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 ) תיאור עסקי התאגיד(' עדכון פרק א 
  2010לשנת ") החברה: "להלן(מ "לדוח התקופתי של קבוצת דלק בע

  

  כללי .1

 2011של שנת  השניהעדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון 

עודכן במסגרת דוח החברה ואשר לא  ועד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי

בדוח ) תיאור עסקי התאגיד(' העדכון מתייחס למספרי הסעיפים בפרק א. 2011לרבעון הראשון של שנת 

  .בוובא להוסיף על האמור   2010התקופתי לשנת 

  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

תמורה מיידית ₪ מליוני  471.2-גייסה החברה כ 2011יולי חודש ב, התקופתי לדוח 1.1.4בהתייחס לסעיף 

אגרות החוב הונפקו בדרך של הרחבת סדרות (בהנפקה לציבור של אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב 

ח ערך נקוב "ש 178,503,000הנפיקה החברה  , 2011ביולי  25בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  .)קיימות

ח ערך נקוב "ש 100-לכל אחד הניתנים למימוש  )16סדרה (אופציה כתבי  892,515-ו )'סדרה טו(אגרות חוב 

-ו' ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה יח"ש 262,340,000וכן  ,2011בספטמבר  6עד ליום  )'סדרה טו(אגרות חוב 

 )'יחסדרה (ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 100- לכל אחד הניתנים למימוש  )17סדרה (כתבי אופציה  1,311,700

: אסמכתא' מס( 2011ביולי  26לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום . 2011בספטמבר  6עד ליום 

  .המובא בזאת על דרך ההפניה) 2011-01-222606

  

  

  חלוקת דיבידנדים .3

בסכום  הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד 2011 במאי 30 ביום, התקופתי לדוח 1.4.1בהתייחס לסעיף 

ראו דוח מיידי של , לפרטים נוספים .שולם הדיבידנד 2011 ביוני 30 ביום, ח"מיליון ש 105- כ כולל של

אשר המידע בו מובא בזאת בדרך של , )2011-01-168360אסמכתא ' מס( 2011 מאיב 30החברה מיום 

  .הפנייה

  

  תחום מוצרי הדלק בישראל .4

בעלת השליטה , פטרוליוםדלק פרסמה  2011ביולי  12 ביום, לדוח התקופתי 1.8בהתייחס לסעיף   .א

: להלן( 26.7.2011תוקנה על ידה ביום כפי שהצעת רכש מלאה למניות דלק ישראל  ,בדלק ישראל

מניות  1,099,699 רכשה דלק פטרוליום, במסגרת הצעת הרכש. ")פטרוליוםהרכש של דלק  הצעת"

ומזכויות  מהונה המונפק והנפרע של דלק ישראל 9.69% -המהוות כ, רגילות של דלק ישראל

 -כך שמיד לאחר רכישה זו מחזיקה דלק פטרוליום ב,  ₪אלפי  111,070 -בתמורה לכ,  ההצבעה בה

מהונה המונפק והנפרע של דלק ישראל  86.9% - המהוות כ, מניות רגילות של דלק ישראל 9,861,473

  . בדילול מלא 82.08% - ומזכויות ההצבעה בה וכ

מניות  45,317,  )תשובה(מכר מר אלעד שרון , פטרוליום במסגרת ההיענות להצעת הרכש של דלק

מהון המניות המונפק והנפרע של דלק  0.40% - המהוות כ, א"כ. נ.ע₪  1רגילות של דלק ישראל בנות 

  . ₪אלפי  4,577 -בתמורה לכ, בדילול מלא 0.38% -ישראל ומזכויות ההצבעה בה וכ

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון דלק  29.5.2011ביום , לדוח התקופתי 1.8.12בהתייחס לסעיף   .ב

 2010בגין שנת , מר משה עמית, ר הדירקטוריון"ליו₪ אלפי  200לאשר הענקת בונוס בסך , ישראל
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ביום . 2010בגין שנת ₪ אלפי  200בסך , מר אבי בן אסאייג, ל דלק ישראל"והענקת בונוס למנכ

  . די האסיפה הכללית של החברהי-אושר הבונוס האמור למר משה עמית על 24.7.2011

כתבי אופציה אשר הוקצו  23,228פקעו  31.7.2011ביום , לדוח התקופתי) ד(1.8.12בהתייחס לסעיף   .ג

פי -כתבי אופציה אשר הוקצו על 19,800של דלק ישראל ופקעו  2007פי תוכנית האופציות לשנת - על

  . של דלק ישראל 2009תוכנית האופציות לשנת 

, החליט דירקטוריון דלק ישראל 12.6.2011יצוין כי ביום , לדוח התקופתי) א(1.8.15בהתייחס לסעיף   .ד

לאשר את , 9.6.2011לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של דלק ישראל בישיבתה מיום 

מהונה של חברת  1.75% -המהוות כ יההתקשרות דלק ישראל בהסכם למכירת חלק מהחזקות

Delek Hungary Ltd  העסקה: "להלן(בעלת השליטה הישירה בדלק ישראל , פטרוליוםלדלק .("

  . ידי האסיפה הכללית של דלק ישראל- אושרה העסקה על 24.7.2011ביום 

יצוין כי במקביל למהלכי שינוי ייעוד המקרקעין למגורים , לדוח התקופתי) ג(1.8.15בהתייחס לסעיף   .ה

ל משאים ומתנים עם גורמים שונים מנהלת דלק ישרא, אותם בוחנת דלק ישראל בימים אלו

רווח ההון האפשרי בניכוי מס לדלק ישראל . למכירת המקרקעין של מסוף פי גלילות בירושלים

וזאת כתלות בתנאים שיוסכמו עם ₪ מיליון  45 -עד לכ₪ מיליון  35 - מוערך בטווח שבין כ, מהעסקה

את לוחות הזמנים להשלמת לא ניתן להעריך בשלב זה . ככל שיוסכמו, רוכשים פוטנציאלים

  . את סיכויי השלמתם או את תוצאותיהם, המגעים

הודיעה מעלות על הורדת דירוג אגרות  12.6.2011ביום , לדוח התקופתי) ד(1.8.16בהתייחס לסעיף   .ו

ביום . ועדכנה את תחזית הדירוג ליציבה משלילית" -ilA" - של דלק ישראל ל) 'ב-ו' סדרות א(החוב 

) ilA-/Stable(כי לא חל שינוי מיידי בדירוג או בתחזית של דלק ישראל , ה מעלותהודיע 14.7.2011

הודיעה מעלות על הכנסת דירוג אגרות  2.8.2011ביום . בעקבות הצעת הרכש של דלק פטרוליום

  . עם השלכות שליליות CreditWatch  -ל דלק ישראלשל ) 'ב-ו' סדרות א(החוב 

דלק ישראל פנתה באמצעות בנק השקעות למספר , התקופתי לדוח) ב"י(1.8.22בהתייחס לסעיף   .ז

גורמים בינלאומיים במטרה להיכנס לדיונים עמם לגבי שיתוף פעולה אפשרי בנוגע למתקן האחסון 

לרבות , ייתכנו מתווים שונים לשיתוף פעולה עם גורם בינלאומי"). המתקן: "להלן(והניפוק באשדוד 

להעריך בשלב זה לוחות זמנים משוערים או את תוצאות  לא ניתן. אפשרות הכנסת שותף במתקן

 . שדלק ישראל החלה בו, אם בכלל, ההליך

התקבלה במשרדי דלק ישראל טיוטת  1.8.2011ביום , לדוח התקופתי) ו"ט(1.8.23בהתייחס לסעיף   .ח

שנשלח ") טיוטת דוח השימוע: "להלן(דוח לשימוע בנוגע למרווח השיווק של הבנזין בתחנות הדלק 

נהל יבהתאם לטיוטת הדוח לשימוע ממליץ מ. ידי מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות- על

כולל (אגורות  22 -בשירות עצמי בכ 95להקטין את מרווח השיווק לבנזין אוקטן , בין היתר, הדלק

 ). מ"כולל מע(אגורות  15 -ובשירות מלא בכ) מ"מע

, מבדיקות ונתונים הקיימים בידי דלק ישראל ושנמסרו למינהל הדלק לצורך בחינת מרווח השיווק

הגישה דלק  2011באוגוסט  15ביום . לדעת דלק ישראל אין כל מקום להפחתה במרווח השיווק

" הליך השימוע"כי , בין היתר, ישראל את התייחסותה לטיוטת הדוח השימוע ובמסגרתה טענה

לא ניתן לחברה פרק זמן סביר להגיב לטיוטת דוח , אינו סביר ובכלל זה, יין שבנדוןשהתקיים בענ

כמפורט לעיל סומנה , כי המלצת טיוטת דוח השימוע בקשר עם הפחתת מרווח השיווק, השימוע

כי , כי טיוטת דוח השימוע חסרה הנמקות נדרשות, ונקבעה מראש וכי מדובר בשימוע למראית עין

כוללת טעויות חישוב וכן הוצאות מהותיות של דלק ישראל שלא נלקחו בחישוב  טיוטת דוח השימוע

כי החלטה בקשר עם הפחתת מרווח השיווק כמפורט , עוד טענה דלק ישראל. בטיוטת דוח השימוע
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, זאת מאחר, הינה בלתי סבירה בעליל ולפיכך הינה חסרת סמכות ובלתי חוקית, ככל שתתקבל, לעיל

לצות טיוטת דוח השימוע בדבר הפחתת מרווח השיווק ישפיע לרעה באופן שיישום דווקני של המ

באוגוסט נערך לחברה שימוע בפני ועדת  17ביום . מהותי על תוצאותיה הכספיות של דלק ישראל

בו החברה הציגה את , המחירים המורכבת מנציגי משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות

טות הסופיות של ועדת המחירים צפויות להתפרסם עד החל(עמדתה ביחס לטיוטת הדוח לשימוע 

  ).2011לסוף חודש אוגוסט 

תחליט ) של משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות(ככל שועדת המחירים הבין משרדית 

צפוי הדבר להשפיע ,   )95לליטר בנזין אוקטן (להפחית את מרווח השיווק בהפחתות האמורות לעיל 

היקף ההשפעה ייגזר מהיקף , יצוין כי. דלק ישראל ותוצאות פעולותיה לרעה באופן מהותי על עסקי

ההפחתה עליו יוחלט בסופו של דבר ומכלול הפעולות שתצליח דלק ישראל ליישם למיתון היקף 

  . ההשפעה הכספית של הורדת מרווח השיווק

  תחום האנרגיה .5

 הצעת רכש חליפין פרסמה החברה ,2011באוגוסט  3ביום , לדוח התקופתי 1.11בהתייחס לסעיף   .א

רכישת מניות דלק אנרגיה בתמורה ליחידות השתתפות של השותפויות המוגבלות דלק למלאה 

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה , קידוחים ואבנר חיפושי נפט בדרך של הצעת רכש מלאה

' מס( 2011 באוגוסט 8מיום דוח מיידי מתקן , )2011-01-230001אסמכתא ' מס( 2011 באוגוסט 3מיום 

) 2011-01-237594אסמכתא ' מס( 2011 באוגוסט 10דוח מיידי מתקן מיום , )2011-01-234978אסמכתא 

בזאת על דרך ים המובא) 2011-01-246666אסמכתא ' מס( 2011 באוגוסט 21דוח מיידי מתקן מיום ו

 .ההפניה

כי אושרה  ו השותפויות המוגבלותהודיע, 2011ביולי  31ביום  ,לדוח התקופתי 1.11.3 בהתייחס לסעיף  .ב

, כפי שדווח .חזקת נועה וכן אושר התקציב לתוכנית הפיתוחשב" נועה צפון"מאגר תוכנית לפיתוח 

בעלות פיתוח  2012פיתוח מאגר נועה צפון צפוי להסתיים בספטמבר , להערכת מפעילת הפרוייקט

   .ב"מליון דולר ארה 212-רכת בכהמוע) מהזכויות 100%בגין (כוללת 

אישר דירקטוריון דלק אנרגיה את  2011ביוני  26ביום , לדוח התקופתי .ג.1.11.4 בהתייחס לסעיף  .ג

מיליארד דולר בהתאם למתווה שהגישה נובל  3.06 -התקציב לתכנית הפיתוח בפרויקט תמר בסך של כ

 . לממונה

החברה דוח רזרבות עדכני פרסמה  2011ביולי  24ביום  ,לדוח התקופתי .ח.1.11.4בהתייחס לסעיף   .ד

-2011-01אסמכתא ' מס( 2011 ביולי 24נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  לפרטים .לחזקת תמר

  .בזאת על דרך ההפניה יםבו מובא שהפרטים, )219963

בדבר עדכונים פרסמה דלק אנרגיה  2011ביוני  26ביום  ,לדוח התקופתי )ד(1.11.5בהתייחס לסעיפים   .ה

 רשיון בשטח  ,שהופסק "2 לויתן" לקידוח חלופי הערכה קידוח הינוש "3לויתן " -הקידוח החלופי 

 ."עמית"

 -ו "Aאלון "לשותפים ברישיונות  המליצה נובל ,לדוח התקופתי 1.11.6ולסעיף  1.11.5 בהתייחס לסעיף  .ו

") 1תנין "קידוח " (Aאלון "הראשון ברישיון , חדשיםלהתחיל בביצוע שני קידוחי אקספלורציה " חנה"

 "). 1דולפין "קידוח " (חנה"והשני ברישיון 

אסדת  התחילה, 2011 באוגוסט 29 ביוםו 1דולפין "קידוח את המלצות נובל לביצוע  אישרו תיוהשותפו

בשטח רשיון , "1דולפין " האקספלורציהבביצוע השלב הראשון של קידוח , Sedco Expressהקידוח  

 שלבים בשני יבוצע הקידוח .חיפה לחופי מערביתמ "ק 110-כ הממוקם ימי קידוח הינו אשר, "חנה"

 של לעומק הקידוח ייקדח הראשון שלבב, ")תמר"עקב עבודות של אסדת הקידוח ב, שלא יבוצעו ברצף(
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 לחור יחוזקו אשרדיפון  ורותצינ יקובעו ובמהלכו )המטרה לשכבת הגעה אלל(מטר בלבד  2,560 -כ

 שני על(הקידוח . אסדה אותה באמצעות הנראה ככל, בהמשךיבוצע  הקידוח של השני השלב .הקידוח

 כשהשלב ,ברצף מבוצע שהיה בהנחה ,כחודשיים להימשך המפעילה הערכת פי-על היה פויצ )שלביו

שקיבלו השותפויות פי דוח המשאבים הפרוספקטיביים - על .כשבועיים להמשך צפוי הראשון

  .73% -הינה כ" 1דולפין "ההסתברות להימצאות גז טבעי בקידוח 

תנין "החליטו השותפויות לאשר עקרונית את ביצועו של קידוח האקספלורציה  2011באוגוסט  30ביום 

. מערבית לחופי חיפה-מ צפונית"ק 120 -אשר הינו קידוח ימי הממוקם כ" אלון"בשטח הרשיון " 1

מועד ביצוע הקידוח ואופן ביצועו ייקבעו בהתאם לזמינות . מועד סופי לביצועו של הקידוחטרם נקבע 

פי דוח המשאבים הפרוספקטיביים שקיבלו השותפויות ההסתברות -על. אסדת קידוח מתאימה

  .62% - הינה כ" 1תנין "להימצאות גז טבעי בקידוח 

 מיליון דולר 50 -ובכ 51 -צפוי להסתכם בכ" 1תנין "וקידוח " 1דולפין "העלות הכוללת של קידוח 

 - האמור הינו כ ביצקתב תויופתושהמ תחא לכשל  ןחלק .םיבלשב עצבתהל יופצו ,בהתאמה, )100%(

24.579%.  

" 1דולפין " - ו" 1תנין "הקידוחים  לעניין עלויותאמור לעיל ה –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

המבוסס על , עתיד מידע צופה פני והינ, "1דולפין "לקידוח זמנים של הפעולות המתוכננות הולוחות 

 עשויים להיות שונים, לוחות הזמנים והעלויות בפועל. ידי נובל-על תיוושותפל שנמסרוהערכות 

בלוחות , הקידוחים בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי, בין היתר, מההערכות לעיל והם מותנים

 גורמים של ממכלול או/והגלם בעולם  יוחומר הספקיםבשינויים בשוק , הזמנים בקידוחים השונים

 .וגז נפט בחיפושי הקשורים צפויים בלתי

ת יושותפוהכי החברה הודיעה , 2011באוגוסט  21ביום , התקופתי לדוח 1.11.7לסעיף  בהתייחס .ז

המתקן את הסכם ההעברה אשר נחתם בין  הסכםבדבר דוח מיידי ) כל אחת מהן(פרסמו , תומוגבלה

באבנר  והשותף הכללי) בשמו ובשם דלק קידוחים(פריסין לבין השותף הכללי בדלק קידוחים נובל ק

-2011אסמכתא ' מס( 2011באוגוסט  21לפרטים ראה דוח מיידי של החברה מיום ). בשמו ובשם אבנר(

 .בזאת על דרך ההפניהים מובאשהפרטים בו , )01-247557

של  עסקה של חברת הבתהושלמה , 2011ביוני  9ביום , התקופתילדוח  1.11.9-ו 1.11.8בהתייחס לסעיף  .ח

ב "נכסי נפט וגז בארה למכירת") ב"ארהאנרגיה דלק (" Delek Energy Systems US, Inc - דלק אנרגיה

השלימה דלק  2.8.2011עסקה זו הושלמה לאחר שביום . מליון דולר 120בתמורה לתשלום מזומן בסך 

נכסי נפט וגז נוספים בהיקף שאינו מהותי במדינת יוטה בתמורה לסך ב עסקה למכירת "אנרגיה ארה

  .מיליון דולר 1של 

מומש הרוב , ב"בארהדלק אנרגיה עם השלמתן של העסקאות האחרונות למכירת נכסי הנפט של 

ב נכסים "ארהאנרגיה נותרו בבעלות דלק , נכון למועד הדוח. ב"בארהדלק אנרגיה המכריע של נכסי 

למכור כחלק מתכניתה להתמקד בעסקי הליבה שלה דלק אנרגיה אשר בכוונת , בהיקף שאינו מהותי

 .דלית ולוויתן, בישראל וזאת לנוכח תגליות הגז הטבעי תמר

) 1: (על התפתחויות כדלקמן, בין היתר, דיווחה פרמייר ,לדוח התקופתי )ב(1.11.11סעיף בהתייחס ל .ט

מתקדמת כמתוכנן ותחילת ההפקה מהשדה צפויה במהלך חודש  Chim Saoה תכנית הפיתוח של שד

 חיבורו את הכוללת Duaשדה  עבורממשיכה בגיבוש תכנית הפיתוח  פרמייר) 2( ;2011אוגוסט שנת 

 Duaשל תכנית הפיתוח עבור שדה ) תכנון והנדסה( FEED -ה עבודות. Chim Saoלמערך ההפקה בשדה 

שנקדחו  ,לאחרונה כי באחד מקידוחי הפיתוח דיווחה פרמייר) 3( ;2011הושלמו במהלך חודש מאי 

 המצוי נפרד במבנה נפט המכילה מטר 20 -כ של בעובי איכותית חול שכבתנתגלתה  ,Chim Saoבשדה 
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 Chim -שיבוצע ב ,פיתוח נוסף קידוח במסגרת להעריךמתכננת  פרמייר. Chim Sao לשדה מערבית צפון

Sao , למערך ההפקה  חיבורהנפט בדרך של  ממנה להפיק היכולת ואת האמורההנפט  שכבת גודלאת

  .2011זה צפויות במהלך חודש אוקטובר  פיתוחתוצאות קידוח . Chim Saoבשדה 

דלק תהא , 2009יולי ב עם פרמייר דלק וייטנאם חתמהעל פי תנאי הסכם המכירה ש, שדווח כפי

ב במלאת שנה להפקה מסחרית מכל שדה אחר בבלוק "מיליון דולר ארה 7זכאית לסך של  אנרגיה

W12 )משדות למעט Chim Sao ו - Dua( ,מוקדם  ,פרמיירפי הודעת -על, זה בשלב. כזו שתהיה וככל אם

- ועל לרבות סדרי הגודל והמשמעויות שלה, גילוי שכבת הנפט כאמור את מלוא המידע אודותלהעריך 

 .ההסכם כאמור על פי ,אם בכלל, ל"ם להעריך את ההשלכות של הנמוקדכן 

לפיו  פשרההסכם ל KSFעם נציגי , הגיעה דלק אנרגיה ,לדוח התקופתי. 4)ב(1.11.11בהתייחס לסעיף  .י

בגין חוזה  KSF - שהעמידה ל, וזאת כנגד הערבות, מיליון דולר אוסטרלי 3סך של דלק אנרגיה תשלם 

 .2011במהלך חודש יולי  שולםל "הנ הסך. CFD -ה

 העומד, Matraלאחרונה חלה ירידה בשווי השוק של  ,התקופתי לדוח .ב1.11.10בהתייחס לסעיף  .יא

 של בשווי מסתכם דלק אנרגיה של כשחלקהט "ליש מיליון 10.5 - כ של כולל סך עלח הדו למועד בסמוך

  :התפתחויותמספר  עללדלק אנרגיה  Matraבמהלך חודש אוגוסט דיווחה  .ט"ליש מיליון 3 -כ

והתגברות הפקת המים  Arkhangelovskoe 12 הצטברות של שעווה בצנרת של קידוחבעניין    .1

 )Workover(עבודות טיפול והשלמה במטרה לערוך  ההפקה בקידוחוהשעיה זמנית של , מהקידוח

הנפט בקידוח ותכנון עבודות טיפול והשלמה  עםשמטרתה לאפשר אבחון מקור המים המופקים 

  .מהקידוח הנפט עם המופקת המים כמות את להקטיןמתאימות על מנת 

, לאחר בחינת נתוני ההפקה. להפיק נפט ללא מים Matra הצליחה Arkhangelovskoe 13 בקידוח  .2

 - להפיק כ יהיהציוד מתאים בקידוח ניתן  התקנתנקבע כי בעזרת , שבוצעה בעזרת ציוד הפקה זמני

החלטה על התקנת ציוד . מעריכה כי הפקה כזו צפויה להיות כלכלית Matra. ליוםחביות נפט  100

כפי שפורט  Arkhangelovskoe 12הפקה מתאים תתקבל לאחר קבלת תוצאות העבודות בקידוח 

 .לעיל

3. Matra עוד כי בטרם ניתן יהיה להתחיל בתכנית פיתוח כוללת לשדה  ציינהSokolovskoe  נדרש

על פני המבנה כולו  D3לבצע סקר סייסמי , הפקה מסחרית סדירה מהקידוחים הקיימים לבסס

מיליון  5 - בעלות של כ, )Arkhangelovskoe 14(וכן לבצע קידוח נוסף ) מיליון דולר 2 - בעלות של כ(

 .דולר במטרה לאשש את המודל הגיאולוגי של שדה הנפט

פועלים , השותפים בפרוייקט ים תטיס ובפרויקט תמר ,התקופתי לדוח )א(1.11.15בהתייחס לסעיף  .יב

לשיווק גז טבעי לצרכנים פוטנציאליים מעבר ללקוחות הקיימים וכן להגדלת הכמויות לצרכנים 

את חברת גם בשלבים שונים עם לקוחות פוטנציאלים הכוללים שאים ומתנים הקיימים והם מנהלים מ

 כיום פועליםהתקדמות משמעותית והצדדים תן עמה חלה לאחרונה אשר במשא ומ, חשמל לישראל

למשא ומתן עם  כי הצדדים יןיצו, יחד עם זאת .טבעי כאמור הסכם ארוך טווח למכירת גז לגיבוש

  .בהסכם מהותיים וטכניים מסחריים נושאים סיכמו טרם חברת חשמל

, אין כל וודאות כי האמור לעיל ביחס למשאים ומתנים המתנהלים עם לקוחות פוטנציאלים כי, יובהר

 .יבשילו לכדי חתימה על חוזים מחייבים למכירת גז טבעי, לרבות זה עם חברת חשמל

 :התקופתי לדוח 1.11.24בהתייחס לסעיף  .יג

בין השותפים  ן דולרמיליו 240 -בסך של כ Non-Recourseהסכם הלוואת  נחתם 2011ביוני  7ביום  .1

לבין קונסורציום , )אבנר חיפושי נפט ודלק השקעות, דלק קידוחים(ים בפרויקט ים תטיס הישראל
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של  םההלוואה תשמש למימון חלק .& CO MORGAN STANLEYשל בנקים זרים בראשות 

  .םיד- על ותבעלויות הכרוכות בביצוע הפעולות שתבוצענה בזכויות נפט המוחזק יםהשותפ

בגין  בסמוך למועד פרסום דוח זהעל ידי דלק אנרגיה  יחידות ההשתתפות המשועבדותהיקף  .2

יחידות סך מ 55% -הינו כ, ואגרות חוב שהונפקו בישראל הלוואות שהתקבלו מתאגידים בנקאיים

מיחידות ההשתתפות שמחזיקה דלק  32% - בדלק קידוחים וכ דלק אנרגיהההשתתפות שמחזיקה 

 .באבנר אנרגיה

 :התקופתי לדוח 1.11.31לסעיף  בהתייחס .יד

השותפויות בוחנות אפשרות לייצא גז טבעי באמצעות הנחת צנרת הולכה למדינות שונות : צנרת

או התחברות /יוון וקפריסין לשם אספקת גז טבעי לשוק המקומי של אותן מדינות ו, ובעיקרן תורכיה

יצוין כי מבדיקה . אירופאיות נוספותמאותן מדינות למדינות  או מתוכננות/למערכת צינורות קיימות ו

מדינות האמורות ובאמצעותן למדינות חלק מההנחת צנרת ל, ראשונית שבוצעה עבור השותפויות

בוחנות השותפויות את , בנוסף. בעלות גבוהההינו פרויקט הנדסי מורכב ביותר , נוספות באירופה

שם אספקת הביקושים לגז טבעי האפשרות לייצא גז טבעי לרשות הפלסטינאית ולמדינות שכנות ל

כמו כן בוחנות השותפויות את האפשרות לייצא גז טבעי לשם הזנת מתקני הנזלה . בשווקים הללו

  .קיימים במצרים

) LNG -ן "גט(במקביל בוחנות השותפויות אפשרות להנזלת הגז ושינועו במצב נוזלי : )(LNGהנזלה 

ן וכן למדינות אשר בוחנות "במיכליות ייעודיות למדינות שונות אשר בהן ביקושים ותשתית לייבוא גט

 BCM -היה בהיקף של כ 2010ן בשנת "יצוין כי כלל הסחר בגט. ן"אפשרות להקמת תשתית לייבוא גט

דרום , יפן: בעיקר(, השוק המרכזי אשר צרך למעלה ממחצית הכמות היה השוק במזרח אסיה. 300

. 1צרפת ואיטליה, ספרד: שוק גדול נוסף הינו השוק האירופאי בהובלת מדינות כגון). קוריאה וטייוואן

הקמת מפעל הנזלה קונבנציונלי מחייבת הקצאת שטח קרקע בקרבת מקום לקו החוף וכרוכה בעלויות 

הממוקם  (FLNG)הנזלה צף  מתקןת הינו הקמת יומתווה נוסף הנבחן על ידי השותפו. ניכרות ביותר

הינה טכנולוגיה חדשנית הנמצאת עדיין בשלבי  FLNGיצוין כי . בשטח שדה הגז על גבי אניה ייעודית

עוד  .תיוהעלויות וההתאמה שלה לפרויקטים של השותפו, פיתוח ואין עדיין וודאות לגבי האמינות

שונים בעלי  גורמים שונים עם בשלביםת כיום משאים ומתנים ות מנהליוכי השותפולעניין זה  יצוין

 LNGוכן עם רוכשי  FLNGהתפעול והתחזוקה של מתקני , הבנייה, יכולות טכנולוגיות בתחום התכנון

 המשאים ומתנים. FLNG -ה מתקןשיקים את , לאפשר מכירת גז לקונסורציום במטרה, פוטנציאליים

ל עשויים להבשיל בתקופה הקרובה להסכמי עקרונות לא מחייבים שיאפשרו ביצוע של בדיקה "הנ

  .תיובפרוייקטים של השותפו FLNGכלכלית פרטנית של הקמת מתקן -טכנו

חדשנית הנמצאת  טכנולוגיההינה  FLNG -טכנולוגית הכי  יובהר – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

העלויות וההתאמה שלה לפרוייקטים של , עדיין ודאות לגבי האמינותעדיין בשלבי פיתוח ואין 

בגדר כוונות  םהינ, ת כמפורט לעיליוהאסטרטגיה ויעדיה של השותפוכי , כן יובהר-כמו .תיוהשותפו

לרבות , עקב שינויים בפרויקטים השונים, בין היתר, כל ודאות כי יתממשו וככאלו אין ,ויעדים כלליים

שינויים בסדרי , ברגולציה ובחוקי המס או מגבלות/ו שינויים, במצב השוק שינויים, פרויקט תמר

וכן עקב אירועים בלתי צפויים בעתיד הקידוחים והסקרים שיבוצעו  העדיפויות כתוצאה מתוצאות

 .וממכלול גורמים הקשורים בחיפושים של נפט וגז

                                                      
 http://www.bp.comבכתובת  BP Statistical Review of World Energy, June 2010 :ראו בענייו זה   1
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 והשותפויות דלק אנרגיה בפעילות הנדרשות ההשקעות, לדוח התקופתי .ד.1.11.31בהתייחס לסעיף  .טו

 בתחומי נוספים ומומחיות ידע לרכישת וכן משמעותיים כספיים אמצעים להשקעת אותן מחייבות

 לגיוס הנדרש ככל ולפעול לבחון והשותפויות דלק אנרגיה בכוונת. והעתידיים הקיימים הפעילות

 הלוואות קבלת באמצעות או/ו זכויות הנפקת של בדרך לרבות, לרשותן העומדים באמצעים המימון

, כן כמו .תיוהשותפו של וגז נפט נכסי שעבוד כנגד לרבות, ח"אג הנפקת או/ו בנקאיים מתאגידים

בקשר עם נכסיהן השונים  אסטרטגיים גופים של להשקעה אפשרויות והשותפויות דלק אנרגיה בוחנות

 להמשיך ,בין היתר, ולשותפויות דלק אנרגיהל שיאפשר באופן עמם פעולה ולשיתופי של השותפויות

דלק ש וודאות כל אין כי יצויין. צמיחתן להמשך לתרום וכן פעילותן בתחום מובילותן על ולשמור

 פעולה שיתופי ביצירת או/ו כאמור הכספיים האמצעים גיוס במאמצי יצליחו והשותפויות אנרגיה

 .ל"כנ אסטרטגיים

ביחס לשדה הגז  2011טבלה הכוללת נתונים לרבעון הראשון ולרבעון השני של שנת  מובאתלהלן  .טז

 :2שבפרויקט ים תטיס Bמרי 

 1-3/2011 4-6/2011 

  MMCF ( 9,550  12,095-ב( בתקופה תפוקהכ "סה

באלפי ) (המיוחס לחלק החברה(ממוצע ליחידת תפוקה  מחיר

 ) MMCF -דולר ל

4.19  4.82  

כל תשלום שנגזר מתפוקת הנכס ( תמלוגים

המפיק לרבות מההכנסה ברוטו מנכס 

ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה ) הנפט

 - באלפי דולר ל) (המיוחסים לחלק החברה(

MMCF ( 

  0.55 0.48המדינה

 0.10 0.09 שלישיים צדדים

 0.28 0.24 קשורים צדדים

כל תקבול שנגזר מתפוקת הנכס המפיק (בגין תמלוגים  תקבולים

ממוצעים שמתקבלים ) לרבות מההכנסה ברוטו מנכס הנפט

 -באלפי דולר ל) (המיוחסים לחלק החברה(ליחידת תפוקה 

MMCF( 

0.35  0.40 

המיוחסות לחלק (הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה  עלויות

 )MMCF -באלפי דולר ל) (החברה

0.25 0.22 

 לחלקהמיוחסים ( תפוקה ליחידת ממוצעים נטו תקבולים

 )החברה

  ) MMCF -באלפי דולר ל(

3.48  4.07 

 - באלפי דולר ל) (המיוחסים לחלק החברה(רווחי נפט וגז  היטל

MMCF (  

- 0.27  

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה לאחר היטל רווחי נפט וגז 

  )MMCF - באלפי דולר ל) (המיוחסים לחלק השותפות(

3.48  3.80  

 במאגר הגז כמויות לסך ביחס המדווחת בתקופה אזילה שיעור

 )% -ב(

8.5  10.7  

                                                      
   . לפי החלק האפקטיבי המשוכלל של החברה   2
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  תחום הביטוח והפיננסים בישראל .6

לבצע רכישה  הפניקסהחליט דירקטוריון  2011ביוני  29ביום  ,לדוח התקופתי 5)ג(1.12.2בהתייחס לסעיף 

 הפניקסביצעה , בהתאם להחלטה האמורה. ח"מליון ש 9 -בתמורה כוללת של כ הפניקסעצמית של מניות 

  . ח"ש 8,857,000 - רכישה עצמית של מניות בסך כולל של כ

 

  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה .7

  הון אנושי

  :לדוח התקופתי' בפרק ד, 21ולתקנה  לדוח התקופתי 1.17.3סעיף בהתייחס ל

  

במאי  23לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום החליט דירקטוריון החברה  2011במאי  30ביום  .א

 2011במאי  31לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום . ל החברה"למנכ מענקלאשר , 2011

 .בזאת על דרך ההפניה המובא )2011-01-169344: אסמכתא' מס(

 23וועדת הביקורת מיום  2011במאי  30ום לאחר קבלת אישור הדירקטוריון מי ,2011ביולי  10ביום  .ב

בגין שנת , ר דירקטוריון החברה"יולהחברה תשלום מענק  אישרה האסיפה הכללית של, 2011במאי 

ביולי  4דוח מיידי מתקן מיום  2011במאי  31לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום . 2010

-2011 - ו 2011-01-201804, 2011-01-171450אות אסמכת' מס( 2011ביולי  11ודוח מיידי מיום  2011

 .בזאת על דרך ההפניהים המובא )בהתאמה, 01-209067

 11לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה מיום דירקטוריון החברה  אישר 2011ביולי  17ביום  .ג

או , ")נושא המשרה(" מנהל הכספים הראשי של החברהלמתן הלוואה מהחברה , 2011ביולי 

מתן ערבות של החברה להלוואה שיקבל נושא המשרה , לשיקול דעתו של נושא המשרה –לחילופין 

או של חברות מוחזקות של החברה /מתאגיד בנקאי והכל לצורך רכישת ניירות ערך של החברה ו

-2011-01: אסמכתא' מס( 2011ביולי  18לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום . בלבד

  .בזאת על דרך ההפניה המובא )215298

  

   מימון

לאגרות  A1 -מחדש  דירוגהודיעה מידרוג על  2011ביולי  18ביום , לדוח התקופתי 1.18.4 לסעיף בהתייחס

 24ביום  .דירוג מיציב לשליליהחוב שהנפיקה החברה ולאגרות חוב שבכוונת החברה להנפיק ושינוי באופק 

סדרה (ואגרות החוב ) ו"סדרה ט(באופק דירוג שלילי לאגרות החוב  A1אישרה מידרוג דירוג  2011ביולי 

כמפורט , בדרך של הרחבת סדרות קיימות. נ.ע₪ מליון  701בהיקף של עד , שבכוונת החברה להנפיק) ח"י

  .לעיל 2בסעיף 
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  גורמי סיכון

למיטב ידיעת , דוח התקופתי בדבר הועדה להגברת התחרותיות במשקל 1.26.15בהתייחס לאמור בסעיף 

ולאחר שמיעת תגובות  2011החברה מתכוונת הועדה לפרסם את טיוטת המלצותיה בחודש ספטמבר 

דוח ל 1.26.15כאמור בסעיף . 2011מגורמים במשק לפרסם את הדוח הסופי של המלצותיה בחודש נובמבר 

כדוגמת הטלת מגבלות על החזקת אמצעי שליטה בתאגידים , רייםנקיטה בצעדים רגולטו, התקופתי

ידי אותו גורם והטלת מגבלות על שליטה בחברה ציבורית באמצעות -פיננסיים ובתאגידים ריאליים על

אם וככל , )לרבות באמצעות מיסוי של פעילות הנעשית בתוך הקבוצה העסקית(מבנה החזקות פירמידאלי 

  .ן מהותי על החברהעשויה להשפיע באופ, שתהיה

  

                                                                                                                      
                                        ____________________  

  מ"קבוצת דלק בע
  2011 אוגוסטב 31: תאריך

  :שמות החותמים ותפקידם
  ר הדירקטוריון"יו, גבי לסט

 ל"מנכ, אסי ברטפלד



פרק	ב'

דוח הדירקטוריון 
על	מצב	ענייני	התאגיד
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  2011 ,באוגוסט 31
  
  
 

  

  

  ממ  ""    עע    בב        קק    לל    דד        תת    צצ    וו    בב  קק
  

  
  
  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
   2011, ביוני 30לשישה חודשים שהסתיימו ביום  
  

 החברהשל דוח הדירקטוריון מתכבד להגיש בזה את ") החברה: "להלן(מ "דירקטוריון קבוצת דלק בע
  . 2011, ביוני 30ם לשישה חודשים שהסתיימו ביו

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .  א
  
  

  תאור החברה וסביבתה העסקית .1
  

החברה והחברות ( הקבוצה הינה חברת החזקות וניהול שבשליטתה מספר רב של תאגידים
מגוון השקעות , אשר להם ")קבוצת דלק"או " הקבוצה: "בשליטתה יקראו להלן לשם הנוחות

   .ואחרים התפלת מים ,תשתיות ,רכב, פיננסים וביטוח  ,האנרגיההדלקים ותחומי ל ב"בישראל ובחו
  

ומתוצאות הכספיים  מן הנתוניםשל החברה מושפעים  הפעילות הכספיים ותוצאות הנתונים
תזרים . מימוש או רכישה של החזקות על ידי החברהמוכן , של החברות המוחזקות על ידה הפעילות

חברות מוחזקות מ המתקבליםדמי ניהול ממדיבידנדים ו ,בין היתר ,פעהמזומנים של החברה מוש
 מיכולתה של החברה לגייס מימון זר, מתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן, שלה

דיבידנדים שהיא מחלקת מוכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה ו, שווי החזקותיהב ,רבין הית ,התלויה
  . לבעלי מניותיה

  
  

  ת עיקרי הפעילו .2
  

, מ"לרכישת החזקותיה של דלק בלרון בינלאומי בעהושלמה העסקה  2011, בינואר 24ביום   .א
. בחברות המחזיקות ברודשף) דלק בלרון -להלן (ן "חברה בת בבעלות מלאה של דלק נדל

