוקת הדס"ל באופן 
שגרתי בתקופות האחרונות מהווה כ-8% בממוצע מסך תפוקת מגזר הדלקים, ולגביו קיימת לחברה גמישות משמעותית 

על ידי התאמת תמהיל המוצרים. 
החברה  מוצרי  מכירות  בהיקף  משמעותית  ירידה  הורגשה   2020 אפריל  בחודש  אשתקד,  מקבילה  לתקופה  בהשוואה 
בעיקר בישראל )לרבות בשטחי הרש"פ(, בפרט במכירות דלק סילוני )כ-80%(, בנזין )כ-30%( וסולר )כ-30%( )תפוקת 

הבנזין באופן שגרתי מהווה כ-14% בממוצע מסך תפוקת מגזר הדלקים(. 
בהשוואה לחודש אפריל 2020, בהתבסס על נתוני ההזמנות והיקפי עסקאות מתוכננות לחודש מאי 2020, מורגשת עליה 
משמעותית בהיקף מכירות מוצרי החברה בישראל )לרבות בשטחי הרש"פ(, בפרט במכירות הסולר והבנזין )גידול של 

כ-30%(, ובהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד הירידה במכירות הסולר והבנזין בישראל נאמדת בכ-17%. 
יצוין כי נכון למועד אישור הדוח ככלל לא ניכרת ירידה בהיקף הביקושים למוצרים אחרים של חברות הקבוצה בישראל 

ו/או בשוקי היצוא בהן פועלת הקבוצה.

2. היקף הייצור
לאור האמור לעיל בדבר ביקוש לדלקי תחבורה, החברה בוחנת באופן שוטף את הצורך בהתאמת היקפי הייצור להיקף 
הביקוש ולמרווחי השוק. ניצולת מתקני הזיקוק ברבעון הראשון של 2020 הינה כ-91%, ונאמדת בחודש אפריל בכ-85% 
ובחודש מאי עד למועד אישור הדוח בכ-85%. בנוסף, מצמצמת החברה את היקף יבוא הבנזין, מפנה מכירות מסוימות 

מהשוק המקומי לשוקי היצוא שלה, במידת הצורך, וכן מתאימה את רמות המלאי שלה.

3. מרווחי זיקוק ופטרוכימיה
דולר  ו-3.6   3.1 כ-1.9,  הינם   2020 לשנת  הראשון  לרבעון  ממוצעים  ואזרי  אורל  בלומברג  ומרווחי  רויטרס  אורל  מרווח 
לחבית, בהתאמה. כמו כן, מרווחי הפוליפרופילן והפוליאתילן הממוצעים מעל נפטא )לאותה תקופה( הינם  כ-634 ו-578 

דולר לטון, בהתאמה. לפרטים נוספים בדבר מרווחי השוק בתקופת הדוח, ראה פרק 1 לעיל.
בתקופה שמראשית הרבעון השני לשנת 2020 ועד למועד אישור הדוח, מרווח אורל רויטרס ומרווחי בלומברג אורל ואזרי 
ממוצעים הינם כ-2.1, מינוס 0.2 ו-0.7 דולר לחבית, בהתאמה. כמו כן, מרווחי הפוליפרופילן והפוליאתילן הממוצעים מעל 

נפטא )לאותה תקופה( הינם כ-696 ו-667 דולר לטון, בהתאמה. 

4. עלויות והשקעות
נפט גולמי

במהלך הרבעון הראשון לשנת 2020 הברנט ירד בחדות ומחירו ליום 31.3.2020 נקבע על כ-18 דולר לחבית, ובסמוך למועד 
דולר לחבית. לאור האמור, בתקופת הדוח הוכר הפסד מירידת ערך מלאי לרבות כמפורט   34 נסחר בכ-  אישור הדוח 
בבאור 8ה' לדוחות המאוחדים. יש לציין כי למחיר נפט גולמי נמוך לאורך זמן, ככלל, השפעות חיוביות על הקבוצה בדמוי 

הפחתת עלויות תפעוליות מסוימות )לרבות אובדנים( וכן בהפחתת עלויות מימון הון חוזר. 
יצוין כי עד כה לא הורגשה פגיעה בזמינות נפט גולמי ומוצרי ביניים לחברה.

עלויות קבועות והשקעות
על רקע משבר הקורונה נקטה החברה וממשיכה לנקוט בצעדים להפחתת העלויות שלה, לרבות: הקפאה ו/או הפחתת 
השקעות בנכסים קבועים; דחיית לוחות זמנים של פרויקטים רגולטוריים בתיאום עם הרגולטורים הרלוונטיים, לרבות 
בתחום איכות סביבה. במקביל, החברה בוחנת את עיתוי והיקף הטיפולים התקופתיים המתוכננים בחלק ממתקני החברה 

ובמתקני כאו"ל בשנת 2021. 
כמו כן, פועלת החברה לצמצום עלויות קבועות שאינן חיוניות בעת הזו. 
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5. זמינות המשאב האנושי
בהיותן של חברות הקבוצה מפעלים חיוניים, החברות פועלות בכל עת להתאמת מתכונת העבודה באופן שמאפשר ככל 
הניתן זמינות כח אדם נדרשת לקיום פעילותן. עד כה, לא ניכרים קשיים בזמינות כח אדם מקומי לפעילותה הסדירה של 

הקבוצה. 

6. נזילות ואיתנות פיננסית
א.  נכון למועד אישור הדוח, לקבוצה יתרות מזומנים ופקדונות בהיקף משמעותי של כ-490 מליון דולר, לרבות על רקע 
ניצול של מסגרות אשראי מובטחות בהיקף של כ-293 מליון דולר. בנוסף, לחברה מסגרות אשראי מובטחות לא מנוצלות 
לדוחות  6ב'  בבאור  כמפורט  בהתאמה,  דולר,  מליון  וכ-245  דולר  מליון  כ-18  של  בהיקף  מנוצלות  לא  מובטחות  ולא 
המאוחדים. כמו כן, ככלל אין לקבוצה נכסים משועבדים )למעט בהתייחס לנכסי דוקור כמפורט בבאור 13א' לדוחות 

השנתיים(, בהתאם להתחייבויותיה לשעבוד שלילי כלפי נותני האשראי שלה.
ב.  החברה פעלה בשנים האחרונות להורדה משמעותית בהיקף החוב הפיננסי נטו ומח"מ התחייבויות החברה לזמן ארוך 
ולוחות הסילוקין תואמים את צרכיה. ליום 31.3.2020 החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הינו כ-919 מליון דולר. לפרטים 
וכן בדבר אגרות חוב של  בדבר הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, בפרט להארכת מח"מ הסכם הסינדיקציה, 

החברה, לרבות אגרות חוב שהונפקו בשנת 2019 ובתקופת הדוח, ראה באורים 13 ו- 14 לדוחות השנתיים.

הערכות הקבוצה לתקופה שממועד אישור הדוח ועד לסיום הרבעון השני לשנת 2020:
1. ביקוש למוצרי הקבוצה

על רקע אי הוודאות המשמעותית באשר להמשך התפשטות הנגיף, הצעדים שעשויים להיגזר מכך והשלכות המשבר 
הכלכלי, קיים קושי להעריך את תחזית הביקוש לדלקי תחבורה בטווח הקצר בשוק המקומי. עם זאת, להערכת החברה 
בהתבסס על הזמנות שהתקבלו עבור חודש יוני 2020, נראה כי הביקוש בשוק המקומי לבנזין ולסולר צפוי לגדול ביחס 
90% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. באשר לדס"ל, להערכת החברה לא צפוי שינוי  2020, ולהתקרב לכ-  לחודש מאי 
מהותי בצריכת הדס"ל ביחס לחודש מאי 2020. באשר למוצרי הפולימרים והארומטיים, להערכת החברה, לא צפויה פגיעה 

בביקוש בשוק המקומי. 
ביחס ליצוא, להערכת הקבוצה, לא צפוי קושי במכירת מוצרי הדלק של החברה או מוצרי פולימרים וארומטיים לשוקי 

היצוא בהן פועלת הקבוצה. 

2. סביבת המרווחים והיקף הזיקוק
בסמוך למועד אישור הדוח, מרווח אורל רויטרס ומרווחי בלומברג אורל ואזרי ממוצעים הינם כמינוס 3.2, מינוס 3.4 ומינוס 
0.9 דולר לחבית, בהתאמה. כמו כן, מרווחי הפוליפרופילן והפוליאתילן הממוצעים מעל נפטא הינם  כ-593 ו-582 דולר 

לטון, בהתאמה. 
קיים קושי רב להעריך את מרווחי הזיקוק להמשך הרבעון, היות ואלו מושפעים משינויים גלובליים תכופים במחירי הנפט 
הגולמי וכן ממרווחי התזקיקים, המושפעים בייחוד בעת הזו באופן מהותי מהיקף הביקוש הגלובלי. ככל שמרווחי הייחוס 
יישארו ברמתם הנוכחית עד תום הרבעון השני של 2020, צפויה החברה לרשום EBITDA שלילית בתחום פעילות הדלקים.
ככל שמרווחי הזיקוק יוותרו ברמתם הנוכחית גם בחודש יוני, שיעור ניצולת הזיקוק של החברה ברבעון השני של 2020 
80% ל-85%. באשר לכמויות המכירה של מוצרי הפולימרים והארומטיים, לא צפוי שינוי מהותי  עשוי לנוע בטווח שבין 

ביחס לרבעון הראשון של 2020.

3. נזילות
3.1  מחזור חוב לזמן ארוך - בכוונת הקבוצה לפעול בהמשך שנת 2020 למיחזור חוב לזמן ארוך בהיקף של עד כ-150 מליון 

דולר.  
3.2  מסגרות אשראי - בכוונת הקבוצה לפעול בהמשך שנת 2020 לחידוש מסגרות האשראי  המובטחות לזמן קצר לשנת 

2021, לכל הפחות בהיקפן הנוכחי )עד ליום 31.12.2020 - 311 מליון דולר(.
3.3  הון חוזר - בשל הירידה  החדה במחיר הנפט הגולמי ברבעון הראשון של 2020 כאמור לעיל, חל קיטון ביתרת הלקוחות, 
המלאי והספקים של החברה בחלקו ברבעון הראשון של 2020 וחלקו צפוי ברבעון השני. יש לציין כי למחיר נפט גולמי 
נמוך לאורך זמן, ככלל, השפעות חיוביות על הקבוצה בין היתר בשל הפחתת עלויות מימון הון חוזר. יחד עם זאת,

2020 צפוי תזרים שלילי נטו בהון חוזר, בשל פערים בין ימי אשראי לקוחות וימי מלאי לימי אשראי  ברבעון השני של 
ספקים. יתרת הספקים )בעיקר ספקי נפט גולמי( כוללת הארכת ימי אשראי, ככלל של כ-30 ימים תמורת ריבית בתנאי 
שוק, כמפורט בבאור 20ב'7 לדוחות השנתיים. ליום 31.3.2020 יתרת הספקים נושאת הריבית נאמדת בכ- 330 מליון דולר 

)ליום 31.12.2019 נאמדת בכ-315 מליון דולר(.
3.4  אמות מידה פיננסיות -  החברה כפופה לאמות מידה פיננסיות מכח הסכמי המימון מול תאגידים בנקאיים ושטרי נאמנות 
EBITDA המנוטרל ברבעון  14 לדוחות השנתיים. לאור הירידה החדה ב-  ו-   13 מול מחזיקי האג"ח, כמפורט בבאורים 
הראשון של  2020 ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, כמפורט בפרק 2 לעיל, ולנוכח אי הוודאות באשר למרווח הזיקוק 
EBITDA המנוטרל המאוחד הנובע בין היתר ממנו, בתרחישים מסוימים  המנוטרל של החברה ברבעונים הקרובים וה- 
תיתכן הפרה של יחס חוב פיננסי נטו ל- EBITDA הקבוע בהסכמי המימון מול תאגידים בנקאיים. ככל שהפרה כאמור 
תתממש, תפעל החברה לקבלת הקלה מהתאגידים הבנקאיים, ולהערכתה בהסתמך על מגעים ראשונים ולא מחייבים 

עימם, היא צפויה לקבלה.
ועל  שונים  רווחיות  תרחישי  על  המבוססת  הקרובים,  לרבעונים  הקבוצה  של  המזומנים  תזרים  תחזית  על  3.5  בהסתמך 
ההנחות המפורטות לעיל, להערכת החברה ברשותה המקורות הכספיים הדרושים למימון כלל צרכיה, לרבות עמידה 

בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.

הגלובלית  הכלכלית  בסביבה  עתידיות  התפתחויות  השפעת  על  החברה  להערכות  בקשר  לעיל  המופיעה  ההתייחסות 
והמקומית על מצבה הפיננסי והנזילות של החברה והערכתה כי ברשותה המקורות הכספיים הדרושים למימון כלל צרכיה, 
כמשמעותו  עתיד  פני  צופה  מידע  בבחינת  הינן  כאמור  בנקאיים  מתאגידים  הקלה  קבלת  בדבר  החברה  הערכת  ולרבות 
בסעיף 32א לחוק ניירות ערך. התפתחויות והשלכות אלו אינן בשליטתה הבלעדית של החברה, הן אינן וודאיות ומתבססות 
על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד אישור הדוח ועל תרחישים והנחות שונות שעיקרן מפורט לעיל. ככל שהמשבר 
הגלובלי יעמיק וככל שימשך זמן ממושך וככל שתחול סטיה מהותית מההנחות שבבסיס הערכות החברה כאמור, לרבות 
קבלת הסכמות התאגידים הבנקאיים כמפורט לעיל, הדבר עלול לגרום להרעה משמעותית בתוצאות פעילות החברה לרבות 

יכולתה הפיננסית להתמודד עם האירוע.

הערכות הקבוצה למחצית השניה של שנת 2020 ואילך 
במשבר  ובהתחשב  מכך  להיגזר  שעשויים  והצעדים  הנגיף  התפשטות  להמשך  באשר  המשמעותית  הוודאות  אי  רקע  על 
זאת, להערכת החברה,  סילוני. עם  ולדלק  לבנזין  קיים קושי להעריך את תחזית הביקוש בשוק המקומי לסולר,  הכלכלי, 
בהיעדר גל התפרצות נוסף שעשוי להשפיע באופן מהותי לרעה על תחזית הביקוש, צפוי כי הביקוש בשוק המקומי לבנזין 

ולסולר במחצית השניה של 2020 ימשיך לעלות בהדרגה.  
באשר לתחזית מרווחי הזיקוק במחצית השניה של 2020, להערכת החברה בהתבסס על תחזיות מחירי נפט גולמי ותזקיקים 
של חברת הייעוץ IHS )לפרטים נוספים ראה נספח לדוח הדירקטוריון בדבר בחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים(, מרווח 

הזיקוק המנוטרל של החברה צפוי לעמוד במחצית השנייה של 2020 על כ-5.7 דולר לחבית.
ככל שתחול ירידה בביקוש בשוק המקומי לסולר, בנזין ודלק סילוני, תבחן החברה את הצורך להפניית מכירותיה לשוקי 

יצוא ו/ או לצמצום יבוא הבנזין ככל שרלוונטי, אולם אין וודאות באשר לביקוש למוצרי החברה בשוקי היצוא שלה. 
וישובו להינקט צעדים מחמירים כך שהירידה בהיקפי  ו/או בישראל תימשך,  יתרה מכך, ככל שהתפשטות הנגיף בעולם 
ולפיכך,  פטרוכימיה,  ו/או  דלק  למוצרי  הביקוש  על  השלילית  ההשפעה  תגדל  תתעצם,  ו/או  תימשך  הכלכלית  הפעילות 

תתעצם ההשפעה השלילית על מרווחי הזיקוק ו/או הפטרוכימיה. 
חברות הקבוצה ערוכות לנקיטת פעולות להתאמות רמות המלאי והיקפי הייצור, לרבות צמצום היקפו למקרה שבו תתמשך 
ו/או תתעצם הירידה בהיקף הפעילות הכלכלית כנ"ל ו/או הירידה בביקושים ו/או במרווחי השוק. יצוין כי לצמצום היקפי 

היצור של החברה עשויה להיות השפעה גם על היקפי הייצור של החברות הבנות.
בהיותן של חברות הקבוצה מפעלים חיוניים, החברות פועלות בכל עת להתאמת מתכונת העבודה באופן שיאפשר ככל 
ומומחים  ציוד  של  ובזמינות  האספקה  בשרשרת  פגיעה  תיתכן  זאת,  עם  פעילותן.  לקיום  נדרשת  אדם  כח  זמינות  הניתן 
העלולה לגרור עיכובים בזמני השלמה של פרויקטים מסוימים, לרבות בתחום איכות סביבה. ככל שהדבר נדרש על רקע 

הנסיבות, החברה תמשיך לפעול מול המשרד להגנת הסביבה בבקשה לדחיית לוחות הזמנים להשלמת הפרויקטים. 
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ככל שהמפורט לעיל יתממש, יתכן המשך פגיעה משמעותית בתוצאות הפעילות ובתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת של 
הקבוצה, שחיקת ההון העצמי שלה וכן הרעה )ובתרחישים מסויימים אף הפרה( של אמות מידה פיננסיות מסוימות  החלות 

על החברה מכח הסכמי מימון עם תאגידים בנקאיים ואגרות חוב. 
נכון למועד אישור הדוח, אין ביכולת החברה להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעות האפשריות של התפרצות נוספת של  

הנגיף על תוצאות פעילות הקבוצה.

ההתייחסות המופיעה בסעיף זה בקשר להערכות החברה על התפתחויות עתידיות בסביבה הכלכלית הגלובלית והמקומית 
וכן בקשר להשלכות אפשריות של התפתחויות אלה על פעילות הקבוצה, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו 
בסעיף 32א לחוק ניירות ערך. התפתחויות והשלכות אלו אינן בשליטתה של החברה, הן אינן וודאיות ומתבססות על המידע 
המצוי בידי החברה נכון למועד אישור הדוח. ככל שהמשבר הגלובלי יעמיק וככל שימשך זמן ממושך הדבר עלול לגרום 

להרעה משמעותית בתוצאות פעילות החברה לרבות יכולתה הפיננסית להתמודד עם האירוע.

הדירקטוריון מבקש להודות לעובדי החברה ולהנהלתה על מאמציהם בתקופת הדוח.

ב' סיון, תש"פ 25.5.2020 

עובדיה עלי
יו"ר הדירקטוריון

שלומי בסון
מ"מ מנכ"ל )זמני(
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עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום 31.12.2019

פרטים לפי תקנה 39 א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל – 1970(.

בתקופת הדוח ולאחריה לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בתאור עסקי התאגיד אשר אינם מופיעים בפרקים אחרים 
בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים או בדוח הדירקטוריון ליום 31.3.2020. 
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נספח א'

 בחינת ירידת ערך
נכסי מגזר הדלקים
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נספח
תקנה 8ב)ד( לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל- 1970 - פרטים אודות הערכת שווי שצורפה לדוח התקופתי

לדוח התקופתי ליום 31.3.2020 צורפה חוות דעת שהוזמנה על ידי הנהלת החברה שמטרתה להעריך את סכום בר ההשבה 
של נכסי מגזר הדלקים של הקבוצה )להלן: "הערכת השווי"( בהתאם להוראות IAS 36. תוצאות הערכת השווי לא הביאו 

לשינוי בערך נכסי מגזר הדלקים.

הסיבות בעטיין הוזמנה הערכת השווי: 
בשל התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו כמפורט בפרק 10 לדוח הדירקטוריון ובבאור 8ח' לדוחות הכספיים המאוחדים, 
אשר התבטאה, בין היתר, בירידה חדה במחיר מניית החברה, בירידה בהיקף הזיקוק ובשחיקה של מרווחי הזיקוק ברבעון 
הראשון של 2020, נערכה עבודה לבחינת סכום בר ההשבה של נכסי מגזר הדלקים ליום 31.3.2020, בהתבסס על הערכת שווי 
של מעריך בלתי תלוי בעל מומחיות בתחום, ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ. הערכת השווי המצורפת בזאת לדוח הדירקטוריון.

פרטי הערכת השווי:

קביעת סכום בר השבה של נכסי מגזר הדלקים בהתאם להוראות IAS 36זיהוי נושא הערכת השווי

התאריך הקובע להערכת השווי: 31.3.2020עיתוי ההערכה
מועד ההתקשרות: אפריל 2020

תאריך חתימת הערכת השווי: 25.5.2020  

הערך הפנקסני המיוחס 
לנכסי מגזר הדלקים 

IAS 36 בהתאם להוראות

כ-1.4 מיליארד דולר

סכום בר ההשבה כפי 
שנקבע בהערכת השווי

1.7 מיליארד דולר.
סכום בר ההשבה עולה על הערך בספרים של נכסי מגזר הדלקים, ולפיכך לא הוכר הפסד מירידת ערך.

	  הערכת השווי בוצעה על ידי רו"ח ירון הר-צבי, שותף בכיר, מנהל המחלקה הכלכלית ופרופ' הדס מעריך השווי
גלנדר, רו"ח, שותפה, מנהלת תחום הערכות שווי ומודלים כלכליים - מטעם חברת ארנסט יאנג 

)ישראל( בע"מ. הערכת השווי נחתמה על ידי ירון הר-צבי )להלן: "מעריך השווי"(. 
	  ירון מחזיק בתואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל, ראשון 

לציון; בתואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת תל-אביב וכן הינו רואה חשבון מוסמך בישראל. 
	  במסגרת תפקידו מלווה ירון הר-צבי לקוחות בארץ ובעולם בתחומי בדיקות נאותות, הערכות 

שווי ומודלים עסקיים, ייעוץ אסטרטגי ומיזוגים ורכישות. 
	  הדס מחזיקה בתואר ראשון בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל, ראשון לציון; בתואר 
ד"ר בהצטיינות מאוניברסיטת  ובתואר  ירושלים;  שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, 

בן-גוריון, באר-שבע וכן הינה רואת חשבון מוסמכת בישראל.
ובעולם,  בארץ  מובילות  חברות  מול  פרויקטים  גלנדר  הדס  פרופ'  מלווה  תפקידה  	  במסגרת 
בתחומי פעילות וענפים שונים כגון: טכנולוגיה, פיננסים, פארמצבטיקה, אנרגיה, תשתיות, נדל"ן 
לצרכים  שווי  הערכות  בתחומי  לחברות  ומייעצת  מלווה  תפקידה  במהלך  כן,  כמו  ותעשייה. 
עסקיים )הערכות שווי וחוות דעת הוגנות( ולצרכים חשבונאיים )הקצאת עלויות רכישה, הערכת 
כלכליות  דעת  חוות  סיפקה  וכו'(,  לעובדים  אופציות  שווי  הערכת  מוחשיים,  בלתי  נכסים  שווי 

כעדה מומחית מטעם בית משפט.
	 לא קיימת תלות בין החברה לבין מעריך השווי, ולא היו כל התניות על שכר הטרחה

	  מעריך השווי נתן את הסכמתו לצירוף ההערכה לדוחות הכספיים.
חוקים  פי  על  המותרת  המרבית  "במידה  הבא:  בנוסח  ניתנה התחייבות לשיפוי  	  למעריך השווי 
או כללים מקצועיים רלוונטיים, אתם ]החברה[ תשפו אותנו, את הפירמות האחרות של EY ואת 
אנשי EY בגין כל תביעה של צד ג' )לרבות הצדדים השולטים בכם, חברות מאוחדות ו/או כלולות 
שלכם(, בקשר עם תביעות הנובעות מהסכם זה או הקשורות באופן אחר עם השירותים, שכ"ט 
עורכי דין, חבויות, הפסדים, נזקים, עלויות והוצאות )כולל עלויות משפטיות פנימיות וחיצוניות 
ו/או  אותנו  לשפות  ]החברה[  שלכם  "המחויבות  הוסכם:  עוד  כזו".  מתביעה  שינבעו  סבירות( 
פירמות EY ו/או בעלי המניות ו/או הדירקטורים ו/או השותפים ו/או העובדים כמפורט בסעיף 
לשיפוי  בקשר  רק  תחול  לעיל[,  ]המצוטט  זה  להסכם  המצורף  הכלליים  התנאים  לנספח   21
בסכום מעל 3 פעמים שכר הטרחה ששולם לנו בפועל על ידיכם, למעט במקרה של טעות במזיד 

או מרמה מצידנו", וכן על תנאים, שאינם מהותיים לדיווח זה.

מודל ההערכה על פיו פעל 
מעריך בשווי

מזומנים תזרימי  היוון  בשיטת  השימוש"  "שווי  פי  על  נקבע  ההשבה  בר   סכום 
.)DCF - Discounted Cash Flow(

ההנחות העיקריות לפיהן 
בוצעה הערכת השווי

הנחות מפתח לפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה: 
	  מרווחי זיקוק המבוססים על תחזית של חברת IHS Global SAS באשר להתפתחויות מחירי חומרי 

הגלם )בעיקר נפט גולמי( והתזקיקים בשנים הבאות; 
	 תחזית השקעות בנכסים קבועים;

	 שיעור היוון לאחר מס- 9%; 
	 שיעור צמיחה לטווח ארוך- 0%; 

	 עליה של 0.5% בשיעור ההיוון תקטין את שווי השימוש בכ-100 מליון דולר.ניתוח רגישות
בכ-219  השימוש  שווי  את  תקטין  לחבית  דולר   0.5 של  המייצגת  בשנה  הזיקוק  במרווח  	  ירידה 

מיליון דולר.

לפרטים נוספים, ראה חוות הדעת המצורפת בזאת לדוח ביניים.
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 סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  דוח
 בתי זיקוק לנפט בע"מ 

 
  מבוא

 -החברה) וחברות בנות שלה (להלן  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן 
ואת הדוחות  2020 במרס 31הקבוצה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 

של הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה הרווח והפסד, התמציתיים המאוחדים על 
שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

"דיווח כספי לתקופה ביניים", וכן הם  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זוביניים  תלתקופ
ות תקופתיים לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוח זוביניים  תאחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

בהתבסס על  זוביניים  ת. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970 -ומיידיים), התש"ל 
    סקירתנו.

   היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי   2410 (ישראל)  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ביניים מורכבת    ות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופ   ות לתקופ 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.  

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  סקירה הינה 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

   .בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת 
  מסקנה

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל בהתבסס על סקירתנו, 
 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 

ותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המה
 .1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
  פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

) לדוחות הכספיים 1ג'(5 -) ו1א'(5לאמור בבאור  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב
) לדוחות הכספיים השנתיים) בדבר הליכים 3ג'( 20 -), ו4), (2א'(20אור (לרבות בדרך של הפניה לאמור בב

משפטיים, מנהליים ואחרים, תלויות אחרות וכן חוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, אשר להערכת 
הנהלות החברה והחברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא ניתן להעריך בשלב  

האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון זה את השפעת  
  בדוחות הכספיים. 