עם . מרודשף 25%- בחזיקה המרודשף ודלק פטרוליום  75%- ב החזיקהיצויין כי דלק בלרון 
. במלוא ההחזקות ברודשף )באמצעות דלק פטרוליום( קבוצהה מחזיקההשלמת העסקה 
שווי  המשקפת, )ח"ש מליוני 497-כ(ט "ליש מליוני 86.25- הסתכמה בכתמורת העסקה 

חלק באמצעות קיזוז שולמה התמורה . )ח"מיליוני ש 663- כ( ט"ליש מליוני 115-לרודשף של כ
 .לדוחות הכספיים' ה3ביאור אה רלפרטים נוספים . במזומןן לחברה ותשלום "חוב דלק נדלב
 

הרווח . ח"מליוני ש 1,634-מניות נובל בתמורה לסך של כאת הקבוצה מכרה  בתקופת הדוח  .ב
 . ח"מליוני ש  348 -כתוצאה ממכירה זו מסתכם בכ) לפני השפעת המס(שנבע לחברה 

  
 Lion Oilמהון המניות בחברת  53.7%הושלמה העסקה לרכישת ,  2011באפריל  29ביום   .ג

Company  )להלן-Lion( ,ב "לאחר השלמת  העסקה מחזיקה דלק ארה. ב"על ידי דלק ארה
 .לדוחות הכספיים 'ב3לפרטים נוספים ראה ביאור  .Lionמהון המניות של  88.3% -בכ
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אשר פעולות הקידוח בו " 2לויתן "הוצאות בגין קידוח  נזקפו 2011ברבעון השני של שנת   .ד

סך ההוצאות שנזקפו . טרה וזאת עקב תקלה שגרמה לנטישתוהופסקו לפני הגעה לשכבת המ
 .ח"ש מליוני 40 -בגין הקידוח האמור הסתכמו לכ

  
) לאחר השפעת מס(דולר  מליוני 30 -הוצאות בסך של כנזקפו , 2011ברבעון השני של שנת   .ה

ובכלל זה סופות טורנדו , ריפבליקוזאת בשל נזקי מזג אוויר קשים במדינות בהן פועלת 
 ).בעיקר בטקסס(ונזקים נוספים משריפות ) ב"יקר בדרום ארהבע(
 

 פרסמה דלק פטרוליום הצעת רכש מלאה לרכישה, 2011בחודש יולי , לאחר תאריך המאזן  .ו
 על ידם המוחזקותל המניות את כ, ")המניות: "להלן( דלק ישראלהמחזיקים במניות מיתר 

 . למניה ח"ש 101במחיר של 
דלק את תוצאות הצעת הרכש ולפיהן רכשה  דלק פטרוליוםרסמה פ, 2011, באוגוסט 4ביום 

המהוות , דלק ישראלמניות רגילות של  1,099,699, מהניצעים שנתנו הודעות קיבול פטרוליום
לאחר הרכישה . ומזכויות ההצבעה בה דלק ישראלמהונה המונפק והנפרע של  9.69% -כ

 86.90%-ת רגילות המהוות יחד כמניו 9,861,473אחזקתה של דלק פטרוליום על  עומדת
סך תמורת הרכישה הסתכמה . ומזכויות ההצבעה בה דלק ישראלמהונה המונפק והנפרע של 

  .ח"מיליוני ש 111-בכ
 

ח בגין תוצאות הרבעון "מליוני ש 105-החברה הכריזה על דיבידנד בסך של כ, 2011בחודש מאי   .ז
החברה , לאחר תאריך המאזן .2011הדיבידנד שולם בחודש יוני , 2011 הראשון של שנת 

  . 2011של שנת  השניח בגין תוצאות הרבעון "מליוני ש 100- הכריזה על דיבידנד בסך של כ
  
  

  תוצאות הפעילות  .3
  

  ):ח"מליוני ש(מפעילויות עיקריות ) המיוחס לבעלי מניות החברה(לרווח הנקי תרומה      )א
  

 2010שנת   1-6/10  4-6/10  1-3/10  1-6/11 4-6/11 1-3/11 

  64  52  22  30  97  18  79  )1( נפט וגזוהפקת  יפעילות חיפוש

  )213(  )2(  40  )42( 215  151  64  )2( ב"הדלקים בארהפעילות 

  69  69  55  14  2  7  )5(  )3(פעילות הדלקים באירופה

  48  34  10  24  18  6  12  פעילות הדלקים בישראל

  -  -  -  -  )21(  1  )22( פעילות תחנות שירותי הדרכים בבריטניה

  188  122  27  95  7  )68(  75  )4(  פעילות הביטוח והפיננסים

  195  130  36  94  48  16  32   ) 5(פעילות הרכב 

  1,350  )136(  )126(  )10( )55(  )30(  )25(  )6( ) 5( רווחי הון ואחרים

 1,701  269  64  205 311  101  210  רווח המיוחס לבעלי מניות החברה 

  
ח וכן הוצאות "מיליוני ש 89 - בסך של כ  ברבעון הראשון ב"אנרגיה בארהדלק כסי פעילות כולל רווחים ממימוש נ )1(

פעולות הקידוח בו הופסקו לפני הגעה לשכבת אשר " 2לויתן "ח בגין קידוח "ש מליוני 40- בסך של כברבעון השני 

   .לדוחות הכספיים 5 באורראה גם  -המטרה וזאת עקב תקלה שגרמה לנטישתו
בדוח רווח והפסד בגין ) ח"מליוני ש 31-כ(מליוני דולר  9-ב רווח בסך של כ"רשמה דלק ארה, 2011ני של שנת ברבעון הש )2(

לבין שוויה ההוגן של , Lionב לפני רכישת "בדוחות הכספיים של דלק ארה  Lionההפרש בין ערך ההשקעה במניות 

 3ראה גם ביאור . בסעיף הכנסות מימון הרווח האמור נכלל. במועד העלייה לשליטה  Lion-ההשקעה האמורה ב

 .ח"ש מליוני 154 -בסך של כ Lion - כולל ירידת ערך השקעה ב – 2010בשנת .  לדוחות הכספיים
בגין התאמת אופציות שהוענקו ) לאחר השפעת מס(ח "ש מליוני 25-הוצאות בסך של כ כולל, 2011ברבעון השני של שנת  )3(

 .לשני נושאי משרה בדלק אירופה
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וזאת בשל נזקי מזג ) לאחר השפעת מס( דולר מליוני 30 -הוצאות בסך של כ כוללות כולל , 2011עון השני של שנת ברב  )4(

נזקים נוספים משריפות ו) ב"בעיקר בדרום ארה(ובכלל זה סופות טורנדו , ריפבליקאוויר קשים במדינות בהן פועלת 

 ).בעיקר בטקסס(
לאחר השלמת . ממניות דלק רכב שהוחזקו על ידי החברה 22%כירת הושלמה העסקה למ, 2010באוקטובר  20ביום  )5(

החל . מהון מניות דלק רכב 33% -מהון מניות דלק רכב ודלק השקעות מחזיקה בכ 38% -העסקה מחזיק גיל אגמון בכ

ולפיכך דלק השקעות הפסיקה לאחד את , ממועד זה חדלה להתקיים שליטתה הבלעדית של דלק השקעות בדלק רכב

נזקף רווח הון  2010בשנת , כמו כן. את יתרת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני ומציגהכב בדוחותיה הכספיים דלק ר

  .בגין עסקה זו ח"שמיליוני   1,800 -של כ

הוצאות מיסים ותוצאות פעילויות אחרות בגין תשתיות , במסגרת סעיף זה נכללו הוצאות מימון לא מיוחסות )6(

מיליוני  177- ממימוש מניות נובל של כ) לפני מס(כולל רווחים  2011ראשון והשני של שנת כמו כן ברבעונים ה. והשקעות

 .בהתאמה, ח"מיליוני ש 171-ח וכ"ש
  

  

 הכנסות מפעולות רגילות   )ב
  

  19- ח לעומת סך של כ"מיליארד ש 27-הכנסות הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ
כמפורט בטבלה , ח"שמיליארד  3-כ שלגידול , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש

  :)ח"במליוני ש( שלהלן
  

 2010שנת   4-6/10  4-6/11 1-6/10  1-6/11 

*) 11,367 *) 1,679  3,455 *)  4,046  7,900  פעילות הדלקים באירופה

  5,136  1,293  1,618 2,466  3,071 הדלקים בישראלפעילות 

 14,019  3,777  6,362 7,111 10,478  ב"פעילות הדלקים בארה

  3,363  1,203  -  2,294  -  *)**פעילות הרכב  

  556  139  177 239  323  נפט וגזוהפקת  יפעילות חיפוש

  9,717  1,390  1,542 3,784  3,733*)* בישראל פעילות הביטוח והפיננסים

  1,364  330  349 653  693  *)*  ל"ביטוח בחו

 )2,718( )1,023(  523 )1,943(  949  *)**כולל התאמות   מגזרים אחרים

 42,804 8,788 14,026 18,650 147,27 כ הכנסות"סה
  
  סווג מחדש  )*

  .מייצג פרמיות ביטוח שהורווחו בשייר עצמי בביטוח חיים ובביטוח כללי**)      
הכנסות של מגזר הרכב אשר סווגו בדוחות רווח והפסד כפעילות מופסקת , בין היתר, ההתאמות כוללות  )***

  .איחודה של דלק רכב עד למועד הפסקת 2010ובשנת  2010ן הראשון של שנת ברבעו
  
, מגידול בכמות החביות הנמכרות על ידי בית הזיקוק בטיילר בעיקר נובעבהכנסות   גידולה

בית הזיקוק ופעילות  הכנסותטקסס וכן מעליית מחירי הדלק אשר השפיעה על פעילות 
תרמו אף הן לגידול החדשות ת יוהפעילו, כמו כן. אירופה וישראל, ב"תחנות התדלוק בארה

בתקופת הדוח תרמה  2010דלק צרפת אשר החלה ברבעון הרביעי של שנת : בהכנסות
תרמה  2011אשר החלה ברבעון השני של שנת  Lion -ו ח"שמיליוני  2,402 -להכנסות סך של כ

 - לדוחות הכספיים 8 ראה גם ביאור. ח"מיליוני ש 1,762 - בתקופת הדוח להכנסות סך של כ
  .מידע בדבר מגזרי פעילות
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  תפעולירווח     )ג

  

 2010שנת   4-6/10  4-6/11 1-6/10  1-6/11 

  190  69  58  98  81  )1( פעילות הדלקים באירופה

  189  50  41 101  90 הדלקים בישראלפעילות 

  62  123  356 79  513  ב"פעילות הדלקים בארה

  480  175  31  332  71  )2(פעילות הרכב 

  268  107  90 175  285 )3(נפט וגזוהפקת  יפעילות חיפוש

  647  198  163 370  366 בישראל פעילות הביטוח והפיננסים

  65  8  )125( 45  )104(  )4( ל"ביטוח בחו

  )676(  )224(  14  )414(  )77(  כולל התאמות מגזרים אחרים

 1,225  506 628  786 225,1 רווח תפעולי
  

בגין התאמת אופציות ) לפני השפעת מס(ח "ש מליוני 30-כולל הוצאות בסך של כ, 2011שנת  ברבעון השני של )1(

 .שהוענקו לשני נושאי משרה בדלק אירופה
מציגה הקבוצה את חלקה ברווח התפעולי , רכבמועד איבוד השליטה בדלק , 2010של שנת הרביעי החל מהרבעון    )2(

 .לדוחות הכספיים 3ראה גם באור  -של דלק רכב
      

ח וכן "מיליוני ש 89 -ב  בסך של כ"רווחים ממימוש נכסי פעילות דלק אנרגיה בארהנכללו , ברבעון הראשון )3(

אשר פעולות הקידוח בו הופסקו " 2לויתן "ח בגין קידוח "ש מליוני 50-בסך של כ, ברבעון השני )לפני מס(הוצאות 

   .לדוחות הכספיים 5גם באור  ראה -לפני הגעה לשכבת המטרה וזאת עקב תקלה שגרמה לנטישתו
אוויר קשים  וזאת בשל נזקי מזג דולר מליוני 43 -הוצאות בסך של כ כוללותכולל  , 2011ברבעון השני של שנת  )4(

בעיקר (נזקים נוספים משריפות ו) ב"בעיקר בדרום ארה(ובכלל זה סופות טורנדו , ריפבליקבמדינות בהן פועלת 

 ).בטקסס
 

  .ראה בהמשך דוח זה, עולי של מגזרי הפעילות באשר לניתוח הרווח התפ
  
  

 הוצאות מימון    )ד
לעומת הוצאות  ח"שמיליוני  997 -הסתכמו בכ בתקופת הדוחהמימון של הקבוצה הוצאות 

  .בתקופה המקבילה אשתקד ח"שמיליוני  645 -מימון של כ
של השנה  הראשוןבחציון אשר , הידוע הגידול נובע בעיקר בשל השינוי במדד המחירים לצרכן

 .0.4% -בתקופה המקבילה אשתקד עלה בואילו  2.2%-עלה ב
על  עמדה בתקופת הדוחהיתרה הממוצעת של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה כמו כן 
ח בתקופה "מיליארד ש 20 -של כ ממוצעת וזאת בהשוואה ליתרה ח"שמיליארד  22 -סך של כ

  . ימוןדבר אשר גרם לעליה בהוצאות המ המקבילה אשתקד
  
  

 מימון הכנסות    )ה
 

ח לעומת הוצאות "מיליוני ש 427 -הסתכמו בכבתקופת הדוח המימון של הקבוצה  הכנסות
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 191 - נטו של כ, מימון

 מליוני 348-רווח ממימוש מניות נובל במהלך תקופת הדוח בסך של כהגידול נובע בעיקר בשל 
  .ח"ש
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 נטו, ברווחי חברות ושותפויות כלולות חלק הקבוצה  )ו

 
  :להלן פירוט חלק הקבוצה בתוצאות חברות כלולות עיקריות

  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11 

*) דלק רכב
 48  -  17  -  10  

  80  27  40 46  32 אבנר

IDE 56 27 39  4  61  

  )44(  )6(  - )14( - **)רודשף 

  48  )4(  )49( 23 )11( כלולות בפניקס

  1  )7(  )48(  1 )42(  ***) אחר

  156  14  )1(  83 83 כ"סה
  

מציגה הקבוצה את ההשקעה , טה בדלק רכבמועד איבוד השלי, 2010של שנת הרביעי החל מהרבעון   *)  
  .לדוחות הכספיים 3ראה גם באור  - בדלק רכב לפי שיטת השווי המאזני 

ראה , והפכה לחברה מאוחדת רודשף מלהיות חברה כלולהפסקה  2011החל מהרבעון הראשון של שנת   **) 
  .לדוחות הכספיים 3גם באור 

 45 -ן בסך של כ"דלק נדלההשקעה בנכללו הפסדי אקוויטי והפרשות לירידת ערך בגין  ,בתקופת הדוח ***)    
  .לדוחות הכספיים 3ראה גם באור . ח"ש מליוני

  

  ):ח"מליוני ש(מאוחדים של החברה הלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד ל  )ז
  

 2010 שנת  4-6/10  4-6/11  1-6/10  1-6/11 

 (*) 42,804  (*) 8,788  14,026 (*) 18,650  27,147  הכנסות

 (*) 36,217  (*) 7,093  11,884 (*) 15,433  23,082  עלות ההכנסות

  6,587  1,695  2,142  3,217  4,065  רווח גולמי

  3,502  842  1,006  1,675  1,969  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, ירההוצאות מכ

  1,772  397  508  793  954  הוצאות הנהלה וכלליות

  )88(  50  -  37  83  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  1,225  506  628  786  1,225  רגילות רווח מפעולות

  271  35  199  191  427  ת מימוןכנסוה

  )1,655(  )376(  )529(  )645(  )997(  הוצאות מימון

  )159(  165  298  332  655  לאחר מימון ) הפסד( רווח

  4  -  1  -  2 נטו, ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות הפסד

ושותפויות חברות ) בהפסדי(  ברווחיחלק הקבוצה 
ל ל

83  83  )1(  14  156  

  )7(  179  296  415  736  לפני מסים על ההכנסה) הפסד( רווח

  178  85  94  141  223    מסים על ההכנסה

  )185(  94  202  274  513  מפעולות נמשכות) הפסד(רווח 

  2,139  56  -  220  -  רווח מפעילות שהופסקה

  1,954  150  202  494  513  נקי רווח 

        –מיוחס ל 

  1,701  64  101  269  311  בעלי מניות החברה

  253  86  101  225  202   כויות שאינן מקנות שליטהזבעלי 
  513  494  202  150  1,954  

  סווג מחדש(*) 
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  ):ח"במליוני ש(כולל ) הפסד(תנועה ברווח  להלן  )ח
   

 2010שנת   4-6/10  4-6/11 1-6/10  1-6/11 

  1,954  150  202 494  513  רווח נקי 

        :כולל אחר)הפסד(רווח

  388  )112(  )715(  )12(  )700(  נטו, פיננסיים זמינים למכירה בגין נכסים) הפסד(רווח 

  )42(  )2(  490  )48(  375  העברה לרווח והפסד בגין מימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  )5(  )12(  )10(  )24(  10  נטו, בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים )הפסד(רווח 

  )381(  108  )109(  )25(  )116(  ויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעיל

העברה לרווח והפסד התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  פעילויות חוץ
21  -  -  -  -  

  )85(  36  3  8  )31(  נטו, כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(ברווח  הקבוצהחלק 

  )125(  18  )341(  )101(  )441(  כולל אחר מפעילות נמשכת )הפסד(רווח 

  )2(  1  -  -  -  הפסד כולל אחר מפעילויות שהופסקו

  )27(  1  -  -  -  סכומים ששוחררו בעקבות איבוד שליטה

  )154(  19  )341(  )101(  )441(  אחרכולל  )הפסד(רווח סך הכל 

  1,800  169  )139(  393  72  כולל  )הפסד( סך הכל רווח

            :מיוחס ל

  1,586  23  )207(  111  )51(  מניות החברה בעלי

  214  146  68  282  123  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  72  393  )139(  169  1,800  
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  המצב הכספי .4
  

מיליארד  92- כלעומת סך של  ח"שמיליארד  96-הסתכם בכ  2011, ביוני 30צה ליום סך נכסי הקבו
  . 2010 ,בדצמבר 31ליום  ח"ש
  
  

  :2010 ,בדצמבר 31לעומת   2011, ביוני 30נכסים וההתחייבויות ליום בהעיקריים שינויים להלן ה
  

  והשקעות לזמן קצרושווי מזומנים מזומנים 
ח המורכבים בעיקר "ש דמיליאר 4.2- כלקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של 

 0.8-כ, אירופהק ח בדל"מיליארד ש 0.9-כ, בחברות המטהח "מיליארד ש 0.7- מיתרות בסך של כ
   .ח בריפבליק"מיליארד ש 0.3 -וכ בדלק אנרגיהח "מיליארד ש 0.7- כ, ח בחברת הפניקס"מיליארד ש

  
  סך הנכסים השוטפים

  2011, ביוני 30הסתכם ליום  )לא כולל נכסים המיועדים למימוש(סך הנכסים השוטפים של הקבוצה 
השינוי . 2010, בדצמבר 31ח ביום "ד שמיליאר 33.4 - ח לעומת סך של כ"מיליארד ש 37.2 -בכ

וכן מכניסה לאיחוד של  והשקעות לזמן קצר בחברות ביטוחגידול בסעיף תעודות הסל נבע מהעיקרי 
Lion  2011החל מהרבעון השני של שנת.  

  
  

  סך הנכסים הלא שוטפים
ח לעומת "מיליארד ש 58.9 -בכ  2011, ביוני 30שוטפים של הקבוצה הסתכם ליום הלא סך הנכסים 
העלייה .  ח"מיליארד ש 0.6 -עלייה של כ, 2010, בדצמבר 31ח ביום "מיליארד ש 58.5 -סך של כ

אשר תרמה בעיקר לסעיפי  2011נובעת בעיקר מאיחוד לראשונה של רודשף ברבעון הראשון של שנת 
 709 -כ( יםונכסים בלתי מוחשי) ח"שמיליוני  772 - כ(מוניטין , )ח"שמיליוני  347 -כ( הרכוש קבוע

אשר תרמה בעיקר לסעיף הרכוש  2011ברבעון השני של שנת   Lionוכן מאיחודה של  )ח"שמיליוני 
גידול זה קוזז בחלקו על ידי מכירת מניות נובל במהלך החציון הראשון  .)ח"מיליוני ש 958-כ(הקבוע 

  .2011של שנת 
  

  יתרת התחייבויות פיננסיות לזמן קצר וארוך
 30הסתכמו ליום ) ואחרים ולמחזיקי אגרות חוב, לתאגידים בנקאים(הפיננסיות סך ההתחייבויות 

  .2010 ,בדצמבר 31ביום  ח"מיליארדי ש 20.7-לעומת סך של כח "מיליארד ש 21.8 -בכ  2011, ביוני
 -אשר תרמה סך של כ 2011עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של רודשף ברבעון הראשון של שנת 

 . ח"י שמיליונ 1,004
  

  
  תביעות תלויות

את תשומת הלב לתביעות משפטיות כנגד שלהם  הסקירה בדוחרואי החשבון של החברה מפנים 
  .בדוחות הכספיים 7 לפרטים ראה ביאור, חברות מוחזקות

  
  מידע נוסף

לדוח ' לפרטים נוספים לגבי פירעונות תשלומי קרן וריבית בגין חובות של חברות המטה ראה נספח א
  .טוריוןהדירק
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  ונזילות מקורות המימון .5
  

   1 : 2011, ביוני 30 חברות המטה ליוםהחברה ונטו של , פיננסיהחוב להלן ה
  

    ח"מליוני ש

 התחייבויות  
    

  אגרות חוב  )8,057( 

  הלוואות מבנקים )525(
  הלוואות מחברות מאוחדות )285(

  אחרות )112(

  תהתחייבויוכ "סה )8,979( 

   

  נכסים 

   
   מזומנים 424

    פיננסיותהשקעות  1,180
  מוחזקות  הלוואות לחברות  1,427
  מניות רדומות 282
  אחרים 11

  כ נכסים"סה 3,324

   

  חברות מטה –נטו  ,חוב פיננסי )5,655(

  
  :גיוסי חוב 

 
 467- כ ח קיימות בהיקף של"השלימה החברה הרחבת סדרות אג 2011בחודש יולי  , לאחר תאריך המאזן

  .לדוחות הכספיים 5ראה ביאור  -ח "לפרטים והרחבה בדבר גיוסי האג. ח"ש מליוני
  

   1 המלאה בבעלותה המטה וחברות החברה של חזוי מזומנים תזרים
 

 האמור בחברה מתקיים שלא למרות 2011, באוגוסט 17 מיום ערך ניירות רשות לפרסום בהתאם
 של בתאגיד התקיימותם בדבר 1970, ל"התש ,)ידייםומי תקופתיים דוחות( ערך ניירות בתקנות
 הכספיים והמקורות ההתחייבויות פרוט ובו ,חזוי מזומנים תזרים דוח בזאת מובא ,אזהרה סימני
  .2012, ביוני 30 ביום שתסתיים חודשים 12 של בתקופה .אותן לפרוע החברה צופה מהם

  
 צופה מידע כוללים שבבסיסו וההערכות ההנחות ,בו הנכללים הנתונים , החזוי המזומנים תזרים

 וחלוקת פעילות לתוצאות באשר החברה הערכות על המבוסס , ערך ניירות בחוק כהגדרתו,עתיד פני
 קבלת ותנאי בנקאיים תאגידים של האשראי למדיניות באשר ,מוחזקות חברות של דיבידנדים
 פירעון ומועדי לסכומי באשרו חוב אגרות באמצעות חובות למחזר ליכולת באשר ,הבנקאי האשראי
 או ,חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלה הערכות. החברה של וההלוואות החוב אגרות

 :הינם כך על להשפיע העשויים העיקריים הגורמים .שנצפה מכפי מהותית שונה באופן להתממש
 של בזמינות משמעותיים שינויים ,מוחזקות מחברות הדיבידנדים בתזרים צפויים לא שינויים
 העסקי במצבן הרעה ,כאמור מימון של בתנאיו או ההון ומשוק בנקאיים מתאגידים מימון מקורות

 החברה של הסחירות ההחזקות בשווי מהותיים שינויים ,הקבוצה מחברות מי של הכספי או
ח התקופתי של "כמפורט בדו החברה של הסיכון גורמי מבין איזה והתממשות מוחזקות בחברות
  .2010ה לשנת החבר

                                                 
דלק , .Delek Finance US Inc, דלק פטרוליום, דלק השקעות, קבוצת דלק: חברות המטה הינן   1

  ).דלק אירופה ישראל ודלק הונגריה, תשתיות
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 12לתקופה של   

חודשים שתסתיים 
 2012, ביוני 30ביום 

  ח"מיליוני ש  
    

  1,604  יתרת פתיחה נכסים נזילים
    

    פעילות שוטפתמזומנים לתזרים 
  )410(  נטו, תמלוג על והוצאות שוטפות, דמי ניהול, ריביות

  150  דיבידנדים מחברות מוחזקות
    

  )260(  פעילות שוטפתשישמשו למזומנים נטו 
    

    תזרים מזומנים לפעילות השקעה
  )210(  השקעה בחברות מוחזקות

  95  לחברות מוחזקותשניתנו תקבול קרן הלוואות 
    

  )115(  לפעילות השקעה שישמשומזומנים נטו 
    

    תזרים מזומנים לפעילות מימון
  467  )2011הושלמה בחודש יולי ( הנפקת אגרות חוב

  )628(  ן אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאייםתשלומי קר
  )100(  דיבידנד

    
  )261(  לפעילות מימון שישמשומזומנים נטו 

    
    

  968  יתרת סגירה נכסים נזילים
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  לפי תחומי פעילותפעילות התוצאות ניתוח  .6
  

  ב"פעילות הדלקים בארה    )א
  

  :החברהוחדים של כפי שהן נכללות בדוחות הכספיים המא USדלק להלן תוצאות 
  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11 

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני שח"מיליוני ש ח"מיליוני ש

  14,019  3,777  6,362  7,111  10,479  הכנסות

  505  242  511  307 789)ללא הוצאות פחת והוצאות הנהלה(תוצאות הפעילות 

  228  61  63  115 117  הוצאות פחת

  217  56  86  113 152 הוצאות הנהלה וכלליות

  58  123  357  80 513  רווח מפעולות

  357  33  20  66  47  נטו, הוצאות מימון

  )290(  56  229  )1(  318  המיוחס לבעלי מניות החברה )הפסד(רווח נקי  

  
  :ונים תפעוליים נוספיםלהלן נת  

    

 
  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11

          :פעילות הזיקוק

  214  147  435 162  660 )ח"מיליוני ש(תרומה לתוצאות הפעילות 

            

  365  91  18191  181ימי הפעלה בית הזיקוק בטיילר

  53,360  59,161  60,140 56,316  59,205 כמות חביות נמכרת ממוצעת ליום  בית הזיקוק בטיילר

  79.5  78.12  102.54 78.36  98.42 )בדולר(מחיר חבית ממוצע בתקופה  בית הזיקוק בטיילר

  7.00  8.41  20.75 7.13  18.39 )דולר לחבית(מרווח הזיקוק הממוצע  בית הזיקוק בטיילר

  5.21  4.39  5.60 4.74  5.59 )דולר לחבית(עלויות ייצור ישירות  בית הזיקוק בטיילר

            

  -  -  63  -  63 ימי הפעלה יקוק באל דוראדובית הז

  -  -  67,822  -  67,822 כמות חביות נמכרת ממוצעת ליום בית הזיקוק באל דוראדו

  -  -  98.42  -  98.42 )בדולר(מחיר חבית ממוצע בתקופה בית הזיקוק באל דוראדו

  -  -  10.9  -  10.9 )דולר לחבית(מרווח הזיקוק הממוצע בית הזיקוק באל דוראדו

  -  -  4.46  -  4.46 )דולר לחבית(עלויות ייצור ישירות בית הזיקוק באל דוראדו

            

             :פעילות השיווק

  95  25  18 47  47 )ח"מיליוני ש(תרומה לתוצאות הפעילות 

  14,354  14,652  15,946 14,476  15,244 כמות חביות נמכרת ממוצעת ליום 

            

             :פעילות התחנות

  196  70  58 98  82 )ח"מיליוני ש(תרומה לתוצאות הפעילות 

  428  430  397 435  403 מספר התחנות הממוצע בתקופה 

 423,509 109,116 103,028 212,113 199,431  )באלפי גלון(מכירות בתחנות  

  0.161  0.186  0.186  0.158  0.157  )בדולר(מרווח לגלון  
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 USדלק  .68.3%-לתאריך המאזן הינו כ USבמישרין ובעקיפין בדלק  ההקבוצשיעור ההחזקה של 
  .ב"הינה חברה נסחרת בארה

  
  
  

  ב"פעילות הדלקים בארהתוצאות  ניתוח להלן
  

  הכנסות
  

 7,111- לעומת סך של כ ח"שמיליוני  10,479-הסתכמו בכ 2011של שנת  הראשוןבחציון סך ההכנסות 
מאיחוד לראשונה במהלך הרבעון השני מוסברת  ההעליי. אשתקד ההמקבילבתקופה  ח"שמיליוני 

בטיילר בבית הזיקוק מגידול בכמות החביות הממוצעת ליום שנמכרו , דוראדו-של בית הזיקוק באל
כל המכירות הן בתחום הזיקוק והשיווק על כתוצאה מהעליה במחירי הדלקים אשר השפיעה  וכן

  .והן בתחום תחנות התדלוק
  

  )ני פחת והוצאות הנהלהלפ(תוצאות הפעילות 
  

  307- לעומת סך של כ ח"שמיליוני  789 - הסתכמו בכ 2011הראשון של שנת בחציון תוצאות הפעילות 
  . אשתקד ההמקבילבתקופה  ח"שמיליוני 

מאיחוד לראשונה של בית הזיקוק באל דוראדו במהלך השיפור בתוצאות הפעילות נובעת עיקר 
מעלייה חדה במרווחי הזיקוק , דולר לתוצאות הפעילות נימליו 38.4-הרבעון השני אשר תרם כ

כמו כן . אשר לוותה בעלייה בביקושים באזור)  כפי שניתן לראות בטבלה לעיל(ר מפרץ מקסיקו ובאז
, )WTI(אשר חומר הגלם המשמש אותו הינו בעיקר נפט גולמי ממערב טקסס , בית הזיקוק בטיילר

  .בהשוואה לסוגי נפט דומים ותרהנפט ממחירים נמוכים יממשיך ליהנות 
  

  מידע נוסף
  

לפי כללי חשבונאות מקובלים  USדלק קיימים מספר הבדלים בין התוצאות הכספיות של , יצוין כי
בינלאומיים ב המפורסמים לציבור לבין הכללתם בדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות "בארה

)IFRS(  שיטת  - ות חשבונאית שונה בטיפול המלאיההבדל העיקרי נובע ממדיני. בישראלהמיושמים
אותה אימצה ב לעומת שיטת הממוצע "בדוחות בארה FIFO -ו LIFOקביעת עלות המלאי לפי 

 .כללי חשבונאות בינלאומייםביישום הקבוצה 
  

ראה  Lionמחברת  53%והשלמת העסקה לרכישת  USלפרטים נוספים בקשר עם פעילות דלק 
  .לדוחות כספיים 3ביאור 
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  פעילות הדלקים בישראל  )ב
  

  :להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של דלק ישראל
  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11 

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני שח"מיליוני ש ח"מיליוני ש 

  5,136  1,293  1,622  2,466  3,075  הכנסות

  775  189  195  374  397  רווח גולמי

  188  51  40  121  90  רווח תפעולי

EBITDA 290  61  61  131  132 מפעולות מתמשכות  

  93  28  30  57  57  נטו, הוצאות מימון

  )8(  8  )1(  9  )3(  חלק דלק ישראל בתוצאות חברות כלולות 

  60  22  6  55  20   רווח נקי

            :מיוחס ל

  56  21  6  53  19  בעלי מניות של החברה

  4  1  -  2  1  זכויות המיעוט

  20  55  6  22  60  

  
הינה חברה  ישראלדלק ( 77.2%- ידי הקבוצה בשיעור של כ-ליום המאזן על הוחזקה ישראלדלק 

  .לעניין הצעת רכש למניות דלק ישראל ראה לעיל ).ציבורית ודוחותיה מפורסמים לציבור
  
  הכנסות

 2,466-לעומת סך של כ ח"שמיליוני  3,075 -הסתכמו בכ 2011בחציון הראשון לשנת  ההכנסות
ברבעון השני בשנת  ההכנסות  .25%- עלייה של כ, 2010בתקופה המקבילה בשנת   ח"שמיליוני 

ברבעון המקביל  ח"שמיליוני  1,293 -לעומת סך של כ ח"ש ימיליונ 1,622 - הסתכמו בכ 2011
לעומת אשתקד חלה עלייה  2011בין החציון הראשון לשנת בהשוואה  .25% -עלייה של כ, אשתקד

בשל העלייה במחירים הממוצעים של במכירות נטו המוסברת בעיקר  ח"שמיליוני  609של 
מגידול ריאלי כמותי במכירות מגזר והדלקים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

  .השיווק הישיר
  

  גולמי רווח

מיליוני  374 -כ לעומת ח"שמיליוני  397-כהסתכם ב 2011בחציון הראשון לשנת הרווח הגולמי 
 2011הרווח הגולמי ברבעון השני בשנת . 6%- עלייה של כ, בתקופה המקבילה אשתקד ח"ש

, ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליוני ש 189לעומת רווח גולמי של  ח"ש ימיליונ 195 - הסתכם בכ
  .4%- עלייה של כ

  
, ח"שמיליוני  6-וכ 23-של כ הגולמי רווחב עלייה חלה 2011וברבעון השני לשנת  הדוח בתקופת

, עצמית להפעלה תחנות העברתמ היתר בין שנבעה ,בהתאמה, לעומת תקופות מקבילות אשתקד
בחנויות  2011הרווח הגולמי בחציון הראשון וברבעון השני לשנת ( הנוחותבמכירות חנויות  מגידול

בתקופות  ח"שמיליוני  18-וכ 33- לעומת סך של כ ח"שמיליוני  22-וכ 40- הנוחות הסתכם בכ
 שיווקגידול במכירות מגזר השיווק הישיר לאור רכישת פעילות  ,)בהתאמה, המקבילות אשתקד

 אשתקד לעומת המלאי ברווחי ומעלייהוכן  2010במהלך הרבעון השלישי בשנת  חדשה דלקים
לעומת  2011ני לשנת ורבעון הש 2011החציון הראשון לשנת בין ח "שמיליוני  2-וכ 17-גידול של כ(

עלייה זו קוזזה משחיקה ברווחי הפעילות , מנגד .)בהתאמה, אשתקד ותהמקביל ותהתקופ
ומשחיקת מרווחי השיווק במגזר מתחמי  2011ממכירת חברה מאוחדת בתחילת שנת , התעשייתית

  .התדלוק
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  וכלליותהפעלת תחנות והנהלה , הוצאות מכירה

 308- כב 2011בחציון הראשון לשנת הסתכמו לה וכלליות הפעלת תחנות והנה, הוצאות מכירה
. 13%-עלייה של כ, התקופה המקבילה אשתקד ח"שמיליוני  273- סך של כ לעומת ח"שמיליוני 

ח "מיליוני ש 137ח לעומת "מיליוני ש 154-בכ 2011הוצאות אלו הסתכמו ברבעון השני לשנת 
רשמה דלק ישראל הכנסה  2010ן השני בשנת ברבעו .12% -עלייה של כ, ברבעון המקביל אשתקד
ח הנובעת מביטול הפרשה להוצאות בגין הטבת אופציות "מיליוני ש 8- חד פעמית בסך של כ

בנטרול הכנסה חד פעמית זו הגידול בהוצאות המכירה והנהלה . ל דלק ישראל לשעבר"למנכ
  . בהתאמה, 6%-וכ 10%-ח שהן כ"מיליוני ש 9- וכ 27-וכלליות בין תקופות הדיווח הינו כ

  
עיקר הגידול בהוצאות אלו נובע מגידול בהוצאות הפעלת תחנות לנוכח פתיחת מתחמים חדשים 

גידול בעמלות הסליקה המשולמות לחברות האשראי , דלק ישראלוהעברת תחנות להפעלת 
בשנת  1.05%לשיעור של  2010בשנת  0.6%בעקבות העלאת שיעור העמלה הצולבת משיעור של 

בבניית ושידרוג מתחמי  דלק ישראלגידול בהוצאות הפחת לאור הפיתוח המואץ של  ,2011
גידול בהוצאות , גידול בהוצאות שכר דירה של תחנות תדלוק חדשות ומוסבות, התדלוק והמסחר

וכן גידול עקב רכישת פעילות שיווק דלקים במגזר השיווק הישיר בגין הפרשות לחובות מסופקים 
 ,הגידול כאמור קוזז מקיטון בהוצאות פרסום. אשתקד, וברבעון המקביליםבחציון שלא נכללה 

  .וכן מקיטון בהוצאות מכירה של חברה מאוחדת שנמכרההתייעלות במטה דלק ישראל 
  
  כללי - מפעולות רווח

 121 - סך של כ לעומת ח"שמיליוני  90-כהסתכם ב 2011בחציון הראשון לשנת  מפעולותהרווח 
בניטרול רווח ההון ממכירת שמנים ( 26%-ירידה של כ, ה המקבילה אשתקדבתקופ ח"שמיליוני 

ח והכנסה מביטול "מיליוני ש 19.5-בסך של כ 2010מ בחציון הראשון בשנת "בסיסיים חיפה בע
ח הסתכם הרווח התפעולי בתקופה "מיליוני ש 8-ל לשעבר בסך של כ"הפרשה  לאופציות המנכ

הרווח מפעולות ברבעון השני  ).4% –המשקף ירידה של כ , ח"מיליוני ש 93 -המקבילה אשתקד בכ
, ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליוני  51-לעומת סך של כ ח"ש ימיליונ 40-הסתכם בכ 2011בשנת 

ל לשעבר  הסתכם הרווח "בניטרול ההכנסה מביטול הפרשה לאופציות המנכ( 22%-ירידה של כ
  ).6% –המשקף ירידה של כ , ח"ני שמיליו 43 -התפעולי ברבעון המקביל אשתקד בכ

  
 נטו, מימון וצאותה

בדומה להוצאות ח "מיליוני ש 57-הסתכמו בכ 2011בחציון הראשון לשנת  נטו, הוצאות המימון
הסתכמו  2011נטו ברבעון השני בשנת , הוצאות המימון .אשתקד ההמקבילבתקופה  נטו ,המימון

  . ברבעון המקביל אשתקד ח"שוני מילי 28 - לעומת סך של כ ח"ש ימיליונ 30 -בכ
-עלייה של כלעומת  2.15%-הנוכחי בכ 2011מדד המחירים לצרכן עלה בחציון הראשון לשנת 

 - עלה מדד המחירים לצרכן ב  2011ברבעון השני של שנת . בתקופה המקבילה אשתקד 0.66%
עורי המדד למרות השונות בשי. בתקופה המקבילה אשתקד 1.53% -עלייה של כ לעומת  1.27%

בשנה קודמת לעומת  דלק ישראלבחציון הראשון ולאור הגנה על מרבית חשיפת המדד שנקטה 
הוצאות ההצמדה למדד ברבעון הנוכחי לא השתנו מהותית לעומת  בתקופת הדוחהגנה חלקית 

בנוסף שינוי תמהיל ההלוואות ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל . הרבעון המקביל אשתקד
 2%- אשר קוזזו כתוצאה מעליית הריבית הבסיסית בכ, ם לירידה בהוצאות הריביתאשתקד תר

   .נטו, בממוצע ועלייה בהיקף ההלוואות
  

  מידע נוסף

") ח גולדברג"דו": להלן(ח מטעמו "העביר מינהל הדלק לחברות הדלק דו 2011,בפברואר  15ביום 
ח גולדברג עד "סותן הכתובה לדולהעביר את התייחנתבקשו חברות הדלק . לניתוח מרווח השיווק

שלח מינהל הדלק לחברות הדלק דרישה  2011, במרס 16ביום , בנוסף. 2011, במרס 25ליום 
במסגרת הליך זה הודיע . לצורך בדיקתם 2011במרס  25נרחבת נוספת להמצאת נתונים עד ליום 

 .2011באפריל  1ום יאשר צפוי היה להתבצע בעדכון מרווח השיווק  על ביטולו של ק למינהל הד
הודיעו למינהל הדלק כי הן אינן מתנגדות , ביחד עם חברות דלק אחרות, כי דלק ישראל, יצוין

וזאת על מנת לאפשר למינהל הדלק לסיים  1.4.2011להשעיית העדכון במרווח השיווק שנועד ליום 
מצטבר בעתיד תוך ציון כי אין בהשעייה זו למנוע עדכון , את עבודתו בקשר למרווח השיווק

 .בהתאם להתפתחויות ולשינויים בקשר עם סל הוצאות השיווק
התקבלה במשרדי דלק ישראל טיוטת דוח לשימוע בנוגע  2011, באוגוסט 1- ב, לאחר תאריך המאזן

מנהל  שנשלח על ידי") טיוטת הדוח לשימוע: "להלן(למרווח השיווק של הבנזין בתחנות הדלק 
בין , בהתאם לטיוטת הדוח לשימוע ממליץ מנהל הדלק .אומיותמנהל הדלק במשרד התשתיות הל
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ובשירות ) מ"כולל מע(' אג 22 -בשירות עצמי ב 95להקטין את מרווח השיווק לבנזין אוקטן , היתר
יצויין כי טיוטת הדוח לשימוע מתייחסת להמלצות בנושאים נוספים  ).מ"כולל מע(' אג 15 - מלא ב
, שינוי שיטת עדכון מרווח השיווק, ן"ת ביחס למחיר שער בזהכרה בתוספת עלויות שונו: כגון

שינוי שער החליפין והצעה למנגנון פיקוח עתידי , שינוי שיטת עדכון מרכיב עלות התדלוק המלא
להגבלת הפרשי המחירים בין צרכנים בעלי רכבים פרטיים , בהתבסס על דיווחים מחברות הדלק

  . לבין ציי הרכב
, ושנמסרו למנהל הדלק לצורך בחינת מרווח השיווק דלק ישראלמים בידי מבדיקות ונתונים הקיי

נערך לדלק  2011באוגוסט  17ביום . להפחתה במרווח השיווקאין כל מקום  דלק ישראללדעת 
, ישראל שימוע בפני ועדת המחירים המורכבת מנציגי משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות

החלטות הסופיות של ועדת המחירים (לטיוטת הדוח  בו דלק ישראל הציגה את עמדתה ביחס
  ). 2011צפויות להתפרסם עד לסוף חודש אוגוסט 

תחליט ) של משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות(ככל שועדת המחירים הבין משרדית 
צפוי הדבר להשפיע ). 95בנזין אוקטן  לליטר(להפחית את מרווח השיווק בהפחתות האמורות לעיל 

כי היקף ההשפעה ייגזר , יצוין. ותוצאות פעולותיה דלק ישראלפן מהותי על עסקי לרעה באו
ליישם למיתון  דלק ישראל שתצליחפעולות ומכלול המהיקף ההפחתה עליה יוחלט בסופו של דבר 

  . היקף ההשפעה הכספית של הורדת מרווח השיווק
  

  .חות כספייםלדו 3ראה ביאור , לפרטים נוספים בקשר עם פעילות דלק ישראל  
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  לות הדלקים באירופהפעי   )ג
  

, ")אירופהדלק : "להלן( Delek Europe BVפעילות הדלקים באירופה מתרכזת בחברה מאוחדת 
 חברת" דלק"ידי  ועל)  80%( פטרוליום דלק ידי עלומוחזקת בשרשור  בהולנד שהתאגדה בת חברה
הפעלת תחנות , וצרי דלקים ושמניםכוללת שיווק והפצת מ הפעילות). 20%( מ"בע הישראלית הדלק
  .מתקני שטיפת רכב והחזקות בטרמינלים, הפעלת רשת חנויות נוחות ומאפיות, תדלוק

  
  . בצרפת BPשל  הדלקים פעילות לרכישת דלק אירופה את העסקה השלימה 2010 באוקטובר 1 ביום

  
הולנד , בבלגיההפעילות . מדינות במערב אירופה 4-פועלת דלק אירופה ב, עם השלמת העסקה

") דלק בנלוקס: "להלן( Delek Benelux BV באמצעותמתבצעת ") בנלוקס"להלן ( ולוקסמבורג
שתי החברות הינן  ").דלק צרפת: "להלן( Delek France BV באמצעותמתבצעת  בצרפתוהפעילות 

  .של דלק אירופה שהתאגדו בהולנדמלאה  בבעלותחברות בנות 
  

לשנת  לדוחות הכספיים 14 ביאור ראה Delek Europe BV ידי על רפתבצ הפעילות רכישת על לפרטים
2010.  

  
  
  

 כפי 2010בדצמבר  31 וליום 2010-ו 2011 ביוני 30לימים  אירופהתמצית מאזני דלק להלן 
  ):ח"ש ליונייבמ( דלק קבוצת בדוחות  שנכללים

  
    
   

  30ליום 
   2011 יוניב 

  30ליום 
  ** 2010 יוניב

  31ליום 
בדצמבר  

2010  
 680  551  935 מזומנים

 1,530  935  1,553 )למעט מזומנים(רכוש שוטף 

 110  136  114 השקעות בחברות מוחזקות ויתרות חובה לזמן ארוך

 1,732  1,038  1,845  נטו, רכוש קבוע

 1,477  1,105  1,510 נטו, רכוש אחר

 247  215  283 הלוואות ואשראי לזמן קצר

 1,991  1,277  2,193)לוואות ואשראי לזמן קצרלמעט ה(התחייבויות שוטפות  

 1,701  1,334  1,797 הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 568  84  597  הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות

 422  242  430  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 600  613  657 הון עצמי 
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 דלק קבוצת בדוחות שנכללו כפי אירופהנתונים מתוך דוחות הרווח וההפסד של דלק להלן 

  ):ח"שליוני יבמ(
  

 
1-6/11 *  1-6/10 **  4-6/11 *  4-6/10 **   1-12/10 ***  

 ח"ש מיליוני  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש

  11,367  1,679  3,455 4,046 7,900  הכנסות

  1,384  323  516 610 950  רווח גולמי

  183  70  69 102 92 ****תפעולי  ) הפסד(רווח

  9  2  1 4 3 חלק ברווחי שותפויות מוחזקות

EBITDA 222 179134 110  367  

  )105(  )6(  )62( )29( )92(  הוצאות מימון

  72  59  7 75 2  **** רווח נקי
 

תרגוםששימש ל ממוצעשער חליפין 

 )ח"ש/אירו( הכספייםהדוחות
4.94  4.97  4.95  4.81  4.88  

  

 EBITDA367  110 179154 242פעמית-ה חדהוצא בניטרול  
  
  צרפת  ודלק בנלוקסכוללים את תוצאות דלק  2011 נתוני     * 
   בלבדכוללים את תוצאות דלק בנלוקס  2010נתוני החציון הראשון של      **

  הרביעי מהרבעון החלכוללים את תוצאות דלק צרפת  2010נתוני שנת    ***
מבוסס  תשלום  בגין) לפני מס( ח"ש מליוני 20 -כ בסךפעמית -ה הוצאה חדנרשמ 2011ברבעון השני של   ****

 .בנלוקסל היוצא של דלק "למנכמניות 
        
  

  :בתקופות המדווחות אירופהלהלן ניתוח תוצאות פעילות דלק 
  

  הכנסות 
תקופה ח ב"ש מליוני 4,889 - כ לעומתח "ש מליוני 7,900 - בכ הסתכמו בתקופת הדוח ההכנסות
  . 62% -כ של עלייה, אשתקד המקבילה

   .להכנסות ח"ש מליוני 2,402 -כ תרם הדוח בתקופת צרפת דלק תוצאות איחוד
 בהכנסות הצמיחה ומהמשך הדלקים במחירי העלייהדלק צרפת נובע מ בנטרולבהכנסות  הגידול

  . הנוחות חנויותמכירות מ
  

 גולמי  רווח
תקופה ב ח"ש מליוני 610 -כ לעומת ח"ש מליוני 950 -בכ הסתכם בתקופת הדוח הגולמי הרווח

  . 56% -כ של עלייה, המקבילה אשתקד
  . ח לרווח הגולמי"ש מליוני 320 -איחוד תוצאות דלק צרפת בתקופת הדוח תרם כ

  .הנוחות חנויות בתחום הצמיחה המשךנובעת בעיקר מ דלק צרפת בנטרול הגולמי רווחעלייה בה
  

  תפעולי  רווח
 - כ לעומת ח"ש מליוני 112 -בכ הסתכם בתקופת הדוח) פעמית-ל הוצאה חדבנטרו( התפעולי הרווח

  . 10% -כ של ירידה, אשתקד המקבילהתקופה ב ח"ש מליוני 102
  . ח לרווח התפעולי"ש מליוני 40 -איחוד תוצאות דלק צרפת בתקופת הדוח תרם כ

 על המופעלות חנותהת תפעול בהוצאות מעלייה נובעת דלק צרפת בנטרול התפעולי ברווח הירידה
  .החברה ידי

  

EBITDA 
 בתקופת הדוח) פעמיות-חד הוצאותרווח מפעולות בנטרול פחת והפחתות ובנטרול ( EBITDA-ה

-ה של כעליי, בתקופה המקבילה אשתקדח "ש מליוני 179 - ח לעומת כ"ש מליוני 242 -הסתכם בכ
36% .  

  
  .לדוחות כספיים 3ראה ביאור , לפרטים נוספים בקשר עם פעילות דלק אירופה
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  פעילות תחנות שירותי הדרכים בבריטניה  )ד
  

 DMS .(DMS -להלן ( Delek Motorway Servicesממניות  100%- מחזיקה ב דלק פטרוליום
 RoadChef Limitedהמחזיקה בחברת ) MSA - להלן (מחזיקה במלוא המניות של חברה אנגלית 

בצידי  )ראה להלן ,לל רכישה אחרונהכו( מיקומים שונים 21-תחנות שירות ב 29-המחזיקה ב
קבוצת החברות כולה תקרא להלן . Roadchefכבישים מהירים באנגליה הפועלות תחת המותג 

  . רודשף
  

ממניות רודשף וההשקעה הוצגה על פי שיטת  25%- החזיקה דלק פטרוליום ב 2010עד לתום שנת 
ממניות  75%ליום את רכישת השלימה דלק פטרו 2011ברבעון הראשון של שנת . השווי המאזני

המשקף שווי , )ח"ש מליוני 497-כ(ט "ליש מליוני 86.25-לסכום של כבתמורה , הנותרות רודשף
  . ט"מליון ליש 115- לרודשף של כ

באשר (מאחדת החברה באופן מלא את תוצאותיה של רודשף  2011החל מהרבעון הראשון של שנת 
  . )הכספיים לדוחות 3להשלמת רכישת המניות בחברה ראה 

  
  ):ח"ש מיליוניב( 2011 ביוני  30 ליום רודשף נילהלן תמצית מאז

  
    
   

  30ליום 
 2011 ביוני

(*) 
 108 רכוש שוטף 

 337 נטו, רכוש קבוע

 664  נטו, רכוש אחר

 703  מוניטין

 )149( הלוואות ואשראי לזמן קצר

 )186( )לזמן קצר ואשראי למעט הלוואות(התחייבויות שוטפות  

 )39( לזמן ארוךמבנקים הלוואות 

 )795(  אגרות חוב

 )26( התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 )37(  נטו,עתודה למיסים נידחים

 )1,264(  הלוואות בעלים

 684 הון עצמי גירעון ב
  
  

  .עודף עלותזמני של ס והנתונים הינם לאחר עבודת ייח(*)                
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לא כולל הפרשי שער בגין הלוואות (רודשף מתוך דוחות הרווח וההפסד של להלן נתונים 
  :)ח"שבמיליוני ( ) בעלים

  

 4-6/10  4-6/11 1-6/10  1-6/11 סעיף

 319  309 566  554 הכנסות

  )282(  )275(  )517(  )510(  הוצאות תפעוליות

 )24(  )13( )47(  )29(  פחת

  -  -  -  )5(  אחרותהוצאות 

 13  21 2  10 תפעולירווח 

  )20(  )18(  )38(  )38(  הוצאות מימון בגין הלוואות מבנקים

 )28(  - )43(  -  )1(הוצאות מימון מבעלים 

  8  )2(  21  7  )הוצאות מס(הטבת מס 

 )27(  1 )58(  )21()הפסד(רווח נקי 
  
  
א נושאות חזקות ברודשף בתחילת הרבעון הראשון שונו תנאי הלוואות הבעלים והן להבהמשך להשלמת רכישת ה) 1(

  .ריבית
  
  

בין , המשיכה רודשף במימוש אסטרטגיית הפעילות הכוללת 2011הראשון של שנת החציון במהלך 
 Hot Foodלרשת המסעדות מזון מהיר    Restbite  הסבת רשת המסעדות המסורתיות, היתר

Company )2 שיפור אזורי הישיבה לסועדים והמבקרים, )המותגים בבעלות ותפעול של רודשף, 
 McDonaldsהכנת התשתיות באתרים נבחרים לצורך הקמה והפעלה של רשת המזון המהיר 

 .Costaוהשבחת רשת הזכיינות 
 

 
תום עד . באתריה McDonaldsלרודשף הסכם זכיינות לניהול ותפעול של רשת המזון המהיר 

אשר עד כ, סניפים באתרים 8הקימה והשלימה רודשף הקמתם של , 2011של שנת החציון הראשון 
  .סניפים נוספים 2   ובתחילת השנה הבאה מתוכננת הקמתם של 2011סוף שנת 

  
תחנות שרות  2לאחר תאריך המאזן השלימה רודשף את רכישתה של חברה זרה שבבעלותה 

  .ט"מליון ליש 10.65 -בכבישים מהירים באנגליה בתמורה לכ
  

  .כספייםלדוחות ה 3ראה ביאור   -זו רכישה לפרטים נוספים בקשר עם 
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  גז והפקת וגז נפט חיפושי פעילות    )ה
  

הינה חברה ציבורית המוחזקת על ידי  ")א"דמ"דלק אנרגיה או ": להלן(מ "בעאנרגיה מערכות דלק 
  .79%-החברה ליום המאזן בשיעור של כ

  
ואבנר ") דלק קידוחים: "להלן(הפעילות בישראל מתבצעת באמצעות דלק קידוחים שותפות מוגבלת 

אשר שותפות בעסקת ים , ")השותפויות: "להלן ביחד") (אבנר: "להלן(נפט שותפות מוגבלת חיפושי 
בעיקר וכן בזכויות נפט נוספות  "לוויתן" -ו "דלית" "תמר"בקידוחים , )יחד עם דלק השקעות( תטיס

  .בים מול חופי ישראל
עם . ב"ז בארהתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן השלימה דלק אנרגיה את מכירת נכסי נפט וגב

מומש הרוב המכריע של , ב"השלמתן של העסקאות האחרונות למכירת נכסי הנפט של החברה בארה
   . ב"בארה דלק אנרגיהנכסי 

  
  

  :להלן תוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז כפי שהן נכללות בתוצאות הקבוצה
  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11 

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"ש מיליוני ח"מיליוני ש ח"שמיליוניח"ש מיליוני ח"שמיליוני

  558  140  177  241 323  הכנסות

  175  68  68  118 147  תפעולי רווח

EBITDA  243 173  110  100  368  

  147  49  52  65 94  נטו, הוצאות מימון

  82  24  15  39 34 וחברות כלולות אחרותבתוצאות אבנר הקבוצה חלק

  64  22  18  52 97   נקי רווח

  BCM (*)  1.95 1.3  1.09  0.8  3.2-מכירת גז ב

  . BCMמעוגלים לעשירית , ידי כל קבוצת ים תטיס- הנתונים מתייחסים למכירות גז על(*) 

  
  :להלן ניתוח תוצאות פעילות מגזר הגז

  
לעומת רווח בסך , ח"ש מליוני 97 -בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ פעילות חיפושי נפט וגזרווחי 
 . ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מליוני 52 -של כ

 89.2 -בסך של כ) ב"א ארה"דמ(ב "עיקר הגידול ברווח נובע מרווחים שרשמה דלק אנרגיה ארה
וכן מעלייה משמעותית , ב"ח בתקופת הדוח ממימוש מהותי של נכסי נפט וגז בארה"ש מליוני

  . לבהכנסות ממכירת הגז הטבעי לחברת חשמ
לעומת התקופה המקבילה , שחל בכמויות הגז שנמכרו לחברת החשמל בתקופת הדוח, הגידול
יצוין כי אספקת הגז הטבעי . EMGנובע בעיקר מירידה במכירות הגז הטבעי של חברת , אשתקד

כתוצאה מההתפתחויות , כליל מספר פעמיםשובשה ואף הופסקה  EMGלישראל על ידי 
פורסמו ידיעות בתקשורת בדבר  לאחרונה, כמו כן. ות שאירעו במצריםאו הפוליטי/הביטחוניות ו

ל "הנ ההפסקות. כוונת הרשויות במצרים לבחון מחדש את מחירי המכירה של הגז המיוצא ממצרים
שותפויות י "של גז טבעי ע) SPOT(אף גרמו למכירות מזדמנות  EMGבאספקת הגז על ידי חברת 

  .לאספקה חליפית לתקופות קצרותאשר נזקקו , EMGללקוחות של  הגז
הנמכר בהתאם , כן יצוין כי גם חלה עליה במחירי המכירה של הגז הטבעי לחברת החשמל-כמו

 -יחס למכירת כמויות נוספות של גז טבעי החל מיחברת החשמל והמת םלמזכר העקרונות שנחתם ע
  .2009ביולי  1

אשר פעולות " 2לויתן "ח בגין קידוח השפעת הגידול ברווח קוזזה בהוצאות שנזקפו בתקופת הדו
סך ההוצאות . הקידוח בו הופסקו לפני הגעה לשכבת המטרה וזאת עקב תקלה שגרמה לנטישתו

יצוין כי לשותפות ביטוח . ח"ש מליוני 40-שנזקפו בגין הקידוח האמור הסתכמו בתקופת הדוח לכ
דוח המכסה הוצאות להשתלטות על באר לרבות קי CONTROL OF WELLמסוג 
באוגוסט  2ביום . למקרה) 100%(דולר  מליוני 200עד לגבול אחריות של   (REDRILLING)מחדש
שלפי המידע והעובדות המצויים בידיו , קיבלו השותפויות המוגבלות מכתב מהיועץ הביטוחי 2011
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) כהגדרתם בפוליסה(כי השותפויות המוגבלות תקבלנה תשלום עבור הנזקים המכוסים , הוא מעריך
 2.3 -וזאת בכפוף לתנאי הפוליסה ובניכוי השתתפות עצמית בסך של כ" 2לויתן "קשר עם קידוח ב

. יצוין כי תתכן מחלוקת בדבר היקף הנזקים המכוסים ומועד התשלום בגינם, עם זאת. דולר מליוני
 .2011ביוני  30בדוחות הכספים ליום טרם קיבל ביטוי ל "ביטוחי הנהכיסוי ה
  

   הכנסות
  

ח לעומת "ש מליוני 323 -בניכוי תמלוגים בסך של כונפט ממכירת גז  הדוח נכללו הכנסות בתקופת
הגידול בהכנסות נובע  .34% -גידול של כ, אשתקדבתקופה המקבילה ח "ש מליוני  241-  סך של כ

מכירות מגידול ב ,ברובו ממכירות גז בהתאם למחירי ותנאי מזכר העקרונות עם חברת החשמל
  . ן חיפה וללקוחות מזדמנים נוספים"ח לבז"ה לראשונה בתקופת הדווממכיר ל"לכי

 מליוני 177 -הסתכמו ההכנסות ממכירת גז ונפט בניכוי תמלוגים לסך של כ 2011ברבעון השני לשנת 
  .26% - גידול של כ, ח ברבעון המקביל אשתקד"ש מליוני 140 -ח לעומת סך של כ"ש

בין , על ידי חברת חשמל משתנה הטבעי מהשותפות שהרכישה היומית הממוצעת של הגז, יצוין
בהתאם לעבודות התחזוקה של חברת החשמל , בהתאם לשינויים העונתיים בצריכת החשמל, היתר

  . EMGובהתאם למצב אספקת הגז הטבעי לחברת החשמל על ידי חברת 
  

  נטו, הוצאות מימון
  

ח "ש מליוני 65 - לעומת סך של כ, ח"ש מליוני 94 - הדוח לסך של כ בתקופתהסתכמו  הוצאות המימון
אגרות על ו אות מבנקיםעיקר הוצאות המימון נבעו מריבית על הלוו. אשתקדבתקופה המקבילה 

שהונפקו על ידי דלק אנרגיה ועל ידי דלק קידוחים וכן מעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת החוב 
  .הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 49 -ח לעומת סך של כ"ש מליוני 52 -הסתכמו לסך של כ 2011השני לשנת  הוצאות המימון ברבעון
עיקר הגידול נובע משערוך של ניירות ערך סחירים זמינים . ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מליוני

ח בתקופה המקבילה "ש מליוני 2.1 - ח בתקופת הדוח לעומת סך של כ"ש מליוני 6.8למכירה בסך של 
 .אשתקד

  
  

  אבנר וחברות כלולות אחרות חלק בתוצאות
  

 בגין האחזקות בשותפות הכלולה אבנר רווחיםפעילות חיפושי והפקת נפט וגז  הכלל בתקופת הדוח
ח בתקופה "ש מליוני 39 -בסך של כ רווחלעומת , ח"ש מליוני 34 - כ של בסךוחברות כלולות אחרות 

   .המקבילה אשתקד
בגין האחזקות בשותפות  י והפקת נפט וגז רווחיםפעילות חיפושכללה  2011ברבעון השני של שנת 

 מליוני 22 -בסך של כ רווחלעומת , ח"ש מליוני 18 - כ של בסךוחברות כלולות אחרות  הכלולה אבנר
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

כתוצאה מהפסדים שנגרמו לאבנר מהפסקת ברבעון השני עיקר הקיטון נובע מקיטון ברווחי אבנר 
  ".2לויתן "פעולת הקדיחה ב

  
  מידע נוסף

  
  .לדוחות כספיים 5ראה ביאור , לפרטים נוספים בקשר עם פעילות חיפושי נפט וגז
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  פעילות הביטוח והפיננסים    )ו
  

ואחזקה מלאה במניות ריפבליק   מ"ממניות הפניקס אחזקות בע 55% - בכ הקבוצה מחזיקה
  .ב"אשר הינה חברת ביטוח אלמנטרי הפועלת בארה

  
  ")הפניקס: "להלן(מ "בעהפניקס אחזקות  )1
    

של הפניקס  מדוחות רווח והפסד ודוחות על הרווח הכולל המאוחדיםנתונים עיקריים להלן 
  :)ח"במיליוני ש(

  
  
  

 1-6/20111-6/20104-6/2011 4-6/2010 1-12/2010 

  6,068  1,467  1,581  2,956  3,198  פרמיות שהורווחו ברוטו

  5,431  1,312  1,422  2,646  2,888  פרמיות שהורווחו בשייר

  3,148  )230(  )174(  567  255  נטו והכנסות מימון, רווחים מהשקעות

  1,005  254  264  485  508  הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות , עמלות

  904  207  233  418  460  הוצאות הנהלה וכלליות 

  110  13  11  29  25  הוצאות אחרות

  30  84  81  102  151  הוצאות מימון

  333  50  21  184  137  קופהרווח לת

  309  45  17  172  129  רווח לתקופה מיוחס לבעלי המניות של החברה

  
 ההון בשוק לתשואות, לפיכך .ההון בשוק מושקע הפניקס של הנכסים מתיק ניכר חלק

 על והן הפניקס לקוחות עבור המושגת התשואה על הן מהותית השלכה ,השונים באפיקים
 בארץ ההון שווקי התנהגות את מבטאים הפסדים מהשקעותוה הרווחים. הפניקס רווחי

 המטבעות מול השקל החליפין של ושערי לצרכן המחירים מדד והתנהגות ובעולם
 העיקרית לתנודתיות הסיבה הינה הפיננסי המרווח על המצרפית השפעתם אשר ,העיקריים
  .המדווחות בתוצאות

  
הושפעו מהותית מהתשואות  2011ת בחציון הראשון של שנ הפניקסתוצאות הפעילות של 
. אשר היו נמוכות משמעותית מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, הנמוכות בשוק ההון

הסתכמו בחציון הראשון של שנת ) לפני מס(ההכנסות מהשקעות לרבות ההפסד הכולל האחר 
  .דח בתקופה המקבילה אשתק"מליון ש 707ח בהשוואה לסך של "ש מליוני 125לסך של  2011

   
על רקע , בין היתר, וזאת, לאחר תאריך המאזן נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים

  . ב והמשבר המתמשך באיחוד האירופי"הורדת דרוג האשראי של ארה
אומדן . מושקע בניירות ערך סחירים בשוק ההון הפניקסחלק ניכר מתיק הנכסים של 

שאינו מוחזק כנגד התחייבויות , הסחיר ההשפעה על ההון בגין ירידת הערך בתיק ההשקעות
 -מוערך בסך של כ, נטו לאחר מס, מתאריך הדוח הכספי ועד סמוך לאישורו, תלויות תשואה

   .סכום אשר עשוי לקטון או לגדול בהתאם להתפתחויות בשוק ההון, ח"ש מליוני 42
נסות יודגש כי נתונים אלה הינם חלקיים בלבד ואינם כוללים רכיבים אחרים של הכ

  .על ההון העצמי הפניקסמהשקעות ואת השפעת יתר פעילויות ) הפסדים(
מ לא תגבה בגין "דמי הניהול המשתנים שהפניקס חברה לביטוח בע, 2011ביוני  30נכון ליום 

עד לכיסוי הפסדי ההשקעה בגין , 1991-2003שהונפקו בין השנים , פוליסות תלויות תשואה
אומדן התשואה מתום תקופת הדוח ועד . ח"מיליוני ש 134-מסתכם לסך של כ, פוליסות אלו

  .סמוך למועד פרסום הדוח צפוי להגדיל את הסכום האמור בסכום דומה
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חציון הראשון של ב כללי וביטוח בריאות ביטוח, חיים מביטוח, ברוטו שהורווחו הפרמיות

בתקופה  ח"ש מיליארד 3 לעומת סך של ,ח"מיליארד ש 3.2 הסתכמו לסך של 2011שנת 
 1.5לעומת סך של  2011ח לרבעון השני של שנת "מיליארד ש 1.6המקבילה אשתקד ולסך של 

  .  ח לרבעון המקביל אשתקד"מיליארד ש
בחציון  4.74%- הוצאות השיווק והוצאות הרכישה האחרות גדלו בשיעור של כ, העמלות

ברבעון השני של  3.94%ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ובשיעור של  2011הראשון של שנת 
הוצאות הנהלה וכלליות גדלו בחציון הראשון . בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 2011שנת 

 12.6%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובשיעור של  10% -בשיעור של כ 2011של שנת 
בעיקר על רקע הגידול בהיקפי , בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 2011ברבעון השני של שנת 

   .הפעילות

  :של הפניקס המאוחדיםהכספיים  מתוך הדוחותנתונים עיקריים להלן 
  

  1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010 1-12/2010 

רווח ממגזר פעילות ביטוח חיים וחיסכון 
  לטווח ארוך

32  40  )5(  2  64  

  220  30  33  51  59  רווח ממגזרי פעילות ביטוח כללי

  104  57  53  117  115  רווח ממגזר פעילות ביטוחי בריאות

  112  34  22  65  49  רווח ממגזר פעילות שירותים פיננסים 

  500  123  103  273  255  כ רווח ממגזרי הפעילות"סה

  )31(  )28(  )15(  )22(  )20(  הפסד שאינו ממגזרי הפעילות המדווחים

חלק החברה בתוצאות נטו של חברות 
  מוחזקות

)15(  15  )32(  )10(  23  

  492  85  56  266  220  כנסהרווח לפני מסים על ה

  159  35  35  82  83  מיסים על הכנסה

  333  50  21  184  137  רווח לתקופה

רווח לתקופה מיוחס לבעלי המניות של 
  החברה

129  172  17  45  309  

  
הסתכם  2011הראשון של שנת  חציוןבתוצאות נטו של חברות מוחזקות ב הפניקסחלק 

ח בתקופה המקבילה "ש מליוני 15סך של ווח ברח בהשוואה ל"ש מליוני 15של להפסד בסך 
 LINCHFIELDחברתב מתמקדתעיקר הירידה ברווח מחברות מוחזקות . אשתקד

LIMITED )לאור וזאת בלונדון חניונים אחזקת הינה פעילותה שעיקר") פילד'לינצ" –להלן 
 35 –ם בסך של כ האמורי החניונים בגין 2011חציון הראשון של שנת ב שנרשמה ערך ירידת
  .ח"שמליון 
  

  מידע נוסף
  
 של )Embedded Value( הגלום הערךפרסמה הפניקס את הדוח בדבר  2011במאי  30ביום 

ליום   הערך הגלום. מ"חברה לביטוח בע עסקי הביטוח לטווח ארוך של חברת הבת הפניקס
 וםלי מתואם גלום לערךבהשוואה  ח"שמיליוני  5,234 - כ  של לסך הסתכם 2010בדצמבר  31
  . 12% -גידול של כ , ח"שמיליוני  4,669 -כ של בסך 2009 בדצמבר 31
בביטוח חיים בריאות ופנסיה  2010של המכירות בשנת  )VNB( החדשים העסקים ערך

בתקופה המקבילה  ח"שמליון  119 -בהשוואה לסך של כ , ח"שמליון  190 -הסתכם לסך של כ 
  .60% -גידול של כ , אשתקד
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הגלום אינו כולל את שווי הערך הגלום של עסקי ביטוח כללי ואינו כולל את יודגש כי הערך 
הערך הגלום לא מביא בחשבון סיכונים , כמו כן). מוניטין(היכולת ליצור עסקים בעתיד 

  . מסוימים כמפורט בדוח הערך הגלום
 הערך הגלום אינו מיצג את שווי השוק או את השווי, כי לאור האמור לעיל, מובן איפוא

  . הפניקסוודאי שלא את שווי השוק או את השווי הכלכלי של , הכלכלי של הפניקס ביטוח
  

הערכות , הערך הגלום וערך העסקים החדשים התבססה על תחזיות קביעתכי  יובהר
ויש , ואומדנים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של החברה

. 1968- ח"התשכ, א לחוק ניירות ערך32הגדרתו בסעיף כ" מידע צופה עתיד" -לראות בהם כ
לא יתממשו או שיתממשו , כולם או חלקם, הערכות ואומדנים אלו, אין מניעה כי תחזיות

ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות , באופן שונה מכפי שהוצג בדוח הערך הגלום
 . מכפי שנחזה

  
  .לדוחות כספיים 3אור ראה בי, ראלהביטוח בישלפרטים נוספים בקשר עם פעילות 
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2( Republic Companies, Inc 
  

Republic Companies, Inc. )מלאהבת בבעלות שהינה חברה ") ריפבליק: "להלן .
שנות  200מעל ( ב בתחום ביטוח הרכוש והתאונות"ריפבליק הינה מהחברות הוותיקות בארה

ת בעיקר בביטוח רכוש וביטוח וקוסוכנויות העוס בבעלות ריפבליק חברות ביטוח. )פעילות
ארקנסו וניו מקסיקו , מיסיסיפי ,אוקלהומה, לואיזינה, כללי אחר בייחוד במדינות טקסס

נכס המניב , מדינות נוספות 45 - בנוסף מחזיקה ריפבליק ברישיונות ביטוח בכ .ב"בארה
ברחבי  ומאפשר פיתוח פעילות עתידי למדינות נוספות, Frontלריפבליק הכנסות מביטוחי 

  . ב"ארה
  

  :של ריפבליקתחומי פעילות 
  

  :מגזרים עיקריים 4 -ריפבליק פעילה ב
  
ביטוח רכוש ותאונות למשקי הבית המשווק באמצעות סוכני      Personal Lines -  )א(

  ).פוליסות פרט(סוכנים פעילים  850 -כ. ביטוח של החברה
  .סוכני החברה ביטוח לענף עסקים המשווק באמצעות      Commercial Line-   )ב(
ברוקרים חתמים עצמאיים  -M.G.Aביטוח באמצעות      Program Management-  )ג(

י "הקשורים לחברה בתוכניות ביטוח ייחודיות שנבנו לצרכים מיוחדים ומשווקות ע
  .הברוקרים באמצעות סוכני המשנה שלהם

יתוף בש Frontפוליסות , פעילות בתחום שירותי ביטוח     Insurance Services -  )ד(
המבקשות לנצל את זמינותם של , ב"פעולה עם חברות ביטוח מובילות בארה
  . ב"רישיונות הפעילות של החברה בכלל ארה

  
  : של ריפבליק כפי שנכללו בתוצאות הקבוצה הכוללת להלן תוצאות הפעילות

  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11 

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 דולרמיליוני  דולרמיליוני דולרמיליוני  דולרמיליוני  רדולמיליוני  

  808  204  191 414  364 ברוטו,הכנסות מפרמיות

            

  315  74  90 152  176 פרמיות שהורווחו בשייר

  45  13  11  20  20 נטו,הכנסות מהשקעות ואחרות

  360  87  101 173  196 כ הכנסות"סה

  194  50  101  91  156 יכוי מבטחי משנהגידול בהתחייבויות ביטוחיות בנ

  93  22  27  49  52 עמלות והוצאות רכישה אחרות

  41  12  9  21  19 הוצאות הנהלה וכלליות

  6  1  1  3  3  הוצאות מימון

  333  86  139  163  229  כ הוצאות"סה

  27  1  )38(  9  )33(  לפני מס) הפסד(רווח 

  18  1  )24(  7  )21(  )הפסד( רווח נקי
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  יתוח תוצאות פעילות ריפבליק להלן נ

 התקופה ואתדולר  מליוני 24-כ של בהפסד 2011של שנת  השניסיימה את הרבעון  ריפבליק
דולר ברבעון  מליוני 1-לעומת רווח של כ ,דולר מליוני 21- כ של בהפסד חודשים שישה של

וזאת   2010ביוני  30דולר בתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום  מליוני 7- המקביל וכ
בשל נזקי  2011שנת  שלברבעון השני  שנרשם) לפני מס(דולר  מליוני 43לאור הפסד בסך של 

 לדוחות) 3('א3נוספים ראה באור  לפרטים. ריפבליקמזג אוויר קשים במדינות בהן פועלת 
  .הכספיים

  

ד לעומת הרבעון המקביל אשתק 2011שנת  של השניברבעון  ירדו )ברוטו( מפרמיות ההכנסות
 2010לקראת סוף שנת , ובנוסף. וזאת בעיקר בשל המשך הירידה בפעילות העסקית הכוללת

 Program -החלטה לגבי סיום פעילות של חתם מוביל בתחום ה ריפבליקקיבלה 
Management )ובכדי לפצות על אובדן פרמיה זו ) מכלל הפעילות במגזר זה 75% - כ

. 2011בתחום שהחלו לפעול בתחילת  עם מספר ברוקרים מובילים ריפבליקהתקשרה 
 לגדול צפויות אך, נמוכות היו 2011 שנת של השניהפרמיות של הברוקרים החדשים ברבעון 

  .הקרובים בחודשים

דולר  מיליוני 93- בכ הסתכמו 2011 שנת של השניברבעון ) בשייר(הביטוח שהורווחו  דמי
גידול לעומת התקופה מקבילה ה. דולר בתקופה המקבילה אשתקד מיליוני 80-לעומת סך כ

הסדרים אלו בביטוח . Quota Share מיוחס לשינוי בהכנסות נטו מפרמיות בעקבות 
תוך היערכות , המשנה נבעו מהחלטת ההנהלה לנהל תוכנית ביטוח משנה שמרנית יותר

  . לאירוע ביטוח חריג הנובע מפגעי מזג האוויר

פי שנכלל בדוחות הכספיים של הקבוצה המיוחס לבעלי מניות החברה כ ריפבליקשל  ההון
של שישה בתקופת  ריפבליק של וההפסדדולר  מיליוני 282-הסתכם בכ  2011, ביוני 30ליום 

  . מיליוני דולר 21- בכ הסתכם 2011ביוני  30חודשים שהסתיימו ביו ם 

  

  .לדוחות כספיים' א3ראה ביאור , ל"לפרטים נוספים בקשר עם פעילות הביטוח בחו
  



 מ"קבוצת דלק בע                                                                                        דירקטוריון הדוח 
 

 26 - ב  

  

 ילות הרכבפע    )ז
  

במסגרת ונכללים במסגרת סעיפי רווח והפסד מאוחדים תוצאותיה של דלק רכב לא , כאמור לעיל
  .תוצאות פעילות הרכב ניתוח של, להלן ,חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות כלולותסעיף 

  
  ):"דלק רכב: "להלן(מ "להלן תוצאות פעילות דלק מערכות רכב בע

  

2010שנת  4-6/10 4-6/11 1-6/10 1-6/11 

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"מליוני ש ח"מליוני שח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 