 
 

 חייקין סומך
  חשבון רואי

 
 2020 במאי 25
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 לכבוד
 הדירקטוריון של בתי זיקוק לנפט בע"מ ("החברה")

 
 א.ג.נ., 

 
 של בתי זיקוק לנפט בע"מ  מדף לתשקיףמכתב הסכמה בקשר  הנדון: 

 2018מחודש נובמבר 
 

  בקשר  להלן המפורטים שלנו הדוחות של) הפנייה של בדרך לרבות( להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
 . 2018 נובמבר מחודש המדף לתשקיף

  
 ליום  החברה  של  מאוחד  תמציתי  כספי  מידע  על  2020  במאי  25  מיום  המבקר  החשבון  רואה  של  סקירה  דוח )1(

 .תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה 2020 במרס 31
 
 במרס  31 ליום החברה של נפרד תמציתי כספי מידע על 2020 במאי 25 מיום המבקר החשבון רואה דוח )2(

 ערך ניירות לתקנות' ד38 לתקנה בהתאם תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה 2020
 . 1970- ל"התש), ומיידיים תקופתיים דוחות(

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 
 
 
 
 

 2020 במאי 25, חיפה
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 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

3 

 , באלפי דולר תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  ליום 
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

       שוטפים נכסים
  425,367  412,946  707,062 מזומנים  ושווי מזומנים
  87,333  98,004  12,301 פקדונות
  417,002  372,740  495,028   לקוחות 
  43,925  70,326  32,710 חובה   ויתרות אחרים חייבים 
  14,458  17,034  23,973 פיננסיים  נגזרים 
  780,458  677,067  321,159   מלאי 

  1,768,543  1,648,117  1,592,233 שוטפים  נכסים כ"סה
       שוטפים שאינם נכסים

  41,071  39,005  34,163 מ "בע חיפה מוקדמת   פנסיה לחברת הלוואה
  6,463  5,633  14,738 ארוך  לזמן  חובה   ויתרות הלוואות

  34,486  19,715  19,258 פיננסיים  נגזרים 
  2,165,441  2,189,921  2,143,504 נטו, קבוע רכוש

  150,907  142,616  156,234  נכסי זכות שימוש, נטו
  28,769  27,851  24,691 נטו , נדחות והוצאות מוחשיים בלתי  נכסים

  2,427,137  2,424,741  2,392,588 שוטפים  שאינם נכסים כ"סה
       

  4,195,680  4,072,858  3,984,821 נכסים כ"סה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 אנה ברנשטיין   שלומי בסון  עובדיה עלי

 יו"ר הדירקטוריון 
 (זמני) ילמנהל כלמ"מ  

 סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב 

 

 

 .25.5.2020, תש"פ, סיון' ב: מאוחדים תאריך אישור תמצית הדוחות הכספיים ביניים

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל
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  ליום 
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

       שוטפות התחייבויות
  239,238  263,121  458,474 ב') 6(ראה באור  )שוטפות חלויות   כולל( ואשראי הלוואות
  910,210  690,554  644,951   ספקים 
  139,514  167,686  137,302 זכות  ויתרות  אחרים  זכאים
  4,422  7,668  13,042 פיננסיים  נגזרים 

  6,797  6,014  5,591 הפרשות 
  1,300,181  1,135,043  1,259,360 שוטפות התחייבויות כ"סה

       שוטפות שאינן התחייבויות
  289,349  349,182  284,151 נטו, בנקאיים  לתאגידים  התחייבויות

  842,290  846,462  884,163 )'ב8 באור  ראה( נטו, חוב  אגרות
  111,845  93,979  111,853  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  2,444  5,309  20,188 פיננסיים  נגזרים 
  61,692  53,821  53,095 נטו , לעובדים הטבות

  207,138  190,427  174,123 נטו , נדחים  מיסים   התחייבויות
  1,514,758  1,539,180  1,527,573 שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
  2,814,939  2,674,223  2,786,933 התחייבויות כ"סה
        הון
  807,604  807,356  807,604   מניות  הון

  32,761  32,663  32,761 מניות  על  פרמיה
  38,983  38,724  (3,140) הון  קרנות
  501,393  519,892  360,663   עודפים  יתרת

  1,380,741  1,398,635  1,197,888   הון כ"סה
  4,195,680  4,072,858  3,984,821 והון התחייבויות כ"סה
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הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 ם, באלפי דולר תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדי  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל
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 על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים, באלפי דולרתמצית דוחות  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 
 
 
 

 באלפי דולר

 

  ביום  שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה

 לשנה
 שהסתיימה  

 ביום 

 

 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

  6,423,011  1,574,215  1,416,450 הכנסות
  (6,030,752)  (1,431,746)  (1,544,170) )'ה8 באור  ראה( המכירות  עלות
  392,259  142,469  (127,720) גולמי )הפסד ( רווח 

  (105,502)  (27,610)  (22,379) ושיווק  מכירה הוצאות
  (51,140)  (12,428)  (9,554)    וכלליות  הנהלה הוצאות
  (14,236)  (441)  (3,020) נטו , אחרות הוצאות

  221,381  101,990  (162,673) תפעולי )הפסד ( רווח 
  26,711  2,532  18,698 מימון  הכנסות
  (120,579)  (31,895)  (26,828) מימון  הוצאות
  (93,868)  (29,363)  (8,130) נטו, מימון הוצאות

  127,513  72,627  (170,803) הכנסה  על  מיסים לפני )הפסד ( רווח 
  (28,173)  (9,979)  25,065 הכנסה על  מיסים )הוצאות( הכנסות

  99,340  62,648  (145,738) לתקופה נקי )הפסד ( רווח 
       

      : והפסד  לרווח  שיועברו אחר כולל )הפסד ( רווח  פריטי
  (180)  (172)  (52) חוץ  פעילות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי
  תזרימי  גידור של   ההוגן בשווי השינוי  של  האפקטיבי החלק 

  16,963  19,601  (43,150)   ממס   נטו, מזומנים
  677  (886)  520 ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי
  נטו, והפסד  לרווח  שיועבר לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח 
  17,460  18,543  (42,682) ממס 

      : והפסד  לרווח  יועברו שלא אחר כולל )הפסד ( רווח  פריטי
  (7,271)  (2,080)  5,008 ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה

  רווח  דרך הוגן לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי
  1,810  (281)  410   ממס  נטו, האשראי בסיכון לשינוי  המיוחס, והפסד

  נטו, והפסד  לרווח  יועבר שלא לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח 
  (5,461)  (2,361)  5,418 ממס 

  11,999  16,182  (37,264) ממס  נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
  111,339  78,830  (183,002) לתקופה כולל )הפסד ( רווח 
       )בדולר( למניה )הפסד ( רווח 
  0.031  0.020  (0.045)   רגילה מניה  1 -ל,  ומדולל  בסיסי  )הפסד( רווח
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הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל
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 ביניים מאוחדים, באלפי דולר על השינויים בהון  תמצית דוחות  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  מניות הון 
  על פרמיה

  מניות

  בגין הון קרן
 תשלום
  מבוסס
  מניות

   הון קרן
  מהפרשי

  תרגום

  בגין הון קרן
 נכסים

  פיננסיים
  הוגן בשווי
 רווח  דרך
  גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

  בגין הון קרן
 התחייבויות
  פיננסיות
 שיועדו

    הוגן לשווי
 יתרת

 הון  הכל סך  עודפים
 )מבוקר בלתי( 31.3.2020 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

 1,380,741  501,393  (682)  11,371  28,478  (6,801)  5,973  644  32,761  807,604 (מבוקר) 1.1.2020 ליום יתרה
 (145,738)  (145,738)  −  −  −  −  −  −  −  − לתקופה  הפסד 

                    :אחר כולל )הפסד ( רווח 
 (52)  −  −  −  −  −  (52)  −  −  − חוץ  פעילויות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי

 520  −  −  520  −  −  −  −  −  − ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי
  של   הוגן בשווי השינוי של  האפקטיבי   החלק 
 (43,150)  −  −  (43,150)  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מזומנים  תזרימי גידור

 5,008  5,008  −  −  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה
  לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי

  בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח  דרך הוגן
 410  −  410  −  −  −  −  −  −  −    ממס   נטו, האשראי

  נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 (37,264)  5,008  410  (42,630)  −  −  (52)  −  −  − ממס 

 (183,002)  (140,730)  410  (42,630)  −  −  (52)  −  −  − לתקופה כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 149  −  −  −  −  −  −  149  −  −   מניות מבוסס תשלום

 1,197,888  360,663  (272)  (31,259)  28,478  (6,801)  5,921  793  32,761  807,604  31.3.2020 ליום יתרה
 

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

6 

 ביניים מאוחדים, באלפי דולר על השינויים בהון  תמצית דוחות  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  מניות הון 
  על פרמיה

  מניות

  בגין הון קרן
 תשלום
  מבוסס
  מניות

   הון קרן
  מהפרשי

  תרגום

  בגין הון קרן
 נכסים

  פיננסיים
  הוגן בשווי
 רווח  דרך
  גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

  בגין הון קרן
 התחייבויות
  פיננסיות
 שיועדו

    הוגן לשווי
 יתרת

 הון  הכל סך  עודפים
 )מבוקר בלתי( 31.3.2020 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

 1,380,741  501,393  (682)  11,371  28,478  (6,801)  5,973  644  32,761  807,604 (מבוקר) 1.1.2020 ליום יתרה
 (145,738)  (145,738)  −  −  −  −  −  −  −  − לתקופה  הפסד 

                    :אחר כולל )הפסד ( רווח 
 (52)  −  −  −  −  −  (52)  −  −  − חוץ  פעילויות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי

 520  −  −  520  −  −  −  −  −  − ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי
  של   הוגן בשווי השינוי של  האפקטיבי   החלק 
 (43,150)  −  −  (43,150)  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מזומנים  תזרימי גידור

 5,008  5,008  −  −  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה
  לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי

  בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח  דרך הוגן
 410  −  410  −  −  −  −  −  −  −    ממס   נטו, האשראי

  נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 (37,264)  5,008  410  (42,630)  −  −  (52)  −  −  − ממס 

 (183,002)  (140,730)  410  (42,630)  −  −  (52)  −  −  − לתקופה כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 149  −  −  −  −  −  −  149  −  −   מניות מבוסס תשלום

 1,197,888  360,663  (272)  (31,259)  28,478  (6,801)  5,921  793  32,761  807,604  31.3.2020 ליום יתרה
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הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר  -לנפט בע"מ  בתי זקוק

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

7 

 (המשך), באלפי דולר  ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון   תמצית דוחות -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  מניות הון 
  על פרמיה

  מניות

  בגין הון קרן
 תשלום
  מבוסס
  מניות

   הון קרן
  מהפרשי

  תרגום

  בגין הון קרן
 נכסים

  פיננסיים
  הוגן בשווי
 רווח  דרך
  גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

  בגין הון קרן
 התחייבויות
  פיננסיות
 שיועדו

    הוגן לשווי
 יתרת

 הון  הכל סך  עודפים
 )מבוקר בלתי( 31.3.2019 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

 1,319,752  459,238  (2,492)  (6,269)  28,478  (6,801)  6,153  1,712  32,652  807,081 (מבוקר) 1.1.2019 ליום יתרה
 62,648  62,648  −  −  −  −  −  −  −  − לתקופה נקי רווח 
                    :אחר כולל )הפסד ( רווח 

 (172)  −  −  −  −  −  (172)  −  −  − חוץ  פעילויות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי
 (886)  −  −  (886)  −  −  −  −  −  − ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי

  גידור של   הוגן בשווי השינוי של  האפקטיבי   החלק 
 19,601  −  −  19,601  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מזומנים  תזרימי
 (2,080)  (2,080)  −  −  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה

  הוגן לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי
  נטו, האשראי בסיכון  לשינוי  המיוחס, והפסד רווח דרך

 (281)  −  (281)  −  −  −  −  −  −  −    ממס
 16,182  (2,080)  (281)  18,715  −  −  (172)  −  −  − ממס  נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 78,830  60,568  (281)  18,715  −  −  (172)  −  −  − לתקופה כולל )הפסד ( רווח  כ"סה

 53  −  −  −  −  −  −  53  −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (286)  11  275 שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  86  −  −  −  −  −  (86)  −  − שפקעו למניות אופציות כתבי
 1,398,635  519,892  (2,773)  12,446  28,478  (6,801)  5,981  1,393  32,663  807,356  31.3.2019 ליום יתרה

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר  -לנפט בע"מ  בתי זקוק

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

7 

 (המשך), באלפי דולר  ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון   תמצית דוחות -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  מניות הון 
  על פרמיה

  מניות

  בגין הון קרן
 תשלום
  מבוסס
  מניות

   הון קרן
  מהפרשי

  תרגום

  בגין הון קרן
 נכסים

  פיננסיים
  הוגן בשווי
 רווח  דרך
  גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

  בגין הון קרן
 התחייבויות
  פיננסיות
 שיועדו

    הוגן לשווי
 יתרת

 הון  הכל סך  עודפים
 )מבוקר בלתי( 31.3.2019 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

 1,319,752  459,238  (2,492)  (6,269)  28,478  (6,801)  6,153  1,712  32,652  807,081 (מבוקר) 1.1.2019 ליום יתרה
 62,648  62,648  −  −  −  −  −  −  −  − לתקופה נקי רווח 
                    :אחר כולל )הפסד ( רווח 

 (172)  −  −  −  −  −  (172)  −  −  − חוץ  פעילויות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי
 (886)  −  −  (886)  −  −  −  −  −  − ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי

  גידור של   הוגן בשווי השינוי של  האפקטיבי   החלק 
 19,601  −  −  19,601  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מזומנים  תזרימי
 (2,080)  (2,080)  −  −  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה

  הוגן לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי
  נטו, האשראי בסיכון  לשינוי  המיוחס, והפסד רווח דרך

 (281)  −  (281)  −  −  −  −  −  −  −    ממס
 16,182  (2,080)  (281)  18,715  −  −  (172)  −  −  − ממס  נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 78,830  60,568  (281)  18,715  −  −  (172)  −  −  − לתקופה כולל )הפסד ( רווח  כ"סה

 53  −  −  −  −  −  −  53  −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (286)  11  275 שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  86  −  −  −  −  −  (86)  −  − שפקעו למניות אופציות כתבי
 1,398,635  519,892  (2,773)  12,446  28,478  (6,801)  5,981  1,393  32,663  807,356  31.3.2019 ליום יתרה
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הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

8 

  מניות הון 
  על פרמיה

  מניות

  בגין הון קרן
 תשלום
  מבוסס
  מניות

   הון קרן
  מהפרשי

  תרגום

  בגין הון קרן
 נכסים

  פיננסיים
  הוגן בשווי
 רווח  דרך
  גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

  בגין הון קרן
 התחייבויות
  פיננסיות
 שיועדו

    הוגן לשווי
 יתרת

 הון  הכל סך  עודפים
 )מבוקר( 31.12.2019 ביום שהסתיימה לשנה 

 1,319,752  459,238  (2,492)  (6,269)  28,478  (6,801)  6,153  1,712  32,652  807,081  1.1.2019 ליום יתרה
 99,340  99,340  −  −  −  −  −  −  −  − לשנה נקי רווח 
                    :אחר כולל )הפסד ( רווח 

 (180)  −  −  −  −  −  (180)  −  −  − חוץ  פעילויות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי
 677  −  −  677  −  −  −  −  −  − ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי

  של   הוגן בשווי השינוי של  האפקטיבי   החלק 
 16,963  −  −  16,963  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מזומנים  תזרימי גידור

 (7,271)  (7,271)  −  −  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה
  לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי

  בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח  דרך הוגן
 1,810  −  1,810  −  −  −  −  −  −  −    ממס   נטו, האשראי

 11,999  (7,271)  1,810  17,640  −  −  (180)  −  −  − ממס  נטו, לשנה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 111,339  92,069  1,810  17,640  −  −  (180)  −  −  − לשנה כולל )הפסד ( רווח  כ"סה

 (350)  −  −  −  −  −  −  (350)  −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (632)  109  523 שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  86  −  −  −  −  −  (86)  −  − שפקעו למניות אופציות כתבי

 (50,000)  (50,000)  −  −  −  −  −  −  −  −  ושולם שהוכרז דיבידנד 
 1,380,741  501,393  (682)  11,371  28,478  (6,801)  5,973  644  32,761  807,604  31.12.2019 ליום יתרה

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

8 

  מניות הון 
  על פרמיה

  מניות

  בגין הון קרן
 תשלום
  מבוסס
  מניות

   הון קרן
  מהפרשי

  תרגום

  בגין הון קרן
 נכסים

  פיננסיים
  הוגן בשווי
 רווח  דרך
  גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