  4,609  1,203  893 2,294  2,031  הכנסות

  624  188  114 362  251  רווח גולמי

  75  18  19 36  34 שיווק והנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

  550  170  95 326  216  מפעולות רווח

EBITDA  221  331  98  173  562  

  19  )92(  )17( )36(  13 נטו,מימון)הוצאות(הכנסות 

  428  60  61  221  176  רווח נקי
  
  

דלק רכב הינה חברה ציבורית ( 32.8%-ידי הקבוצה בשיעור של כ-דלק רכב מוחזקת ליום המאזן על
  ). ודוחותיה מפורסמים לציבור

  
  :כב בתקופות המדווחותלהלן ניתוח תוצאות פעילות דלק ר

  
  :בכמויות דלק רכבהתפלגות מכירות להלן 

    116-1/  106-1/  116-4/  106-4/  2010שנת 

  MAZDAכלי רכב מתוצרת   13,255 16,132  5,644 8,243  31,856
  FORDכלי רכב מתוצרת   5,072 4,796  2,388 2,979  10,855
  כבכלי רכ מכירות "סה  18,327 20,928  8,032 11,222  42,711

  
19%  

 
20% 

  
13%  

 
20% 

  
15%  

כ מכירות "מסה דלק רכבנתח שוק של 
י נתוני משרד  "עפ( כלי רכב בישראל

  )הרישוי
  

  
  

 122,826-כמות כלי הרכב שנמכרו בישראל הגיעה ל 2011במחצית השנה הראשונה של שנת     .א
  ).פ נתוני משרד הרישוי"ע(בתקופה המקבילה אשתקד  103,936לעומת כמות של 

 20%-לעומת כ 15%-כ 2011היה במחצית השנה הראשונה של שנת  דלק רכבשוק של נתח ה
דלק נבעה בעיקר מפגיעה בכושר התחרות של  דלק רכבהירידה בנתח השוק של .אשתקד

בד , גבוהה כתוצאה מהתחזקות היין היפני השנוצר כאשר עלות המכוניות שנמכרו היית רכב
  .ועליה בכמות המכוניות שנמכרה על ידם בבד עם החלשות מטבעות היבוא של מתחרים

  
 מליוני 176 - בכ 2011הרווח הנקי והכולל של דלק רכב הסתכם במחצית הראשונה של שנת     .ב

הירידה ברווח הנקי והכולל . ח במחצית המקבילה אשתקד"ש מליוני 221 -ח לעומת כ"ש
יין גבוה ששרר הינה כתוצאה מקיטון בהיקף המכירות בעיקר במהלך הרבעון השני וכן שער 

 .במחצית השנה
ח בדומה לרווח "ש מליוני 61.2 -הרווח הנקי והכולל של דלק רכב לרבעון השני הסתכם בכ

  ).ח"מליון ש 60.2-כ(ברבעון השני אשתקד 
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ברבעון המקביל  15.7% - לעומת שעור של כ 12.8% -ברבעון השני היה כ ישעור הרווח הגולמ
אמור בעיקר עקב העלייה בעלות כלי הרכב שנמכרו הרווחיות הגולמית נשחקה כ. אשתקד

  . כתוצאה מהתחזקות שערי חליפין מטבעות היבוא
  

 - ח לעומת כ"ש מליוני 2,031 - של השנה בכ במחצית הראשונהמחזור המכירות הסתכם     .ג
 ).ח"ש מליוני 4,610 -כולה כ 2010בשנת (אשתקד במחצית המקבילה ח "ש מליוני 2,294

ח בתקופה "ש מליוני 1,202 - ח לעומת כ"ש מליוני 893 -ון השני ירד לכמחזור המכירות לרבע
לעומת  8,032 - בעיקר כתוצאה מהירידה בכמות המכוניות שנמכרה , מקבילה אשתקד

 . 2010ברבעון השני בשנת  11,222
  

ח "ש מליוני 12.8- הכנסות מימון נטו של כ לדלק רכבנוצרו , במחצית הראשונה של השנה    .ד
כתוצאה , ח"ש מליוני 19.5 - כ) רובם ביין יפני(כתוצאה משערוך יתרות ספקים  שנבעו בעיקר

כתוצאה מחיובי ריבית , ח"ש מליוני 14 -כ, ח נטו"מהפרשי שער של המימון הבנקאי במט
ומרישום תוצאותיהן ושוויין ההוגן של עסקאות , ח"ש מליוני 2.3 -לקוחות שהסתכמו בכ

הוצאות המימון שקיזזו הכנסות אלו הן בעיקר כתוצאה . ח"ש מליוני 7.8 -הגנה בסך של כ
ח ומעדכון "ש מליוני 27.5 - כ FORD MOTOR COMPANYמירידת ערך השקעה במניות 

, 2011ברבעון השני של שנת . ח"ש מליוני 3.3-כ  MOBILEYE -ההשקעה ב) שער דולר(
משערוך יתרת ספק  שנבעו בעיקר, ח"מליון ש 16.5- הוצאות מימון נטו של כ לדלק רכבנוצרו 
 - ו FORD MOTOR COMPANY  מירידת ערך ההשקעה במניות, ח"מליון ש 16- ביין  כ

MOBILEYE מליון  6.5- את אלה קיזזו הכנסות מעסקאות הגנה של כ, ח"מליון ש 12-כ
  .ח"מליון ש 5-כ) בגין אשראי בנקאי(ח וכן הפרשי שער "ש

  
  

  .לדוחות כספיים 'ז3ור ראה ביא, לפרטים נוספים בקשר עם פעילות הרכב
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  לויות נוספותפעי    )ח
  
  תשתיות )1
  

דלק תשתיות  בת בבעלות מלאה פועלת בתחום התשתיות באמצעות חברתהקבוצה 
ומרכזת ) IDE -להלן (מ "אי טכנולוגיות בע.די.בחברת איי 50% -המחזיקה בכ ,מ"בע

תרומת . תאת פעילות פיתוח והפעלת תחנות כוח בישראל ובברזיל באמצעות חברות בנו
הסתכמה לסך  2011של שנת  הראשוןבחציון ענף התשתיות לרווח הנקי של הקבוצה 

 .ח באשקלוןוומרווחי תחנת הכ IDEנובעת מרווחי  ובעיקרה ח"ש מליוני 56- של כ
וועדת הכלכלה של הכנסת ביקשה ממשרדי הרגולציה במהלך החודשים האחרונים 

ות פעילותם של ספקי גז בתחום הרלוונטיים את עמדתם המקצועית באשר להשלכ
אם וככל שתתגבש יוזמה חקיקתית . ייצור החשמל הפרטי על משק החשמל בישראל

להגבלת פעילות ספקי הגז בישראל בפעילותם במשק ייצור החשמל הפרטי עלולה 
 .להיות לכך השפעה לרעה על דלק תשתיות

  
  

 ביוכימיה )2
  

 הדטרגנטים ,תוספי הבריאות ,המזון הינה יצרן תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות גדות
ידי הקבוצה - גדות הינה חברה ציבורית ומוחזקת ליום המאזן על. והטואלטיקה
  .63.9%-בשיעור של כ

, מלחי חומצת לימון, חומצת לימון, גדות מייצרת את המוצרים פרוקטוזה גבישית
גדות מירב מכירות . ומלחים מיוחדים מבוססי חומצת לימון, מלחי חומצה זרחתית

מתבצעות בשווקי אירופה וצפון אמריקה ובין לקוחותיה נמנים חברות גלובליות 
  .מהמובילות בעולם בתחומי תעשיית המזון והדטרגנטים

  
 2011הראשון של שנת  בחציון תרומת מגזר הביוכימיה לרווח הנקי של הקבוצה

קופה בתח "ש מליוני 3- של כהפסד לעומת  ח"ש מליוני 42 - של כבהפסד הסתכמה 
  . אשתקד המקבילה

  
  

הנובע בעיקר , מליוני דולר 50.4-גרעון בהון החוזר בסך של כ לגדות 2011, ביוני 30ליום   
בין היתר (מהתחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר שנלקחו למימון השקעות ארוכות מועד 

, בנוסף. אשר מועד פרעונן יחול בשנה הקרובה, )בסין גדותבקשר עם הקמת מפעל 
הפסד  לגדותופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך נגרם בתק

 7.5- סך של כ - 2010בשנת (, בהתאמה, מליוני דולר 3.9-מליוני דולר וכ 7.5- תפעולי של כ
 גדותהנובע בעיקר מעלייה במחירי חומרי הגלם ועיכובים בהפעלת מפעל ) מליוני דולר

מליוני דולר  18.4-ות אלו הפסד בסך של ככמו כן נגרם בתקופ. בסין במתכונת מלאה
הנובע בעיקר ) מליוני דולר 17-סך של כ - 2010בשנת (, בהתאמה, מליוני דולר 11.2-וכ

מעלויות מימון שהושפעו לרעה בתקופות של שישה ושלושה , מהגורמים שתוארו לעיל
השקל מירידה בשער החליפין של הדולר מול  2011, ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום 

בתקופות  לגדותנגרם , כמו כן. וכן מרישום הפרשה לירידת ערך השקעה בחברה כלולה
של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך תזרים מזומנים שלילי מפעילות 

סך של  - 2010בשנת (בהתאמה , מליוני דולר 0.2-מליוני דולר וכ 1.9-שוטפת בסך של כ
  ). מליוני דולר 13.5-כ

בוחנות מספר אפשרויות לגיוס מקורות מימון ונכון למועד אישור  גדות קבוצת חברות  
הדוחות הכספיים קיימות הבנות עם תאגידים בנקאיים ואחרים באשר לדחיית מועד 

לרבות התחייבות לתמיכת בעלי השליטה כמפורט , פרעון הלוואות ולקבלת מימון נוסף
עבד נכסים לצורך גיוסי חוב ואף באפשרותה לש גדותלהערכת הנהלת , בנוסף .להלן

חברות  2012החל משנת  גדותעוד יצויין כי בהתאם לתחזיות . לממשם במידת הצורך
יצויין כי התממשות . ישובו להניב תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת קבוצת גדות

בין , והיא תלויה גדותאינה ודאית מאחר ואינה בשליטתה המלאה של  גדותתוכניות 
אולם , ברצון ויכולת של צדדים שלישיים לביצוע השקעות והעמדת אשראי ,היתר

  .תצליח לעמוד בהתחייבויותיה גדותההנהלה מעריכה כי 
ובתי זיקוק ) דלק השקעות -להלן (מ "בהקשר זה יצוין כי דלק השקעות ונכסים בע  

שיחסרו כי במידה  לגדותהודיעו בעבר )) ן"בז - להלן (בעלת מניות בחברה (מ "לנפט בע
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בהעמדת מקורות  לגדותהם יפעלו לסייע , לה מקורות כספיים לעמידה בהתחייבויותיה
בהתאם , מליוני דולר 20בהיקף שלא יעלה על ) לרבות בדרך של הנפקת זכויות(מימון 

  .בגדותלחלקן היחסי בהחזקות 
 2.3-מליוני דולר וכ 6.6-ן סך של כ"הזרימו דלק השקעות ובז, 2010בחודש אפריל   

. וזאת במסגרת הנפקת זכויות גדותבאמצעות השקעה בהון , בהתאמה, מליוני דולר
כי השקעתה בחברה במסגרת הנפקת הזכויות הינה על חשבון  לגדותן הודיעה "בז

  .כאמור לעיל, התחייבותה להעמדת מקורות מימון
  

 בעלת השליטה, עם דלק השקעות גדות התקשרה 2011, במרס 7ביום עוד יצויין כי   
ראה גם אור ( מליוני דולר 5הלוואה בסך של  לגדותהעמידה לפיה דלק השקעות , בגדות

כי סכום זה אינו על חשבון התחייבותה למתן תמיכה  לגדותדלק השקעות הודיעה ). 'ג4
, 2011בחודש מאי . גדותוהוא מהווה מקדמה על חשבון הנפקת הזכויות על ידי  לגדות
סך של . י דולר באמצעות הנפקת זכויות לבעלי מניותיהמליונ 4.9- סך של כ גדותגייסה 

לפירעון הלוואה מדלק השקעות  גדותמליוני דולר מתמורת ההנפקה שימש את  3.5-כ
  .על חשבון הנפקת הזכויות, כאמור לעיל 2011אשר התקבלה בחודש מרס 

עם דלק השקעות בהסכם לפיו תעמיד דלק השקעות  גדותהתקשרה , 2011בחודש מאי   
   .לגדותמליוני דולר על חשבון התחייבות למתן תמיכה  3הלוואה נוספת בסך של  דותלג

עם דלק השקעות  גדותהתקשרה  2011, באוגוסט 25ביום , לאחר תאריך המאזן  
מליוני דולר על  3הלוואה נוספת בסך של  לגדותבהסכם לפיו תעמיד דלק השקעות 

על עדכון  לגדותיעה דלק השקעות בנוסף הוד. לגדותחשבון ההתחייבות למתן תמיכה 
יתרת סכום התמיכה שלא נוצלה לאחר , מכתב התמיכה כך שנכון ליום קבלת המכתב

יתרת מקורות המימון הצפויים להתקבל , לפיכך. מיליוני דולר 25מתן ההלוואה הינה 
  . מליוני דולר 26-בהתבסס על תמיכת הבעלים מסתכמת למועד פרסום הדוח לסך של כ

להסכמה עם דלק השקעות לדחיית פרעון ההלוואות המסתכמות  גדותהגיעה  ,כמו כן  
מליוני דולר ואשר מועד פרעונם המקורי הינו חודש יוני  4.6-לכ 2011, ביוני 30ליום 
  .2013לחודש יולי , 2012

  .לדוחות הכספיים 3ביאור הנוספות ראה  תלפרטים נוספים בדבר הפעילויו
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  דרכי ניהולםחשיפה לסיכוני שוק ו  . ב
  
  
השקעות ה. וניהולן פעילות החברה מתרכזת בעיקר בהחזקת מניות של החברות הבנות שלה  )א  .1

  .לטווח ארוך ולפיכך אינה מבוצעת פעילות הגנה כנגד החזקות אלוהינן 
  

ניהול הסיכונים בחברות הבנות והמוחזקות נקבע ומבוצע במישרין על ידי החברות 
ן ציבוריות ונסחרות בבורסה ולכן ניתן גילוי נאות לנושא זה חלק מהחברות ה. המוחזקות

   .בדוחות הכספיים שלהן
  

האחראי על ניהול סיכוני שוק בתחום המטבע בחברה הינו מר עידו אדר שהוא בעל תואר   )ב
במהלך השנים האחרונות מר אדר משמש כגזבר החברה ולפני כן כיהן . מוסמך במנהל עסקים

  .והביטוח בדלק ישראלכמנהל מחלקת הגזברות 
  

  תיאור סיכוני שוק .2
  

היא חברת אחזקות וניהול בעיקרה ולכן חשיפתה היא בעיקר בשל סיכוני  קבוצהכאמור ה  )א
 ").חברות מוחזקות: "להלן(שוק של חברות בנות וכלולות 

 שוק לסיכוני חשיפה לניהול החברה מדיניות בדבר מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת   )ב
 שנסתיימה זה בשנה בנושא הקבוצה לדיווח ביחס רגישות מבחני השפעת לרבות לםודרכי ניהו

 .  2010 ,בדצמבר 31 ביום
  

  שוק בחברות המטה סיכוני .3
 

מחזיקות החברה וחברות מטה בבעלות מלאה במזומנים  והשקעות לזמן , לעיל 'א5בפרק כפי שצוין 
, ביוני 30ליום הסתכם כספי אשר  בהיקף )כולל השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה( קצר

לאור התשואות הנמוכות הקיימות בשווקי מכשירי החוב בעת . ח"ש מיליוני 1,604 -בכ  2011
להשקיע חלק  2010של שנת  2האחרונה ובשל הרצון לגוון את אפיקי ההשקעה החלה החברה ברבעון 

 30הרכב ליום הלהלן  .ריםמיתרות המזומנים והשקעות לזמן קצר בתיק של ניירות ערך סחירים ז
 ):ח"במיליוני ש(  2011, ביוני

  
  2011, ביוני 30יתרה ליום   

  424  מזומנים ופקדונות
  294  )ראה פירוט בהמשך( ע זרים"תיק ני

  420   א"ניירות ערך הנסחרים בת
  225  )*(ח קונצרני "אג

  241  )ח ממשלתי"בעיקר אג(אחרים 
    
  1,604  כ"סה

  
  .ומעלה Aא אשר בעיקרו בדירוג "יר בבורסה בתח סח"בעיקר אג (*)

  
הרווח שנבע . ח"מליוני ש 1,634-מניות נובל בתמורה לסך של כאת מכרה הקבוצה  בתקופת הדוח

מובהר כי לקבוצה . ח"מליוני ש  348 -כתוצאה ממכירה זו מסתכם בכ) לפני השפעת המס(לחברה 
  . מעת לעת מניות נובלויה לקנות ולמכור או עש/ומסגרת אשראי לרכישת מניות נובל והיא קונה 

רכשה הקבוצה מניות נוספות של נובל בתמורה לסך של , 2011בחודש אוגוסט , לאחר תאריך המאזן
  .ח"מיליוני ש 105-כ
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  :להלן טבלאות רגישות תיק ההשקעות לשינויים במחירי המניות
  

(*) מכשיר רגיש  
  

שווי מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

מהשינויים) הפסד/(רווח
20% 10% 5% -5% -10% -20% 

השקעה בתיק ניירות ערך 
  )44( )29(  )15( 294 15 29 44  זרים
ה במניות הנסחרות עהשק
  )84( )42(  )21( 420 21 42 84  א"בת

 )128(  )71(  )36( 714 36 71 128 כ"סה
  

 .בשוויים ההוגן נזקפים ישירות לרווח כולל אחר מרבית ניירות הערך סווגו כניירות ערך זמינים למכירה והשינויים(*) 
  

      
  :קבוצהלהלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של המטבעות העיקריים שעימם מתקשרת ה

  

 

שער החליפין 

היציג של 

 האירו

שער החליפין 

דולרההיציג של 

 ב"של ארה

שער החליפין

היציג של 

 ט"הליש

 ידועמדד 

 בנקודות ח"בש ח"בשח"בש ליום

     

30.6.2011  4.9441 
  

3.415 
  

5.4645 
  

115.53 
  

31.3.2011  4.949  3.481  5.599  114.08  

31.12.2010  4.738  3.549  5.493  113.09  

30.6.2010  4.7575 
  

3.875 
  

5.8228 
  

110.99 
  

31.3.2010  4.9903.713 5.6092 109.51 

31.12.2009  5.442  3.775  6.111  110.57 

 % % %%שיעור השינוי

     

  2.2  0.5-  3.8-  4.4 )2011, 1חציון ( 30.6.2011

  0.38  4.72-  2.65  12.57- )2010, 1חציון ( 30.6.2010

 1.27 2.41- 1.87- 0.11- )2011, 2רבעון ( 30.6.2011

 1.35 3.81 4.36 4.67- )2010, 2רבעון ( 30.6.2010

 2.28 -10.12 -12.93-5.99  2010שנת 
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 : 2011, ביוני 30ליום  דוח בסיסי הצמדה .4
  

 2011,ביוני30ליום  
        פריטים כספיים ביחידות אוטונומיות מטבע חוץמטבע ישראלי  

  
 לא 
צמוד

 צמוד 
מדד

 דולר
אירוב"ארה

ח"טמ  
 אחר

 שווי 
 הוגן

תעודות 
סל

פריטים 
מעסקי 
ביטוח

דולר 
  ט"לישאירוב"ארה

ח"מט
אחר

 
פריט לא 
  כ"סה  כספי

                          
                          נכסים

                          
  11,982   363   22    107  2,487 4,287 787 - 575 21 20 828  120 2,364 נכסים שוטפים

                         
  22,002   8,468   3    1,732  3,470 4,085 1,566 - 785 - - 244  1,411 238 נכסים שאינם שוטפים

                         
  62,174   9   -   2  - 4,147 38,189 19,737  - - 8 6  77 - נכסים של עסקי ביטוח

                         
  96,158   8,840   25    1,841  5,957 12,519 40,542 19,737 1,360 21 28 1,078  1,608 2,602 כ נכסים"סה

                         
                         

                          התחייבויות
                          

  12,710   5   25    334  2,479 4,210 621 - 14 61 5 1,144  1,846 1,966 התחייבויות שוטפות
                         

  19,764   635   5    897  2,248 2,057 2,072 -  - 52 111 308  7,960 3,419 התחייבויות שאינן שוטפות
                         

  58,961   -   -   -  - 3,321 36,404 19,236  - - - -  - -התחייבויות של עסקי ביטוח
                         

  91,435   640   30    1,231  4,727 9,588 39,097 19,236  14 113 116 1,452  9,806 5,385 כ התחייבויות"סה
                         

,בניכוי התחייבויות נכסים
 1,230 2,931 1,445 501 )1,346( )92( )88( )374(  )8,198( )2,783( נטו

 
610  

  
)5( 

  
8,200   4,723  
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  היבטי ממשל תאגידי  . ג
  

 

 הליך אישור הדוחות הכספייםגילוי בדבר  .1
  

. ועל אישור הדוחות הכספייםבחברה ו האורגן המופקד על בקרת העל דירקטוריון החברה הינ
הועדה אינה ועדת ביקורת והינה ועדה . דירקטוריון החברה מינה ועדה לבחינת הדוחות הכספיים

  .אך חבריה זהים, נפרדת
  
  וחבריה הוועדה    )א
  

יון זילברפרב בן צ' פרופ, )צ"דח(ר הוועדה "יו, מר יוסי דאובר: חברים כדלקמן 3הוועדה מונה 
 כל חברי הוועדה נתנו הצהרה. שלושתם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ומר אבי הראל) צ"דח(

ועל סמך ההצהרה שחתמו כאמור החברה , עובר למינויים השכלתם ונסיונם, לפירוט כישוריהם
  . קבעה כי יש להם את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

  
  ייםהליך אישור הדוחות הכספ    )ב
  

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה    )1(
  .2011, באוגוסט 30 -ו 2011, באוגוסט 25מהימים בישיבתה 

  
  .ל"כל חברי הוועדה השתתפו בדיוני הוועדה הנ   )2(

  
ר "יו: 2011, באוגוסט 30-ו 2011 ,באוגוסט 25 בימים יהתומלבד חברי הוועדה נכחו בישיב )3(

חשבי החברה מר עמית , ל הכספים מר ברק משרקי"סמנכ, ירקטוריון מר גבי לסטהד
' היועצת המשפטית גב, מבקר הפנים מר מיכאל גרינברג, תמר רוזנברג' קורנהאוזר וגב
 . רואי החשבון החיצוניים ובעלי תפקידים אחרים בחברה, ליאורה פרט לוין

  
בקרות , עם הדוחות הכספיים הוועדה בחנה את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר )4(

המדיניות , שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
, החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד

שעליהם נסמכים נתונים בדוחות , לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן,  הערכות שווי
י הנהלת החברה "וני הוועדה התבססו על החומר שהוצג לה בנושאים אילו עדי. הכספיים

ושאלות ותשובות שעלו ונידונו במהלך הדיון לרבות התייחסות של רואה החשבון החיצוני 
 .לסוגיות אלו

  
לשישה חודשים הועדה המליצה פה אחד לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים  )5(

 . 2011, ביוני 30שהסתיימו ביום 
  

 30הדירקטוריון דן בהמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובדוחות הכספיים ביום  )6(
 .2011באוגוסט 

  
דירקטוריון החברה סבור כי המלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו זמן סביר  )7(

 .לפני ישיבת הדירקטוריון
  

החליט לאשר דירקטוריון החברה קיבל את המלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ו )8(
  .2011, ביוני 30לשישה חודשים שהסתיימו ביום את הדוחות הכספיים של החברה 
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  . ד
  

  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .1
  

  
   .2010לא חל שינוי בתקופת הדוח לעומת הדוח התקופתי לשנת 

  
  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן .2
  

  .לדוח הדירקטוריון' מהותיים לאחר תאריך המאזן ראה פרק א  לעניין אירועים
  
  
  

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב  . ה
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- נ.יתרת ע מקורי. נ.ע מועד הנפקה סדרה
 הצמדה ריבית נקובה 11/6/30

יתרה 
- בספרים 

11/6/30 

ריבית 
שנצברה 
  בספרים

 שנות פירעון
שווי בורסאי 

, ביוני 30ליום 
2011   

  פרטי נאמן

   ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני   ח"מיליוני ש  ח"ש מיליוני  

 4.85% 28 166 12/2005 'י
מדד המחירים 

 לצרכן
-03: טלפון. א"ת, 8רוטשילד ' שד, ל חברה לנאמנות"בל לא סחיר 2012 - 32

 עידית פריזר, 5170777

 5.40% 357 468 7/2006 'יא
מדד המחירים 

 לצרכן
-03: טלפון. א"ת, 8רוטשילד ' שד, ה לנאמנותל חבר"בל לא סחיר 2018 4 409

 עידית פריזר, 5170777

 5.35% 596 1,100 11/2006 'יב
מדד המחירים 

 לצרכן
-03: טלפון. א"ת 14יד חרוצים , מ"רזניק נאמנויות בע לא סחיר 2015-2017 7 688

 ליאת בכר סגל, 6393311

 913 913 3/2007 'יג

עד לרישום 
 -לבורסה

לאחר + 5.1%
 4.6% - שוםהרי

מדד המחירים 
 לצרכן

1,069 12 
2013-2014, 
2019-2021 

1,068 
-03: טלפון. א"ת, 113הירקון , מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

 דן אבנון, 5274867

7/2009+6/20  'יד
10 

419 419 8.5% -  419 7 2018 443 
. א"ת 37, מנחם בגין, מ"בע 2007כלל פיננסיים נאמנויות 

  .יובל ליקבר, 03-6274827: טלפון

  7/2009  'טו
+11/2009 

1,048 1,048 8.5% -  1,048 18 2015-2017 1,109 
. א"ת 37, מנחם בגין, מ"בע 2007כלל פיננסיים נאמנויות 

  .יובל ליקבר, 03-6274827: טלפון

 260 2012-2015 4 260  - 5.5% 260 260 9/2009  'טז
. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע

  .אורי לזר, 03-6237777: לפוןט

 92 2012-2015 - 90  - משתנה 90 90 9/2009  'יז
. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע

  .אורי לזר, 03-6237777: טלפון

11/2009+6/2  'יח
010 

מדד המחירים  6.1% 800 800
  לצרכן

840 9 2016-2022 896 
. א"ת 37, ם בגיןמנח, מ"בע 2007כלל פיננסיים נאמנויות 

  .יובל ליקבר, 03-6274827: טלפון

 4.65% 560 560 11/2010  'יט
מדד המחירים 

  לצרכן
574 4 2019-2022 527 

, 03-6070370:  טלפון,ג"ר, 4ש "התע, מ"גפני נאמנויות בע
  צורי גלילי

 4.50% 500 500 6/2007 'כב
מדד המחירים 

 לצרכן
581 - 

2012, 2019-
2021 

566 
. ג"ר,12מנחם בגין , מ"טי חברה לנאמנותבעאאורה פידל

 איריס שלבין, 03-7510566:טלפון

 10/2007 'כג
+7/2009 

1,293 1,293 4.75% 
מדד המחירים 

 לצרכן
1,473 13 2011-2014 1,531 

. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע
 .אורי לזר, 03-6237777: טלפון

' ל
 256 2012 2 255  - 4.1% 255 255 4/2010  )המיר(

. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע
  .אורי לזר, 03-6237777: טלפון
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  :הערות
כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטר . ח"החברה עומדת בכל תנאי האג. 1

  .הנאמנות
  
  :פרטים אודות דירוג אגרות החוב. 2

שם החברה    סדרה
  המדרגת

דירוג 
  חינוכ

דירוג 
שנקבע 
למועד 

  ההנפקה

שם החברה  
  המדרגת

דירוג   דירוג נוכחי
שנקבע 
למועד 

  ההנפקה
 A1  -  S&P  מידרוג   'י

Maalot  
A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'יא
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'יב
Maalot  

A AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'יג
Maalot  

A AA  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'יד
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'טו
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'טז
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'יז
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'יח
Maalot  

-  -  

 A1 A1 S&P  מידרוג   'טי
Maalot 

-  -  

 A1  -  S&P  מידרוג   'כב
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'כג
Maalot  

A  AA  

 A1 A1  S&P  מידרוג   'ל
Maalot 

- - 
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  - פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד 
  

לסדרות המדורגות על ידה  ושינוי  Aעל אשרור הדירוג   S&P Maalotהודיעה  , 2011בחודש ינואר 
  .תחזית הדירוג לשלילית

י תחזית לסדרות המדורגות על ידה  ושינו A1על אשרור הדירוג  מידרוגהודיעה  , 2011 יוליבחודש 
 701להרחבה של סדרות קיימות לגיוס בסך של עד  A1כמו כן העניקה דירוג  .הדירוג לשלילית

  .ח"ש מליוני

  .לדוח הדירקטוריון' ראה נספח ב, של החברה דוחות דירוג עדכנייםל באשר

  
       מידע נוסף  . ו
 

 
  יםדיבידנד .1

  
מיליוני  200- כם לכהחליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסת 2011בחודש מרס   )א

 .2011הדיבידנד שולם בחודש אפריל  .ח"ש
מיליוני  105 -דנד המסתכם לכיהחליט דירקטוריון החברה לחלק דיב 2011בחודש מאי   )ב

 .2011הדיבידנד שולם בחודש יוני  .ח"ש
ח בגין "מליוני ש 100-החברה הכריזה על דיבידנד בסך של כ, לאחר תאריך המאזן  )ג

 .2011ל שנת ש השניתוצאות הרבעון 
  

 
  

  עובדי החברה .2
  

להנהלות החברות המוחזקות וצוות , יון מביע את הוקרתו להנהלת החברההדירקטור
  .החברה עסקי העובדים כולו על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום

  
  
  
  

  
  בכבוד רב  

  
  

  

  

      
  גבריאל לסט    אסי ברטפלד

      
  ר הדירקטוריון"יו    ל"מנכ
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  הדירקטוריון לדוח' ספח אנ
  

  2011, ביוני 30פריסת תשלומי קרן וריבית אגרות חוב והלוואות מבנקים של חברות המטה ליום 
 )ח לאחר תאריך המאזן"בהתחשב בהנפקות אג( :)ח"ש מליוניב(

  
  :מטה -דלק קבוצה 

  

  Q3-Q4/2011 2012 2013 2014 2015   2016 
  כ"סה  ואילך

אגרות 
   חוב

 8,195  4,875 814 640 640 858 368  קרן

 2,766 949 350 378 408 448 233 ריבית

הלוואות 
  מבנקים

 330  240 20 20 20 20 10  קרן

 82 22 12 13 14 15 8 ריבית

  11,375  6,086  1,196  1,051  1,082  1,341  619  כ"סה
  

  :דלק השקעות ונכסים
  

  Q3-Q4/2011 2012 2013 2014   2015  2016 
  כ"סה  ואילך

הלוואות 
 ים מבנק

  55 46  -  1 3 3 2  קרן

  14 2 2 3 3 3 1 ריבית

  69  48  2  4  6  6  3  כ"סה
  
  

  :USדלק פייננס 
  

  Q3-Q4/2011 2012 2013 2014   2015   2016 
  כ"סה  ואילך

הלוואות 
  מבנקים

  153 -   -  -  -  102 51  קרן

  5 -  -  -  -  3 2 ריבית

  158  -   -   -   -   105  53  כ"סה
  
       
  

  :דלק פטרוליום
  

  Q3-Q4/2011 2012 2013 2014   2015   2016 
  כ"סה  ואילך

אגרות 
  )1(חוב 

  356 29  58 89 120 -  60  קרן

  53 1 3 7 15 17 10 ריבית

  409  30  61  96 135  17  70  כ"סה
  
  

  .לדלק ישראל) BTB(אגרות החוב אינן כוללות אגרות חוב אשר גויסו בעבר וניתנו כהלוואה  )1(
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  לדוח הדירקטוריון ' נספח ב
  
 .בנוגע לאגרות החוב של החברה ,מ"חברת מידרוג בעהלן דוח דירוג עדכני של ל
  
  



 

  

1 

 

 

 
 
 
 
 

 מ"קבוצת דלק בע

 1022 יולי ו פעולת דירוג 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :רתמחב

 אנליסטית בכירה, ח"רו, ליאת קדיש
Liatk@midroog.co.il 

 :אנשי קשר

 מימון חברותראש תחום , סיגל יששכר
i.sigal@midroog.co.il 

 ל בכירה "סמנכ, דיין-אביטל בר

bardayan@midroog.co.il 
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 מ"קבוצת דלק בע
 שלילי: אופק דירוג A1 ותדירוג סדר

ומשנה את "( החברה"או " קבוצת דלק)"מ "לאגרות החוב שהנפיקה קבוצת דלק בע A1דירוג  מאשרת מחדש מידרוג 

שתנפיק  ,ערך נקוב₪ מיליון  600לאגרות חוב בסך של עד באופק שלילי ניתן גם  A1דירוג . אופק הדירוג מיציב לשלילי

( שקלית) ת סדרה טוייעשה בדרך של הרחב, ככל שיבוצע ,הגיוס .תוקיימח "אג ותסדרהרחבת  באמצעותקבוצת דלק  

 (. צמודת מדד) או בדרך של הרחבת סדרה יח

, אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה. 2770771022 ח זה מתייחס למבנה ההנפקה בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום"דו

עותק מכל המסמכים הסופיים  רק לאחר שיומצא למידרוג. תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן

 .ומידרוג תפרסם את הדירוג הסופי ואת תמציתו של דוח הדירוג, ייחשב הדירוג שניתן על ידי מידרוג כתקף, הקשורים באגרות החוב

 :עליהן חל הדירוג 1270171022ח במחזור שהנפיקה קבוצת דלק עד ליום "להלן סדרות האג

  ח"סדרת אג
 ע"ני' מס

 מועד הנפקה
 ראשוני

נ .יתרת ע
 ח"במיליוני ש

 ריבית שנתית
 רעון הקרןישנות פ הצמדה נקובה

 2012 מדד 4.85% 28 12/2005 לא סחיר י
 2018 מדד 5.40% 357 7/2006 לא סחיר יא
 2015-2017 מדד 5.35% 596 11/2006 לא סחיר יב

-2019, 2013-2014 מדד 4.60% 913 3/2007 1105543 יג
2021 

 2018 - 8.5% 419 7/2009 1115062 יד
 2015-2017 - 8.5% 1,048 7/2009 1115070 טו

 2012-2015 - 5.5% 260 9/2009 1115385 טז

 2012-2015 - משתנה 90 9/2009 1115401 יז

 2016-2022 מדד 6.1% 800 11/2009 1115823 יח

 2019-2022 מדד 4.65% 560 11/2010 1121326 יט

 2019-2021, 2012 מדד 4.50% 500 6/2007 1106046 כב
 2011-2014 מדד 4.75% 1,293 10/2007 1107465 כג

 2012 - 4.10% 255 4/2010 1118884 ('המ)ל 

  סיכום השיקולים העיקריים לדירוג

של החברה על רקע מכירת הפרמננטיים היחלשות מקורות התזרים הערכתנו למהצבת אופק הדירוג השלילי נובעת 

פרמננטיים אין בידי החברה מקורות , להערכתנו. לחלוקת דיבידנד דלק רכב ושימוש בתמורהב האחזקותחלק מ

הרווחים היחלשות ל גם. לפחות בשנתיים הקרובות, דיבידנדים העתידיים מדלק רכבההפחתת לפצות על מספקים 

הנמוך , וי התפעולייחס הכיסיש השפעה לשלילה על  ,בדלק רכב ובחברת הביטוח האמריקאית ריפבליק, בדלק ישראל

אף כי ההשקעה טומנת בחובה פוטנציאל . בשנה החולפת ביצעה החברה השקעה מהותית בחברת רודשף. ממילא

רמת כי לחברה  ,יש לציין לצד אלו. זו בעתיד הקרובאנו לא צופים תרומה תזרימית שוטפת מהשקעה , להשבחת ערך

על רקע חלוקת  .הכיסוי התפעולי החלשיחס על  ןבחלקהמפצות  ,מאוד וגמישות פיננסית גבוההנזילות גבוהה 

מידרוג תבחן את מדיניות , ן"ועל רקע צורכי המימון של החברה האחות דלק נדל 2010הדיבידנד הרחבה בשנת 

, המשך מדיניות דיבידנדים רחבה: בין הגורמים שיכולים להוביל להורדת הדירוג .הדיבידנדים העתידית של החברה

ין ב. ואי שיפור ביכולת העלאת תזרימים פרמננטיים מהמוחזקות בתוצאות מוחזקות מהותיותהרעה משמעותית 

בדגש על פעילות הדלקים , השבחת השקעות שבוצעו בשנה החולפת: הגורמים שיכולים להוביל לשיפור אופק הדירוג

 . והוכחת יכולת חלוקה משמעותית מהחזקות אלו בנלוקסבאנגליה וב, צרפתוחנויות הנוחות ב
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אחיזה דומיננטית בענפי האנרגיה תוך , ענפיתיק החזקות בעל פיזור  :העיקריות ששימשו בקביעת הדירוג הינן זקותוהח

תוך הרחבה לאחרונה של הפעילות הבינלאומית בתחום הדלקים עם , פיזור גיאוגרפי רחב יחסית; והתשתיות בישראל

שליטה אפקטיבית במרבית ; ועלייה באחזקתה ברודשף באנגליה BPרכישת פעילות הדלקים בצרפת של תאגיד 

היעדר , נכסים סחירים וחופשיים משעבודהנשענת על מרכיב גבוה של , גמישות פיננסית גבוהה; החברות המוחזקות

לחברה נגישות טובה לשוק ההון והמערכת אנו מעריכים כי , בנוסף .אמות מידה פיננסיות ומגבלות ברמת החברה סולו

ואף למעלה  שנה קדימה( קרן וריבית) החובשירות יתרות נזילות גבוהות המכסות במידה טובה את צרכי  ;בנקאיתה

פרופיל סיכון  ;בנזילות דבר המהווה תמיכה, החזקותיה בנובל מרביתהחברה מימשה את  ,ח"מועד הדונכון ל; מכך

מענף הדלקים בישראל , הביטוח והפיננסים בישראלנו בינוני ומושפע לטובה מענפי יהאשראי של אחזקות הקבוצה ה

  1ההשקעותשל החברה ביחס לשווי המותאם של החוב רמת  .תטיס-ומהאחזקה ביםבישראל  רכבענף המ, ב"ובארה

אנו רואים לחיוב את השיפור . 55%-50%ומצויה בטווח של  –הינה סבירה לרמת הדירוג ( על בסיס סולו מורחב)