  בגין הון קרן
 התחייבויות
  פיננסיות
 שיועדו

    הוגן לשווי
 יתרת

 הון  הכל סך  עודפים
 )מבוקר( 31.12.2019 ביום שהסתיימה לשנה 

 1,319,752  459,238  (2,492)  (6,269)  28,478  (6,801)  6,153  1,712  32,652  807,081  1.1.2019 ליום יתרה
 99,340  99,340  −  −  −  −  −  −  −  − לשנה נקי רווח 
                    :אחר כולל )הפסד ( רווח 

 (180)  −  −  −  −  −  (180)  −  −  − חוץ  פעילויות בגין חוץ  מטבע  תרגום הפרשי
 677  −  −  677  −  −  −  −  −  − ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי

  של   הוגן בשווי השינוי של  האפקטיבי   החלק 
 16,963  −  −  16,963  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מזומנים  תזרימי גידור

 (7,271)  (7,271)  −  −  −  −  −  −  −  − ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה
  לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי

  בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח  דרך הוגן
 1,810  −  1,810  −  −  −  −  −  −  −    ממס   נטו, האשראי

 11,999  (7,271)  1,810  17,640  −  −  (180)  −  −  − ממס  נטו, לשנה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
 111,339  92,069  1,810  17,640  −  −  (180)  −  −  − לשנה כולל )הפסד ( רווח  כ"סה

 (350)  −  −  −  −  −  −  (350)  −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (632)  109  523 שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  86  −  −  −  −  −  (86)  −  − שפקעו למניות אופציות כתבי

 (50,000)  (50,000)  −  −  −  −  −  −  −  −  ושולם שהוכרז דיבידנד 
 1,380,741  501,393  (682)  11,371  28,478  (6,801)  5,973  644  32,761  807,604  31.12.2019 ליום יתרה
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הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר תמצית דוחות  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל

10 

 באלפי דולר , תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים (המשך)  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 מפעילות שוטפתהתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים  –נספח א'  

  ביום  שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
  שהסתיימה לשנה

  ביום
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

    מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות. א
  183,038  45,386  51,522 והפחתות  פחת

  14,236  441  3,020   נטו, אחרות הוצאות
  −  −  105,837 )'ה8 באור  ראה( מלאי   ערך מירידת הפסד

  91,871  28,347  17,441   נטו, מימון הוצאות
  24,762  29,028  (26,334) ומרווחים  מלאי   נגזרי בגין בפקדונות ותנועה הוגן בשווי   שינוי
  (2,119)  (999)  918 ח" לפמ הלוואה של   הוגן בשווי   שינוי

  (350)  53  149 מניות  מבוסס   תשלום עסקאות
  28,173  9,979  (25,065)  הכנסה על מסים )הכנסות( הוצאות

 127,488  112,235  339,611  
       והתחייבויות נכסים בסעיפי  שינויים. ב

  (60,419)  (16,158)  (78,462)   בלקוחות  שינוי
  (22,490)  (45,645)  4,345 חובה   ויתרות אחרים בחייבים   שינוי
  (215,865)  (112,450)  351,399 )מלאי ערך  מירידת  הפסד  ללא( במלאי  שינוי
  278,609  67,965  (255,672) בספקים   שינוי
  2,197  6,701  (11,875) והפרשות  זכות  יתרות, אחרים בזכאים  שינוי
  3,043  1,314  (2,161)      נטו, לעובדים   בהטבות  שינוי

 7,574  (98,273)  (14,925)  
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 הםמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מ ביניים דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל
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 באלפי דולר , תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  ביום  שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
  שהסתיימה לשנה

  ביום
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
  99,340  62,648  (145,738) לתקופהנקי  )הפסד ( רווח 

  :שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
 מזומנים  בתזרים   כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

  339,611  112,235  127,488 )'א סעיף  –' א נספח(
 (18,250)  174,883  438,951  

 והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
  (14,925)  (98,273)  7,574   )'ב  סעיף  –' א נספח(

  192  1,476  803   נטו, שהתקבל הכנסה מס
  424,218  78,086  (9,873) שוטפת מפעילות שנבעו)לפעילות  ששימשו( נטו מזומנים

       השקעה פעילותמ מזומנים תזרימי
  6,147  1,531  1,743 שהתקבלה  ריבית
  (40,245)  (54,653)  76,047 נטו , בפקדונות  שינוי
  4,118  −  4,233 ח "מפמ הלוואה החזר

  (150,551)  (30,858)  (28,787) ) 1( רכישת נכסים קבועים כולל טיפול תקופתי 
  242  242  − אחר 

  (180,289)  (83,738)  53,236 השקעה  מפעילות שנבעו )לפעילות  ששימשו( נטו מזומנים
       מימון  מפעילות מזומנים תזרימי

  1,797  (102)  243,306 ב') 6(ראה באור  נטו, קצר  לזמן באשראי  שינוי
  19,249  12,695  (21,577) נטו, ומאחרים מלקוחות  בפקדונות  שינוי

  (106,356)  (16,672)  (15,516) ) 1(ריבית ששולמה 
  8,071  979  2,379 נטו, בנגזרים עסקאות

  100,000  100,000  − ארוך  לזמן  מבנקים   הלוואות קבלת 
  (81,371)  (13,094)  (6,667) ) 2(פירעון הלוואות מבנקים לזמן ארוך, לרבות פרעון מוקדם 

  (185,254)  (42,537)  (41,801) חוב   אגרות פירעון
  116,259  −  83,957 )'ב8 באור  ראה( גיוס עלויות בניכוי , חוב  אגרות הנפקת
  (22,322)  (6,080)  (6,454) חכירות  בגין   התחייבויות תשלום 
  (50,000)  −  − ששולם   דיבידנד

  (199,927)  35,189  237,627   מימון  )לפעילות ששימשו( מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  44,002  29,537  280,990 מזומנים ושווי במזומנים נטו גידול

  (3,008)  (964)  705 מזומנים  ושווי  מזומנים  יתרות  על  החליפין בשער תנודות השפעת
  384,373  384,373  425,367 התקופה לתחילת   מזומנים ושווי מזומנים
  425,367  412,946  707,062 תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

 

 מליון דולר, בהתאמה. 4 -וכ 19 -בסך של כ היטלים בגין הצמדה והפרשי ריבית ,קרן כולל תשלומי 31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום  )1(
 מליון דולר. 12 -כולל פירעון מוקדם בסך של כ 31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום  )2(
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 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר   –זקוק לנפט בע"מ   בתי

 ב

 כללי   - 1באור 

 הישות המדווחת  .א

ממוקמת במפרץ חיפה   בישראל,"החברה" או "בזן") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה  – בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן 
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  . ניירות הערך של החברה רשומים3100001, חיפה 4וכתובתה הרשמית היא: ת.ד. 

יחד עם החברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בעיקר בישראל וכן בהולנד ועוסקות בעיקר בייצור מוצרי   החברה
ם לתעשייה הפטרוכימית, חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק ומוצרי לוואי. מתקני החברות הבנות התעשייתיות נפט, חומרי גל

מספקת החברה שרותי כח ומים (בעיקר קיטור) למספר תעשיות  ,בנוסף לכךהפועלות בישראל משולבים במתקני החברה. 
 בע"מ ומפעלים פטרוכימיים בע"מ.בעלות השליטה בחברה הינן החברה לישראל  בחיפה. בית הזקוקהסמוכות ל

 –יחד  ן(להל שלה הבנות החברות ושל החברה של אלה את כוללת 31.3.2020דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  תמצית .ב
 .הקבוצה")"

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

, דיווח כספי לתקופות ביניים, ואינה כוללת את כל המידע IAS  34  -ים נערכה בהתאם לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחד
 31.12.2019הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' ל  .(להלן: "הדוחות השנתיים")
 . 1970 – התש"ל 

 . 25.5.2020 ביוםתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב

בשיקול דעת, בהערכות,   להשתמשת החברה  הנהל, נדרשת  IFRS  -לבהתאם  ביניים מאוחדים  כספיים  הדוחות  בעריכת תמצית ה
יובהר באומדנים ובהנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של   .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
ששימשו בהערכות הכרוכות באי ודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים. על   הקבוצה וההנחות העיקריות

ח' להלן. לפרטים בדבר הפסד מירידת 8רקע התפרצות נגיף הקורונה שוררת בשווקים אי וודאות משמעותית כמפורט בבאור 
 ו' בהתאמה.8 -ה' ו 8ערך מלאי שהוכר בתקופת הדוח ובחינת ירידת ערך נכסי מגזר הדלקים, ראה באור 

 עיקרי המדיניות החשבונאית   - 3באור 

 המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים.
 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -זקוק לנפט בע"מ  

 דיווח מגזרי  - 4באור 

לא חל שינוי בהרכב המגזרים בני הדיווח של הקבוצה או באופן מדידת   31.3.2020לדוחות השנתיים, ליום    28לאמור בבאור    בהמשך
 תוצאות המגזרים על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי.

 , באלפי דולר דוחות כספיים ביניים מאוחדים תמצית באורים ל -בתי זקוק לנפט בע"מ 
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 דיווח מגזרי (המשך)  - 4באור 

 
  דלקים

 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

  כ"סה
  ארומטים  פולימרים

סה"כ   
מגזרים ברי 

 
  אחרים 

 התאמות
 מאוחד  למאוחד

 )מבוקר בלתי( 31.3.2020 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
 809,997  −  189  809,808  14,421  65,027  −  65,027  730,360 בישראל  - מחיצוניים הכנסות
 606,453  −  18,131  588,322  65,625  136,560  49,552  87,008  386,137 לישראל  מחוץ - מחיצוניים הכנסות

 1,416,450  −  18,320  1,398,130  80,046  201,587  49,552  152,035  1,116,497 מחיצוניים הכנסות כ"סה
 −  (131,084)  740  130,344  8,780  3,651  −  3,651  117,913 ) 1( הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 1,416,450  (131,084)  19,060  1,528,474  88,826  205,238  49,552  155,686  1,234,410 המגזר הכנסות
EBITDA  (108,131)  −  10,528  (118,659)  10,580  20,371  (2,661)  23,032 )2( (149,610) מדווח 

 (48,678)  −  (6,437)  (42,241)  (3,149)  (11,680)  (1,229)  (10,451)  (27,412) והפחתות פחת
EBITDA (156,809)              מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (2,844)              מאוחדות   חברות ברכישת שנוצר  עלות עודף  הפחתת
 (3,020)                 נטו , אחרות הוצאות
 (162,673)                 תפעולי  הפסד 

 (8,130)                 נטו , מימון הוצאות

 (170,803)                 הכנסה  על מיסים לפני  הפסד 
 

 בעיקר בישראל. )1(
)2(  EBITDA 31.3.2020מנוטרל שלילי במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום – )אלפי דולר. 42,041 ( 

 

 

 

 

 

 

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

12 

 דיווח מגזרי (המשך)  - 4באור 

 
  דלקים

 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

  כ"סה
  ארומטים  פולימרים

סה"כ   
מגזרים ברי 

 
  אחרים 

 התאמות
 מאוחד  למאוחד

 )מבוקר בלתי( 31.3.2020 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
 809,997  −  189  809,808  14,421  65,027  −  65,027  730,360 בישראל  - מחיצוניים הכנסות
 606,453  −  18,131  588,322  65,625  136,560  49,552  87,008  386,137 לישראל  מחוץ - מחיצוניים הכנסות

 1,416,450  −  18,320  1,398,130  80,046  201,587  49,552  152,035  1,116,497 מחיצוניים הכנסות כ"סה
 −  (131,084)  740  130,344  8,780  3,651  −  3,651  117,913 ) 1( הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 1,416,450  (131,084)  19,060  1,528,474  88,826  205,238  49,552  155,686  1,234,410 המגזר הכנסות
EBITDA  (108,131)  −  10,528  (118,659)  10,580  20,371  (2,661)  23,032 )2( (149,610) מדווח 

 (48,678)  −  (6,437)  (42,241)  (3,149)  (11,680)  (1,229)  (10,451)  (27,412) והפחתות פחת
EBITDA (156,809)              מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (2,844)              מאוחדות   חברות ברכישת שנוצר  עלות עודף  הפחתת
 (3,020)                 נטו , אחרות הוצאות
 (162,673)                 תפעולי  הפסד 

 (8,130)                 נטו , מימון הוצאות

 (170,803)                 הכנסה  על מיסים לפני  הפסד 
 

 בעיקר בישראל. )1(
)2(  EBITDA 31.3.2020מנוטרל שלילי במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום – )אלפי דולר. 42,041 ( 
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 דיווח מגזרי (המשך)  - 4באור 

 

  דלקים
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים

  דוקור
  כ"סה

  ארומטים  פולימרים

סה"כ   
מגזרים ברי 

  אחרים  דיווח
 התאמות
 מאוחד  למאוחד

 )מבוקר בלתי( 31.3.2019 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
 797,024  −  3,815  793,209  10,280  80,420  −  80,420  702,509 בישראל  - מחיצוניים הכנסות
 777,191  −  9,790  767,401  101,405  167,577  59,051  108,526  498,419 לישראל   מחוץ- מחיצוניים הכנסות

 1,574,215  −  13,605  1,560,610  111,685  247,997  59,051  188,946  1,200,928 מחיצוניים הכנסות כ"סה
 −  (181,745)  4,946  176,799  9,126  3,970  −  3,970  163,703 ) 1( הכנסות ממכירות בין המגזרים

 1,574,215  (181,745)  18,551  1,737,409  120,811  251,967  59,051  192,916  1,364,631 המגזר הכנסות
EBITDA  147,817  (5,359)  7,013  146,163  8,874  49,244  1,530  47,714 )2( 88,045 מדווח 

 (42,246)  −  (6,005)  (36,241)  (2,829)  (11,513)  (936)  (10,577)  (21,899) והפחתות פחת
EBITDA 105,571                 מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (3,140)              מאוחדות   חברות ברכישת שנוצר  עלות עודף  הפחתת
 (441)                 נטו , אחרות הוצאות

 101,990                 תפעולי רווח 
 (29,363)                 נטו , מימון הוצאות

 72,627                 הכנסה  על  מיסים לפני רווח 
 

 בעיקר בישראל. )1(
)2( EBITDA  אלפי דולר. 93,517 – 31.3.2019מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
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 דיווח מגזרי (המשך)  - 4באור 