ב מצויה "ארהדלק מעריכה כי  מידרוג. ב ושל ים תטיס כגורמים תומכים ברווחי הקבוצה"בתוצאותיהן של דלק ארה

צפוי לשפר אשר  וגידול ברמת הכמויות המזוקקות על רקע רמת מרווחים עולהבראשיתו של מחזור עסקים חיובי 

ובתקופה של מתונה ב הנה בעלת רמת מינוף "דלק ארה .במידה משמעותית את תוצאותיה בטווח הזמן הקצר והבינוני

המאוחד מחזור חיובי נשענת על יכולת ייצור מזומנים טובה ועתידה להיות בעלת תרומה משמעותית לרווח התפעולי 

לחיוב על פעילות הפקת הגז  האי ודאות לגבי המשך רציפות הזרמת הגז ממצריים לישראל משפיע, בנוסף. 2011לשנת 

מידת ההיתכנות של הפקת , להערכתנו ;גם בהמשך השנהלהציג שיפור  הצפוישפעילותה , באמצעות ים תטיסבקבוצה 

אנו  .ופרסום מסקנות וועדת שישינסקי הגז ממאגר תמר עלתה בחודשים האחרונים עם השלמת המימון לפרויקט

עד ו ,בטווח אופק הדירוג. 2014שנת אולם לא לפני , מהווה מקור לפוטנציאל לתזרימים חזקיםמעריכים כי תמר 

 .לגבי היקף התזרימים ועיתויים של אי ודאותלא מבוטלת קיימת מידה , חה כלכלית מלאה של הפוטנציאל ויישומולהוכ

מידרוג מציינת לחיוב את היקף שווי תיק ; לעלות בעקבות השקעות בפרויקט תמרצפויה רמת החוב במאוחד  ,זאת ועוד

בשותפויות הגז בעקבות תגליות ערך הצפת נוכח אשר עלה במהלך השנתיים האחרונות בעיקר , האחזקות של החברה

 .ברווחי הפניקסהמשמעותי השיפור הגז המשמעותיות תמר ולוויתן וכן 

 ח"במיליוני ש, לפי מגזרים עיקריים( מאוחד)רווח תפעולי : קבוצת דלק
          Q1 2011 Q1 2010 FY 2010 FY 2009 FY 2008 

 222 230 189 51 49 דלקים  בישראל

 188 189 62 (44) 157 )*(ב "דלקים בארה

 129 97 190 29 23 דלקים באירופה

 872 460 480 157 40 )**(רכב 

 240 265 268 68 195 חיפושי והפקת נפט וגז

 (350) 448 647 155 203 ביטוח ופיננסים בישראל

 (139) 77 65 37 21 ב"ביטוח בארה

 126 286 115 50 3 מגזרים אחרים 

 73 1,150 1,225 280 597 מפעולות רגילות סך רווח

 . ב"בארה Lionבגין השקעתה בבית הזיקוק , ₪מיליון  154-ב ירידת ערך בסך של כ"רשמה דלק ארה 2010בשנת  )*( 

 33% -עם השלמת העסקה מחזיקה החברה כ. ממניות דלק רכב 22%הושלמה העסקה למכירת  2010באוקטובר  20ביום  (*)*

הציגה את  31/12/2010החל ממועד זה הפסיקה החברה לאחד את דלק רכב בדוחותיה הכספיים וליום . מהון מניות דלק רכב

 . יתרת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני
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 שווי השוק של האחזקות הסחירות ושווי הספרים של אחזקות שאינן סחירות 
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של  המותאםשווי המ כמחציתפט וגז מהווה הפקה וחיפושי נ תחום :ריים שהשפיעו בקביעת הדירוגגורמי הסיכון העיק

בעיקר בקשר עם , חלק מהפעילות בתחום. בשנה החולפת החברה הגדילה את אחזקותיה בתחום זה. החברה אחזקות

הפגינה החברה ; נמוכה וההשקעות הגבוהות הצפויותמאופיינת בסיכון עסקי גבוה מאוד נוכח הוודאות ה ןיתימאגר לוו

על רווחי ברובה המתבססת ₪ מיליארד  1.1-עם חלוקה של כ, אגרסיביתחלוקת דיבידנדים מדיניות  2010בשנת 

 ,מאידך ,וגידולה לגיוונה התורם גורם, מחד :וצמיחה השקעות מוטת הקבוצה; השערוך והמכירה של מניות דלק רכב

רשמה החברה רווח נקי  2010בשנת ; מאופיין בעלייה בהיקף החוב ללא השבה של תזרימי המזומנים בטווח הזמן הקצר

וכן , חולשה מתמשכת בפעילות הדלקים בישראלמצב זה הושפע מ. בנטרול רווח ההון מעסקת דלק רכב, נמוך

(. ב"בעיקר בגין מגזר הדלקים בארה) ₪ליון ימ 315 -בהיקף של כ 2010מהפחתות חשבונאיות אשר נרשמו בשנת 

ברבעון . את החולשה בתחומים האמורים לעיל הקיזזה בחלק 2010התאוששות במגזר הביטוח והפיננסים במהלך שנת 

פעילות הדלקים  .עקב נזקי מזג אוויר קשים במדינות הפעילותב "פעילות הביטוח בארהנפגעה  2011 שנת השני של

החולשה במדינות גוש האירו מעיבה על . ון על רקע חולשה בביקושים ותחרות גוברתבאירופה נחלשה ברבעון הראש

 . תוצאות פעילות זו גם בטווח הקצר

 ;בטוחות והלוואות בין חברתיות, תוך קיומן של ערבויות ,שליטה גבוהה על מימון הקבוצהבניתוח הקבוצה ניתן לראות 

בעלות פרופיל  ,רות המוחזקות בקבוצהבהאחרונות ניתן לראות תמיכה בחבשנים . דבר המעיד על מאפייני קונגלומרט

בת בבעלות דלק חברה  ,דלק בלרוןרודשף מידי ממניות נוספים  75%רכשה החברה  2011ברבעון ראשון . פיננסי נמוך

-כ)ברה ן לח"דלק נדלשל חוב מחיקת תמורה שולמה באמצעות ה. ט"מליון ליש 115שווי של  לרודשףהמשקפת , ן"נדל

 230  -בהיקף של כן "של דלק נדלחוב בנקאי רכשה החברה , במקביל. (₪מיליון  104-כ) ותשלום מזומן( ₪מיליון  394

מידרוג מעריכה כי האחזקה ברודשף אינה צפויה להניב . ₪מליון  100-ונטלה אשראי בנקאי נוסף של כ ₪ליון ימ

יש לציין כי לאחר . גרעון בהון העצמיורמת מינוף גבוהה , נזילות חלשהבינוני וזאת על רקע -תזרימים בטווח הקצר

אימצה רודשף , השקעות ברשת התחנות-ותת חולשה תפעולית על רקע המשבר הכלכלי בבריטניהמספר שנים של 

חברה )תמכה החברה בגדות  2011במהלך רבעון שני  .בחודשים האחרונים תוכנית אסטרטגית להשבחת הפעילות

בנוסף לחברה התחייבות לתמיכה . בדרך של הנפקת זכויות₪ מליון  20 -בסך של כ( 64% -ת בשיעור של כהמוחזק

 .מליון דולר ואנו מניחים תמיכה שכזו בטווח אופק הדירוג 12נוספת בסך של עד 

נוספות  אחזקותתרומתן של . הדיבידנדים נבעו מדלק רכבמ 70%-וכ 1.0-עמד על כ 2010בשנת  2יחס הכיסוי התפעולי

לאור השיפור  .ב לתזרימי המזומנים הייתה נמוכה בשנים האחרונות"ודלק ארההפניקס , דלק ישראלכדוגמת 

ב אנו מעריכים כי ביכולתה של האחרונה לפצות באופן חלקי על הירידה בתרומת דלק "המשמעותי בתוצאות דלק ארה

אך עדיין היקף תרומתו לדיבידנדים היה , אחרונותמגזר ביטוח ופיננסים בישראל הפגין התאוששות בשנתיים ה. רכב

מידרוג מעריכה את אחזקתה של החברה . בעיקר נוכח מגבלות רגולטוריות והצורך בחיזוק ההון העצמי, נמוך מאוד

 2011יחס הכיסוי בשנת  ,להערכת מידרוג. לאורך זמן בפניקס כבעלת פוטנציאל להוות מקור מזומנים עבור החברה

-אשר לא יפחתו מכ, אנו מצפים כי החברה תוסיף להותיר יתרות נזילות גבוהות יחסית, על רקע זאת. 1.0-יהיה נמוך מ

 .  3מהיקף החוב הפיננסי ברוטו המותאם 10%

 הנזילות רותהית. ח"אגמיליארד  8.0-מכך כ, ₪מיליארד  8.9-מסתכם בסך של כהחוב הפיננסי ברוטו למועד דוח זה  

 החוב בין היחס(. נובל מניות מימוש לעסקת פרופורמה) ₪ מיליארד 1.6 -כ של לסך מסתכמות זה דוח למועד בחברה
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דיבידנדים : הכוללים ,יחס הכיסוי השוטף אומד את המידה בה החברה מכסה את הוצאות המימון והמטה השוטפות ממקורות הכנסה פרמננטיים 

היחס נמדד בדגש על הכנסות והוצאות . הכנסות ריבית על הלוואות שניתנו למוחזקות והכנסות שוטפות אחרות, שוטפים מחברות מוחזקות
 וחזקותיודגש כי יחס הכיסוי השוטף אינו לוקח בחשבון הכנסות ממימוש  אחזקות והחזרי הלוואות ממ .שאינן חד פעמיות וחריגות, פרמננטיות

3
ובצירוף "( חברות המטה)"החוב הפיננסי המותאם הינו החוב הפיננסי של החברה סולו בצירוף החוב הפיננסי של חברות בנות בבעלות מלאה  

 . ערבויות של החברה ושל חברות המטה להבטחת התחייבויות פיננסיות של חברות מוחזקות שאינן חברות מטה
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בשנתיים  יחסית יציב נותר המינוף יחס.  53.7%4-בכ ידינו על מוערך המותאם האחזקות שווי לבין המותאם נטו הפיננסי

הגידול . לצד גידול בהיקף החוב הפיננסי נטו ,תוך שניכרת עלייה משמעותית בשווי המותאם של ההשקעות ,האחרונות

וכן  יתןיערך מניות קידוחי הגז עם תגלית תמר ולוונבע בעיקר מעליית שנתיים האחרונות במהלך הבשווי ההשקעות 

 .השקעות חדשות החברה ביצעה ,כמו כן. ב"מעלייה בערכן של האחזקות בפניקס ודלק ארה

  ₪במיליוני , נתונים כספיים עיקריים, (מורחב סולו) קבוצת דלק

 
 

Q1 2011 FY 2010 FY 2009 

 12,706 16,371 16,546 שווי תיק אחזקות מתואם

 7,860 8,744 8,905 חוב פיננסי

 1,843 1,781 1,621 יתרות נזילות

 49.3% 53.5% 53.7% שווי תיק אחזקות מותאם/חוב פיננסי מותאם נטו

 

 :₪ מיליוניב *710226701ליום  (סולו מורחב)חברה וחברות מטהחוב פיננסי סילוקין  לוח

 

 ( ללא הגיוס הנוסף) 30/06/2011י הערכות החברה ליום"אומדן החוב הפיננסי עפ* 
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 הון עצמי/או שווי הספרים( לאחזקות סחירות)ניכוי יתרות נזילות לבין שווי האחזקות לפי מחירי השוק בהמותאם היחס בין החוב הפיננסי  

אלא מניח התאמות לגבי אחזקות , חישוב היחס על ידי מידרוג אינו מתבסס על מחירי השוק האחרונים, לצורך שמרנות(. לאחזקות פרטיות)
מידרוג עורכת התאמות לחוב , לצורך חישוב יחס המינוף כאמור. שנתיים אחרונות/שנה ממוצע לאורךלגביהן נלקח מחיר השוק ה, מסוימות

 .הפיננסי תוך התחשבות בערבויות שמעמידה החברה לחברות מוחזקות והערכות לגבי תמיכה בחברות מסוימות
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 אופק הדירוג

 : הדירוגאופק יכולים לשפר את גורמים אשר 

  בסכומים משמעותיים ולאורך זמן מהחברות המוחזקותהצגת יכולת קבלת תזרימי מזומנים 

 המינוףהחוב הפיננסי וברמת רמת משמעותית ב ההורד 

 : גורמים אשר עלולים לפגוע בדירוג

 חלוקת דיבידנד אגרסיבית שתפגע ביחסי האיתנות של החברה או המוחזקות 

 מגובה החוב  10%ולפחות בהיקף של , לצורכי שירות החוב יחסב אי שמירה על יתרות נזילות בהיקף מהותי

 הפיננסי ברוטו המותאם 

  55%-50%ל טווח שלשווי תיק האחזקות המותאם מעבר להמותאם עלייה ביחס החוב הפיננסי נטו 

  אודות החברה

החברה פועלת . ל"ומי פעילות בישראל ובחותחבמגוון חברות בקבוצת דלק הינה חברת אחזקות המחזיקה בשליטתה 

דלק )"מ "ודלק השקעות ונכסים בע"( דלק פטרוליום)"מ "דלק פטרוליום בע: תי חברות בנות בבעלות מלאהבאמצעות ש

המרכזות ( ע"ני קהראשונה גם חברה מדווחת לפי הגדרת מונח זה בחו)שתיהן חברות אחזקה פרטיות  –"( השקעות

לרבות דלק ) ל"הדלקים בישראל ובחובתחום האחזקות את מרכזת ם ודלק פטרולי. תחתן את האחזקות התפעוליות

לרבות , דלק השקעות מרכזת את האחזקות הנותרות(. BV – 80%אירופה ודלק  68.0% –ב "דלק ארה, 77.2% -ישראל

( 100%)המחזיקה בחברת הביטוח פניקס ( 55.5%)ופניקס החזקות בביטוח ( 32.4%)דלק רכב , (79.87%)דלק אנרגיה 

 (. 78.4%)ובבית ההשקעות אקסלנס 

ואבנר ( 63%)באמצעות אחזקתה בשותפויות דלק קידוחים , דלק אנרגיה פועלת בתחום הקידוחים וחיפושי נפט וגז

עיקר פעילותן של דלק קידוחים (. 14.4%)ובאבנר ( 9%)החברה מחזיקה גם ישירות בדלק קידוחים (. 47%)חיפושי נפט 

באספקת גז  2004העוסקת משנת , (בהתאמה, 23%-ו 25.5%)ואבנר הינה באחזקתן בעסקה המשותפת ים תטיס 

 2009אשר הסתיימו במהלך ( כל אחת 15.625%)ובמסגרת השתתפותן בפרויקטי קידוחי תמר ודלית , מתגלית הגז מרי

 . לדלק אנרגיה זכויות בפעילות חיפושים וקידוחים במקומות נוספים בעולם. בתגלית גז משמעותית

  Republic Companies Group Incמחזיקה גם במלוא הון המניות של( 99%) דלק קפיטלבאמצעות , דלק השקעות

 49.8%דלק השקעות מחזיקה . ב"חברת ביטוח הפועלת בעיקר בתחום ביטוח רכוש במספר מדינות בארה, "(רפבליק)"

הפועלת בתחום הקמה והפעלה של מתקני התפלה בישראל IDE Technologies Ltd ("IDE" ) מהון המניות של

עד  .מגאווט 80המפעילה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל בהיקף של , אשקלוןפי .פי.מהון המניות של אי 100%-ובעולם ו

 . מ"ן בע"מהון המניות של דלק נדל 79.92%-החזיקה החברה גם ב 2009לרבעון הראשון של 
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 היסטוריית דירוג

Baa1

A3

A2

A1

Aa3
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 דירוג התחייבויותסולם 

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, הןAaa התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaa דרגת השקעה
 . וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 .בסיכון אשראי נמוך מאד

A  התחייבויות המדורגות בדירוג Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה האמצעית ,
 .וכרוכות בסיכון אשראי נמוך

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוגBaa הן  נחשבות כהתחייבויות . כרוכות בסיכון אשראי מתון
 .ם מסוימיםוככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביי, בדרגה בינונית

דרגת השקעה 
 ספקולטיבית

Ba  התחייבויות המדורגות בדירוגBa בעלות אלמנטים , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 .וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי, ספקולטיביים

B  התחייבויות המדורגות בדירוגB וכרוכות בסיכון , נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
 .אשראי גבוה

Caa  בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
 .וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד

Ca  התחייבויות המדורגות בדירוגCa  הן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות
 .עם סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית ,פרעון או קרובות לכך

C  התחייבויות המדורגות בדירוגC כ במצב של חדלות "הן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
 .עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית, פרעון

מציין ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 -ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 
מציין ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכתשאגרת החוב מצויה בקצה העליון של 
מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג

 .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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 CHD040711600M:   מספרח "דו

 

  64739אביב -תל 17הארבעה ' מגדל המילניום רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 03-6855002פקס , 03-6844700טלפון 

 2011"( מידרוג: "להלן)מ "כל הזכויות שמורות למידרוג בע ©

, לצלם, אין להעתיק. והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג , לרבות  פיסקה זו, מסמך זה

 .לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפיץ, לשנות

אינה  מידרוג. כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים

שנמסר לה  והיא מסתמכת על "( המידע: "להלן)דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, בודקת באופן עצמאי את נכונותו

 .המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

או /עדכונים ו. מכל סיבה אחרתאו /או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו

הדירוגים המתבצעים על ידי מידרוג הנם  .www.midroog.co.il: שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

. אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחריםבגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של 

אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה 

 ואין להתייחס אליהם בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חוב, הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך

כגון הסיכון כי ערך השוק , דירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר. או של מסמכים מדורגים אחרים

כל דירוג או חוות דעת אחרת . של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון

שקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי שמעניקה מידרוג צריכים להי

, כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ובהתאם, מי מטעמו

דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב

מידרוג מצהירה בזאת . עם הדין או עם כל עניין מקצועי אחר, מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות

ג עוד התחייבו לשלם למידרו, שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג

 .קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג

הליכי הדירוג של מידרוג הנם , יחד עם זאת. במידרוג 51% שלה, "(ס'מודי: "להלן Moody's)ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בזמן שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של  בו. ס'ואינם כפופים לאישורה של מודי, ס'עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי

 . למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'מודי

 .הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג, למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה
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24/7/2011 

 ,לכבוד

 מר ברק משרקי

 ל כספים"סמנכ

 מ"קבוצת דלק בע

 ,שלום רב

 מתן דירוג לאגרות חוב :הנדון

 

  A1הרינו לעדכן כי מידרוג מאשרת דירוג  18/07/2011ולמכתב הדירוג מיום  2011בהמשך לפעולת הדירוג מחודש יולי 

קרי תוספת  )ח ערך נקוב "מיליון ש 600רך נקוב במקום ח ע"מיליון ש 701ח בסך של עד "באופק דירוג שלילי להנפקת אג

יובהר כי תוספת הנפקת אגרות החוב בסך של עד .  וזאת במסגרת הרחבת סדרות קיימות, (ח ערך נקוב"מיליון ש 101של 

  Aa מיועדת למיחזור חוב ולצורך כך תופקד בפיקדון ייעודי בבנק בקבוצת דירוג, ערך נקוב כאמור לעיל₪ מיליון  101 

 .ומעלה ובאופק דירוג יציב

 . ח במחזור של החברה"ואופק הדירוג השלילי חלים על כל סדרות האג A1הדירוג 

 .18/07/2011 מיום הדירוג מכתב את מחליף זה דירוג מכתב

  תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוגה ולשנות את הדירוג, או ייעודה/אם יחולו שינויים נוספים במבנה ההנפקה ו

הנכם מתבקשים להודיענו על כל שינוי כאמור ולהעביר לנו כל נוסח חדש של כתב ההתחייבות ושל כל  , על כן. האמור

, רק לאחר שיומצא למידרוג עותק מכל המסמכים הסופיים הקשורים להנפקה. מסמך המהווה חלק ממסמכי ההנפקה

 .ומידרוג תפרסם את הדירוג הסופי ואת תמציתו של דוח הדירוג, יחשב הדירוג שניתן על ידי מידרוג כתקף 

על כן הנכם מתבקשים להעביר למשרדי מידרוג כל מידע המסייע למעקב  . מידרוג עוקבת אחר הדירוגים הניתנים על ידה

הוספה או  , למידרוג לקראת הדירוג וכן כל תיקון לרבות פרטים אודות שינויים מהותיים במידע שנמסר, אחר הדירוג

 .שינויים שנעשו בתיעוד שהוצג למידרוג ושנסקר על ידה

,  למכירה או להחזקת אגרות חוב, דרוגים הנעשים על ידי מידרוג הנם בגדר חיווי דעה ואין הם מהווים המלצה לרכישה

 .ניירות ערך אחרים או מסמכים מדורגים אחרים

ובלבד שתוכנו של מכתב זה  , תקים ממכתב זה וכן את דוח הדירוג למשקיעים בפועל ולמשקיעים בכוחניתן למסור הע

 . יימסר במלואו

 ,בכבוד רב

 

 

 גדעון אילת                                                                                                           גיל גזית

 ל"ן                                                                                                  מנכר הדירקטוריו"יו
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  מ"קבוצת דלק בע
  

  2011, ביוני 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד
 
 

 2סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4 מאזנים מאוחדים
 
 

 5דוחות רווח והפסד מאוחדים
 
 

 6מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
 
 

 7-11דוחות מאוחדים על השינויים בהון
 
 

 12-17דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 18-52באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  67067אביב -תל
  
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
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  מ"דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת דלק בע
  

  מבוא
  

הכולל את המאזן , )הקבוצה -להלן (מ והחברות הבנות שלה "סקרנו את המידע הכספי המצורף של קבוצת דלק בע
, הרווח הכולל, ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח וההפסד 2011 ביוני 30התמציתי המאוחד ליום 

הדירקטוריון . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותזרימי המזומנים לתקופותהשינויים בהון 
 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי לתקופות ביניים אלה וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

IAS - "של ' לפי פרק דלתקופות ביניים אלה וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך 

  .בהתבסס על סקירתנולתקופת ביניים זו 
  

תקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי ל
 - וכ 6.6%- כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2011 ביוני 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  32%-כמהווים 

כמו . שה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאמהשלושישה ושל  לתקופות מכלל ההכנסות המאוחדות 6.7%
אשר , ת הביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזניוהמידע הכספי התמציתי לתקופ כן לא סקרנו את

ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי , 2011 ביוני 30ח ליום "ש מליוני 1,652-כההשקעה בהן הסתכמה לסך של 
באותו  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותח לתקופ"ש מליוני 48-וכ 110- כל הסתכם לסך של "החברות הנ

ת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים והמידע הכספי התמציתי לתקופ. בהתאמה, תאריך
מבוססת , ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו
  .על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים

  
  היקף הסקירה

  
סקירה של מידע כספי לתקופות " -של לשכת רואי חשבון בישראל  1סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את

מורכבת סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות
ה אנליטיים ומיישום נוהלי סקיר, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

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

  
  מסקנה

  
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הנ
  

לא בא , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת
אחר הוראות , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

ככל שהוראות תקנות אלו , 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' הגילוי לפי פרק ד
  .חלות על חברות ביטוח מאוחדות

  
לדוחות הכספיים בדבר תביעות  7אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , מבלי לסייג את מסקנתנו לעיל
  . שהוגשו נגד חברות מוחזקות

  
  
 קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון 2011, באוגוסט 31
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  מאוחדיםמאזנים 

  
  

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  
 2011 2010 2010 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 ח"מליוני ש 
    נכסים שוטפים

 3,443   3,221   3,453   מזומנים ושווי מזומנים
 607   228   554   מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה בחברות ביטוח

בעיקר בגין (השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסים 
 18,246   15,035   19,162    )תעודות סל ופקדון

 1,660   2,679    2,378   השקעות לזמן קצר בחברות ביטוח
 1,008   724   799   השקעות אחרות לזמן קצר

 3,036   3,999   4,273   לקוחות
 932   1,044   935    פרמיות ביטוח לגבייה
 888   760    1,098   חייבים ויתרות חובה
 81   83   55   מסים שוטפים לקבל
 1,814   2,077   1,849   נכסי ביטוח משנה

 1,273   1,802   2,275   מלאי
 393   402   417   הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח

   37,248    32,054   33,381 
 59   -   29   נכסים מיועדים למימוש

   37,277    32,054   33,440 
    נכסים לא שוטפים

 33,568   30,374    33,779   השקעות פיננסיות של חברות ביטוח
 589   926    530   פקדונות וחייבים לזמן ארוך, הלוואות

 2,527   2,110   785   השקעות בנכסים פיננסיים אחרים
 3,792   2,462    3,449   השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות

 479   451   483   ן להשקעה"נדל
 1,523   1,471   1,290   השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז

 1,773   1,750   1,686   נכסי ביטוח משנה
 7,474   7,263   8,803    נטו , רכוש קבוע

 721   691   736   הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח
 775   1,604   677   חוב מובנותאגרות 
 3,203   3,195   3,902   מוניטין

 1,760   1,641   2,478    נטו, נכסים בלתי מוחשיים אחרים
 272   199   283    מסים נדחים

   58,881    54,137   58,456 

   96,158    86,191   91,896 
  
  
  
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
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  מאזנים מאוחדים

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  
 2011 2010 2010 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 ח"מליוני ש 

    התחייבויות שוטפות

 4,058   4,840   4,154   אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים
 2,343   2,957    3,963   ולנותני שירותיםהתחייבויות לספקים 
 3,810   3,821    4,329   זכאים ויתרות זכות
 17,927   14,776   18,315   תעודות סל ופקדון

 50   83   232   מסים שוטפים לשלם
 17   37   10   נגזרים פיננסיים

 5,478   5,607   5,861   התחייבויות בגין חוזי ביטוח

   36,864    32,121   33,683 

 25   -   20   התחייבויות המתייחסות לנכסים מיועדים למימוש

   36,884    32,121   33,708 

    התחייבויות לא שוטפות

 4,349   3,711   4,335   הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים
 247   246   250   אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה

 12,117   11,506   13,034   אחרותאגרות חוב 
 755   1,578   921   אגרות חוב מובנות
 108   130   88   נגזרים פיננסיים

 209   211   234    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 33,375   30,558   33,866   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 908   622    837   הפרשות והתחייבויות אחרות

 1,243   944    986   מסים נדחים

   54,551    49,506   53,311 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 13   13   13   הון מניות
 1,622   1,622   1,624   פרמיה על מניות

 32   32   32   כתבי אופציה ותקבולים בגין אופציית המרה
 1,610   888    1,616   יתרת רווח

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
 )539(  )195(  )622(  חוץ  

 )126(  )93(  )226(  קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 164   )223(   )115(  קרנות אחרות
 )124(  )124(  )121(  מניות אוצר

   2,201    1,920   2,652 

 2,225   2,644    2,522   שליטהזכויות שאינן מקנות 

 4,877   4,564    4,723   כ הון"סה

   96,158    86,191   91,896 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

   2011, באוגוסט 31 
 ברק משרקי אסי ברטפלדגבריאל לסטתאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"סמנכ ל "מנכר הדירקטוריון"יו
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים

 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום  החודשים שהסתיימו 3-ל החודשים שהסתיימו 6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010(*  2011  2010(*  2010(*  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  )למניה) הפסד(למעט נתוני רווח נקי (ח "מליוני ש

  **)42,804    **)8,788    14,026   **)18,650    27,147    הכנסות
  **)36,217    **)7,093    11,884   **)15,433    23,082    עלות ההכנסות

  6,587    1,695    2,142    3,217    4,065    רווח גולמי
שיווק והפעלת תחנות , הוצאות מכירה

  3,502    842    1,006    1,675    1,969    תדלוק
  1,772    397    508    793    954    הוצאות הנהלה וכלליות

  )88(   50    -    37    83    נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  1,225    506    628    786    1,225    רווח תפעולי

  271    35    199    191    427    מימוןהכנסות 
  )1,655(   )376(   )529(   )645(   )997(   הוצאות מימון

  655    332    298    165   )159(  
, הפסד ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

  4    -    1    -    2    נטו
חברות ) בהפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 
  156    14    )1(   83    83    נטו, ושותפויות כלולות

  )7(   179    296    415    736    לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
  178    85    94    141    223    מסים על ההכנסה

  )185(   94    202    274    513    מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 

  2,139    56    -    220    -    נטו, רווח מפעילויות שהופסקו

  1,954    150    202    494    513    רווח נקי 

  :מיוחס ל
  1,701    64    101    269    311    בעלי מניות החברה

  253    86    101    225    202    זכויות שאינן מקנות שליטה

  513    494    202    150    1,954  
למניה המיוחס לבעלי ) הפסד(רווח נקי 

  )ח"בש(מניות החברה 

  בסיסי ) הפסד(רווח נקי 

  )26.05(   2.44    8.96    12.35    27.58    מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 
  176.75    3.23    -    11.50    -    רווח מפעילויות שהופסקו

  27.58    23.85    8.96    5.67    150.70  

  מדולל ) הפסד(רווח נקי 

  )26.05(   1.74    8.82    11.27    21.67    מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 
  176.71    3.23    -    11.50    -    רווח מפעילויות שהופסקו

  21.67    22.77    8.82    4.97    150.66  
  .'ז3ראה באור , סווג מחדש  *)

  הותאם למפרע  **)
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

  

 

 לשנה     
 שהסתיימה  
 ביום החודשים שהסתיימו 3-להחודשים שהסתיימו 6-ל 
 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2011 2010(*  2011 2010(* 2010(* 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 ח"מליוני ש 

 1,954   150    202   494    513   רווח נקי 
לאחר (אחר מפעילויות נמשכות הפסד כולל 

      ):השפעת המס
בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסד(רווח 

 388    )112(   )715(   )12(   )700(   למכירה
העברה לרווח והפסד בגין מימוש נכסים 

 )42(   )2(   490    )48(   375   פיננסיים זמינים למכירה
בגין עסקאות גידור תזרימי ) הפסד(רווח 

 )5(  )12(   )10(  )24(   10   מזומנים
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

 )381(  108    )109(  )25(   )116(  של פעילויות חוץ
העברה לרווח והפסד בגין התאמות 

הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
 -   -   -   -   21   פעילויות חוץ

 )85(  36    3   8    )31(   כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(רווח 

 )125(  18    )341(  )101(   )441(   כולל אחר מפעילות נמשכת) הפסד(רווח 
כולל אחר מפעילויות ) הפסד(רווח 

 )2(  1   -   -   -    שהופסקו 

 )27(  -   -   -   -   סכומים ששוחררו בעקבות איבוד שליטה

 )154(  19    )341(  )101(   )441(   כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

 1,800   169    )139(  393    72    כולל) הפסד(כ רווח "סה

      :מיוחס ל

 1,586   23    )207(  111    )51(  בעלי מניות החברה

 214   146    68   282    123   זכויות שאינן מקנות שליטה

   72    393  )139(    169   1,800 
  
  
  .'ז3ראה באור , סווג מחדש  *)
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
  מיוחס לבעלי המניות של החברה

  זכויות  קרן מעסקאות  התאמות הנובעות  כתבי אופציה
  שאינן  עם בעלי  מתרגום דוחות  ותקבולים  פרמיה 

  כ"סה  מקנות  מניות  קרנות  זכויות שאינן  כספיים של  יתרת  בגין אופציות  על  הון
  הון  שליטה  כ"סה  אוצר  *)אחרות   מקנות שליטה  פעילויות חוץ  רווח  המרה  מניות  מניות

  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  4,877    2,225    2,652    )124(   164    )126(   )539(   1,610    32    1,622    13    )מבוקר( 2011, בינואר 1יתרה ליום 
  513    202    311    -    -    -    -    311    -    -    -    רווח נקי

  )441(   )79(   )362(   -    )279(   -    )83(   -    -    -    -    הפסד כולל אחר
  72    **)123   )51(   -    )279(   -    )83(   311    -    -    -    כולל) הפסד(כ רווח "סה

  7    2    5    3    -    -    -    -    -    2    -    מכירת מניות אוצר על ידי חברה מאוחדת
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 

  )170(   )20(   )150(   -    -    )150(   -    -    -    -    -    שליטה
  )305(   -    )305(   -    -    -    -    )305(   -    -    -    דיבידנד

  19    19    -    -    -    -    -    -    -    -    -    נטו, עלות תשלום מבוסס מניות
מימוש כתבי אופציה למניות על ידי בעלי 

  5    5    -    -    -    -    -    -    -    -    -    זכויות  שאינן מקנות שליטה
  )12(   )12(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    חברה שהופסק איחודה

מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  22    12    10    -    -    10    -    -    -    -    -    נטו, שליטה

הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  155    115    40    -    -    40    -    -    -    -    -    שליטה

  3    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    חברה שאוחדה לראשונה
  82    82    -    -    -    -    -    -    -    -    -    כניסה לאיחוד עקב רכישת שליטה בשלבים
  )32(   )32(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  4,723    2,522    2,201    )121(   )115(   )226(   )622(   1,616    32    1,624    13    2011, ביוני 30יתרה ליום  
  

  
  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  *)

  :הרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן  **)
  
  

  202    רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  )38(   נטו, הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  )2(   קרנות הון אחרות
  )34(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )5(   נטו של חברות כלולות, חלק בהפסד כולל אחר

  123    כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה
  

.מאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  מאוחדים על השינויים בהוןדוחות 
 

  מיוחס לבעלי המניות של החברה
  קרן  התאמות

  מעסקאות  הנובעות  כתבי
  עם בעלי  מתרגום  אופציה
  זכויות  זכויות  דוחות  ותקבולים

  שאינן  שאינן  כספיים של  בגין  פרמיה 
  כ"סה  מקנות  מקנות  מניות  קרנות  פעילויות  יתרת  אופציות  על  הון
  הון  שליטה  כ"סה  שליטה  אוצר  *)אחרות   חוץ  רווח  המרה  מניות  מניות

  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  4,588    2,480    2,108    -    )129(   )94(   )166(   869    25    1,590    13    )מבוקר( 2010, בינואר 1יתרה ליום 
  494    225    269    -    -    -    -    269    -    -    -    רווח נקי

  )101(   57    )158(   -    -    )129(   )29(   -    -    -    -    כולל אחר) הפסד(רווח 

  393    ***)282   111    -    -    )129(   )29(   269    -    -    -    כולל) הפסד(כ רווח "סה
  11    3    8    -    5    -    -    -    -    3    -    מכירת מניות אוצר

  )250(   -    )250(   -    -    -    -    )250(   -    -    -    דיבידנד 
  29    -    29    -    -    -    -    -    -    29    **)-   מימוש כתבי אופציה

מרכיב ההמרה בגין אגרות חוב ניתנות להמרה 
  7    -    7    -    -    -    -    -    7    -    -    )בניכוי הוצאות הנפקה(

  20    20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    נטו, מניותעלות תשלום מבוסס 
  )137(   )29(   )108(   )108(   -    -    -    -    -    -    -    רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

מימושים והנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  42    16    26    26    -    -    -    -    -    -    -    שליטה

  9    20    )11(   )11(   -    -    -    -    -    -    -    מימוש כתבי אופציה למניות חברות מאוחדות
  )148(   )148(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  4,564    2,644    1,920    )93(   )124(   )223(   )195(   888    32    1,622    13    2010, ביוני 30יתרה ליום  
  

  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  *)
  .ח"מליוני ש 1-מייצג סכום נמוך מ  **)

  :הרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדקלמן  ***)
  

  225    רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  41    נטו, פיננסיים זמינים למכירהרווח בגין נכסים 

  )2(   נטו, הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
  15    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  3    נטו של חברות כלולות, חלק ברווח כולל אחר

  282    כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה
  

  .מאוחדיםביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
  מיוחס לבעלי המניות של החברה

  זכויות  קרן מעסקאות  התאמות הנובעות  כתבי אופציה
  שאינן  עם בעלי  מתרגום דוחות  ותקבולים  פרמיה 

  כ"סה  מקנות  מניות  קרנות  זכויות שאינן  כספיים של  יתרת  בגין אופציות  על  הון
  הון  שליטה  כ"סה  אוצר  *)אחרות   מקנות שליטה  פעילויות חוץ  רווח  המרה  מניות  מניות

  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  4,751    2,258    2,493    )124(   106    )241(   )535(   1,620    32    1,622    13     2011, באפריל 1יתרה ליום 
  202    101    101    -    -    -    -    101    -    -    -    רווח נקי

  )341(   )33(   )308(   -    )221(   -    )87(   -    -    -    -    הפסד כולל אחר
  )139(   **)68   )207(   -    )221(   -    )87(   101    -    -    -    כולל) הפסד(כ רווח "סה

  7    2    5    3    -    -    -    -    -    2    -    מאוחדתמכירת מניות אוצר על ידי חברה 
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 

  )45(   )10(   )35(   -    -    )35(   -    -    -    -    -    שליטה
  )105(   -    )105(   -    -    -    -    )105(   -    -    -    דיבידנד

  15    15    -    -    -    -    -    -    -    -    -    נטו, עלות תשלום מבוסס מניות
מימוש כתבי אופציה למניות על ידי בעלי 

  4    4    -    -    -    -    -    -    -    -    -    זכויות  שאינן מקנות שליטה
מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  22    12    10    -    -    10    -    -    -    -    -    נטו, שליטה
זכויות שאינן מקנות הנפקת מניות לבעלי 

  155    115    40    -    -    40    -    -    -    -    -    שליטה
  3    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    חברה שאוחדה לראשונה

  82    82    -    -    -    -    -    -    -    -    -    כניסה לאיחוד עקב רכישת שליטה בשלבים
  )27(   )27(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    שליטה דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות

  4,723    2,522    2,201    )121(   )115(   )226(   )622(   1,616    32    1,624    13    2011, ביוני 30יתרה ליום  
  
  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  *)

  :מקנות שליטה הינו כדלקמןהרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן   **)
  

  101    רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  )15(   נטו, הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  1    הפסד בגין עסקאות גידור 
  )17(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )2(   נטו של חברות כלולות, חלק בהפסד כולל אחר

  68    כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטהכ רווח "סה
  

  .מאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

 
  מיוחס לבעלי המניות של החברה

  קרן  התאמות
  מעסקאות  הנובעות  כתבי
  עם בעלי  מתרגום  אופציה
  זכויות  זכויות  דוחות  ותקבולים

  שאינן  שאינן  כספיים של  בגין  פרמיה 
  כ"סה  מקנות  מקנות  מניות  קרנות  פעילויות  יתרת  אופציות  על  הון
  הון  שליטה  כ"סה  שליטה  אוצר  *)אחרות   חוץ  רווח  המרה  מניות  מניות

  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  4,633    2,561    2,072    )57(   )126(   )85(   )292(   974    25    1,620    13     2010, באפריל 1יתרה ליום 

  150    86    64    -    -    -    -    64    -    -    -    רווח נקי
  19    60    )41(   -    -    )138(   97    -    -    -    -    כולל אחר) הפסד(רווח 

  169    **)146   23    -    -    )138(   97    64    -    -    -    כולל) הפסד(כ רווח "סה
  6    2    4    -    2    -    -    -    -    2    -    מכירת מניות אוצר

  )150(   -    )150(   -    -    -    -    )150(   -    -    -    דיבידנד 
בניכוי (מרכיב ההמרה בגין אגרות חוב ניתנות להמרה 

  7    -    7    -    -    -    -    -    7    -    -    )הוצאות הנפקה
  13    13    -    -    -    -    -    -    -    -    -    נטו, עלות תשלום מבוסס מניות

  )77(   )11(   )66(   )66(   -    -    -    -    -    -    -    רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
מימושים והנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  42    16    26    26    -    -    -    -    -    -    -    שליטה
  9    5    4    4    -    -    -    -    -    -    -    מימוש כתבי אופציה למניות של חברות מאוחדות

  )88(   )88(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  4,564    2,644    1,920    )93(   )124(   )223(   )195(   888    32    1,622    13    2010, ביוני 30יתרה ליום  
  
  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  *)

  :הרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדקלמן  **)
  

  86    רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  15    נטו, פיננסיים זמינים למכירהרווח בגין נכסים 

  )1(   נטו, הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
  42    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  4    נטו של חברות כלולות, כולל אחר ברווחחלק 

  146    כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
  מתייחס לבעלי המניות של החברה

  זכויות  קרן מעסקאות  התאמות הנובעות  כתבי אופציה
  שאינן  עם בעלי  מתרגום דוחות  ותקבולים פרמיה 

  כ"סה  מקנות  מניות  קרנות  זכויות שאינן  כספיים של  יתרת  בגין אופציות  על  הון
  הון  שליטה  כ"סה  אוצר  *)אחרות   מקנות שליטה  פעילויות חוץ  רווח  המרה  מניות  מניות

  מבוקר
  ח"מליוני ש

  4,588    2,480    2,108    )129(   )94(   -    )166(   869    25    1,590    13    2010, בינואר 1יתרה ליום 
  1,954    253    1,701    -    -    -    -    1,701    -    -    -    נקירווח 
  )154(   )39(   )115(   -    258    -    )373(   -    -    -    -    כולל אחר) הפסד(רווח 

  1,800    ***)214   1,586    -    258    -    )373(   1,701    -    -    -    כולל) הפסד(כ רווח "סה
  11    3    8    5    -    -    -    -    -    3    -    חברה מאוחדתמכירת מניות אוצר על ידי 

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 
  )204(   )56(   )148(   -    -    )148(   -    -    -    -    שליטה

  29    -    29    -    -    -    -    -    -    29    **)-   מימוש כתבי אופציה
  )960(   -    )960(   -    -    -    -    )960(   -    -    -    דיבידנד

מרכיב ההמרה בגין אגרות חוב ניתנות להמרה 
  7    -    7    -    -    -    -    -    7    -    -    )בניכוי  הוצאות הנפקה(

  42    42    -    -    -    -    -    -    -    -    -    נטו, עלות תשלום מבוסס מניות
מימוש כתבי אופציה למניות על ידי בעלי זכויות  

  9    21    )12(   -    -    )12(   -    -    -    -    -    שאינן מקנות שליטה
  -    )8(   8    -    -    8    -    -    -    -    -    פקיעת כתבי אופציה בחברה מאוחדת

  )336(   )336(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    חברה שהופסק איחודה
מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  26    -    26    -    -    26    -    -    -    -    -    נטו, שליטה
  24    24    -    -    -    -    -    -    -    -    -   הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )159(   )159(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  4,877    2,225    2,652    )124(   164    )126(   )539(   1,610    32    1,622    13    2010, בדצמבר 31יתרה ליום 
 
  

  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  *)
  .ח"ש מליוני 1-מייצג סכום נמוך מ  **)

  :הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן הרכב הרווח  ***)
  

  253    המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטהרווח נקי 
  48    נטו, רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  )78(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )9(   נטו של חברות כלולות, חלק בהפסד כולל אחר

  214    כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה
  

  .מאוחדיםביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
  לשנה

  שהסתיימה
  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל

  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 
2011  2010(*  2011  2010(*  2010(*  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  1,954    150    202    494    513    רווח נקי 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

  )1,418(   483    421    )990(   )186(   )א(מפעילות שוטפת נמשכת 
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  536    633    623    )496(   327    שוטפת נמשכת) לפעילות
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  508    51    -     188    )70(   שוטפת מופסקת)  לפעילות
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  1,044    684    623    )308(   257    שוטפת) לפעילות

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )875(   )265(   )294(   )445(   )470(   רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
  )16(   )4(   -     )4(   -     ן להשקעה"רכישת נדל

  48    12    7    32    18    ן להשקעה"תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל
תקבולים נטו מחברת ביטוח בגין רכוש קבוע 

  15    15    -     15    -     שניזוק
  )1,220(   )914(   570    )787(   1,210    נטו, נכסים פיננסיים) רכישת(ממימוש תמורה 

  )39(   )4(   )1(   )44(   )222(   נטו, מתן הלוואות לחברות כלולות
  )72(   )2(   244    )159(   118    נטו, השקעות לזמן קצר

  )307(   )44(   )222(   )80(   )427(   עלייה בעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
  -     -     405    -     555    תמורה ממכירת נכסי נפט וגז

  33    -     89    -     89    תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות
תמורה ממימוש השקעות בחברות מאוחדות 

  911    -     -     -     18    )ג(שאוחדו בעבר 
  )117(   )86(   )26(   )55(   )128(   השקעה בחברות כלולות 

  )105(   )76(   )96(   )76(   )96(   אופציה לרכישת חברה מוחזקתתשלום עבור 
חברות כלולות ונכס פיננסי , רכישת פעילויות

  )1,059(   )4(   )270(   )4(   )374(   )ב(זמין למכירה לשעבר שאוחדו לראשונה 
  28    )11(   24    )3(   34    נטו, הלוואות לאחרים) מתן(גביית 

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )2,775(   )1,383(   430    )1,610(   325    השקעה נמשכת) לפעילות

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )4(   )2(   -     )4(   -     השקעה מופסקת) לפעילות

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )2,779(   )1,385(   430    )1,614(   325    השקעה) לפעילות

  

  
  
  .'ז3ראה באור , סווג מחדש  *)
  

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  לשנה

  שהסתיימה
  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל

  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 
2011  2010(*  2011  2010(*  2010(*  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

  451    109    )311(   39    129    נטו, ומאחרים
מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  34    34    35    34    35    שליטה
שאינן מקנות  רכישת מניות מבעלי זכויות

  )204(   )77(   )42(   )137(   )167(   שליטה
  4,653    896    1,472    1,832    2,528    קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )4,918(   )1,357(   )1,463(   )2,409(   )2,711(   פרעון הלוואות לזמן ארוך

הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  24    16    5    16    5    שליטה 

  9    9    5    9    5    מימוש כתבי אופציה למניות חברות מאוחדות
  )1,143(   )250(   )305(   )433(   )305(   דיבידנד ששולם

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  )25(   )5(   )27(   )13(   )32(   שליטה בחברות מאוחדות 

  16    -     -     16    -     מימוש כתבי אופציה למניות החברה
  11    6    9    11    9    מכירת מניות אוצר

תשלום התחייבות מותנית בגין אופציית מכר 
  )29(   )8(   )13(   )18(   )20(   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  2,894    1,089    327    1,484    327    )בניכוי הוצאות הנפקה(הנפקת אגרות חוב 
  )708(   )41(   )196(   )215(   )436(   פרעון אגרות חוב 

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  1,065    421    )504(   216    )633(   מימון נמשכת) לפעילות

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  )268(   80    -     122    -     מימון מופסקת)  לפעילות

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  797    501    )504(   338    )633(   מימון) לפעילות

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של 
  )112(   )29(   )14(   )67(   8    פעילות נמשכת -פעילויות חוץ 

 -במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
  )1,286(   )358(   535    )1,957(   27    פעילות נמשכת

 -במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
  236    129    -     306    )70(   פעילות מופסקת

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
  5,100    3,678    3,472    5,100    4,050    )כולל יתרות תלויות תשואה(

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
  4,050    3,449    4,007    3,449    4,007    )כולל יתרות תלויות תשואה(
  
  
  .'ז3ראה באור , סווג מחדש  *)
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
  לשנה

  שהסתיימה
  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל

  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 
2011  2010(*  2011  2010(*  2010(*  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  )א(
  מזומנים מפעילות שוטפת נמשכת

  :התאמות לסעיפי רווח והפסד

  )315(   )57(   -     )220(   -     נטו, רווח מפעילות מופסקת
  1,128    235    277    440    562    הפחתות וירידת ערך נכסים, אזילה, פחת

  5    27    )100(   45    )53(   נטו, מסים נדחים
בהתחייבויות בשל הטבות ) ירידה(עלייה 

  )4(   1    )6(   5    )8(   נטו, לעובדים
  7    )12(   47    )9(   64    נטו, ערך הלוואות שניתנו) עליית(ירידת 

בחברה ' הפסד מהנפקת מניות לצד ג
  4    -     1    -     2    כלולה

מקרקעין , רווח ממימוש רכוש קבוע
  )113(   )17(   )170(   )69(   )445(   נטו, והשקעות

רווח בגין מימוש השקעות בחברות 
  )1,824(   -     -     -     -     מאוחדות

  )15(   )15(   -     )15(   -    רווח בגין פיצוי רכוש קבוע מחברת ביטוח
חברות  )ברווחי(בהפסדי חלק הקבוצה 

  )117(   16    73    )49(   49    )1(נטו , ושותפויות כלולות
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים 

  208    )33(   )53(   )18(   )59(   נטו, ונגזרים
ערך התחייבויות לזמן ) ירידת(עלייה 
  274    158    243    83    308    נטו, ארוך

  )80(   )8(   )2(   )45(   )46(   גידול בהוצאות רכישה נדחות
  68    6    45    27    38    עלות תשלום מבוסס מניות

שינוי בהשקעות פיננסיות של חברות 
  )4,529(   3,739    73    54    )609(   נטו, ביטוח

השקעות בניכוי תקבולים ממכירת נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה בחברות 

  )367(   )2,114(   180    )1,599(   )406(   נטו, ביטוח
גידול בעתודות ותביעות תלויות בחברות 

  5,614    )1,419(   1,529    1,064    4,702    ביטוח
  )130(   )6(   )17(   )171(   )27(   עלייה בנכסי ביטוח משנה

  :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

  )421(   )13(   )620(   )243(   )1,123(   עלייה בלקוחות
  351    300    326    98    )27(   בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 

  )86(   )92(   )244(   )54(   )231(   עלייה במלאי
  )43(   )470(   )33(   )490(   )106(   נטו, עלייה בנכסים אחרים

עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני 
  428    8    449    13    788    שרותים

  )1,461(   249    )1,577(   163    )3,559(   בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 
 )186(   )990(    421    483   )1,418(  

  39    30    72    34    132    לאחר ניכוי דיבידנדים שהתקבלו) 1(
  

  .'ז3ראה באור , סווג מחדש  *)  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"מליוני ש
חברות כלולות ונכס , רכישת פעילויות  )ב(

פיננסי זמין למכירה לשעבר שאוחדו 
  לראשונה
למעט מזומנים ושווי (נטו , הון חוזר
  )341(   3    80    3    12    )מזומנים
השקעות ורכוש , מקרקעין, רכוש קבוע

  )1,183(   )59(   )1,471(   )59(   )3,320(   )כולל מוניטין(אחר 
  )13(   )17(   )13(   )17(   חייבים לזמן ארוך

  )71(   -     )71(   מסים נדחים
  237    -     -     -     248    התחייבויות שוטפות

  203    36    699    36    1,705    התחייבויות לא שוטפות
  -     )10(   -     )10(   166    השקעה והלוואה בחברה כלולה 

  -     -     -     -     393    הלוואות שניתנו לחברה כלולהקיזוז 
  -     -     150    -     150    הנפקת מניות למוכרים

  -     -     85    -     85    בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
, ביטול השקעות בחברות מוחזקות

הלוואות לכלולות , השקעות בכלולות
  25    39    275    39    275    ונכס פיננסי זמין למכירה

 )374(   )4(   )270(   )4(   )1,059(  
תמורה ממימוש השקעות בחברות   )ג(

  מאוחדות שאוחדו בעבר
  1,065    -     -     -     -     הון חוזר

השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסיים 
  )18(   -     -     -     -     והשקעות לזמן קצר בחברות ביטוח

  260    -     -     -     -     ן להשקעה ורכוש קבוע"נדל
  15    -     -     -     -     מוניטין

  -     -     -     -     55    נכסים המיועדים למימוש
  361    -     -     -     -     נכסים לא שוטפים אחרים

  )832(   -     -     -     -     אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  )48(   -     -     -     -     התחייבויות לא שוטפות 

המיוחסות לנכסים התחייבויות 
  -     -     -     -     )25(   המיועדים למימוש

  )336(   -     -     -     -     זכויות שאינן מקנות שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה המיוחסות 

  -     -     -     -     )12(   לחברה שאיחודה הופסק
השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת 

  )1,353(   -     -     -     -     השווי המאזני
  )27(   -     -     -     -     הון קרן

  1,824    -     -     -     -     רווח בגין מכירת חברות מאוחדות

  18     -     -     -    911  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  שהסתיימוהחודשים  6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"מליוני ש

  פעולות מהותיות שלא במזומן  )ד(
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי 

  23    4    24    25    47    מוחשיים

  8    8    -     8    -     סילוק נכסיםמחויבות בגין 
דיבידנד ורווחים לשלם לבעלי זכויות 

שאינן מקנות שליטה בחברות 
  -     -     )2(   -     -     מאוחדות

  51    -     -     -     -     דיבידנד ורווחים לקבל מחברות כלולות

  13    -     -     13    -     מימוש כתבי אופציה למניות
מבעלי זכויות התחייבות לרכישת מניות 

  8    -     -     -     -     שאינן מקנות שליטה
פרעון הלוואות שניתנו לחברה כלולה 

  -     -     -     -     394    כנגד הנפקת שטר הון בחברה בת
איחוד לראשונה של נכס פיננסי זמין 
למכירה לשעבר בתמורה להנפקת 

  -     -     150    -     150    מניות בחברה בת
נכס פיננסי זמין  חייבים בגין מכירת

  -     -     258    -     258    למכירה

  190    92    13    92    158    השקעה בנכסי נפט וגז

  99    -     -     -     -     חייבים בגין רכישת חברה מוחזקת
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  המזומניםדוחות מאוחדים על תזרימי 

  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"מליוני ש

  מזומנים ושווי מזומנים  )ה(
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  :התקופה

  3,997    3,006    2,883    3,997    3,443    מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה 

  1,103    672    589    1,103    607    בחברות ביטוח

  4,050    5,100    3,472    3,678    5,100  
יתרת מזומנים שווי מזומנים לסוף 

  :התקופה

  3,443    3,221    3,453    3,221    3,453    מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה 

  607    228    554    228    554    בחברות ביטוח

  4,007    3,449    4,007    3,449    4,050  

  מידע נוסף על תזרימי המזומנים  )ו(

  :עבורמזומנים ששולמו במשך התקופה 

  893    255    449    486    721    ריבית

  361    154    104    185    243    מסים על ההכנסה
מזומנים שהתקבלו במשך התקופה 

  :עבור

  461    169    86    221    408    ריבית

  54    11    160    23    176    דיבידנד

  72    155    24    223    28    מסים
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
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  כללי  -: 1באור 
  

שלושה שישה ושל  ולתקופות 2011, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
יש לעיין בדוחות אלה ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2010, בדצמבר 31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
אשר נכללו בתשקיף מדף של החברה אשר פורסם בחודש מאי , אשר נלוו אליהםתאריך ולבאורים 

  ). יים השנתייםהדוחות הכספ - להלן ( 2011
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 
 דיווח כספי" - 34דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

דוחות (של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "לתקופות ביניים
  .ככל שתקנות אלה חלות על חברות ביטוח מאוחדות, 1970-ל"התש, )תקופתיים ומידיים

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

  :למעט האמור להלן, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתייםמאוחדים עקביים לאלה 
  

IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  
  

מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור  IAS 24 - התיקון ל
במסגרת , לחברות הקשורות לממשלה ניתנת, בנוסף. ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו

הקשורות הקלה חלקית במתן גילוי בדבר עסקאות עם הממשלה ועם חברות אחרות , התיקון
  .לממשלה

 .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה
  

IAS 34  - דיווח כספי לתקופות ביניים  
  

נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כספיים ביניים בדבר הנסיבות  IAS 34 -בהתאם לתיקון ל
העברות של מכשירים , שסביר כי ישפיעו על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם

  .פיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן ושינויים בסיווג נכסים פיננסיים
  .2011, בינואר 1התיקון מיושם למפרע החל מיום 

  
IFRIC 14 - דרישות הפקדה מזעריות ויחסי הגומלין ביניהן, המגבלה על נכס הטבה מוגדרת  

  
מנחה כיצד להעריך את הסכום בר ההשבה של נכס תכנית להטבה  IFRIC 14 -התיקון ל
התיקון מאפשר לחברה לטפל בתשלומים מראש במסגרת דרישת הפקדה מזערית . מוגדרת
  .כנכס

  .יה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצהלתיקון האמור לא צפו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

19 IFRIC - סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון  
  

IFRIC 19 ) את הטיפול החשבונאי בעסקאות שבהן מסולקות  תקובע) הפרשנות - להלן
מכשירי הון שהונפקו על , פרשנותלפי ה. התחייבויות פיננסיות על ידי הנפקת מכשירי הון

אם ניתן לאמוד אותו באופן , מנת להחליף חוב יימדדו בשווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו
יש , ן שהונפקו באופן מהימןאם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההו. מהימן

למדוד את מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד 
ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של ההתחייבות הפיננסית שמסולקת לבין . סילוקה

  .השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו מוכר ברווח או הפסד
   .2011, בינואר 1ום יהחל מ למפרע מתיושהפרשנות מ

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ב  

  
 11, דוחות כספיים מאוחדים IFRS 10: ארבעה תקנים חדשים IASB-פרסם ה 2011בחודש מאי 

IFRS 12, הסדרים משותפים IFRS   התקנים  -להלן (גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות
) 2011מתוקן (  IAS 27Rותיקן שני תקנים קיימים ,מדידת שווי הוגן IFRS 13וכן את ) החדשים

השקעות בחברות כלולות ובעסקות ) 2011מתוקן ( IAS 28R -דוחות כספיים נפרדים ו
  .משותפות

  
התקנים החדשים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

עליה , אולם אם חברה בוחרת לבצעו, קדם אפשריאימוץ מו. או לאחריו ,2013 ,בינואר 1
שניתן לאמצן  IFRS 12למעט דרישות הגילוי על פי (לאמץ את התקנים החדשים כמכלול אחד 

   .התקנים כוללים הוראות מעבר עם הקלות מסוימות בעת היישום לראשונה). בנפרד
  

  :להלן עיקרי הוראות התקנים האמורים והשפעותיהם הצפויות על החברה

  
10 IFRS  -דוחות כספיים מאוחדים  

  
10 IFRS ) 27מחליף את ) 10תקן  -להלן IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים

שטופלו ) structured entities(וכן כולל את הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות מובנות , מאוחדים
  .ישויות למטרות מיוחדות  - איחוד SIC 12 - בעבר ב

  
אך משנה את ההגדרה של קיומה של שליטה לצורך , כולל שינויים בנהלי האיחודאינו  10תקן 

על מנת שתתקיים שליטה נדרש קיומם  10על פי תקן . איחוד וכולל מודל יחיד לצורכי איחוד
. מהחברה המושקעת) variable returns(וחשיפה או זכות לתשואות משתנות ) power(של כוח 

אשר משפיעות באופן , וון את הפעילויות של החברה המושקעתכוח הינו היכולת להשפיע ולכ
  .משמעותי על התשואה של המשקיע

   
קובע כי בעת בחינת קיומה של שליטה יש להביא בחשבון זכויות הצבעה  10תקן 

לפני התיקון אשר קבע כי זכויות הצבעה  IAS 27לעומת , פוטנציאליות רק אם הן ממשיות
הן ניתנות למימוש באופן מיידי כאשר יש להתעלם רק אם פוטנציאליות יובאו בחשבון 

  .אלו מכוונות ההנהלה והיכולת הפיננסית למימוש זכויות
    

מזכויות ההצבעה  50% - קובע כי משקיע יכול שישלוט גם אם מחזיק פחות מ 10תקן , בנוסף
ור שני פשר לבחיהקיים אשר א IAS 27 -וזאת בניגוד ל ,)שליטה אפקטיבית(בחברה המוחזקת 

  . מודל השליטה האפקטיבית ומודל השליטה המשפטית -מודלים לאיחוד 
  

בינואר  1ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  10תקן 
   .או לאחריו 2013
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

יישמה החברה את מודל , עד כהבהתאם למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי החברה 
בשלב זה לשינוי הצפוי במדיניות החשבונאית , להערכת הנהלת החברה. השליטה המשפטית

של החברה עם המעבר למודל השליטה האפקטיבית לא צפויה להיות השפעה מהותית על 
  .הדוחות הכספיים

  
IAS 27R - דוחות כספיים נפרדים  

  
 IAS 27R) ליף את מח )המתוקן 27תקן  -להלןIAS 27 ומטפל רק בדוחות כספיים נפרדים .

  .המתוקן 27ההנחיות הקיימות לגבי דוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת תקן 
  

11IFRS  - הסדרים משותפים  
  

11 IFRS ) מחליף את ) 11תקן  -להלןIAS 31  בדבר הטיפול החשבונאי בזכויות בעסקאות
בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא כספיות על ידי ישויות  SIC 13משותפות ואת 

   .בשליטה משותפת
  

מגדיר הסדרים משותפים כהסדרים חוזיים שלפיהם לשני צדדים או יותר קיימת  11תקן 
  . שליטה משותפת

  
  :מחלק את ההסדרים המשותפים לשני סוגים 11תקן 

 
דדים להסדר יש שליטה משותפת על שבהן לצ, )joint ventures(עסקאות משותפות   -

דורש כי עסקאות משותפות  11תקן . הזכויות בנכסים נטו של העסקה המשותפת
אשר קבעו כי חברה  IAS 31יטופלו רק לפי שיטת השווי המאזני וזאת בניגוד להוראות 

יכולה לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת 
  . גבי ישויות בשליטה משותפתהשווי המאזני ל

 
שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על , )joint operations(פעילויות משותפות   -

הזכויות בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של 
, בהתחייבויות, דורש כי החברה המחזיקה תכיר בנכסים 11תקן . הפעילות המשותפת

ובהוצאות של הפעילות המשותפת על פי חלקה היחסי בפעילות זו כפי בהכנסות 
 .בדומה לטיפול החשבונאי הקיים היום, שנקבע בהסדר המשותף

  
בינואר  1ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  11תקן 
  .או לאחריו 2013

  
אולם בשלב זה אין , ת הכספייםדוחוההקבוצה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן על 

   .באם קיימת, על הדוחות הכספיים ביכולתה להעריך את ההשפעה

  
IAS 28R - השקעות בחברות כלולות  

  
 IAS 28R) מחליף את ) המתוקן 28תקן  -להלןIAS 28 . השינויים העיקריים הנכללים בו
בהשקעות בעסקאות מתייחסים לטיפול החשבונאי לפי שיטת השווי המאזני   IAS 28לעומת

והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת   IFRS 11כתוצאה מפרסום, משותפות
  . השווי המאזני בהשקעות אלה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
IFRS 12 - גילוי בדבר זכויות בישויות אחרות  

  
12 IFRS ) לרבות חברות , קובע דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות של החברה) 12תקן  - להלן

מרחיב  12תקן ). structured entities(חברות כלולות וישויות מובנות , הסדרים משותפים, בנות
את דרישות הגילוי בנוגע לשיקולים ולהנחות ששימשו את ההנהלה בקביעת קיומה של 

וכן בקביעת סוג ההסדר , מהותית בישויות מוחזקות שליטה משותפת או השפעה, שליטה
 . כולל גם דרישות גילוי לגבי ישויות מוחזקות מהותיות 12תקן . המשותף

  
  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה

 
IFRS 13  - הוגן שווי מדידת  

 
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל ,הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13קן ת - להלן 
 או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13תקן  .הבינלאומית לתקינה בהתאם
 ,בנוסף .המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות בהעברת משולם

 ההוגן השווי כי וקובע  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13תקן 
 שווי מדידת כי 13תקן  קובע ,כן כמו .בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות על יתבסס
 בהיעדר או ,ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן
  .ביותר )advantageous( המועיל בשוק ,עיקרי שוק

 
 לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים השימוש את למקסם יש כי קובע 13תקן 

 למקור בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13תקן  ,כן כמו .מהשוק לצפייה ניתנים שאינם בנתונים
 :ןההוג השווי לקביעת ששימשו הנתונים

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק )התאמות ללא(מצוטטים  מחירים:  1רמה 
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים:  2רמה 

 .בעקיפין
 שימוש ללא הערכה טכניקות(לצפייה  ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים: 3רמה 
  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני

  
 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13תקן  ,כן כמו

  

רק , נדרשים מכאן ולהבא 13וכן מדידה של נכסים והתחייבויות של תקן , הגילויים החדשים
מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות  החל ,לגבי התקופות המתחילות לאחר מועד יישומו

גילויים חדשים אלו לא  .אפשרי מוקדם אימוץ .או לאחריו 2013בינואר  1המתחילות ביום 
  .חלים על מספרי השוואה

.  

  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התקן לראשונה
  

לא צפויה להיות השפעה  13לתקן , להערכת החברה ,באשר להשפעה על הדוחות הכספיים
  .מהותית על הדוחות הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

91 SAI )הטבות עובד - )מתוקן  
  

עיקרי התיקונים ). התקן -להלן ) (מתוקן( IAS 19את  IASB - פרסם ה 2011בחודש יוני 
  :שנכללו בתקן הם

רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או   -
  .הפסד

  .אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת" הרצועה"שיטת   -
נכסי התכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש תשואת   -

ללא קשר להרכב בפועל של תיק , למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  .ההשקעות

בחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד הה  -
  .בותהסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להט

  .עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית  -
  

, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
  . אימוץ מוקדם אפשרי .לאחריו או 2013

  
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך ,התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו

  
  

  צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

  פעילות בתחום הביטוח והפיננסים  .א
  

מניות נוספות  528,438החברה במסגרת המסחר בבורסה רכשה , 2011בחודש ינואר   .1
לאחר הרכישה כאמור . ח"ש מליוני 7-א של הפניקס בתמורה לכ"כ. נ.ח ע"ש 1בנות 

ההפרש בין התמורה ששולמה לבין השווי  .מהפניקס 55.56%-מחזיקה הקבוצה בכ
  .המאזני שנרכש הסתכם בסכומים לא מהותיים

  
 2011, באפריל 13ביום , לדוחות הכספיים השנתיים) 1('ז14בהמשך לאמור בבאור   .2

מ בסך "סלנס השקעות בעשל מניות אק" מנה השלישית"רכישת הי הפניקס "עהושלמה 
מההון המונפק והנפרע של  5.11% -המניות הנרכשות מהוות כ. ח"ש מליוני 96.6-כ של

מהון מניות  78.43%-ל מחזיקה הפניקס בשיעור של כ"לאחר הרכישה הנ .אקסלנס
  .אקסלנס

  
מ לא תגבה בגין "דמי הניהול המשתנים שהפניקס חברה לביטוח בע 2011ביוני  30ליום   .3

עד לכיסוי הפסדי ההשקעה , 1991-2003שהונפקו בין השנים , פוליסות תלויות תשואה
אומדן התשואה מתום תקופת . ח"ש מליוני 134-מסתכם לסך של כ, בגין פוליסות אלו

  . וי להגדיל את הסכום האמור בסכום דומההדוח ועד סמוך למועד פרסום הדוח צפ
  

, )פילד'ינצל -  להלן( LINCHFIELD LIMITEDבחברת  5%-בהפניקס מחזיקה   .4
בתקופת . המטופלת בשיטת השווי המאזני לאור החזקות נוספות של בעל השליטה בה

חלקה של הפניקס בהפסד . ן להשקעה"הפסד מירידת ערך נדל פילד'הדוח רשמה לינצ
ח ונכלל בדוח רווח והפסד במסגרת חלק הקבוצה "מליוני ש 30- האמור הסתכם בכ

להלן בדבר תמצית נתונים  )2('ט3גם באור  ראה ,נטו, ברווחי חברות ושותפויות כלולות
  .פילד'לינצכספיים של 
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  )המשך( ברות מוחזקותצירופי עסקים והשקעות בח  -: 3באור 
  
התרחשו באזורים מסויימים בארצות הברית פגעי מזג אוויר  2011בחודש אפריל   .5

אשר גרמו לנזקים במדינות בהן ) ב"בעיקר בדרום ארה(ובכלל זה סופות טורנדו , קשים
זאת בנוסף לנזקים , )ריפבליק - להלן ( .Republic Companies Incהבת  החברהפועלת 

ההפסד שנבע לריפבליק לאור נזקי האסון שגרמו ). בעיקר בטקסס(פות נוספים משרי
בשל ריבוי הסופות ). לפני השפעת מס(מליוני דולר  43.5 -פגעי מזג האוויר הסתכם בכ

צפוי כי כיסוי מבטחי המשנה עבור עיקר הנזקים  ,והנזקים היחסית נמוכים לכל סופה
  . י מספר נכסים מסחרייםכיסוי של מבטחי המשנה לגב למעט, יהיה מינימלי

  
 2011בחודש אפריל , לדוחות הכספיים השנתיים) 3('ח14בהמשך לאמור בבאור   .6

ברק  -להלן (על ידי הקבוצה  48% - המוחזקת בשיעור של כ, מ"ברק קפיטל בע השלימה
מ לחברת דש "כל מניותיה בחברה הכלולה אינדקס תעודות סל בעמכירה של  ,)קפיטל

לברק קפיטל לפני מס  שנבעהרווח . ח"ש מליוני 35-מ בתמורה לכ"בע איפקס הולדינגס
ח ונכלל בדוחות רווח והפסד במסגרת סעיף חלק הקבוצה "ש מליוני 34- בכ הסתכם

 מליוני 16 -ל הינו כ"חלק הקבוצה ברווח הנ( נטו , ברווחי חברות ושותפויות כלולות
  ).ח"ש

  
  ב"פעילות בתחום הדלקים בארה  .ב
  

הושלמה  2011 ,באפריל 29ביום , לדוחות הכספיים השנתיים) 2(13ר בבאור בהמשך לאמו
על ידי , ) Lion-להלן (  LION OIL COMPANYמהון המניות בחברת  53.7%העסקה לרכישת 

 .Lionמהון המניות של  88.3% - ב בכ"לאחר השלמת העסקה מחזיקה דלק ארה. ב"דלק ארה
  

  : לפי המתווה המתואר להלן  Lion-חזקות בההאת  רכשה ב"ארהדלק 
  
  ;)לאחר התאמות הון חוזר( מליון דולר  80.9 -כתשלום למוכרים במזומן של   .1

 
כמות (מליון דולר  44.3-כ מניות בשווי של 3,292,844למוכרים  הנפיקה ב"ארהדלק   .2

בעשרת ימי המסחר  ב"ארהת דלק ילפי לשער הסגירה הממוצע של מני נקבעההמניות 
  ;)ד השלמת העסקהשלפני מוע

  
3.  Lion ב"ארהדולר בערבות דלק  מליוני 50 של למוכרים שטר חוב חדש בסך הנפיקה .

תשלומים  5 - יפרע ב) משולמת רבעונית( 4%שטר החוב הנושא ריבית שנתית של 
  ;שנתיים שווים של קרן החל מתום השנה השנייה להנפקתו

 
4.  Lion וכן את כל מלאי ) דולר מליוני 50 - של כבשווי (את זכויותיה בצינור נפט  העבירה

  .למוכרים  Lionהאספלט שבבעלותה כנגד פרעון חוב של 

 
הממומן   Lionההון החוזר נטו של של ן מחדש ומימבביצוע   Lion-ל סייעה ב"ארהדלק , בנוסף

  .כיום בסיוע של המוכרים
  

בסך , ב"לדלק ארה פטרוליוםדלק באמצעות הלוואת בעלים שהעמידה , בין היתר, הרכישה מומנה
, מליון דולר כל אחד 6תשלומים שווים בסך של  6 - קרן ההלוואה תיפרע ב. מליון דולר 40של 

 31מליון דולר ביום  4ותשלום אחרון בסך של  2012-2017ביוני של כל אחת מהשנים  30ביום 
שולם בתשלומים אשר ת, 7.25%קרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של . 2017, בדצמבר
  . רבעוניים

- ב מ"בדלק ארה דלק פטרוליוםחזקה של הירד שיעור ה, בעקבות הנפקת המניות האמורה
בגידול בקרן  הקבוצההכירה  2011וכתוצאה מכך ברבעון השני של שנת  68.3% -ל 72.4%

  .ח"מליוני ש 41-מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

ב בהשקעתה "טיפלה דלק ארה, המתוקן לגבי רכישת שליטה בשלבים IFRS 3לאור הוראות 
 88.3%ב "כאילו ומומשה במועד העלייה לשליטה ומנגד רכשה דלק ארה Lion - הקודמת ב

  . לפי השווי ההוגן Lionממניות 
  

 9- רווח בסך של כ 2011ברבעון השני של שנת  ב"ק ארהדלרשמה , כתוצאה מהרכישה האמורה  
  Lionבגין ההפרש בין ערך ההשקעה במניות בדוח רווח והפסד ) ח"מליוני ש 31- כ( דולר מליוני

לבין שוויה ההוגן של ההשקעה האמורה  ,לפני הרכישה האמורה ב"דלק ארהבדוחות הכספיים של 
  .מימוןהרווח האמור נכלל בסעיף הכנסות . במועד העלייה לשליטה  Lion- ב
  

במועד  Lionאת תמורת הרכישה לנכסים והתחייבויות של באופן זמני יחסה י ב"דלק ארה
  :הרכישה כדלקמן

  
ח"ש מליונידולר מליוני 
   

 826 243 שוטף רכוש
 958 282 קבוע רכוש

 89 26 ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות
 38 11 אחרים מוחשיים בלתי נכסים

 )896( )263( שוטפות התחייבויות
 )170( )50( מאחרים ארוך לזמן הלוואות

 )63( )19( ארוך לזמן אחרות התחייבויות
   
 230 782 

 )82( )24( שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי
 206 700 
      

     :עלות הרכישה הכוללת
   דולר מליוני  
      

    80.9 מזומנים ששולמו
    44.3 מניות שהונפקו למוכרים
    Lion 80.8 -שווי השקעה קודמת ב

 206    
     

  
  . Lionבאופן מלא את דוחותיה הכספיים של ב "דלק ארהמאחדת  מועד הרכישההחל מ

, ביוני 30לגבי הכנסות ועלויות לתקופה שממועד הרכישה עד ליום  Lionלהלן נתונים בגין 
  ):בלתי מבוקר( 2011

ח"ש מליונידולר מליוני 
   

 1,762 512הכנסות
 1,566 455עלות ההכנסות
 147 43)כולל מימון(עלויות אחרות 

   
 49 14 רווח
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  )המשך( מוחזקותצירופי עסקים והשקעות בחברות   -: 3באור 
  

לרכישה ) J.Aron - להלן (ב בהסכם עם צד שלישי "התקשרה דלק ארה 2011, באפריל 29ביום   
על פי . Lionומכירת מלאי לתקופה של שלוש שנים וזאת אגב רכישת השליטה בחברת 

 -באופן שוטף מלאי תזקיקים מLion תרכוש , 2014, באפריל 29אשר פוקע ביום , ההסכם
J.Aron ב לרכוש חזרה מ"כאשר במועד פקיעת ההסכם תהיה מחויבת דלק ארה - J.Aron  את

מאחר והסכם מימון . יתרת המלאי שתיוותר בהתאם למחירי השוק שישררו באותו מועד
ב "הכירה דלק ארה, להכרה בהכנסה IAS 18-רכישת המלאי אינו עומד בתנאים שנקבעו ב

כהתחייבות אשר כלולה ) ח"מליוני ש 824-כ(ר מליוני דול 243- בתמורה שהתקבלה בסך של כ
  .בסעיף התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  
  הדלקים באירופהפעילות בתחום   .ג
  

השלימה , 2010, באוקטובר 1ום בי, לדוחות הכספיים השנתיים' י14כאמור בבאור   .1
Delek Europe BV ) רה בת חב(דלק פטרוליום על ידי  80%חברה המוחזקת בשיעור של
עסקה לרכישת פעילות ) דלק אירופה - להלן, על ידי דלק ישראל 20%- ו )בבעלות מלאה

תחנות  410הכוללת רכישת , בצרפת) BP - להלן ( BP France SA  שיווק הדלקים של 
טרמינלים והבעלות בנכסים עברה לחברה  3-חנויות נוחות והחזקות ב 300- כ, תדלוק

  .בת
  

במסגרת . אירו לפני התאמות הון חוזר מליוני 170 - התמורה בעסקה נקבעה לסך של כ
אים את עלות הסכם הרכישה נקבע מנגנון של סכום ההתאמות בגין ההון חוזר אשר ית

 60 -הסתכמו בכ BPהתאמות ההון החוזר במועד העסקה כפי שנמסרו על ידי  .הרכישה
 2011, בחודש מרס .אירו מליוני 230 -כאירו והתמורה שהועברה הסתכמה ב מליוני

 מליוני 39 -כי התאמות ההון החוזר יוקטנו לכ BP -דלק אירופה ו נקבע בהסכם בין
   .אירו מליוני 209 - אירו באופן המשקף תמורה כוללת לעסקה בסך של כ

  
עדכנה דלק אירופה את הייחוס הזמני של  2011במהלך הרבעון הראשון של שנת 

מליוני  3-בעקבות עדכון זה קטן המוניטין שנוצר ברכישה בסך של כ. תמורת הרכישה
 34-כך שהמוניטין שנבע ברכישה זו מסתכם לסך של כ, אל מול נכס מס נדחה, אירו