  דלקים 
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים

  דוקור
  כ"סה

  ארומטים  פולימרים

סה"כ   
מגזרים ברי 

  אחרים  דיווח
 התאמות
 מאוחד  למאוחד

 )מבוקר( 31.12.2019 ביום שהסתיימה לשנה 
 3,440,546  −  5,249  3,435,297  47,363  281,086  −  281,086  3,106,848 בישראל - מחיצוניים הכנסות

 2,982,465  −  39,514  2,942,951  351,992  593,631  221,288  372,343  1,997,328 לישראל  מחוץ - מחיצוניים ותהכנס
 6,423,011  −  44,763  6,378,248  399,355  874,717  221,288  653,429  5,104,176 מחיצוניים הכנסות כ"סה

 −  (649,290)  9,414  639,876  37,381  15,448  −  15,448  587,047 ) 1( הכנסות ממכירות בין המגזרים 
 6,423,011  (649,290)  54,177  7,018,124  436,736  890,165  221,288  668,877  5,691,223 המגזר הכנסות

EBITDA  418,655  32  23,538  395,085  20,765  152,012  (1,064)  153,076 (2) 222,308 מדווח 
 (171,399)  −  (22,050)  (149,349)  (11,312)  (46,260)  (3,718)  (42,542)  (91,777) והפחתות פחת

EBITDA 247,256                 מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (11,639)              מאוחדות   חברות ברכישת שנוצר  עלות עודף  הפחתת
 (14,236)                 נטו , אחרות הוצאות

 221,381                 תפעולי רווח 
 (93,868)                 נטו , מימון הוצאות

 127,513                 הכנסה  על  מיסים לפני רווח 
 

 בעיקר בישראל. )1(
)2( EBITDA  אלפי דולר. 219,754 – 2019מנוטרל במגזר הדלקים לשנת 

24 23



 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

16 

 התחייבויות תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות ושעבודים (המשך)  - 5באור 

 התקשרויות  .ב

ולאחריה  הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו  לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל ' ב20לאמור בבאור  בהמשך
 :קבוצת בזן שלבהתקשרויות 

על ידי בית המשפט העליון במסגרתו   2019שניתן ביולי    דין  פסקלדוחות השנתיים בדבר    4ב'20בהמשך לאמור בבאור   .1
 המועצה  על ידי  שייקבעו   בקטגוריות,  הסביבה  על  ניכרת  השפעה  בעליחדשים  )  מבנים  או(  ייצור  מתקני  הקמת  כינקבע  

 למועצה הסביבה להגנת המשרד העביר הדוח תקופת, ב)המבנה או ( למתקן מפורטת תכנית בהכנת מותנית, הארצית
 נקבע מתקן בעל השפעה ניכרת על הסביבה, ודיון בנושא במועצה הארצית  להגדרת הצעתו  את ולחברה הארצית

 לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים.. בתקופת הדוח, נמסר לחברה כי הדיון בנושא נדחה 2020לחודש אפריל 

זמינות לדוחות השנתיים בדבר הסכם זמינות מלאי, בתקופת הדוח הגיע לסיומו הסכם  6ב'20בהמשך לאמור בבאור  .2
 נכנס לתוקף הסכם זמינות המלאי החדש.  1.3.2020וביום  המלאי הנוכחי,

ת קונדנסט מכח הסכם עם שותפות לדוחות השנתיים, בתקופת הדוח החלה הזרמ 2ב'20בהמשך לאמור בבאור  .3
 לווייתן. 

(ד) לדוחות השנתיים, בדבר הסכם לרכישת גז טבעי מאנרגי'אן והודעתה מחודש פברואר 1ב'20בהמשך לאמור בבאור   .4
מכח סעיפי "כח עליון" על עיכובים פוטנציאליים במועד ההפעלה המסחרית בשל התפרצות נגיף הקורונה, נכון   2020

לידיעת החברה, ההערכה של אנרג'יאן כי הזרמת הגז הטבעי תחל במהלך המחצית הראשונה של   למועד אישור הדוח,
 . 2021שנת 

 התפתחויות ואירועים אחרים  .ג

ולאחריה  הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו  לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל ג'20לאמור בבאור  בהמשך
 :קבוצת בזן שלבהתפתחויות ואירועים אחרים 

 המשרד צו מנהלי למניעה או לצמצום של זיהום אויר שהוציא לדוחות השנתיים בדבר 3ג'20משך לאמור בבאור בה .1
 משמעותית תרומה להם אחסון במיכלי להתקין החברות נדרשו  במסגרתו  אשר ולגדיב לחברה הסביבה להגנת

 המיטבית בטכניקה העומדים ציוד לרכיבי בנזן זורם בהם ציוד רכיבי ולהחליף פליטות הפחתת אמצעי, בנזן לפליטות
 זה  ובכלל,  החברה  ידי  על  מתוכננים  הדממות  למועדי  חופפים אינם,  בחלקם  אשר, בצו  שנקבעו   זמנים  בלוחות  הזמינה

,  31.8.2020 מיום יאוחר לא) CCR( רציף קטליטי פרום ובמתקן האיזומריזציה במתקן,  4 גלם  זיקוק במתקן החלפתם
 פועלות  החברותביחס לשנים קודמות,    2019על רקע הפחתה משמעותית בפליטות הבנזן בשנת  ,  הדוח  אישור  למועד

שהחברות לא תגענה  ככל. כאמור שותיו מדרי חלק של ביטול או  להפחתה באשר, הסביבה להגנת המשרד מול
לעמוד בהוראותיו בכפוף לדחיית  נהתוכל ן, הן ייערכו לעמידה בהוראות הצו, ולהערכתכאמורמול המשרד להסכמות 

 מועדים מסוימים הקבועים בו. 

שהוצא על  2008-לחוק אוויר נקי, התשס"ח 45צו מכח סעיף לדוחות השנתיים בדבר  4ג'20בהמשך לאמור בבאור  .2
הורה המשרד לחברה להפסיק את פעולות היצור, האחסון והניפוק של הביטומן    ו ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת

, לאחר תקופת בהוראות היתרי הפליטה שלהבערכים שנקבעו ועד לעמידתה  16.4.2020לה לא יאוחר מיום במפע
הדוח, עם השלמת התקנת המערכת הזמנית, תוצאות דיגום הפליטות ממתקן הביטומן הראו על עמידה בערכי 

ליטה המותרים ובכפוף הפליטה. בהתאם, הודיע המשרד להגנת הסביבה לחברה כי כל עוד אין חריגות מערכי הפ
להוראות הצו, החברה רשאית לבצע פעולות ייצור, אחסון וניפוק של ביטומן. לאור הודעת המשרד כאמור, להערכת 

 .  16.4.2020החברה ההיתר הזמני שנתנה עירית חיפה לחברה ממשיך לחול על מתקן הביטומן גם לאחר 

בקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים מעיריית חיפה  לדוחות השנתיים בדבר הצורך 5ג'20בהמשך לאמור בבאור  .3
לצורך ביצוע עבודות תחזוקה בקווי הצנרת של החברה וגדיב על רקע הנחיות שניתנו לחברה על ידי המשרד להגנת  

, בתקופת להפרה של תנאי היתרי רעלים שלהןבשל טענות  2019הסביבה בשימוע שנערך לחברה ולגדיב בדצמבר 
ארעיות של בית המשפט בעתירות שהגישה החברה נגד עיריית חיפה, המתירות ביצוע חלק עיקרי   הדוח ניתנו החלטות

של עבודות התחזוקה. לגבי עבודות אחרות שאינן בעלות השפעה מהותית על הפעילות השוטפת של חברות הקבוצה, 
 נמשך ההליך המשפטי בין הצדדים. 

 יים מאוחדים, באלפי דולר באורים לתמצית דוחות כספיים בינ -בתי זקוק לנפט בע"מ 
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 תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות ושעבודים   תהתחייבויו - 5 באור

 התחייבויות תלויות  .א

ולאחריה  הדוח בתקופת מהותיים םשינויי חלו  לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל' א20לאמור בבאור  בהמשך
 :קבוצת בזן שלאחרות והליכים מנהליים ואחרים  תלויות התחייבויות ,בתביעות

 התחייבויות הנוגעות לאיכות סביבה  .1

מנהליים ואחרים, לרבות   משפטיים  הליכיםמתקיימים    חברות הקבוצה  כנגד  ,השנתייםדוחות  ל   2א'20  בבאור  כמפורט
אזרחיות וכן הוגש כתב אישום כנגד החברה וארבעה מנהלים בעקבות אירוע דליקה במיכל אחסון תביעות והתראות 

 , לגביו הסכימו הצדדים לקיים גישור במקביל לקידום ההליך בבית המשפט. 2016חומרי ביניים בחצר החברה בשנת 

דיני והוראות על מנת לקיים את    שוטףבאופן  פועלות  חברות הקבוצה  לדוחות השנתיים,    4א'20בנוסף, כמפורט בבאור  
 דיני בהוראות וכן הפליטה היתרי בהוראות הקבוצה חברותהדוח, עומדות  למועדהישימים לפעילותן. איכות הסביבה 

להתאמת  באשר הסביבה להגנת המשרד מולפועלות חברות הקבוצה  לגביהם חריגים למעט, אחרות סביבה איכות
 קבועים לביצוען.ההוראות ו/או עדכון לוחות הזמנים ה

החברה, כאו"ל וגדיב קיבלו התראות שונות וזימונים לשימועים מאת המשרד להגנת הסביבה בגין הפרות נטענות של 
. החברות רהיתרי הפליטה, היתרי הרעלים, היתר ההזרמה לים והצווים האישיים שהוצאו להן בתחום איכות האווי

 מנה לשימוע שמתקבלת, ככל שהדבר רלוונטי. מגישות תגובתן למשרד ביחס לכל התראה ו/או הז

המשרד להגנת הסביבה מנהל חקירות במספר נושאים כנגד החברה, כאו"ל וגדיב ובחלק מהחקירות גם כנגד מנהלים 
שכיהנו במועדים הרלוונטיים לחקירה בחברות, לרבות ביחס להפרות נטענות של הצווים האישיים, היתרי רעלים, 

יבה שונים, לרבות היתרי הפליטה שהוצאו לחברות במועדים בהם היו בתוקף ו/או בעקבות הוראות דיני איכות סב
 תקלות שארעו במתקניהן. כמו כן, הוטלו על חברות הקבוצה עיצומים ו/או קנסות בסכומים שאינם מהותיים. 

 יועציהן דעת חוות על המבוססת, הבנות והחברות החברה הנהלות להערכת, האמורים מההליכים לחלק ביחס
,  לפיכך. 31.3.2020 ליום הכספיים הדוחות על , בכלל אם, השפעתם את זה בשלב להעריך ניתן לא, המשפטיים

 הסכומים את נאות באופן להערכתה המשקפות, מהותיים שאינם בסכומים הפרשות בספריה כוללת החברה
 הפרשות  כל  נכללו   לא,  לעיל  כאמור  שפעתםה  את  להעריך  ניתן  שלא  הליכים  ובגין,  50%  על  העולה  בסבירות  שישולמו 

 .הכספיים בדוחות בנדון
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 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ואגרות חוב (המשך)   - 6באור 

 מסגרות אשראי לזמן קצר .ב

 להלן מידע בדבר מסגרות האשראי לזמן קצר של חברות הקבוצה מתאגידים בנקאיים (במליוני דולר):

 
בסמוך למועד  

 (*)אישור הדוח 

 
  במרס 31 ליום

2020 

 

  
     במאוחד מובטחות מסגרות

  311  311 ) 1(היקף המסגרת 
  293  293 ) 2(ניצול בפועל 

     במאוחד מובטחות לא מסגרות
  256  256 ) 3( (החברה בלבד) היקף המסגרת 

  22  22 )דוקור( המסגרת  היקף 
  62  23 ) 4(ניצול בפועל 

 .2020 במאי 21 ליום (*)
 . 31.12.2020מועד אישור הדוח, בתוקף עד ליום ובסמוך ל 31.3.2020ליום  )1(
 ובסמוך למועד אישור הדוח, בהתאמה, לצורך מכתבי אשראי וערבויות בנקאיות. 31.3.2020מליון דולר לימים  10 -וכ 53 -מתוכם נוצלו סך של כ )2(
 .אשראי במסמכי מגובות, למועד הדוח לחברה מסגרות לא מובטחות נוספות שאינן בנוסף )3(
 מכתבי אשראי וערבויות בנקאיות, למעט בדוקור.  רךלצו נוצלו )4(

 

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר  -פט בע"מ בתי זקוק לנ 
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 ) המשך( ושעבודים ערבויות,  אחרים  ואירועים יותהתפתחו , התקשרויות, תלויות התחייבויות - 5 באור

 המשך -התפתחויות ואירועים אחרים   .ג

לא ש  קיבלה גדיב מעירית חיפה, לפיה החליטה העיריהלדוחות השנתיים בדבר הודעה ש  6ג'20בהמשך לאמור בבאור   .4
לחדש את ההיתר הזמני לפי חוק רישוי עסקים לשינוע חומרים מסוכנים בצנרת התת קרקעית שבין גדיב לבין הנמל  

בתקופת הדוח נתן בית המשפט החלטה ארעית לפיה על עירית חיפה לחדש את ההיתר ("ההיתר" ו"הצנרת" בהתאמה),  
בה לחידוש ההזרמה בצנרת. יצוין כי המשרד הזמני כאמור, אם גדיב תעמוד בתנאים שיקבע המשרד להגנת הסבי

וגדיב עמדה בהם עם קביעתם וממשיכה  2020להגנת הסביבה קבע תנאים להזרמה בצנרת עוד בחודש פברואר 
לעמוד בהם, ובהתאם נמשכת הפעלת הצנרת וההזרמה בה. לאחר תקופת הדוח התקבל מעיריית חיפה ההיתר הזמני 

 האמור.

 ערבויות ושעבודים  .ד

לדוחות השנתיים, לא חלו שינויים מהותיים בערבויות ושעבודים של הקבוצה בתקופת הדוח  19לאמור בבאור בהמשך 
 ולאחריה למעט שינויים במהלך העסקים הרגיל בהיקף מכתבי אשראי דוקומנטריים פתוחים לזמן קצר לספקים.

 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ואגרות חוב    - 6באור 

 החברה -ת אמות מידה פיננסיו .א

על החברה החלות לדוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות, כהגדרתן בבאור האמור,  2ג'13בהמשך לאמור בבאור 
(לרבות הלוואות לזמן ארוך  תאגידים בנקאייםמכוח הסכם הסינדיקציה, וכן בהתייחס למרבית הסכמי המימון שלה עם 

 :31.3.2020ליום ומים ו/או היחסים בפועל ומסגרות אשראי מובטחות לזמן קצר). להלן הסכ

 בפועל  סכום/יחס  נדרש סכום/יחס  נדרש  
 1,305.2  750  >    )דולר  במליוני( מאוחד  מנוטרל  עצמי הון

 37.7%  20.0%  >  נטו מאוחד מאזן מסך  מאוחד  מנוטרל  עצמי הון שיעור
  EBITDA - ל במאוחד   )חייבים   של  נכיונות+   נטו פיננסי חוב ( יחס

 מאוחד  מנוטרל
 >  5.0  3.6 

 2.9  1.1  >  במאוחד  וריבית  קרן   כיסוי יחס
  סולו  מחייבות   אשראי   מסגרות  של   מנוצלות   הבלתי   והיתרות   מזומנים 

   )דולר במליוני(
 <  75  697.3 

 

 החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות. 31.3.2020ליום 

חלות על החברה אמות מידה פיננסיות מכוח הסכם   31.3.2020ג' לדוחות השנתיים, ליום  14  -ו   2ג'13  בבאורבנוסף, כמפורט  
הלוואה לזמן ארוך עם תאגיד בנקאי זר שהעמיד מימון לצורך הקמת המידן ושטרי נאמנות של אגרות חוב ציבוריות (סדרות 

בהתייחס להלוואה האמורה ולאגרות החוב האמורות דומות להגדרות ). הגדרות ואופן חישוב אמות המידה י' -, ט' ו ו' ה', ד',
ואופן חישוב אמות המידה המפורטות לעיל. בהתחשב בכך, להערכת החברה אין זה סביר כי תפר את אמות המידה מול 

 . התאגיד הבנקאי הזר או מול מחזיקי אגרות החוב מבלי להפר את אמות המידה המפורטות לעיל

הסכומים ו/או היחסים  כהגדרתן בשטר הנאמנות, וכן )י' -, ט' ו ו' (סדרות ה',הפיננסיות של אגרות חוב  להלן אמות המידה
 :31.3.2020ליום בפועל 

 בפועל  סכום/יחס  נדרש סכום/יחס  נדרש  
 1,516.5  630  >  (*) הון עצמי מנוטרל (במליוני דולר) 

 45.2%  15%  >  מאוחד  מאזן   מסך  בעלים הלוואות בתוספת   מנוטרל  עצמי הון
 3.6  8  <  במאוחד   שנתי מנוטרל  EBITDA  בממוצע  מחולק  נטו חוב

 707.1  50  >  )דולר במיליוני ( מאוחד  מזומנים ושווי מזומנים
 

 מליון דולר. 600 -ו', הון עצמי מנוטרל נדרש  -בהתייחס לסדרות אגרות חוב ה' ו (*)

 

 באמות המידה הפיננסיות.החברה עומדת  31.3.2020ליום 
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 (המשך)  שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 7באור 

 (המשך) מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדשווי הוגן  .א

  31.3.2019 ליום 
. נ.ע יתרת 

 מתואמת
 הערך 

 בספרים
  הוגן שווי 

 1 רמה
  הוגן שווי 

 2 רמה
 

         : פיננסיות התחייבויות
  748  −  729  729 ) 1( אגרות חוב פרטיות 

  −  539,350  520,571  517,942 ) 2( )1(ט'  -אגרות חוב סחירות סדרות ו' ו 
  −  400,158  368,218  357,839 ) 3( )2( ה'  -אגרות חוב סחירות סדרות ד' ו 
  442,627  −  418,741  439,261 ) 4( הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,315,771  1,308,259  939,508  443,375  
         )2(הנמדדות בשווי הוגן:אגרות חוב 

  −  105,017  105,017  99,695 ' א סדרה  סחירות חוב  אגרות
  −  37,727  37,727  35,496 '  ז  סדרה  סחירות חוב  אגרות
 135,191  142,744  142,744  −  

 

 
 31.12.2019 ליום 

. נ.ע יתרת 
 מתואמת

 הערך 
 בספרים

  הוגן שווי 
 1 רמה

  הוגן שווי 
 2 רמה

  היוון שיעור 
  ששימש
  בקביעת

 ההוגן  השווי
          : פיננסיות התחייבויות

   −  524,870  499,042  496,805 ) 2( )1(ט'  -אגרות חוב סחירות סדרות ו' ו 
   −  482,239  453,827  443,511 ) 3(  )2( ) 1(י'   -אגרות חוב סחירות סדרות ד', ה' ו

 4.95%-4.18%  371,134  −  333,825  370,984 ) 4( הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,311,300  1,286,694  1,007,109  371,134   

          )2(אגרות חוב הנמדדות בשווי הוגן:
   −  36,110  36,110  35,133 ' א סדרה  סחירות חוב  אגרות
   −  38,413  38,413  37,528 '  ז  סדרה  סחירות חוב  אגרות

 72,661  74,523  74,523  −   
 

 לרבות אגרות החוב הפרטיות. 31.3.2019ליום  י' מוצג בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון).-של אגרות החוב סדרות ו', ט' והערך בספרים  )1(
 השווי ההוגן של אגרות החוב הסחירות נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה ליום הדוח.  )2(
 יישום חשבונאות גידור שווי הוגן. בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון) וככל שרלוונטי לאחר מוצג ה' -של אגרות החוב סדרות ד' והערך בספרים  )3(
 לדוחות השנתיים. 1ג'13כמפורט בבאור  2018 -ו 2019יכוי התאמות בגין שינוי תנאי הלוואת הסינדיקציה בשנים ובנמוצג בניכוי עלויות גיוס  בספרים הערך )4(

 

  

 לדוחות השנתיים.   4, ראה באור 2לפרטים נוספים בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות האמורות ברמה 
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 שווי הוגן  -מכשירים פיננסיים  - 7 באור

 שווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד .א

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים 
ויתרות חובה, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, פיקדונות, נגזרים פיננסיים, משיכת יתר מתאגידים בנקאיים, הלוואות 

) והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 'א הות זכות, אגרות חוב סחירות (סדרואשראי לזמן קצר, ספקים, זכאים אחרים ויתר
 .(למעט התחייבויות בגין חכירות), תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם

 להלן השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי:

  31.3.2020 ליום 
. נ.ע יתרת 

 מתואמת
 הערך 

 בספרים
  הוגן שווי 

 1 רמה
  הוגן שווי 

 2 רמה
 

         : פיננסיות התחייבויות
  −  469,294  493,116  491,204 ) 2( )1(ט'  -אגרות חוב סחירות סדרות ו' ו 

  −  497,414  517,654  510,112 ) 3( ) 2) (1(י'   -אגרות חוב סחירות סדרות ד', ה' ו
  298,950  −  328,627  364,317 ) 4( הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 1,365,633  1,339,397  966,708  298,950  
         )2(אגרות חוב הנמדדות בשווי הוגן:

  −  34,690  34,690  33,890 ' א סדרה  סחירות חוב  אגרות
 33,890  34,690  34,690  −  

 
  י' מוצג בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון).-סדרות ו', ט' ושל אגרות החוב הערך בספרים  )1(
 השווי ההוגן של אגרות החוב הסחירות נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה ליום הדוח.  )2(
 יישום חשבונאות גידור שווי הוגן. בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון) וככל שרלוונטי לאחר מוצג ה' -של אגרות החוב סדרות ד' והערך בספרים  )3(
 לדוחות השנתיים. 1ג'13כמפורט בבאור  2018 -ו 2019ובניכוי התאמות בגין שינוי תנאי הלוואת הסינדיקציה בשנים מוצג בניכוי עלויות גיוס  בספרים הערך )4(
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 שווי הוגן (המשך)  -מכשירים פיננסיים  - 7 באור

 היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (המשך) .ב

 31.3.2019 ליום 
 כ"סה  3 רמה  2 רמה  )1( 1רמה  

        פיננסיים נכסים
        )2(נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי 

 18,119  −  18,119  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 6,848  6,848  −  − מרווח   בגין נגזרים 

 1,000  −  1,000  − ריבית  החלפת חוזי 
        חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים

 6,561  −  6,561  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 1,458  −  1,458  − מרווח   בגין נגזרים 

 260  −  260  − ריבית  החלפת חוזי 
 2,503  −  2,503  − חוזי  אקדמה 

 −  29,901  6,848  36,749 
        פיננסיות התחייבויות

        נגזרים שאינן
 142,744  −  −  142,744 '  ז', א סדרות  סחירות חוב  אגרות

        חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 8,221  −  8,221  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 2,034  −  2,034  − ריבית  החלפת חוזי 
        חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים

 2,682  −  2,682  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 40  −  40  − אקדמה  חוזי 

 142,744  12,977  −  155,721 
 

 .המתייחסים ההתחשבנות סכומי בניכוי מוצגים, המלאי זמינות עסקת בתום(בסיסי)  מלאי רכישת בגין תזרימית חשיפה /מלאי בגין סחירים נגזרים )1(
לקרן גידור בגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן  נזקף, דולר מליון 18 -(לפני מס) בסך של כ רווח 31.3.2019תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ב )2(

 .(בזכות) מליון דולר 12-כיתרת קרן הגידור (לפני מס) הינה  31.3.2019על ברנט. ליום  FUTURESשל 
 :31.3.2019להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום  )3(

 )0.35%( - 0.73%להיוון הרגל השקלית): ריבית שקלית (משמשת  •
 )1.67%( - 5.08%ריבית שקלית צמודה למדד (משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה):  •
 2.62%-2.01%ריבית דולרית (משמשת להיוון הרגל הדולרית):  •

  31.3.2019שער החליפין (שקל/ דולר) ליום  •
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 (המשך)  שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 7באור 

 היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  .ב

בשיטת הערכה.  הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, על בסיס עיתי, תוך שימוש
 לדוחות השנתיים. 4הרמות השונות הוגדרו בבאור 

 31.3.2020 ליום 
 כ"סה  3 רמה  2 רמה  )1( 1רמה  

        פיננסיים נכסים
        )2(נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי 

 21,667  −  21,667  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 5,892  5,892  −  − מרווח   בגין נגזרים 

 46  −  46  − ריבית  החלפת חוזי 
        חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים

 1,527  −  1,527  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 10,463  −  10,463  − מרווח   בגין נגזרים 

 3,636  −  3,636  − אקדמה  חוזי 
 −  37,339  5,892  43,231 

        פיננסיות התחייבויות
        שאינן נגזרים

 34,690  −  −  34,690 ' א סדרה  סחירות חוב  אגרות
        חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 19,725  −  19,725  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 5,993  −  5,993  − ריבית  החלפת חוזי 

        חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 299  −  299  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 7,000  7,000  −  − נגזרים  בגין  מלאי   
 213  −  213  − אקדמה  חוזי 

 34,690  26,230  7,000  67,920 
 

 .המתייחסים ההתחשבנות סכומי בניכוי מוצגים, המלאי זמינות עסקת בתום(בסיסי)  מלאי רכישת בגין תזרימית חשיפה /מלאי בגין סחירים נגזרים )1(
לקרן גידור בגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן  נזקף, דולר  מליון 27 -(לפני מס) בסך של כ הפסד 31.3.2020בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  )2(

 31.3.2020ליום מליון דולר.  4 -נזקפה יתרת קרן גידור (בחובה) למלאי בסך של כ 2ב'5עם סיום עסקת הזמינות הקודמת כאמור בבאור על ברנט.  FUTURESשל 
  .(בחובה) מליון דולר 16-כ(לפני מס) הינה  בגין עסקת הזמינות החדשה יתרת קרן הגידור

 :31.3.2020להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום  )3(
 )1.90%( - 0.61%ריבית שקלית (משמשת להיוון הרגל השקלית):  •
 1.45%-0.07%דולרית): ריבית דולרית (משמשת להיוון הרגל ה •

  31.3.2020שער החליפין (שקל/ דולר) ליום  •
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה   - 8באור 

, לקוחות  ניכיון  בהסכמי  וגדיב  ל"כאו   הבנות  והחברות  החברה  התקשרויות  בדבר  השנתיים  לדוחות'  ב6  בבאור  לאמור  בהמשך .א
           31.12.2019חובות לקוחות בהיקף זניח (לימים  IFRS 9 להוראות בהתאם וגדיב ל"כאו , החברה גרעו  31.3.2020 ליום

 , בהתאמה).דולר מליון 256 -וכ 100 -סך של כ 31.3.2019 -ו 

  84-של אגרות חוב (סדרה י') בהיקף של כב' לדוחות השנתיים, בתקופת הדוח בוצעה הרחבה 14בהמשך לאמור בבאור  .ב
להחלפת קרן וריבית   SWAPמליון דולר (נטו מעלויות הנפקה). בד בבד עם הרחבת אגרות החוב, התקשרה החברה בעסקת  

(לרבות קיבוע הריבית הדולרית) לצורך צמצום חשיפת מטבע וריבית, ובחרה ליישם כללי חשבונאות גידור תזרים מזומנים. 
 -הינה כ )SWAP -הריבית האפקטיבית בהנפקה האמורה (במונחי ריבית דולרית קבועה לאחר הבאה בחשבון של עסקת ה

4%. 

אישר דירקטוריון החברה (לאחר החלטת ועדת התגמול של   לדוחות השנתיים, בתקופת הדוח  1ב'21בהמשך לאמור בבאור   .ג
 .כתבי אופציה עבור נושא משרה בחברה 2,500,000החברה) הקצאה של 

 . שלילית תחזית עם' -ilA' ל שלה החוב ואגרות החברה דירוג את  (S&P)מעלות הורידה 31.3.2020 ביום .ד

בהפסד מירידת    31.3.2020הנפט הגולמי ובהתאם לכך גם במחירי מוצרי דלק, הכירה הקבוצה ביום  לאור ירידה חדה במחיר   .ה
מליון דולר בגין מלאי מוצרי   67  -מליון דולר בגין מלאי נפט גולמי, כ 36  -מליון דולר, מתוכו סך של כ  106  -ערך מלאי בסך כ

 מליון דולר בגין מלאי מוצרים ארומטים.  3 -דלק וכ

' להלן, אשר התבטאה, בין היתר, חוהשלכותיו כמפורט בסעיף  2020טות נגיף הקורונה ברבעון הראשון של בשל התפש .ו
בירידה חדה במחיר מניית החברה, בירידה בהיקף הזיקוק, בשחיקה של מרווחי הזיקוק, נערכה עבודה לבחינת סכום בר 

, בהתבסס על הערכת שווי של מעריך בלתי IAS 36בהתאם להוראות  31.3.2020ההשבה של נכסי מגזר הדלקים ליום 
 תלוי בעל מומחיות בתחום, ארנסט יאנג (ישראל) בע"מ.  