  .לעדכון האמור לא הייתה השפעה מהותית על דוחות רווח והפסד .מליוני אירו
  

, )דלק אירופה -להלן (מ "ל דלק אירופה הולדינגס בע"במסגרת הסכם העסקתו של מנכ  .2
אופציות הניתנות למימוש  750הוענקו לו , 2008אשר נחתם במהלך חודש דצמבר 

מחיר המימוש נקבע ). בדילול מלא 2.5%-שיעור החזקה של כ(למניות דלק אירופה 
האופציות ניתנות למימוש . ח"מליוני ש 167 -בהתבסס על שווי דלק אירופה בסך של כ

ל תהיה אופציה למכור "עוד סוכם כי למנכ. 2007החל מחודש יוני מועדים שנתיים  6- ב
לדלק אירופה את מניותיו כל עוד מניות דלק אירופה לא יונפקו לציבור ולפיכך הענקת 

  .האופציות טופלה כהענקה התחייבותית
  

השווי . אופציות 120-יתרת האופציות שטרם הבשילו מסתכמת ב 2011, ביוני 30ליום   
לדלק אירופה  ח בהתבסס על שווי חברה"מליוני ש 17.7-וכנית נאמד בכההוגן של הת

  . ח"מליוני ש 904-של כ בסך
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

ח "ש מליוני 10.5-בתקופת הדוח עדכנה דלק אירופה את שווי האופציות בסך של כ  
  .והוצאות אלה נכללות בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות

 
הוענקו לו  ,לשעבר )בנלוקס - להלן ( Delek Beneluxל "במסגרת הסכם העסקתו של מנכ  .3

 2.5%-שיעור החזקה של כ(בנלוקס דלק אופציות הניתנות למימוש למניות  45,000
מליוני  129תבסס על שווי של בנלוקס בסך של בה יהיהמחיר המימוש ). בדילול מלא

עוד . 2008מועדים שנתיים החל מחודש אפריל  7- האופציות ניתנות למימוש ב. אירו
ל בנלוקס תהיה אופציה למכור לדלק בנלוקס את מניותיו כל עוד מניות "סוכם כי למנכ

ולפיכך הענקת האופציות טופלה כהענקה , דלק בנלוקס לא יונפקו לציבור
  .חייבותיתהת

  
כקבוע . על רצונו לסיים את תפקידו ל בנלוקס לשעבר"מנכהודיע  2011בחודש פברואר 

בהסכם העסקתו באשר לאופציות שהוענקו בעבר נערכו הערכות שווי לבנלוקס לשם 
בתקופת , כתוצאה מכך. ל בנלוקס"עדכון שווי האופציות שהבשילו ואשר שולמו למנכ

 19- כ(מליוני אירו נוספים  3.8-וי האופציות בסך של כהדוח עדכנה דלק בנלוקס את שו
הוצאות אלו נכללות בדוח רווח והפסד ). לפני השפעת מסים על הכנסה) (ח"מליוני ש

  .במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות
  

  הדלקים בישראלפעילות בתחום   .ד
    

מלאה  פרסמה דלק פטרוליום הצעת רכש, 2011בחודש יולי , לאחר תאריך המאזן  .1
 חזקות על ידםואת כל המניות המ ,דלק ישראלהמחזיקים במניות מיתר  לרכישה

 . למניה ח"ש 101במחיר של 
 

פרסמה דלק פטרוליום את תוצאות הצעת הרכש אשר נענתה , 2011, באוגוסט 4ביום 
מהניצעים שנתנו הודעות קיבול ובמסגרתה רכשה דלק פטרוליום  באופן חלקי בלבד

מהונה המונפק והנפרע של  9.69% - המהוות כ, דלק ישראלמניות רגילות של  1,099,699
 דלק פטרוליום תעמוד החזקתה שללאחר הרכישה . ומזכויות ההצבעה בה דלק ישראל

דלק מהונה המונפק והנפרע של  86.90%- כמניות רגילות המהוות יחד  9,861,473על 
כתוצאה . ח"מיליוני ש 111- תמורת הרכישה הסתכמה בכ .זכויות ההצבעה בהומ ישראל

קיטון בהון אשר נזקף לקרן הון  2011תרשום דלק פטרוליום ברבעון השלישי של שנת 
  .ח"מליוני ש 7-כ לשמעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך 

  
טיוטת דוח  דלק ישראלי התקבלה במשרד ,2011בחודש אוגוסט , לאחר תאריך המאזן  .2

) טיוטת הדוח לשימוע -  להלן(לשימוע בנוגע למרווח השיווק של הבנזין בתחנות הדלק 
  .נהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיותישנשלח על ידי מ

להקטין את מרווח , בין היתר, נהל הדלקיבהתאם לטיוטת הדוח לשימוע ממליץ מ
' אג 15 - ובשירות מלא ב) מ"כולל מע(' אג 22 -בשירות עצמי ב 95השיווק לבנזין אוקטן 

  ).מ"כולל מע(
הכרה : יצויין כי טיוטת הדוח לשימוע מתייחסת להמלצות בנושאים נוספים כגון

, שינוי שיטת עדכון מרווח השיווק, ן"בתוספת עלויות שונות ביחס למחיר שער בז
ה למנגנון שינוי שער החליפין והצע, שינוי שיטת עדכון מרכיב עלות התדלוק המלא

להגבלת הפרשי המחירים בין , פיקוח עתידי בהתבסס על דיווחים מחברות הדלק
  . צרכנים בעלי רכב פרטי לבין ציי הרכב

נהל הדלק לצורך בחינת יושנמסרו למ דלק ישראלמבדיקות ונתונים הקיימים בידי 
 17ביום . אין כל מקום להפחתה במרווח השיווק דלק ישראללדעת , מרווח השיווק

בו דלק ישראל הציגה את , נערך לדלק ישראל שימוע במינהל הדלק 2011, באוגוסט
החלטות הועדה הסופיות צפויות להתפרסם עד לסוף . עמדתה ביחס לטיוטת הדוח

  . 2011חודש אוגוסט 
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

) משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות של(ככל שועדת המחירים הבין משרדית 
 ,)95לליטר בנזין אוקטן (תחליט להפחית את מרווח השיווק בהפחתות האמורות לעיל 

. ותוצאות פעולותיה דלק ישראלצפוי הדבר להשפיע לרעה באופן מהותי על עסקי 
יצוין כי היקף ההשפעה ייגזר מהיקף ההפחתה עליה יוחלט בסופו של דבר ומכלול 

ליישם למיתון היקף ההשפעה הכספית של הורדת  דלק ישראל תצליחות שפעולה
  .מרווח השיווק

  
  שירותי הדרכים בבריטניהבתחום תחנות פעילות   .ה

  
ממניות  25%-דלק פטרוליום החזיקה ב, לדוחות הכספיים השנתיים) 2('ז14כאמור בבאור 

Delek Motorway Services ) להלן - DMS (ויתרת המניות ב-DMS ן"וחזקו על ידי דלק נדלה .
DMS  מחזיקה במלוא המניות של חברה אנגליתMSA Acquisition Co. Limited ) להלן - MSA (

מרכזי שירות בצידי כבישים מהירים  19-המחזיקה ב RoadChef Limitedהמחזיקה בחברת 
 ).רודשף -קבוצת החברות כולה תקרא להלן ( Roadchefבבריטניה הפועלים תחת המותג 

  
החליטו  ,ן"ובהמשך למשא ומתן שהתקיים בין החברה לבין דלק נדל ,2010, בנובמבר 24ביום 

ועדת הביקורת והדירקטוריון של קבוצת דלק לאשר את ההתקשרות לרכישת החזקותיה של 
) דלק בלרון - להלן (ן "חברה בת בבעלות מלאה של דלק נדל, מ"דלק בלרון בינלאומי בע

אישרה האסיפה הכללית של החברה ודלק  2011, בינואר 10ביום  .בחברות המחזיקות ברודשף
  .ן את העסקה"נדל

  
אישר דירקטוריון דלק פטרוליום את העברת החזקות רודשף מדלק  2011, בינואר 19ביום 

  .הושלמה העסקה 2011, בינואר 24ביום . חלף החברה, בלרון לדלק פטרוליום
  

מליוני  86.25-תמורת העסקה נקבעה לסכום בשקלים השווה במועד הסגירה לסכום של כ
). ח"מליוני ש 663-כ(ט "מליוני ליש 115-המשקף שווי לרודשף של כ, )ח"מליוני ש 498-כ(ט "ליש

ן "התמורה שולמה עבור דלק פטרוליום על ידי קבוצת דלק באמצעות קיזוז חוב של דלק נדל
ראה גם באור (ח "מליוני ש 104-ח ותשלום במזומן בסך של כ"מליוני ש 394- לחברה בסך של כ

  ). להלן) 1('ח3
  

מאחר ולעסקה קיימת מהות , על אף היותה של העסקה צירוף עסקים תחת אותה שליטה  
מטופלת העסקה כרכישה בשלבים בהתאם לשיטת , כלכלית מנקודת מבטה של דלק פטרוליום

 IFRS3-ולאור גישת המימוש הרעיוני ב, כפועל יוצא. המתוקן IFRS3-הרכישה כפי שנקבע ב
טיפלה דלק פטרוליום בהשקעתה הקודמת ברודשף כאילו מומשה במועד העלייה , המתוקן

  . ממניות רודשף לפי שווין ההוגן 100%לשליטה ומנגד רכשה דלק פטרוליום 
  

ח והרווח "מליוני ש 22-כתוצאה מהאמור גדל ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ  
וזאת בהתחשב במימוש , שנוצר כתוצאה ממימוש רעיוני של ההשקעה הקודמת ברודשף

  .הסתכם לסכומים שאינם מהותיים, קרנות הון שנדחו ברווח כולל אחר בעבר
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

במועד  רודשףישה לנכסים והתחייבויות של את תמורת הרכבאופן זמני חסה יי דלק פטרוליום
  :הרכישה כדלקמן

  
ח"ש מליוניט"ליש מליוני 
   

 68 12  שוטף רכוש
 347 60 קבוע רכוש

 772 134     מוניטין
 271 47 )שנים 19-22 במשך ישר בקו מופחתים( הסכמים
 21-138 במשך ישר בקו מופחתים( שימוש וזכויות רשיונות
 438 76 )שנים

 )235( )41( שוטפות התחייבויות
 )891( )155( חוב אגרות

 )29( )5( מבנקים ארוך לזמן הלוואות
 )29( )5( ארוך לזמן אחרות התחייבויות

 )49( )8( ארוך לזמן למס עתודה
   
 115 663 
     
  

  . רודשףבאופן מלא את דוחותיה הכספיים של דלק פטרוליום מאחדת  ממועד הרכישההחל 
, ביוני 30להלן נתונים בגין רודשף לגבי הכנסות ועלויות לתקופה שממועד הרכישה עד ליום 

  ):בלתי מבוקר( 2011
  

 
הרכישה ממועד לתקופה
 2011, ביוני 30 ועד

 שהסתיימו חודשים 3-ל
 2011, ביוני 30 ביום

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי 

 
 מליוני
ח"ש מליוני ט"ליש

 מליוני
ח"ש מליוני ט"ליש

     
  309 56 554 98הכנסות

 282 50 536 94עלות ההכנסות
  33 7 39 8)כולל מימון(עלויות אחרות 

     
 )6( )1( )21( )4( הפסד

  
   פעילות בתחום האנרגיה  .ו

  
מניות נוספות של דלק  47,560בתקופת הדוח רכשה הקבוצה במסגרת המסחר בבורסה   .1

ההפרש . ח"מליוני ש 65-מהון דלק אנרגיה בתמורה לסך של כ 0.94%-אנרגיה המהוות כ
ח ונזקף "מליון ש 64-בין התמורה ששולמה לבין השווי המאזני שנרכש הסתכם בכ

שיעור ההחזקה של . אינן מקנות שליטהישירות לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות ש
  .מהון דלק אנרגיה 79.87% -החברה ודלק השקעות בדלק אנרגיה לאחר הרכישה הינו כ

  
יחידות השתתפות  6,748,486רכשה הקבוצה במסגרת המסחר בבורסה בתקופת הדוח   .2

 89 - כ בתמורה לסך של דלק קידוחיםמהון  1.23%- נוספות בדלק קידוחים המהוות כ
 81-ההפרש בין התמורה ששולמה לבין השווי המאזני שנרכש הסתכם בכ. ח"ש מליוני

 .ח ונזקף ישירות לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה"מליון ש
מהון דלק  9.02%הינו דלק קידוחים דלק השקעות בהחברה ושיעור ההחזקה של 

קידוחים המוחזק על ידי דלק מהונה של דלק  62.7% -וזאת בנוסף לכ( קידוחים
  ).אנרגיה
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  
יחידות  24,487,075 ,במסגרת המסחר בבורסה ,רכשה הקבוצה בתקופת הדוח   .3

לאחר . ח"ש מליוני 59-בתמורה לכמאבנר  0.73%-המהוות כהשתתפות נוספות באבנר 
 .מהון השותפות 14.44%-ברה ודלק השקעות יחד בכהרכישות כאמור מחזיקות הח

 יוחסח ו"מליוני ש 53- הרכישה על השווי המאזני שנרכש הסתכם בכ עלותעודף 
  .גז ונפטשל  להשקעות בחיפושים והפקה

  
 2011 ,סבמר 30ביום , לדוחות הכספיים השנתיים' ד)3('יד14בהמשך לאמור בבאור   .4

לאשר את , בין היתר, על כינוס אסיפה שנתית שעל סדר יומה דלק אנרגיההודיעה 
בדלק כדירקטור , דלק אנרגיהר דירקטוריון "יו, ר יורם טורבוביץ"הפסקת כהונותו של ד

בהתאם להסכם . האסיפה הכלליתידי החל ממועד אישור ההחלטה על   אנרגיה
היה זכאי לממש הוא י ,דלק אנרגיהעם הפסקת כהונת מר טורבוביץ על ידי , ההעסקה

יחידות  25,027דהיינו  ,את המנה הראשונה בלבד של חבילת יחידות הפאנטום שקיבל
במחיר מימוש של  דלק אנרגיהמההון המונפק והנפרע של  0.5%פאנטום בהיקף של 

  .ח"ש 1,007
את הפסקת עבודתו של  של דלק אנרגיה אישרה האסיפה הכללית 2011 ,במאי 2ביום   

, לאור האמור לעיל .שיהיה זכאי לקבל את המנה הראשונה כאמורכך  ,מר טורבוביץ
ח ופרעה את ההתחייבות בגין המנה "מיליוני ש 8.2שילמה דלק אנרגיה סך של 

בגין הביטול האמור רשמה . הראשונה בלבד ואילו ההתחייבות בגין יתר המנות בוטלה
נכללה בדוח רווח  ח אשר"מיליוני ש 16.4הכנסה בסך של , בתקופת הדוח, דלק אנרגיה

  .והפסד בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות
  

בדרך של  דוח הצעת מדףהקבוצה פרסמה  ,2011 ,באוגוסט 2ביום , לאחר תאריך המאזן  .5
שתוקפה אינו מותנה ברכישת מלוא ( ומיפרט הצעת רכשהצעת רכש חליפין מלאה 
כל אחת . נ.ע ח"ש 1מניות רגילות בנות  1,009,910לרכישת  )המניות המוצעות לרכישה

מציעה לרכוש הקבוצה , על פי הצעת הרכש). הצעת הרכש -להלן ( אנרגיהשל דלק 
מורכבות כל אחת ה יחידות 1,009,910בתמורה לסך של , מהניצעים את מניות הניצעים

יחידות  472) ב(בדלק קידוחים וכן ח ערך נקוב "ש 1בנות יחידות השתתפות  27) א( -מ
פירסמה קבוצת  2011, באוגוסט 25ביום  .באבנר רך נקובע ח"ש 0.01השתתפות בנות 

לפיו קבוצת דלק מציעה לרכוש מהניצעים את מניות , דלק תיקון לדוח הצעת מדף
יחידות  36) א( -מ, כל אחת, יחידות המורכבות 1,009,910בתמורה לסך של , הניצעים

יחידות השתתפות בנות  472) ב(בדלק קידוחים וכן ח ערך נקוב "ש 1בנות השתתפות 
  .2011, בספטמבר 1מועד הקיבול של ההצעה נקבע ליום  .באבנר רך נקובע ח"ש 0.01

  
ר דירקטוריון "ל דלק אנרגיה ועם יו"התקשרה הקבוצה בהסכמים עם מנכ, בנוסף  

 לפיהם במקרה בו תתקבל הצעת) אשר מכהן גם כדירקטור בדלק אנרגיה(הקבוצה 
יומרו כתבי האופציה של דלק אנרגיה אשר הבשילו ומוחזקים בידיהם , הרכש המלאה

גם חלק מכתבי האופציה המוחזקים בידו שטרם  -ל דלק אנרגיה "ובעניינו של מנכ(
בתנאי , ליחידות השתתפות של דלק קידוחים ואבנר שיקבלו מדלק אנרגיה, )הבשילו

יקבע לפי יחס החליפין של הצעת הרכש ובהיקף ש, מימוש זהים לתנאי כתבי האופציה
  . בין מניות דלק אנרגיה ובין יחידות דלק קידוחים ואבנר, המלאה

  
, בוחנת הקבוצה את ההשלכות החשבונאיות שינבעו מהשלמת הצעת הרכש, בשלב זה  

  .שלםוככל שת
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

  פעילות בתחום הרכב  .ז
  

מהון מניות  22%בדבר מכירת , לדוחות הכספיים השנתיים' יג14לאור האמור בבאור   .1
בתקופות של שישה ושלושה חודשים הפעולות של דלק רכב  תוצאות, דלק רכב

בדוח רווח והפסד במסגרת הסעיף  סווגו מחדש והוצגו 2010, ביוני 30שהסתיימו ביום 
הנתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים להלן , "רווח מפעילויות שהופסקו"

  :לפעילות דלק רכב שהופסקה
  

  לשנה
  שהסתיימה  החודשים 3-ל  החודשים 6-ל

  ביום   שהסתיימו  שהסתיימו
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2010  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש  ח"מליוני ש  ח"מליוני ש

  3,363    1,203    2,294    הכנסות
  2,865    1,015    1,932    עלות ההכנסות

  498    188    362    רווח גולמי

  30    10    21    הוצאות מכירה ושיווק 
  22    8    14    הוצאות הנהלה וכלליות

  446    170    327    רווח מפעולות רגילות

  50    16    32    הכנסות מימון
  )79(   )112(   )70(   הוצאות מימון

  417    74    289    רווח לפני מסים על ההכנסה
  102    18    69    מסים על ההכנסה

  315    56    220    רווח נקי
  1,824    -    -    נטו, רווח מימוש השקעה

  2,139    56    220    רווח

  :מיוחס ל
  1,995    37    130    בעלי מניות החברה

  144    19    90    שליטהזכויות שאינן מקנות 

  220    56    2,139  
  

הרווח הכולל האחר וקרנות ההון בגין הפעילות שהופסקה הסתכמו לסכומים שאינם 
  .מהותיים

  
החל ממועד מכירת המניות מטופלת  ,לדוחות הכספיים השנתיים' יג14כאמור בבאור 

  .יתרת ההשקעה בדלק רכב בהתאם לשיטת השווי המאזני
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  
חברה בת (מ "התקשרה דלק מוטורס בע, 2011בחודש יולי , לאחר תאריך המאזן  .2

לפיהם תרכוש דלק  ,בשני הסכמים) דלק מוטורס - להלן , בבעלות מלאה של דלק רכב
) ורסקמור מוט - להלן(מ "מהון המניות המונפק של קמור מוטורס בע 83.7%מוטורס 

   .ח"מליוני ש 212לסך של  המורתב
  

. אביב- נה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתליקמור מוטורס ה
, אופנועים, רכבי שטח, ביבוא ומכירת מכוניות, בין היתר, קמור מוטורס עוסקת

  .בישראל BMWאביזרים וחלקי חילוף מתוצרת 
  

קבלת אישור הממונה : תנאים המתלים הבאיםהשלמת העסקה כפופה להתקיימותם של ה
קבלת , קבלת אישור ספק מהותי של קמור מוטורס, על הגבלים עסקיים לביצוע העסקה

אישור תאגיד בנקאי שנתן אשראי לקמור מוטורס לביצוע העסקה וכן השלמתה בהצלחה 
  .כמפורט להלן, של הצעת רכש מלאה למניות קמור מוטורס

  
יימות כל ימים ממועד התק 14חייבה דלק מוטורס כי בתוך במסגרת הסכם הרכישה הת

. התנאים המתלים הקבועים בהסכם תפרסם הצעת רכש מלאה לכל מניות קמור מוטורס
מחיר שיותאם במקרה של (ח לכל מניה "ש 20- הצעת הרכש תיעשה במחיר שלא יפחת מ

אית דלק במקרים מסוימים תהיה רש). חלוקת דיבידנד עד למועד פרסום הצעת הרכש
מוטורס לפרסם את הצעת הרכש גם טרם שהתקבלו אישורים רגולטוריים הנדרשים 

אם וככל . לעסקה ולהתנות את השלמת הצעת הרכש בקבלת האישורים האמורים
יימחקו מניותיה של קמור מוטורס מהמסחר בבורסה , שתושלם בהצלחה הצעת הרכש

  . אביב- לניירות ערך בתל
  

מקמור מוטורס  הבעלים הקודמיםעסקת הרכישה ירכשו  כי עם השלמת ,עוד הוסכם
  .ח"מליוני ש 40- פעילויות בתחום הצמיגים ומכירת כלי רכב בבולגריה בתמורה לכ

  
  פעילות בתחומים אחרים  .ח
  

העמידה , )לעיל 'בסעיף הכמתואר (ממניות רודשף  75%במסגרת עסקה לרכישת   .1
החוב נושא ריבית שנתית . ח"ש מליוני 75-ן בסך של כ"החברה אשראי לדלק נדל

ההלוואה תעמוד לפרעון בחודש ינואר  .מעל עלות הגיוס של החברה 1%בשיעור של 
2018.  
בקשר עם חלוקת  ובהתאם להתחייבויות החברה כלפי התאגיד הבנקאי שניתנ, בנוסף

ן כלפי התאגיד "רכשה החברה חוב של דלק נדל, ן כדיבידנד בעין"מניות דלק נדל
 0.25%ההלוואה נושאת ריבית בשיעור פריים מינוס . ח"שמליון  150של  ךבסהבנקאי 

מהתאגיד הבנקאי הלוואה על סך  קיבלההחברה . 2018ותעמוד לפרעון בחודש ינואר 
בהתאם . ן שנרכש"בתנאים זהים לתנאי החוב של דלק נדל ח"שמליון  150 -של כ

רכשו כאמור נמדדו ההלוואות שנ, 39להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
בריבית השוק בגין הלוואות , בין היתר, לראשונה לפי שוויין ההוגן וזאת בהתחשב

ח "מיליוני ש 150ן לחברה בסך של "להבטחת פירעון ההלוואה של דלק נדל. דומות
לאחר זכויות (ן לשעבד לטובת החברה בשעבוד מדרגה שנייה "התחייבה דלק נדל

  .בפרויקט חוף הכרמלאת זכויותיה ) התאגיד הבנקאי
  

 מהימים המיידים בדיווחים, היתר בין, שהשתקף כפי, ן"נדל דלק של הכספי מצבה לאור
 דלק הודעת ובכללם בעניינה השונים והפרסומים, 2011 באוגוסט 24-ו 23 ,ביולי 25
 וריבית קרן תשלומי למעט( נושיה לכלל והריבית הקרן תשלומי הפסקת על ן"נדל

 קיים) נושים לאותם המשועבדים מנכסיה שהתקבלו תמורות מתוך המובטחים לנושים
 ן"נדל דלק של קיומה והמשך בהתחייבויותיה לעמוד יכולתה לגבי משמעותי ספק
  .חי כעסק
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

 הדוח בתקופת וזקפה ן"נדל דלק של החוב יתרת את החברה בחנה לוא הנחות תחת
 45-כ של בסך) ן"נדל דלק בהפסדי חלקה בגין לרבות( ערך לירידת נוספת הפרשה
 ן"נדל לדלק שניתנו ההלוואות ובכללה, ן"נדל בדלק ההשקעה יתרתש כך, ח"ש מיליוני

 מליוני 77-כל מסתכמת )ח"ש מיליוני 230-כ של לסך מסתכמת וריבית קרן, יתרתן אשר(
 .ח"ש

 
יתרת חוב בגין הלוואות שהועמדו לה על ידי  ן"למועד הדוח לדלק נדל נכון, בנוסף

מהחוב הינו מכספי  55%-כ( ח"ש מליוני 66 - בסך של כ הפניקס וחברות בנות שלה
 למועדי בהתאם). הנוסטרומהחוב הינו מכספי  45%- וכהפוליסות מבטיחות התשואה 

היה קבוע לפרעון במהלך חודש ) קרן וריבית( ח"שמליון  45- כ של סך שנקבעו ,הפרעון
 פניקסהל. ל"לא נפרע הסכום הנ הכספייםות דוחה אישורלמועד . 2011אוגוסט 

ומשכך לא בוצעה הפרשה בדוחותיה  ,בטחונות ששוויים גבוה מיתרת קרן ההלוואה
 .פניקסהכספיים של ה

  
והפניקס  הפניקסן ועדת ביקורת ודירקטוריו, לדיונים שקיימו ועדות ההשקעה בהמשך
להמתין עם קבלת ההחלטה , בכפוף לאישור האסיפה הכללית, הוחלט על ידם ,ביטוח

האם להאריך את מועדי הפרעון של התשלומים שאמורים היו להיפרע על ידי דלק 
ן "וזאת עד להתבהרות התמונה לגבי דלק נדל ,2011ן במהלך חודש אוגוסט "נדל

  . ונושיה
  

ן בקשר עם "ערכה רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי דלק נדל 2009, בדצמבר 3ביום   .2
  .ל"ן בחו"נכסים השייכים לחברות בת של דלק נדל

  
הנושאים הנבדקים על ידי  ,למיטב ידיעתה ,ן כי"דיווחה דלק נדל 2010 ,בינואר 2ביום   

  :נושאים הבאיםעם הקשורים ברשות ניירות ערך 
  

ן בפורטפוליו המלונות "קעות דלק נדלבחינת דרך ההצגה החשבונאית של הש -
  ".מריוט" -ו" הילטון"

כפי  NCPבחינת שווי חברה זרה המחזיקה בחניונים באנגליה המושכרים לחברת   -
 .2007-2009ן בשנים "שהוצג בדוחות הכספיים של דלק נדל

ן עם צד שלישי בנוגע לתפעול "בחינת התקשרות חברה בת זרה של דלק נדל  -
 .נכסי רודשף

  
פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לפיה היא סיימה את החקירה  2010, באוגוסט 31ביום 

כדי שזו תחליט לגבי המשך , פרקליטותלן והעבירה את תיק החקירה "בפרשת דלק נדל
כי ממצאי החקירה כוללים , בין היתר, במסגרת ההודעה האמורה נרשם. הטיפול בו

שעיקרם נאותות הסיווג והשווי של , עילל 3-ו 2חשדות בנושאים האמורים בסעיפים 
ן של שוויה של חברה נכדה של "רודשף בספרי החברה ונאותות ההצגה בספרי דלק נדל

  .ן המחזיקה בחניונים באנגליה"דלק נדל
  

אביב -פרקליטות מחוז תלמן הודעה "התקבלה בדלק נדל 2010, בספטמבר 16ביום 
, 1982-ב"תשמ, ]נוסח משולב[ין הפלילי לחוק סדר הד' א60לפי סעיף , )מיסוי וכלכלה(

  .בדבר העברת תיק החקירה לפרקליטות
  

אין באמור כדי , בשלב זה ןבהתבסס על ידיעותיה, ן"להערכת הנהלות החברה ודלק נדל
אין באפשרותן להעריך מה תהיה החלטת , יחד עם זאת. להשפיע על הדוחות הכספיים

להחלטות ) ככל שיהיו(שיהיו  הפרקליטות בתיק החקירה האמור ומה ההשלכות
כמו כן אין באפשרותן להעריך מה תהיינה התוצאות של בדיקות . ל"הפרקליטות הנ

בכל ) אם וככל שהיו או יהיו כאלו(או שיערכו על ידי רשות ניירות ערך /שנערכו ו
על , )ככל שתהיה(הקשור לטיפול החשבונאי בנושאים האמורים ומה תהא ההשלכה 

  .ל"בנושאים הנהדוחות הכספיים 
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

ן חברה בת של הקבוצה והחל ממועד זה "היתה דלק נדל 2009יצויין כי עד לחודש מאי 
ממניות דלק  5%-מחזיקה הקבוצה בכ) ן כדיבידנד בעין"מועד חלוקת מניות דלק נדל(

יכול , ן"על דוחותיה הכספיים של דלק נדל, ככל שישפיע, הליך הבדיקה כאמור. ן"נדל
  . שישפיע על דוחותיה הכספיים של הקבוצה לתקופות המדווחות

  
מניות  86,154,310ן הנפקת זכויות לרכישת "השלימה דלק נדל 2011בחודש פברואר   .3

, הקבוצה ניצלה את מלוא הזכויות שהוצעו לה. ח"ש מליוני 60-בתמורה לסך של כ
ן לאחר "שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל. ח"ש מליוני 3-כבתמורה לסך של 

  ).5%-כ( הרכישה נותר ללא שינוי
  
הנפקת זכויות ) גדות -להלן (מ "השלימה גדות תעשיות ביוכיומיה בע 2011 בחודש מאי  .4

הקבוצה ניצלה את . מליוני דולר 4.5 -מניות בתמורה לסך של כ 3,303,464לרכישת 
ההפרש בין התמורה  .דולר מליוני 3.5- בתמורה לסך של כ, ו להמלוא הזכויות שהוצע

ששולמה לבין השווי המאזני שנרכש הסתכם בסכומים לא מהותיים ונזקף ישירות 
שיעור ההחזקה של  .לקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  . מהון המניות 64.54%-הקבוצה בגדות לאחר הרכישה כאמור הינו כ
  

   מידע תמציתי של חברה המטופלת בשיטת השווי המאזניצירוף   .ט
  

). IDE -להלן (מ "אי טכנולוגיות בע.די.ממניות חברת איי 50%- הקבוצה מחזיקה בכ  .1
  IDEחלק הקבוצה ברווחי. מטופלת לפי שיטת השווי המאזני IDE-השקעת הקבוצה ב

 56-בכ הסתכמו 2011, ביוני 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופ
מהרווח  ,בהתאמה, 38%-וכ 18%-מהווים כבהתאמה ו, ח"מיליוני ש 38-ובכח "מליוני ש

לא צורפו  IDEהדוחות הכספיים של  .החברההנקי של הקבוצה המיוחס לבעלי מניות 
וזאת מכיוון שבתקופת הדיווח הקודמת חלק הקבוצה  ,לדוחות הכספיים של הקבוצה

מהרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה וצפוי  8%- היווה כ IDEבתוצאות 
מהרווח הנקי  20%על  יעלהלא   IDEחלק הקבוצה ברווחי  שבתקופת הדיווח הבאה

בגין כל אחת מתקופות  IDE-להלן מידע תמציתי ביחס ל .המיוחס לבעלי מניות החברה
   :הדיווח

  
  בדצמבר 31  ביוני 30

2011  2010  2010  
  מבוקר  מבוקרבלתי 

  ב"מליוני דולר ארה

  182    177    183    נכסים שוטפים
  395    358    455    נכסים לא שוטפים

  98    114    129    התחייבויות שוטפות
  302    269    303    התחייבויות לא שוטפות

  177    152    201    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
מקנות הון המיוחס לבעלי זכויות שאינן 

  -    -    5    שליטה
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 

 
  לשנה

  שהסתיימה
  ביום  החודשים שהסתיימו 3-ל החודשים שהסתיימו 6-ל

  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 
2011  2010  2011  2010  2010  

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר
  ב"מליוני דולר ארה

  195    36    97    113    135    הכנסות

  53    9    23    30    34    רווח גולמי

  26    3    14    18    18    רווח תפעולי

  20    1    12    4    12    נטו, הכנסות מימון
רווח נקי המיוחס 

  32    2    22    14    32    לבעלי מניות החברה
  

הינו  IDEששימש לתרגום הדוחות הכספיים של  2011, ביוני 30שער החליפין ליום 
  ).1.93%-ירידה של כ - שינוי בתקופת הדוח (לדולר ח "ש 3.415

  
פילד מטופלת לפי שיטת 'ההשקעה בחברת לינצ. פילד'בלינצ 5%-כבמחזיקה הפניקס   .2

חלק  .ן"עות דלק נדלבה באמצהשווי המאזני לאור החזקות נוספות של בעל השליטה 
 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותתקופל פילד'לינצ בהפסדי פניקסה

שיעור שמאחר . בהתאמה, ח"מיליוני ש 16-ח ובכ"מליוני ש 20- בכ םהסתכ 2011, ביוני
מהרווח הנקי של הקבוצה המיוחס  10%ההפסד ברבעון השני של השנה עולה על 

בגין כל אחת  פילד'לינצלהלן מידע תמציתי ביחס למובא  הקבוצהלבעלי מניות 
  ):ט"לישבמליוני (מתקופות הדיווח 

  

  בדצמבר 31  ביוני 30
2011  2010  2010  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ט"מליוני ליש

  73  73  73  נכסים שוטפים
  1,012  1,023  843  נכסים לא שוטפים

  69  76  77  התחייבויות שוטפות
  841  855  789  התחייבויות לא שוטפות

  174  165  50  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
  *)   -  *)   -  *)   -   הון המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  
  .ט"מליון ליש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות מוחזקות  -: 3באור 
  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום  החודשים שהסתיימו 3-ל שהסתיימוהחודשים  6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  ט"מליוני ליש

  54  13  13  27  27  הכנסות

  54  13  13  27  27  רווח גולמי

  37  17  )110(  27  )148(  תפעולי) הפסד(רווח 

  )26(  )23(  )98(  )35(  )92(  נטו, מימון הוצאות
המיוחס לבעלי  הפסד

  )26(  )23(  )98(  )35(  )121(  מניות החברה
  

פילד 'ששימש לתרגום הדוחות הכספיים של לינצ 2011, ביוני 30שער החליפין ליום 
  ).0.5%-עלייה של כ -שינוי בתקופת הדוח (ט "ח לליש"ש 5.4645הינו 

  
  

  השקעות בנכסים פיננסיים   -: 4באור 
  

במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,לדוחות הכספיים השנתיים )1(13בהמשך לאמור בבאור   .א
הרווח שנבע . ח"ש מליוני 718-מכרה הקבוצה חלק ממניות נובל בתמורה לסך של כ 2011

   .ח"ש מליוני 177 -כתוצאה ממכירה זו מסתכם בכ) לפני השפעת המס(לקבוצה 
    

של נובל בתמורה לסך  את יתרת המניותהקבוצה  מכרה 2011הרבעון השני של שנת במהלך 
כתוצאה ממכירה זו מסתכם ) לפני השפעת המס(הרווח שנבע לקבוצה . ח"ש מליוני 916-של כ
   .)לפני השפעת מס(ח "ש מליוני 171 -בכ

  
תמורה ב של נובלנוספות מניות רכשה הקבוצה , 2011בחודש אוגוסט , לאחר תאריך המאזן

  .ח"מיליוני ש 105-כ לסך של
  

הקבוצה הוצאות  הכלל 2011, ביוני 31של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  ותבתקופ  .ב
 ,ח"ש מליוני 39 -ח ו"ש מליוני 40 - ם זמינים למכירה בסך של כיבגין ירידת ערך נכסים פיננסי

  .)לפני השפעת מס( בהתאמה
  
על , בין היתר, וזאת, ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בישראללאחר תאריך המאזן נרשמו   .ג

כתוצאה מירידת  .ב והמשבר המתמשך באיחוד האירופי"רקע הורדת דירוג האשראי של ארה
ם בהם משקיעות חברות יחלה ירידה בשווי שוק של הנכסים הפיננסי, השערים כאמור

יצוין כי מידת ההשפעה על . ובפרט חברות הביטוח המוחזקות על ידי הקבוצה, הקבוצה
  .  תלויה בהמשך ההתפתחות בשוק ההוןשל השנה  הכספיים בתקופות הדיווח הבאותהדוחות 
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  השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

  ")דלית"ו" תמר"חזקות " (מיכל מתן"משותפת  עסקה  .א
  

 החלו עבודות 2011, באפריל 10 ביום, לדוחות הכספיים השנתיים' ג16בהמשך לאמור בבאור 
, לשותפים בפרויקט ,הפרוייקטבהתאם לתכנית שמסרה נובל מפעילת  "תמר"קידוח הפיתוח 

מטר  2,500 -לעומק ראשוני של כ, "3תמר " -ו" 4תמר ", "5תמר ", "6תמר "בוצעו הקידוחים 
 -המתוכנן של כלעומק הסופי להגיע ל "הקידוחים הנ מתוכנניםבשלב השני  ).כולל עומק מים(

ל ולבסוף אף יושלם להפקה קידוח "בשלב השלישי יושלמו להפקה הקידוחים הנ .מטר 5,200
לוח הזמנים המתוכנן  ".1תמר "כקידוח הערכה לקידוח התגלית  2009שנקדח בשנת , "2תמר "

  .ל הינו כשנה"לביצוע התוכנית הנ
הגיע לעומק " 3תמר "וח הפיתוח הודיעה נובל לשותפים בפרויקט כי קיד 2011 ,ביוני 4ביום 

מניתוח ראשוני של המידע שנאסף במהלך ביצוע ). כולל עומק מים(מטר  5,160 -סופי של כ
חולות "מאגרי הגז הטבעי של  3- מתחת ל, עולה כי, לרבות מהלוגים שבוצעו בו, הקידוח
בתא השבר נתגלה ) A,B,Cשכבות " (2תמר "ושנקדחו בקידוח " 1תמר "שנתגלו בקידוח , "תמר

)Fault Block( , מאגר גז טבעי חדש הכולל שכבת חול בעובי כולל " 3תמר "בו נקדח קידוח
 "). Dשכבה ("מטר  25 - של כ) ברוטו(

הגיע " 5תמר "כי קידוח הפיתוח , הודיעה נובל ,2011ביולי  31ביום , ןלאחר תאריך המאז
את שלושת מאגרי הגז הטבעי  לאחר שעבר, )כולל עומק מים(מטר  5,044 -לעומק סופי של כ

נובל מסרה כי מניתוח ראשוני של . Dוחדר לשכבת החול ) A,B,Cשכבות " (חולות תמר"של 
נובל מבצעת כעת . לא נתגלה בקידוח זה גז טבעי Dנתוני הקידוח עולה כי בשכבת חול 

 שבסיומם בכוונתה לאטום את חלקו התחתון של הקידוח, בקידוח סדרה של לוגים חשמליים
  .המיועדת להפקה בקידוח זה, Bולקדוח ממנו קידוח אלכסוני לגג שכבת החול 