 - DCFסכום בר ההשבה של נכסי מגזר הדלקים חושב לפי שווי שימוש אשר הוערך לפי שיטת היוון תזרימי מזומנים (
Discounted Cash Flow 1,711  - נכסי מגזר הדלקים נאמד בכ  ). בהתאם להערכת השווי האמורה, סכום בר ההשבה של  

 מליון דולר. לפיכך, לא הוכר הפסד מירידת ערך. 1,414 -מליון דולר והוא עלה על הערך בספרים אשר הסתכם בכ

מתודולוגיית הערכת השווי כוללת מספר הנחות עיקריות אשר היוו בסיס לתחזיות תזרימי המזומנים, בין היתר, מחירי הנפט 
, תחזית השקעות בנכסים קבועים, שיעור היוון ריאלי IHSם המבוססים על תחזיות של חברת הייעוץ הגולמי והתזקיקי

דולר    0.5של    במרווח הזיקוק בשנה מייצגת  . יצוין כי ירידה0%ושיעור צמיחה ארוך טווח של    9%  -לאחר מס אשר נאמד בכ
 מיליון דולר, העולה כאמור על הערך בספרים. 1,492 -שווי שימוש של כב מתבטאת ההייתלחבית, 

 , אירועים אחריםהסביבה איכות בתחום לרבות אחרות ותלויות תביעות, בהתקשרויות התפתחויות בדבר נוספים לפרטים .ז
 .5 באור ראה, ולאחריה הדוח בתקופת בערבויות ושינויים

ה, אשר נכון למועד אישור הדוח, ממשיך להתפשט ברחבי העולם, ולעורר התפרץ בסין נגיף הקורונ 2020בחודש ינואר  .ח
 חוסר וודאות משמעותי. 

לאור התפרצות נגיף הקורונה, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם, לרבות בישראל, וקיים חשש 
כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף   להמשך התמתנות הפעילות הכלכלית הגלובלית והמקומית לתקופות זמן ארוכות.

וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטו באזורים רבים בעולם, לרבות בישראל, צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי 
ניידות והתקהלות של אנשים. בהתאם, החל מתחילת התפרצות נגיף הקורונה חלה ירידה, בין היתר, בהיקף התעבורה 

 ית ויבשתית. אווירית, ימ -העולמית 

 מירידת  מהפסד בעיקר נבע אשר דולר מליון 163 בסך תפעולי הפסדהחברה  רשמההדוח  בתקופתהאמור לעיל,  רקע על
החברה את סכום    בחנהלאמור בסעיף ו' לעיל,    בהמשך,  כן  כמו .  הזיקוק  במרווח  ומירידה' לעיל  ה  בסעיף  כמפורט  מלאי  ערך

 בספרים ולכן לא הוכר הפסד מירידת ערך. מערכה גבוה הוא כילמסקנה  והגיעההדלקים  מגזר פעילותבר ההשבה של 
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 הוגן (המשך) שווי  -מכשירים פיננסיים  - 7 באור

 היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (המשך) .ב

 31.12.2019 ליום 
 כ"סה  3 רמה  2 רמה  )1( 1רמה  

        פיננסיים נכסים
        )2(נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי 

 38,337  −  38,337  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 2,329  2,329  −  − מרווח   בגין נגזרים 

 45  −  45  − ריבית  החלפת חוזי 
        חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים

 6,046  −  6,046  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 2,161  −  2,161  −   מרווח   בגין נגזרים 

 26  −  26  − ריבית  החלפת חוזי 
 −  46,615  2,329  48,944 

        פיננסיות התחייבויות
        שאינן נגזרים

 74,524  −  −  74,524 ' ז', א סדרות  סחירות חוב  אגרות
        חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 2,629  −  2,629  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 3,252  −  3,252  − ריבית  החלפת חוזי 

        חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 15  −  15  − ) 3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 970  −  970  − אקדמה  חוזי 
 74,524  6,866  −  81,390 

 
 .נגזרים סחירים בגין מלאי/חשיפה תזרימית בגין רכישת מלאי (בסיסי) בתום עסקת זמינות המלאי, מוצגים בניכוי סכומי ההתחשבנות המתייחסים )1(
 31.12.2019על ברנט. ליום  FUTURESלקרן גידור בגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של  נזקף דולר  מליון 17 -(לפני מס) בסך של כ רווח 2019בשנת  )2(

 . (בזכות) מליון דולר  11-כיתרת קרן הגידור (לפני מס) הינה 
 : 31.12.2019ום להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית לי )3(

 )0.5%( - 0.74%ריבית שקלית (משמשת להיוון הרגל השקלית):  •
 )1.83%( - 1.78%ריבית שקלית צמודה למדד (משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה):  •
 1.94%-1.45%ריבית דולרית (משמשת להיוון הרגל הדולרית):  •
  31.12.2019שער החליפין (שקל/ דולר) ליום  •
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 המשך   -אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה   - 8באור 

 המשך .ח

ישראל, ליישם הקלות מסוימות במטרה יצוין כי מספר שבועות לפני מועד אישור הדוח החלו מדינות רבות בעולם, לרבות 
לא ניתן להעריך בעת הזו את קצב יישום ההקלות ואת מידת השפעתן על  אולם, להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית

 ההתאוששות מהמשבר הכלכלי.

את על רקע אי הוודאות המשמעותית באשר להמשך התפשטות הנגיף והצעדים שעשויים להיגזר מכך, קיים קושי להעריך  
תחזית הביקוש לסולר, לבנזין ודלק סילוני. יתרה מכך, ככל שהתפשטות הנגיף בעולם ו/או בישראל תימשך, וישובו להינקט 
צעדים מחמירים כך שהירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית תימשך ו/או תתעצם, תגדל ההשפעה השלילית על הביקוש 

 שלילית על מרווחי הזיקוק ו/או הפטרוכימיה. למוצרי דלק ו/או פטרוכימיה, ולפיכך, תתעצם ההשפעה ה

ככל שתחול ירידה בביקוש בשוק המקומי לסולר, בנזין ודלק סילוני, תבחן החברה את הצורך להפניית מכירותיה לשוקי 
יצוא ו/ או לצמצום יבוא הבנזין ככל שרלוונטי, אולם אין וודאות באשר לביקוש למוצרי החברה בשוקי היצוא שלה. יתרה 

, חברות הקבוצה ערוכות לנקיטת פעולות להתאמות רמות המלאי והיקפי הייצור, לרבות צמצום היקפו למקרה שבו מכך
תתמשך ו/או תתעצם הירידה בהיקף הפעילות הכלכלית כנ"ל ו/או הירידה בביקושים ו/או במרווחי השוק. יצוין כי לצמצום 

 הייצור של החברות הבנות.           היקפי היצור של החברה עשויה להיות השפעה גם על היקפי 

ככל שהמפורט לעיל יתממש, יתכן המשך פגיעה משמעותית בתוצאות הפעילות ובתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת של 
אף הפרה, של אמות מידה פיננסיות מסוימות החלות  מסוימיםהקבוצה, שחיקת ההון העצמי שלה וכן הרעה, ובתרחישים 

ימון עם תאגידים בנקאיים. ככל שהפרה כאמור תתממש, החברה תפעל לקבלת הקלה  על החברה מכח הסכמי מ
 מהתאגידים הבנקאיים.

נכון למועד אישור הדוח, אין ביכולת החברה להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעות האפשריות של התפרצות הנגיף על 
  תוצאות פעילות הקבוצה.

וכן מ"מ מנכ"ל   לל הדירקטורים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים,לאחר תקופת הדוח הודיעו יו"ר הדירקטוריון וכ .ט
משכרם    10%או, לפי העניין, על    1מהגמול המגיע להם מהחברה   10%על    החברה ויתר חברי הנהלת החברה, כי הם מוותרים

 .2020סוף שנת ועד  2020חודש יוני מתחילת בגין התקופה   ,השוטף (למעט הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים)

 

 

 

 

 

 

 

 
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  ב הקבוע המינימלי הגמול  מעל לדירקטורים הגמול  עומד ל"הנ הויתור  לאחר   גם כי  יצוין  1

   .2000-לדירקטור חיצוני), תש"ס
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ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו צמאי ע ת  מו ר פי דות של  ג  המאו
KPM -ב G International  Cooperative ("KPMG International")  .ישות שוויצרית 
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 לכבוד
                         בעלי המניות של בתי זיקוק לנפט בע"מ

 א.נ.,
 

ד לתקנות 38דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  הנדון:  
                         1970 -ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

                             מבוא
ך (דוחות תקופתיים ד לתקנות ניירות ער38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופה של   2020במרס  31החברה), ליום  –של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  1970  -ומיידיים), התש"ל 
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון  .שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך

ביניים הנפרד לתקופת ביניים זו וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי ה
 .בהתבסס על סקירתנו

 
  היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי   2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות 

כבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי  ביניים מור
סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם 

משמעותיים לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים ה
 שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
  מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך,  
ות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ד' לתקנות נייר 38מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 –  1970 . 
 

   פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)
למידע הכספי הנפרד (לרבות בדרך   3לאמור בבאור  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב  

  2020במרס  31יום ) לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ל1ג'( 5- ) ו1א'( 5של הפניה לאמור בבאור 
) בדבר הליכים 2019) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 3ג'( 20 -) ו4), (2א'(20ולאמור בבאור 

משפטיים, מנהליים ואחרים, תלויות אחרות וכן חוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, אשר להערכת 
להעריך בשלב זה את השפעת האמור  הנהלת החברה, המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא ניתן

 לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים. 
 
 

 סומך חייקין
  רואי חשבון
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 באלפי דולר הנפרד, על המצב הכספי ביניים  נתוניםתמצית  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  ליום 
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

       שוטפים נכסים
  397,775  386,167  679,689 מזומנים  ושווי מזומנים
  87,333  98,004  12,301 פקדונות
  308,315  251,019  326,465   לקוחות 
  89,023  80,051  102,862 חובה   ויתרות אחרים חייבים 
  14,458  14,705  23,444 פיננסיים  נגזרים 
  662,321  566,889  236,003   מלאי 

  1,559,225  1,396,835  1,380,764 שוטפים  נכסים כ"סה
       שוטפים שאינם נכסים

  1,097,274  1,052,028  1,106,083 נטו , מוחזקות חברות  בגין השקעות

  41,071  39,005  34,163 מ "בע חיפה מוקדמת   פנסיה לחברת הלוואה

  40  645  10,584 ארוך  לזמן  חובה   ויתרות הלוואות

  10,000  10,000  10,000 מוחזקות לחברות ארוך לזמן  הלוואות

  34,486  19,715  19,258 פיננסיים  נגזרים 
  1,260,653  1,265,880  1,250,010 נטו, קבוע רכוש
  109,924  111,147  109,517 נטו , שימוש  זכות נכסי

  17,061  14,143  13,654 נטו , נדחות והוצאות מוחשיים בלתי  נכסים
  2,570,509  2,512,563  2,553,269 שוטפים  שאינם נכסים כ"סה
  4,129,734  3,909,398  3,934,033 נכסים כ"סה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 אנה ברנשטיין   שלומי בסון  עובדיה עלי

 יו"ר הדירקטוריון 
 כללי (זמני)מנהל מ"מ  

 סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב 

 

 

 . 25.05.2020ב' בסיוון, תש"פ,  :נפרד ביניים מידע כספיתאריך אישור תמצית 
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 נתונים על המצב הכספי ביניים הנפרד (המשך), באלפי דולר  תמצית -בתי זקוק לנפט בע"מ 
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 ר  באלפי דולהנפרד (המשך),  על המצב הכספי ביניים  נתוניםתמצית  -בתי זקוק לנפט בע"מ 
  ליום 
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

       שוטפות התחייבויות
  229,579  249,610  445,970 )שוטפות חלויות   כולל( ואשראי הלוואות
  873,939  649,122  608,410   ספקים 
  115,154  136,983  118,637 זכות  ויתרות  אחרים  זכאים
  3,775  7,668  12,829 פיננסיים  נגזרים 

  6,401  5,836  5,244 הפרשות 
  1,228,848  1,049,219  1,191,090 שוטפות התחייבויות כ"סה

       שוטפות שאינן התחייבויות
  289,349  343,870  284,151 נטו, בנקאיים  לתאגידים  התחייבויות

  842,290  846,462  884,163   נטו, חוב  אגרות
  85,283  77,387  78,366  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  2,444  5,309  20,188 פיננסיים  נגזרים 
  38,105  32,923  32,839 נטו , לעובדים הטבות

  102,674  80,593  70,348 נטו , נדחים  מיסים   התחייבויות
  160,000  75,000  175,000 )3 באור ראה( מוחזקות מחברות  ארוך לזמן  הלוואות

  1,520,145  1,461,544  1,545,055 שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
  2,748,993  2,510,763  2,736,145  התחייבויות כ"סה
        הון
  807,604  807,356  807,604   מניות  הון

  32,761  32,663  32,761 מניות  על  פרמיה
  38,983  38,724  (3,140) הון  קרנות
  501,393  519,892  360,663   עודפים  יתרת

  1,380,741  1,398,635  1,197,888   הון כ"סה
  4,129,734  3,909,398  3,934,033 והון התחייבויות כ"סה

 

 

 

 תמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים נפרד, באלפי דולר  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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 באלפי דולר תמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים נפרד,  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

    ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

 לשנה
   שהסתיימה  

 ביום

 

 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

  5,691,223  1,364,631  1,234,410 הכנסות
  (5,492,614)  (1,281,258)  (1,398,121) המכירות  עלות
  198,609  83,373  (163,711) גולמי )הפסד ( רווח 

  (39,181)  (9,532)  (8,377) ושיווק  מכירה הוצאות
  (28,897)  (7,695)  (4,934)    וכלליות  הנהלה הוצאות
  (4,811)  (316)  (1,971) נטו , אחרות הוצאות

  125,720  65,830  (178,993) תפעולי )הפסד ( רווח 
  26,503  2,679  18,306 מימון  הכנסות
  (123,915)  (32,793)  (28,321) מימון  הוצאות
  (97,412)  (30,114)  (10,015) נטו, מימון הוצאות

  80,640  33,303  12,902 ממס  נטו, מאוחדות  חברות ברווחי   החברה חלק 
  108,948  69,019  (176,106) הכנסה  על  מיסים לפני )הפסד ( רווח 

  (9,608)  (6,371)  30,368 הכנסה על  מיסים )הוצאות( הכנסות
  99,340  62,648  (145,738) לתקופה נקי )הפסד ( רווח 

    : והפסד  לרווח  שיועברו אחר כולל )הפסד ( רווח  פריטי
  תזרימי  גידור של   ההוגן בשווי השינוי  של  האפקטיבי החלק 

  15,110  14,369  (37,465)   ממס   נטו, מזומנים
  677  (886)  520 ממס   נטו, הוגן  שווי  גידור בעלויות   שינוי
  1,673  5,060  (5,737) ממס  נטו, מוחזקות חברות  בגין   אחר כולל(הפסד)  רווח
  נטו, והפסד  לרווח  שיועבר לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח 
  17,460  18,543  (42,682) ממס 

    : והפסד  לרווח  יועברו שלא אחר כולל )הפסד ( רווח  פריטי
  (4,688)  (1,426)  3,432 ממס  נטו, מוגדרת הטבה תכנית  של מחדש  מדידה

  רווח  דרך הוגן לשווי  שיועדו חוב אגרות של  הוגן בשווי   נטו שינוי
  1,810  (281)  410   ממס  נטו, האשראי בסיכון לשינוי  המיוחס, והפסד

  (2,583)  (654)  1,576 ממס  נטו, מוחזקות חברות  בגין   אחר כולל )הפסד( רווח
  נטו, והפסד  לרווח  יועבר שלא לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח 
  (5,461)  (2,361)  5,418 ממס 

  11,999  16,182  (37,264) ממס  נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד ( רווח  כ"סה
  111,339  78,830  (183,002) לתקופה כולל )הפסד ( רווח 
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 תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים הנפרדים, באלפי דולר  -בתי זיקוק לנפט בע"מ 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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 הנפרדים, באלפי דולר מזומנים ביניים ה על תזרימי  נתוניםתמצית  - בתי זיקוק לנפט בע"מ 

  ביום  שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
 שהסתיימה   לשנה

  ביום 
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
  99,340  62,648  (145,738) לתקופה נקי )הפסד ( רווח 

    :שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
 סעיף   –' א נספח(  מזומנים בתזרים   כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

  141,006  52,366  93,273 )'א
 (52,465)  115,014  240,346  

 והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
  (34,814)  (109,218)  53,920   )'ב  סעיף  –' א נספח(

  (696)  (142)  (535)   נטו, ששולם הכנסה מס
  204,836  5,654  920 שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

       השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
  6,144  1,531  1,740 שהתקבלה  ריבית
  1,342  581  269 מוחזקות  מחברות  שהתקבלה ריבית
  (40,245)  (54,653)  76,047 נטו, בפיקדונות  שינוי
  7,097  20,825  (34,730) נטו , מוחזקות חברות עם  השקעה מפעילות במזומנים  שינוי
  4,118  −  4,233 ח "מפמ הלוואה החזר

  (95,684)  (20,656)  (23,814) ) 1( רכישת נכסים קבועים כולל טיפול תקופתי 
  242  242  − אחר 

  (116,986)  (52,130)  23,745 השקעה  מפעילות שנבעו )לפעילות  ששימשו( נטו מזומנים
       מימון  פעילותמ מזומנים תזרימי
  −  −  240,197 נטו, קצר  לזמן  אשראי

  19,237  12,912  (21,578) נטו, ומאחרים מלקוחות  בפיקדונות   שינוי
  (103,188)  (16,199)  (15,415)   ששולמה ריבית
  (5,610)  (85)  − מוחזקות  לחברות ששולמה ריבית

  8,071  979  2,379 נטו, בנגזרים עסקאות
  14,225  6,747  194 נטו, מוחזקות  חברות עם מימון  מפעילות במזומנים  שינוי
  115,000  30,000  15,000 מוחזקות  מחברות  ארוך לזמן   הלוואות קבלת 
  100,000  100,000  − ארוך  לזמן  מבנקים   הלוואות קבלת 

  (68,871)  (11,656)  (6,667) ) 2(פירעון הלוואות מבנקים לזמן ארוך, לרבות פרעון מוקדם 
  (185,254)  (42,537)  (41,801)   חוב   אגרות פירעון
  116,259  −  83,957 גיוס עלויות בניכוי , חוב  אגרות הנפקת
  (135)  (32)  (18) חכירות  בגין   התחייבויות תשלום 
  (50,000)  −  − ששולם   דיבידנד

  (40,266)  80,129  256,248   מימון  )לפעילות ששימשו( מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  47,584  33,653  280,913 מזומנים ושווי במזומנים נטו גידול

  (2,873)  (550)  1,001   מזומנים  ושווי  מזומנים  יתרות  על  החליפין בשער תנודות השפעת
  353,064  353,064  397,775 התקופה לתחילת   מזומנים ושווי מזומנים
  397,775  386,167  679,689 תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

 .מליון דולר, בהתאמה 3 -וכ 14 -בגין היטלים בסך של ככולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה  31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום  )1(
  ר.מליון דול 5-כולל פירעון מוקדם בסך של כ 31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום  )2(

 

 

 

 רימי המזומנים ביניים הנפרדים (המשך), באלפי דולר תמצית נתונים על תז -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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 הנפרדים (המשך), באלפי דולר מזומנים ביניים  ה על תזרימי  נתוניםתמצית  - בתי זקוק לנפט בע"מ 
 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת –נספח א' 

  ביום  שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
  שהסתיימה לשנה

  ביום
 31.3.2020  31.3.2019  31.12.2019  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

    מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות. א
  91,777  21,899  27,412 והפחתות  פחת

  4,811  316  1,971 נטו , אחרות הוצאות
  −  −  102,430 )5 באור  ראה( מלאי   ערך מירידת הפסד

  91,910  27,993  18,387   נטו, מימון הוצאות
  25,826  30,058  (14,654) ומרווחים  מלאי   נגזרי בגין בפקדונות ותנועה הוגן בשווי   שינוי
  (2,119)  (999)  918 ח" לפמ הלוואה של   הוגן בשווי   שינוי
  (80,640)  (33,303)  (12,902) נטו , מוחזקות חברות  ברווחי חלק 

  (167)  31  79 מניות  מבוסס   תשלום עסקאות
  9,608  6,371  (30,368) הכנסה על  מסים )הכנסות( הוצאות

 93,273  52,366  141,006  
    והתחייבויות נכסים בסעיפי  שינויים. ב

  (69,177)  (11,881)  (18,150)   בלקוחות  שינוי
  (25,329)  (40,022)  12,622 חובה   ויתרות אחרים בחייבים   שינוי
  (224,821)  (129,389)  323,888 )מלאי ערך  מירידת  הפסד  ללא( במלאי  שינוי
  279,354  63,948  (256,345) בספקים   שינוי
  2,957  7,222  (6,914) והפרשות  זכות  יתרות, אחרים בזכאים  שינוי

  2,202  904  (1,181) לעובדים   בהטבות  שינוי

 53,920  (109,218)  (34,814)  
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 מידע נוסף לתמצית מידע כספי ביניים נפרד  -בתי זקוק לנפט בע"מ 
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 כספי ביניים נפרד מידע נוסף לתמצית מידע   -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 מידע נוסף 

 כללי .1

לתקנות ניירות והתוספת העשירית  ד'  38תקנה  הוראות  בהתאם לביניים של החברה נערך  כספי נפרד  המידע  תמצית ה .א
. יש לקרוא בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד  1970  – ידיים), התש"ל  יערך (דוחות תקופתיים ומ

וביחד עם תמצית הדוחות  ,(להלן: "הדוחות השנתיים") 31.12.2019אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 
 (להלן: "הדוחות המאוחדים"). 31.03.2020הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

 הגדרות: .ב

 בתי זקוק לנפט בע"מ. – החברה 

 חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.  – חברות מוחזקות 

 מדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםעיקרי ה .2

טו בבאור המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פור
 בדוחות המאוחדים. 3בדוחות השנתיים ובבאור  3

 תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות ושעבודים  תהתחייבויו .3

 בדוחות המאוחדים. 5לפרטים ראה באור 

הינה יתרת קרן ההלוואה לזמן ארוך שהתקבלה מכאו"ל  31.03.2020ה' לדוחות השנתיים, ליום 7בהמשך לאמור בבאור 
 מליון דולר.  175

 אמות מידה פיננסיות ומסגרות אשראי לזמן קצר  .4

 .מאוחדיםהדוחות ב 6באור  ראהלפרטים 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה   .5

 .מאוחדיםהדוחות ב 8-ו  5באורים  ראה לפרטים

 

910



חלק ד'

 דוח רבעוני בדבר
 אפקטיביות הבקרה הפנימית

על הדיווח הכספי

2 1



 

 הכספי  הדיווח על  הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 ג(א):38 תקנה לפי הגילוי ועל

 

התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה   – , בפיקוח ועדת מאזן וביקורת והדירקטוריון של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  ההנהלה
 בתאגיד.של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 :הם ההנהלה חברי, זה לעניין

 .וביטחון סביבה איכות, בטיחות, אנוש משאבי"ל וסמנכ מ"מ מנהל כללי (זמני) –  בסון שלומי .1

 סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב. –  ברנשטיין אנה .2

 :הדוח במועד בזן הנהלת חברי יתר .3

 משנה למנכ"ל (זמני) וסמנכ"ל יחידות עסקיות פוליאולפינים וארומטים. –  אלמגור אסף

 סמנכ"ל יחידה עסקית דלקים.   –  גרץ יריב

 סמנכ"ל תכנון משולב וסחר. - כהן-פשר לימור

 סמנכ"ל טכנולוגיות ופרויקטים. –  נמרוד ירון

 סמנכ"ל שיווק ומכירות ורכש והתקשרויות. –  חנא מארק

 ). 01.04.2020היועץ המשפטי (מיום  – אבירם גביש 

 מזכיר החברה. – אליהו מורדוך 

 ונושא הכללי  המנהל בידי תוכננו  אשר, בתאגיד הקיימים  ונהלים בקרות  כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על  פנימית בקרה
 דירקטוריון  בפיקוח,  האמורים  התפקידים  את  בפועל  שמבצע  מי  בידי  או ,  פיקוחם  תחת  או   הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה
, הדין להוראות בהתאם הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס ביטחון של  סבירה מידה לספק נועדו  אשר, התאגיד

 במועד ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף הדין הוראות פי על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח
 .בדין הקבועים ובמתכונת

  ומועבר  נצבר, כאמור לגלותו  נדרש שהתאגיד מידע כי להבטיח שתוכננו  ונהלים בקרות, השאר בין, כוללת הפנימית הבקרה
 התפקידים את בפועל שמבצע למי או  הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ולנושא הכללי למנהל לרבות, התאגיד להנהלת

 .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת, האמורים

 מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון לספק מיועדת אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על  פנימית בקרה, שלה המבניות המגבלות בשל
 .תתגלה או  תימנע בדוחות מידע השמטת או 

 שנסתיימה לתקופה התקופתי לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה  אפקטיביות בדבר השנתי בדוח
העריכו הדרקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בדבר הבקרה הפנימית האחרון),  השנתיהדוח  – (להלן  31.12.2019 ביום

היא    31.12.2019ליום    בתאגיד. בהתבסס על הערכה זו, הדרקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור
 .אפקטיבית

 של  האפקטיביות הערכת את לשנות כדי בהם שיש עניין או  אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 ;האחרוןשהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית  כפי, הפנימית הבקרה

  ההנהלה  לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס, האחרון הפנימית הבקרה בדבר השנתי בדוח האמורהדוח, בהתבסס על  למועד
 ;אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, לעיל כאמור והדירקטוריון
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 ):2ג(ד)(38 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת .ב

 :כי מצהירה, ברנשטיין אנה, אני  

את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של בתי זיקוק  בחנתי )1
 ;"הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים") – (להלן  2020של שנת  הראשוןהתאגיד) לרבעון  – לנפט בע"מ (להלן 

  לא  מצג כל  כוללים אינם יםהביני לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי )2
 הנסיבות  לאור,  בהם  שנכללו   שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא מהותית  עובדה  של  נכון

 .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו  לא, מצגים אותם נכללו  שבהן

, נאות  באופן  משקפים  הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  כספי  והמידע  ביניים הכספיים  הדוחות,  ידיעתי  לפי )3
 לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות

, התאגיד דירקטוריון של וביקורת מאזן ולוועדת התאגיד לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי )4
 :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  את )א(
הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול 
בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 

סכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות ל
 – הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

 או  במישרין לו שכפוף מי או  הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל )ב(
 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית  בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 :בתאגיד אחרים עם יחד או  לבד, אני )5

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי )א(
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות 

, , ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות2010-כספיים שנתיים), התש"ע
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

– 

 להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או , ונהלים בקרות קבעתי )ב(
 בהתאם לרבות ,הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן
 .מקובלים חשבונאות לכללי

הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח הרבעוני האחרון לבין מועד  לא )ג(
דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר 

טוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירק
 הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

 .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

25.5.2020 

  

  

 ברנשטיין,                          אנה

 סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב

   

 

 :מנהלים הצהרות

 ):1ג(ד)(38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת .א

 :כי מצהיר, בסון שלומי, אני 

 – (להלן  2020של שנת  הראשוןהתאגיד) לרבעון  – את הדוח הרבעוני של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  בחנתי )1
 הדוחות).

 מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות, ידיעתי לפי )2
 לתקופת בהתייחס מטעים יהיו  לא, מצגים אותם נכללו  שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו  שהמצגים כדי הנחוץ

 .הדוחות

, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי )3
 מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את

 .הדוחות

, התאגיד דירקטוריון של וביקורת מאזן ולוועדת התאגיד לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי )4
 :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  את )א(
ספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם הדיווח הכ

או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 
 –בהתאם להוראות הדין. וכן 

  או  במישרין לו  שכפוף מי או  ללי הכ המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין , תרמית כל )ב(
 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית  בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 :בתאגיד אחרים עם יחד או  לבד, אני )5

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  קבעתי )א(
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות 

ך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהל2010-כספיים שנתיים), התש"ע
 – תקופת ההכנה של הדוחות. וכן 

 להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או , ונהלים בקרות קבעתי )ב(
 בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן
 .מקובלים חשבונאות לכללי

הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח הרבעוני האחרון לבין מועד  לא )ג(
דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

 .דין כל פי על, אחר אדם כל ריותמאח או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 

25.5.2020     

              
   

 בסון  שלומי     

 מ"מ מנהל כללי (זמני)               
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