אשר , "2תמר "ואולם בקידוח  Dלא הגיע לעומק בו מצויה שכבה " 1תמר "יצוין כי קידוח 
 .לא נתגלה גז בשכבה זו, Dהגיע לשכבה 

למועד אישור הדוחות הכספיים ממשיכה נובל לאסוף ולנתח את הנתונים אודות שכבת חול 
D ואולם מניתוח ראשוני עולה כי שכבת חול , ואת השלכותיהם האפשריותD  אינה מכילה

מעבר לרזרבות המאושרות לפיתוח בפרויקט  ,בשדה תמר כמויות משמעותיות של גז טבעי
  ".תמר"

גיאופיסי , בין היתר על מידע גיאולוגי, מבוססים" 5תמר "קידוח ל בקשר עם "הנתונים הנ
בשלב זה מדובר בהערכות והשערות בלתי מחייבות . המפעילהומתקבל מהקידוח הואחר ש
ל צפויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע "ההערכות הנ. לא קיימת כל וודאות ןאשר לגביה, בלבד
בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים /נוסף ו

  .לרבות כתוצאה מהמשך ביצוע העבודות בקידוח וניתוח ממצאיו, וגז
  

) ישראמקו -להלן ( 2הודיעו השותפים בפרוייקט למעט ישראמקו נגב  2011ביוני  26ביום 
בהתאם למתווה שהגישה , "תמר"כי אישרו את תקציב ותוכנית הפיתוח בפרוייקט , לנובל
בסך ) 100%(בתקציב כולל , 2011לממונה על עינייני הנפט וכפי שעודכנה בחודש פברואר נובל 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ישראמקו טרם נתנה את . מיליארד דולר 3.0 -של כ

   .ל"לתקציב הכולל הנ אישורה
  

השאיפה היא לאפשר התחלת אספקה של גז , בהתבסס על מידע שקיבלו השותפים מנובל
  .2013עי מהפרויקט במחצית הראשונה של שנת טב
  

הינם מבוססים על מידע " תמר"לרבות לגבי תקציב פיתוח פרוייקט , ל"ההערכה והמידע הנ
השותפים הישראלים בפרוייקט לא . אשר לגביהם לא קיימת עדיין ודאות, שהתקבל מנובל

עים עמדה לגבי ל ואין הם מבי"ביצעו הערכה או בדיקה עצמאית של ההערכה והמידע הנ
ל צפויים להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף כתוצאה ממכלול של "ההערכה והמידע הנ. דיוקם

  . גורמים הקשורים לפרויקטים של חיפושים והפקה של גז טבעי
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  )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

גין ב, אבנר, ות הכלולהוהשותפ ,דלק קידוחים, המאוחדתהשותפות  ושביצעסך ההשקעות 
  .מיליון דולר 154-בתקופת הדוח הסתכמו בכ" תמר"פיתוח שדה הגז הטבעי 
על פי כללי ) לאחר תאריך המאזן( 2011בחודש יולי  NSAIי חברת "על פי דוח שהוכן ע

מסווגות ליום " תמר"רזרבות הגז הטבעי בשדה , (PRMS)המערכת לניהול משאבי פטרוליום  
  :והינן כמפורט להלן (Approved for Development) כרזרבות מאושרות לפיתוח  2011, ביוני 30

 . Proved Reserves)  (BCM 189רזרבות מוכחות 
  .Probable Reserves (BCM 70(רזרבות צפויות 

  
בין היתר על מידע , מבוססות" תמר"ל בדבר רזרבות הגז הטבעי בחזקת "ההערכות הנ

בגדר  ןל הינ"ההערכות הנ. המפעילה בחזקהמתקבל מהקידוחים הגיאופיסי ואחר ש, גיאולוגי
ההערכות בגין . אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות, NSAIהערכות והשערות מקצועיות של 

בין , ל"כמויות הגז הטבעי שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ
או מתנאי היצע /ם ויים רגולטוריאו משינוי/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, היתר

ל "ההערכות וההשערות הנ. או מהביצועים בפועל של המאגר/וביקוש בשוק הגז הטבעי ו
או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים /עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו

  .בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי
  

  "רציו ים" משותפת עסקה  .ב
  

 " 1לויתן "קידוח   .1
  

אישרו  2011 ,במרס 9ביום , לדוחות הכספיים השנתיים) 2('ד16בהמשך לאמור בבאור 
 190-את עדכון התקציב של הקידוח לסך העשוי להגיע לכ" 1לויתן "השותפים בקידוח 

נובל . דולר מליוני 150 -וזאת לעומת התקציב המקורי בסך של כ, )100%(דולר  מליוני
כי הגידול בתקציב נגרם מהתמשכותן של פעולות , מסרה לשותפים) חמפעילת הקידו(

הקדיחה כחודשיים מעבר למתוכנן וזאת בעיקר כתוצאה מעיכובים טכניים וכן מיישום 
אותם מיישמים השותפים על , מחמירים) סביבה ובטיחות, בריאות(נוהלי עבודה 

  . העבודות בקידוח
  

החלה  2011בחודש ינואר , ספיים השנתייםלדוחות הכ) 3('ד16בהמשך לאמור בבאור   
מטרות (בביצוע קידוחי המשך לעבר השכבות התחתונות  Sedco Express אסדת הקידוח 

, באפריל 3ביום , לאחר תאריך המאזן). אוליגוקן תחתון וקרטיקון תחתון: משניות
, "1לויתן "הודיעו השותפים כי נובל השהתה זמנית את פעולות הקדיחה בקידוח  ,2011

טכניות הקשורות בשחיקה מכאנית של צינורות הדיפון  -וזאת מסיבות תפעוליות 
שאינם , המונעת את המשך העבודה וכן בשל הצורך בהבאת ציוד וחומרים, בקידוח

  .ל והמשך הקידוח"תיקון התקלה הנלנמצאים בישראל והדרושים 
ח ועברה לאזור עזבה את אתר הקידו Sedco Expressבעקבות האמור אסדת הקידוח 

 .לביצוע קידוחי פיתוח" תמר"פרויקט 
את המשך עבודות הקידוח למטרות המשניות אמורה לבצע האסדה המבצעת כיום את 

לויתן "ההחלטה על המשך קידוח ). להלן 3 סעיף) (Pride North America" (3לויתן "קידוח 
לטה כאמור יצוין כי הח. בתקופה הקרובה צפויה להתקבל, למטרות המשניות" 1

  ".3לויתן "מזמינות האסדה המבצעת את קידוח , בין היתר, תושפע
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  )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 

 
   "2לויתן "קידוח ההערכה   .2

  
אישרו  2011, במרס 9ביום  ,לדוחות הכספיים השנתיים) 4('ד16בהמשך לאמור בבאור 

 -שדה לויתן משתרע על שטח גדול מאוד של כ". 2 לויתן"השותפים את קידוח ההערכה 
צורך לבצע שני קידוחי הערכה או יותר על מנת להמשיך ולהעריך  ישועל כן , מ"ק 325

. אשר בשדה לויתן) NG10(הגז הטבעי בשכבת המטרה העיקרית את היקף עתודות 
 - של כ במרחק" עמית"ברשיון , "2לויתן "הוחלט לבצע את קידוח ההערכה  ,ל"לאור הנ

כולל עומק מים של (מטר  5,400 - לעומק כולל של כ" 1לויתן "מ מקידוח התגלית "ק 14
  ).מטר 1,700 -כ
  

 Pride North Americaבאמצעות אסדת הקידוח  2011 ,במרס 20ביצוע הקידוח החל ביום 
מוערכת ) 100%(חודשים ועלותו הכוללת  כשלושהצפוי להמשך היה ו") האסדה: "להלן(

  . דולר מליוני 70 -בכ
  

החליטה ) מפעילת הקידוח(הודיעו השותפים לעסקה כי נובל  2011 ,במאי 15ביום 
 ובכוונתה לקדוח קידוח הערכה חלופי" 2לויתן "להפסיק את פעולות הקדיחה בקידוח 

 .כמוסבר להלן, במיקום סמוך ")3לויתן ("
ים מעל לשכבות מאות מטר, מטר 4,570 -הגיע לעומק קדיחה של כ" 2לויתן "קידוח 

במהלך ביצוע הקידוח זוהתה זרימה של מים בחור הקידוח מאחורי ). NG-10(המטרה 
ממנה זורמים , להערכת המפעילה אין לשכבת החול. צינורות הדיפון אל קרקעית הים

ל כל השפעה על "ואין לנ) NG-10(כל השלכה גיאולוגית על שכבות המטרה , המים
  .ם בתגלית לויתןהערכת היקף משאבי הגז המותני

  . המפעילה ניתרה את זרימת המים ולא זיהתה בהם כל אינדיקציות של הידרוקרבונים
שאמור היה , לאור הפגיעה האפשרית בשלמות הטכנית וביציבות של מערכות הקידוח

החליטה המפעילה כי הקידוח אינו כשיר להמשך קדיחה , להיות מושלם כקידוח הפקה
את חלקה  דלק קידוחיםלאור זאת זקפה  .עולות בקידוחבמיקום זה והפסיקה את הפ

 .עלות המכרסעיף מסגרת ב ח"מיליוני ש 40 -כבהוצאות המיוחסות לקידוח בסכום של 
בגין חלקה של אבנר בהפסד ח "מליוני ש 18-רשמה הקבוצה הפסד בסך של כ, בנוסף

סך  .חברות כלולות ושותפויותחלק הקבוצה ברווחי במסגרת נכלל אשר האמור 
מיליוני  40-ההשפעה הכוללת על הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ

  .ח"ש
  

על פי  ,הוגשו לממונה על ענייני הנפט, 2011באוגוסט  1ביום , לאחר תאריך מאזן
אשר תבוצע במידה  2 מספר חלופות למתווה הנטישה של קידוח לויתן, בקשתו

וספיקת זרימת המים לא תחדל מאליה וכן הומצאה ערבות בנקאית בלתי מותנית על 
  .2012ביוני  30בתוקף עד ליום ) 100%(מיליון דולר  30סך של 

  
המפעילה בוחנת את חלופות אלו ומבצעת סקרים ומדידות של הפרמטרים הדרושים 

בחינת הפסקת זרימת המים מהבאר . לתכנון ובחירת מטרת  האטימה והציוד הדרוש
, אשר בסופם יקבע הממונה את הפעולות הנדרשות מהשותפות, חודשים תימשך מספר

  . לצורך אטימת הקידוח, אם בכלל
בשלב זה , אשר מבוססת על הערכה של יועציה המקצועיים, השותפיםלדעת הנהלת 

לביצוע הנטישה וכן היות ואין עדיין נתונים מספיקים לבחור בטכנולוגיה המתאימה 
לא ניתן  היות ומדובר בשלב מקדמי של תוכנית הנטישה אשר ייתכן ולא תתבצע כלל

לאמוד באופן מהימן את עלות נטישת הקידוח ועל כן לא נרשמה הפרשה בדוחות 
המכסה  CONTROL OF WELLביטוח מסוג  לדלק קידוחים ואבנריצויין כי  .הכספיים

עד לגבול אחריות   (REDRILLING)ת קידוח מחדשהוצאות להשתלטות על באר לרבו
המשתתפים פועלים מול המבטחים לקבלת שיפוי . למקרה) 100%(מליון דולר  200של 

  .שיפוי ביטוחי כאמור טרם קיבל ביטוי בדוחות כספיים אלה. תחת הפוליסה
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   "3 לויתן"קידוח ההערכה   .3
  

הודיעה מפעילת פרויקט לויתן לשותפים בפרוייקט כי אסדת  2011 ,ביוני 26ביום 
". 3לויתן "בביצוע קידוח  2011 ,ביוני 24החלה ביום  Pride North Americaהקידוח 

קילומטר מהמקום בו בוצע  4.4- הקידוח מבוצע בשטח רישיון עמית במרחק של כ
לויתן "קידוח "). 1לויתן "ילומטר מקידוח התגלית ק 9.6- ובמרחק של כ" (2לויתן "קידוח 

וצפוי ) מטר 1,670-כולל עומק מים של כ(מטר  5,300-מבוצע לעומק כולל של כ" 3
התקציב . מיליון דולר 100-מוערכת בכ) 100%(חודשים ועלותו הכוללת  3-משך כילה

וככל אם , ל אינם כוללים ביצוע של מבחני הפקה"ומשך הזמן המוערך לקידוח הנ
שבועות בתקציב מוערך של  2-3-מבחני ההפקה עשויים להימשך כ. שיוחלט על ביצועם

  ).100%(מיליון דולר  34-כ
הופעלה אופציה לביצוע קידוח נוסף באמצעות " 3לויתן "בתחילת ביצוע קידוח 

טרם התקבלה החלטה בדבר זהות הקידוח . האסדה לאחר סיום פעילותה בקידוח
  .ותקציבו מיקומו, ל"הנוסף הנ

  
  "נועה" חזקת  .4
  

 את" נועה" בחזקת השותפים אישרו ,2011, ביולי 31 ביום, המאזן תאריך לאחר
 למתווה בהתאם וזאת, נועה שבחזקת צפון נועה למאגר הפיתוח תוכנית ואת התקציב
 .הפרוייקט מפעילת, נובל ידי על שהוצג
, הישראלי למשק טבעי גז של נוספת אספקה לאפשר נועד צפון נועה מאגר פיתוח
 להתחלת עד וזאת, טבעי גז לאספקת הסכמים השותפות חתמה עמם ללקוחות ובעיקר

 שני קדיחת, בעיקרה, כוללת הפיתוח תוכנית ".תמר"אספקת הגז הטבעי מפרויקט 
  מטר 1,880 - כ של מתוכנן אנכי לעומק, "3נועה "ו" 2נועה ", אלכסוניים הפקה קידוחי

 sub-sea( ימית תת בהשלמה יושלמו הקידוחים). מטר 800 - כ של מים עומקכולל (
completion( ,של הקידוחים לשני מצטברת הפקה יכולת נובל להערכת שיאפשר באופן 

 צינור באמצעות יוזרם הטבעי הגז. ליום טבעי גז של מעוקב רגלמיליון  100 -כ
הקיימת  30" בצנרת וממנה, לצורך טיפול" B-מרי" מאגר של ההפקה לפלטפורמת

  . באשדוד" תטיס ים" פרויקט של הקבלה למתקן
באמצעות אסדת " 2ה נוע" בקידוח הוחל ,2011, ביולי 28 ביום, המאזן תאריך לאחר

 צפוי צפון נועה מאגר פיתוח, נובל להערכת. NOBLE HOMER FERRINGTONהקידוח 
 המוערכת) מהזכויות 100% בגין( כוללת פיתוח בעלות 2012 לספטמבר עד להסתיים

  . דולר מיליון 212 -בכ
 כללי פי-על הוכןאשר  NSAI חברת דוח פי-על( נועה בשדה המותנים המשאבים
 Development onסווגו בעבר בשלב של ) SPE-PRMS( פטרוליום משאבי לניהול המערכת

Hold והותנו באישור הפרויקט הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירות גז .
לאור הערכת השותפים בהתחשב בדרישה לגז טבעי בשוק , וכנית הפיתוחעם אישור ת

כאמור , מ"הישראלי ולאור ההסכם למכירת גז טבעי שנחתם עם בתי זיקוק לנפט בע
צפויים , קיים צפי סביר למכירת הגז הטבעי ממאגר נועה צפון, להלן 2)ו( בסעיף

 לפיתוח מאושרות תכרזרבו מסווגים להיות BCM 1.2 משאבים מותנים בהיקף של 
)Approved for Development .(  

 להוראות ובהתאם ,צפון נועה למאגר הפיתוח תוכנית אישור מהליך כחלק כי יצוין
 התפעול הסכם את לפצל לחזקה השותפים בין הוסכם, האמור תטיס ים מימון הסכם

 תפעול הסכמי לשני ,נועה חזקת על והן אשקלון חזקת על הן כיום החל, המשותף
 כל על שיחולו באופן, )המחויביםבשינויים ( התנאים אותם את ככלל הכוללים נפרדים
  .בנפרד מהחזקות אחת
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  )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  
  ב"חיפושי נפט והפקה בארה  .ג
  

  :לדוחות הכספיים השנתיים) 4('ה16בהמשך לאמור בבאור 

 
נחתמה והושלמה עסקה למכירת חלק מנכסי הנפט והגז של  2011 ,בפברואר 14ביום   .1

בארות , הכוללים בין היתר, )הנכסים -  להלן(ב "הממוקמים בטקסס ארה, ב"א ארה"מד
בניכוי (חביות נפט ביום נטו  100-כ) 2010לרבעון הרביעי לשנת ( נפט המפיקות

תוצאות , על פי ההסכם, בנוסף. דולר במזומן מליוני 11וזאת תמורת סך של ) תמלוגים
  . הועברו לחברה הרוכשת, 2011בינואר  1הפעילות של הנכסים החל מיום 

  
א "דמנחתם הסכם למכירת חלק נוסף מנכסי הנפט והגז של , 2011בפברואר  15ביום   .2

אוקלהומה , הנכסים נשוא ההסכם ממוקמים בעיקר בטקסס). ההסכם -להלן ( ב"ארה
נכון לרבעון הרביעי (בארות נפט המפיקות , בין היתר, וכוללים, ב"מקסיקו ארה-וניו

על פי ). הנכסים -  להלן) (בניכוי תמלוגים(חביות נפט ביום נטו  250 -כ, )2010לשנת 
הועברו , 2011בינואר  1הנכסים וכן תוצאות הפעילות של הנכסים החל מיום , ההסכם

ושלמה העסקה האמורה בתמורה לסך כולל של ה 2011 במרס 25ביום . לחברה הרוכשת
 . דולר מליוני 31.3 -כ

  
כי נחתם הסכם למכירת חלק משמעותי  דלק אנרגיההודיעה  2011 ,במאי 11ביום   .3

ן להל(ב "א ארה"דמ, הבת החברההמוחזקים בעקיפין על ידי  ,ב"מנכסי הנפט והגז בארה
  ).ההסכם -

בינואר  1ת של הנכסים יועברו החל מיום הנכסים וכן תוצאות הפעילו, על פי ההסכם
הושלמה העסקה האמורה וזאת תמורת  2011ביוני  9ביום  .לחברה הרוכשת 2011

-שימש סך של כ, ל"יצויין כי מתוך סך התמורה הנ ,מיליון דולר 120תשלום במזומן של 
  .אשר שימשה לרכישת נכסים, ב לפרעון הלוואה"מיליון דולר ארה 95
  

סך (דולר  מליוני 24.7 -סך של כל הסתכם ל"הנ לק אנרגיה מהעסקאותשנבע לדהרווח 
הכנסות נכלל בדוח רווח והפסד  בסעיף ו) לאחר הוצאות עסקה, ח"ש מליוני 89-של  כ
  .אחרות
הוצגו הנכסים וההתחייבויות של הפעילות האמורה במסגרת  2011 ,ביוני 30ביום 

  .נכסים והתחייבויות המיועדים למימוש
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  )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5 באור
  

אבנר , דלק קידוחים( "ים תטיס"הודיעו השותפים הישראלים בפרויקט  2011 ,במרס 31ביום   .ד
הודעת הפרעון  .SPC-על פרעון מוקדם של אגרות החוב אותן הנפיקה ה, )ודלק השקעות

בהתאם להודעת . י אגרות החובבהתאם לזכות שהוענקה בתנא, SPC-המוקדם ניתנה על ידי ה
אשר הסתכמה לסך של יתרת אגרות החוב  2011נפרעה בתחילת חודש מאי , הפירעון המוקדם

, בין היתר, מטרת הפרעון המוקדם הייתה. )כולל עמלת פרעון מוקדם(מיליוני דולר  58.5
לאפשר לשותפים לפעול לקבלת מימון חדש המגובה בבסיס תזרים ההכנסות הצפויות 

  ".ים תטיס"רויקט בפ
  

בין השותפים הישראליים לבין ) הסכם המימון - להלן (נחתם הסכם הלוואה  2011ביוני  9ביום 
 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLCקונסורציום של בנקים בראשותו של 

-בסך של כ non - recourseלפיו יקבלו השותפים הלוואה מסוג ) הבנקים המממנים -להלן יחד (
ההלוואה תשמש למימון חלקו של כל שותף בעלויות הכרוכות בביצוע . מיליון דולר 240

  .םיד- הפעולות שתבוצענה בזכויות נפט המוחזקות על
במקרה בו קצב מכירת . ההלוואה הינה לתקופה של עד שלוש שנים בכפוף לקצב מכירת הגז

עודפי התזרים ישמש חלק מ, הגז יהיה גבוה מהקבוע במודל הבסיס אשר צורף להסכם
לשותפים הזכות לבצע פרעון מוקדם של ההלוואה בכל עת . לפירעון מוקדם של ההלוואה

  . ללא תשלום עמלה
לשלושה  LIBORההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי 

באחד עשר  2011ההלוואה תיפרע החל מחודש אוקטובר . 2.75%חודשים בתוספת מרווח של 
בהתבסס על , ים רבעוניים שאינם שווים בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בין הצדדיםתשלומ

 ישלמו השותפים, עם קבלת ההלוואה, בנוסף. תחזית מכירות גז שנקבעו במודל הבסיס
מהיקף ההלוואה וזאת בגין עמלות גיוס ההלוואה להן  2%פעמי בגובה של -תשלום חד

  . בהתאם להסכם המימון והתחייב
  

רעון ההלוואה משעבדים השותפים את זכויותיהם בנכסים הקשורים למאגר מרי להבטחת פ
אלא לנכסים  ,ולמלווים אין זכות חזרה non-recourseההלוואה הינה מסוג . שבחזקת אשקלון
  . ששועבדו לטובתם

, כמו כן. המקובלות בעסקאות מסוג זה (covenants)מחויבויות  םנטלו על עצמ שותפיםה
בכפוף לתקופות (אשר בהתקיימם  (events of default)בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה 
תוקנה לבנקים המממנים זכות להעמיד את ההלוואה ) תיקון ההפרה הקבועות בהסכם המימון

  . לפירעון מיידי
  

משיכה : שתי משיכותיתבצע בים על ידי הבנק לשותפים הישראליםמתן ההלוואה בפועל 
 183 - סך של כמשיכה שנייה בו מיליון דולר 57 - סך של כב, 2011אשר הועברה ביוני , ראשונה

אחד התנאים למשיכה השנייה . כאשר כל משיכה מותנית בקיום תנאים מסוימים, מיליון דולר
ת הכספיים טרם נכון למועד אישור הדוחו. הוא קבלת אישור לרישום השעבודים כאמור לעיל

יבוטל , אם לא יתקבלו אישורים מסוימים עד למועד שנקבע בהסכם. התקבל אישור כאמור
עד למועד קבלת  ,כמו כן. הסכם ההלוואה וסכום המשיכה הראשונה יעמוד לפירעון מוקדם

עודפים מהכנסות ממכירת גז מתוך חשבונות הבנק  לא תתאפשר משיכתל "האישורים הנ
  .לוויםששועבדו לטובת המ
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  )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה , לדוחות הכספיים השנתיים' ו16בהמשך לאמור בבאור   .ה
בוטלה ההכרה כהוצאה שוטפת , 2011-א"התשע, )תיקון) (ניכויים מהכנסות בעלי זכויות נפט(

ויחולו לגביהן , 2014, בינואר 1מהם תחל לאחר  בהוצאות פיתוח מאגרים שההפקה המסחרית
  .כללי ההפחתה שנקבעו בחוק מיסוי רווחי נפט

  
. 2011 ,במאי 1יצויין כי ניכוי האזילה בוטל במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה בתחילה מיום   

 10מיום  בתחילהההוראות בדבר ביטול ניכוי האזילה והטלת היטל רווחי נפט וגז הינן 
  .2011וההוראה בדבר מיסוי שותפות נפט בתחולה משנת המס , 2011 ,באפריל

  
והשותפויות  הקבוצהחוק מיסוי רווחי נפט יגדיל באופן משמעותי את נטל המס על   

יבחנו , לאור השלמת הליך החקיקה. המוגבלות המוחזקות על ידה וישפיע לרעה על עסקיהן
בפרט בקשר עם , יהן המשפטייםוהשותפויות המוגבלות את צעד דלק אנרגיה, הקבוצה

  .תחולתו של החוק על זכויות נפט שהוענקו לשותפויות המוגבלות טרם חקיקת החוק
  
  התקשרויות בהסכמים למכירת גז טבעי  .ו

  
 ובין) נייר חדרה - להלן (מ "בע נחתם בין מפעלי נייר חדרה, 2011במאי  15ביום   .1

הסכם , )המוכרים -להלן (, וגבלותלרבות השותפויות המ, השותפים בפרויקט ים תטיס
  .להתקשרות בין הצדדים) ההסכם -להלן (המשך 

, ביוני 30עד ליום , על פי ההסכם תוארך תקופת ההסכם המקורי בשנתיים נוספות
  ).תקופת ההסכם - להלן ( 2013

 מרכיבעם ) חבית ברנט(מחירי הנפט נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על 
  .ללא מחיר תקרה, למחיר הגז" ר רצפהמחי"הנחה וכוללת 

). הכמות הכוללת -להלן ( BCM 0.21-נו לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של כיסכם ההה
עד לצריכת הכמות , וכולל זכות לכל אחד מהצדדים להאריך את תקופת ההסכם

  .וזאת במידה שעד תום תקופת ההסכם לא נצרכה הכמות הכוללת, הכוללת במלואה
 63-מוערך במועד זה בכ" ים תטיס"כולל של ההסכם עבור שותפי ההיקף הכספי ה

"). ים תטיס"לכל שותפי ) (על פי חישוב הנוסחה במועד חתימת ההסכם(מיליון דולר 
, או ההיקף הכספי הכולל/תקופת ההסכם ו, יובהר כי אין כל וודאות כי מועדי האספקה

תקופה כתוצאה משינויים ואלו עשויים להשתנות על פני ה, יהיו כפי המוערך לעיל
  .היקף וקצב צריכת הגז על ידי נייר חדרה, במחירי הנפט בעולם

  
לבין בתי זקוק לנפט , נחתם בין השותפים בפרויקט ים תטיס 2011 ,במאי 20ביום   .2

 -להלן (ן ולחברות בנות שלה "ז טבעי לבזהסכם לאספקת ג) ן"בז -להלן (מ "בע
 1.2-ן לרכוש מהמוכרים גז טבעי בהיקף של כ"בזהתחייבה , בהתאם להסכם). ההסכם

BCM  ) כל תמורת ההסכם תשולם לשיעורין במשך תקופה ). כמות הגז החוזית -להלן
ן תצרוך "או במהלך תקופה קצרה יותר אם בז, 2011חודשים החל מחודש יוני  27של 

ת ל א"ן לא תצרוך במשך התקופה הנ"ככל שבז. את כמות הגז החוזית מוקדם יותר
בהתאם לתנאים שנקבעו , תוארך תקופת האספקה בתקופה נוספת, כמות הגז החוזית

מחיר הגז שנקבע בהסכם מורכב מרכיב קבוע ומרכיב משתנה אשר נקבע . בהסכם
עם מרכיב הנחה וכוללת ) חבית ברנט(בהתאם לנוסחה המתבססת על מחירי הנפט 

פי הכולל של ההסכם מוערך ההיקף הכס". מחיר תקרה"ללא , למחיר הגז" מחיר רצפה"
כי אין כל , יובהר). על פי חישוב הנוסחה במועד חתימת ההסכם(מיליון דולר  350-בכ

יהיו כפי , או ההיקף הכספי הכולל/תקופת ההסכם ו, וודאות כי מועדי האספקה
ואלו  עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במחירי הנפט בעולם ומקצב , המוערך לעיל

   .ן"י בז"הגז עועיתוי צריכת 
לרבות השותפויות , בוחנים השותפים בפרויקט ים תטיס, לאור חתימת הסכם זה

לעיל בדבר פיתוח שדה  4)ב(סעיף ראה  ".נועה"את פיתוחו של שדה הגז , המוגבלות
  ".נועה"הגז 
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  אחרות אגרות חוב  -: 6באור 
    

ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 1,000: יחידההרכב כל , יחידות 178,503 הנפיקה החברה 2011 יוליבחודש 
' ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה טו"ש 100- הניתנים למימוש ל) 16סדרה (כתבי אופציה  5- ו' טוסדרה 

סך הכל הנפיקה . למסחר יםל רשומ"הנוכתבי האופציה אגרות החוב . 2011בספטמבר  6עד ליום 
אגרות ). 16סדרה (כתבי אופציה  892,515- ו' ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה טו"ש 178,503,000החברה 
של כל אחת  באוקטובר 18המשולמים ביום , תשלומים שווים בשלושהעומדות לפרעון החוב 

המשולמת פעמיים  8.5%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של . 2017ועד  2015מהשנים 
 מליוני 184- הנפקה הסתכמה בכתמורת ה .של כל שנה באוקטובר 18וביום  באפריל 18בשנה ביום 

הסכומים שיוחסו לכתבי האופציה ). ח"מליוני ש 2- לאחר קיזוז הוצאות הנפקה בסך של כ(ח "ש
  . הסתכמו בסכומים שאינם מהותיים

  
' יחח ערך נקוב אגרות חוב סדרה "ש 1,000: הרכב כל יחידה, יחידות 262,340 הנפיקה החברהבנוסף 

 6עד ליום ' ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה יח"ש 100-ניתנים למימוש לה) 17סדרה (כתבי אופציה  5-ו
סך הכל הנפיקה החברה . למסחר יםל רשומ"הנוכתבי האופציה אגרות החוב . 2011בספטמבר 
אגרות החוב ). 17סדרה (כתבי אופציה  1,311,700- ו' ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה יח"ש 262,340,000

 31ביום  שוויםשנתיים תשלומים  בשישהעומדות לפרעון וצמודות למדד המחירים לצרכן 
רות החוב נושאות ריבית שנתית אג. 2022עד  2019-ו 2017עד  2016באוקטובר של כל אחת מהשנים 

 .של כל שנה באוקטובר 31וביום  באפריל 30המשולמת פעמיים בשנה ביום  6.1%בשיעור של קבועה 
 מליוני 2- לאחר קיזוז הוצאות הנפקה בסך של כ(ח "ש מליוני 285-תמורת ההנפקה הסתכמה בכ

  . הסכומים שיוחסו לכתבי האופציה הסתכמו בסכומים שאינם מהותיים). ח"ש
  
  

  התחייבויות תלויות   -: 7באור 
  

לרבות בקשות , נגד חברות מוחזקות מסוימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים
אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה , ח"העלולים להגיע למיליארדי ש, לתביעות ייצוגיות

 'א32ראה גם באור (כמפורט להלן , את תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים
  ):ת הכספיים השנתייםלדוחו

  
נגד גדות ואחרים הוגשו מספר תביעות משפטיות בגין נזק גוף ונזקי רכוש המסתכמות לכדי   .א

לפרטים ראה דוחות גדות (ח המתייחסות לפעילות גדות באזור נחל הקישון "מאות מליוני ש
  ). המפורסמים לציבור
עובדות רבות הצריכות  קיימות מחלוקות עובדתיות קשות וכן קיימותבחלק מהתביעות 

המורכבות והבעייתיות של ההליכים , בנוסף. להכרעה שאינן מצויות בידיעתה של גדות
מכך שרוב התביעות מתייחסות לאירועים , בין היתר, האמורים הינה רבה ביותר והיא נובעת

לרבות המדינה ורשויות , כמות הגופים המעורבים הינה רבה ביותר, המתמשכים עשרות שנים
וקיים קושי , כך שלא ניתן להעריך את האחריות ואת חלקו של כל גוף בתביעות, קומיותמ

לטענת , מדעי לקבוע את מידת הקשר הסיבתי בין הזרמת השפכים לבין הנזקים שנגרמו
בהתבסס על הערכת הנהלת גדות ועל חוות דעתם של , להערכת הנהלת הקבוצה. התובעים

ל "אי הוודאות הקיימים במכלול התביעות וההליכים הנלאור כל גורמי , יועציה המשפטיים
בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי התביעות , ובשל מורכבותם והקשיים הקיימים בהם

  . ןוההליכים האמורים ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגינ
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  )המשך( ויותהתחייבויות תל  -: 7באור 
  

חברות מוחזקות שלה , דלק ישראלנגד , יים השנתייםלדוחות הכספ א32כמתואר בבאור   .ב
תובענות ייצוגיות ואשר מסתכמות בסכומים מהותיים לאישור הוגשו מספר בקשות  ,ואחרים

גביית פקדון על בקבוקים : התביעות מתייחסות בחלקן לנושאים הבאים). ח"מאות מליוני ש(
. הטעית צרכנים ועוד, תוספות תשלום שונות שלא כדין גביעת, מניעת תחרות, שלא כדין

דחה בית משפט את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומחק את , 2011במהלך חודש יוני 
התובענה אשר התייחסה לגביית פקדון על בקבוקי שתיה שלא כדין ואשר סכומה המכסימלי 

ת אחרות לאישור תובענה לגבי שתי בקשו. ח"מליוני ש 2,905 -הוערך על ידי התובעים בכ
לדעת , ח"מליוני ש 1,800 -אשר סכומן הנטען נגד כל המשיבות בתביעות הינו כ, ייצוגית

עקב השלב המקדמי של , בהתבסס על חוות דתם של יועציה המשפטיים, הנהלת דלק ישראל
ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה  ,ההליכים לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשות

בין היתר מאחר שבגין , לא נכללו הפרשות בדוחות הכספייםהאחרות בגין התביעות . ינןבג
הסיכויים כי , המשפטיים חוות דעתם של יועציהבהסתמך על , דלק ישראללהערכת , רובן

  .50%-הבקשות לאישור תובענה ייצוגית להתקבל נמוכים מ
  

שותפות מוחזקת שלה , דלק ישראלהוגשו נגד  2011הרבעון הראשון של שנת במהלך , בנוסף  
פליטת אדי ריח : יחסות לנושאים הבאיםיתמשתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית ה ,ואחרים

ואי ) ח"מליוני ש 700הסכום הנתבע הוא (לאוויר על ידי השותפות המאוחדת של דלק ישראל 
הנתבע מכל הסכום (מניעת דליפות הצנרת והמכלים על ידי דלק ישראל וחברות דלק אחרות 

לדעת הנהלת דלק , באשר התביעה נגד השותפות המאוחדת). ח"מליוני ש 200המשיבות הוא 
לא ניתן , עקב השלב המקדמי של ההליך, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, ישראל

חוות בהסתמך על , דלק ישראללהערכת , באשר לתביעה הנוספת. להעריך את סיכויי הבקשה
הסיכויים כי הבקשות לאישור תובענה ייצוגית להתקבל , המשפטיים דעתם של יועציה

  .לפיכך לא נככלו ההפרשות בגין תביעות אלה בדוחות הכספיים. 50%-נמוכים מ
  

הוגשה נגד דלק ישראל בקשה לאישור תובענה , 2011בחודש אוגוסט , לאחר תאריך המאזן  
 181- סכום הנתבע עומד על כה". דלקן"ייצוגית המתייחסת לגביית מחיר גבוה מלקוחות 

, הנהלת דלק ישראל לדעת .ח בגין סכומים שלטענת התובעים נגבו שלא כדין"מליוני ש
לא ניתן להעריך , עקב השלב המקדמי של ההליך, על יועציה המשפטיים ,בין היתר ,בהסתמך

    .לו ההפרשות בגין תביעות אלה בדוחות הכספייםללפיכך לא נכ, את סיכויי הבקשה
  

תביעה ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית נגד דלק ישראל ונגד חברות  והוגש ,מו כןכ  
סל הוצאות "מכירת בנזין על בהוצאות שאינן קשורות  המתייחסת להעמסתדלק אחרות 

 21.4%-בכ נאמד ישראל דלק של חלקה. ח"ש מליוני 1,000 - הבקשה הינו ב סכום". השיווק
 סיכויי את ךילהער ניתן לא ההליך של המקדמי השלב בשל דלק קבוצת הנהלת להערכת
  .המבקשים לטענות בסיס אין כי סבורה ישראל דלק, בבקשה ראשוני מעיון אולם, הבקשה

  
חברות מוחזקות שלה , נגד הפניקס, לדוחות הכספיים השנתיים) 5(א32כמתואר בבאור   .ג

לרבות בקשות להכרה בחלקן כתובענות ייצוגיות , ואחרים הוגשו מספר תביעות משפטיות
התביעות מתייחסות בחלקן ). ח"מאות מליוני ש(ואשר מסתכמות בסכומים מהותיים 

ויים בעת מקרי ביטוח בסכומים פיצ, סכומי ביטוח גבוהים שנגבו שלא כדין: לנושאים הבאים
בין היתר מאחר , בגין מרבית התביעות לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים. מופחתים ועוד

, בהסתמך על הנהלת הפניקס והיועצים המשפטיים, להערכת הנהלת הקבוצה, שבגין רובן
  .להפניקס טענות הגנה בעלות סיכוי טוב להדיפת התביעות

  
בקשות מספר הוגשו נגד חברות מוחזקות של הפניקס אחריה בתקופת הדוח ול, בנוסף  

מחדלים בפעילותן של הנתבעות : הדנות בנושאים הבאים נוספות לאישור תביעה ייצוגית
גביית , אי הצמדה תגמולי ביטוח שעוקלו, עיכוב בהעברת כספי ביטוח למבוטחים, כגוף מוסדי

הנזק הכללי שנגרם . עמלות שלא כדין גביית, גביית דמי ניהול גבוהים, יתר של דמי אשראי
מאחר . ח"ליארדי שימ 7-לכל קבוצת התובעים בשתי הבקשות הוערך על ידי התובעים בכ

לא ניתן בשלבים ראשוניים אלה להעריך את סיכויי הבקשות , שהתביעות הוגשו לאחרונה
  .לאישור התובענות כייצוגיות ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגינן
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  )המשך( ויותהתחייבויות תל  -: 7באור 
  

תוך , בתקופת הדוח התבררו שתי תביעות שהוגשו נגד חברות מוחזקות של הפניקס, כמו כן  
התביעה ומחיקת התביעות האישיות של התובעים וכן הבקשות מהסתלקות התובעים 

  .לאישור התביעות כתובענות ייצוגיות
  

גדה במהלך העסקים הרגיל ולהערכת הנהלת ריפבליק ריפבליק הינה צד לתביעות שהוגשו נ  .ד
לתוצאות התביעות לא תהיה השפעה מהותית לרעה על מצבה הכספי ותוצאות הפעילות של 

  . ריפבליק
  

הוגשו בקשות לאישור תביעות ייצוגיות נגד חברות בנות של  2006-2008בשנים , בנוסף
. 2005שהכתה את לואיזיאנה בשנת " קטרינה"ריפבליק בעקבות סופת הוריקן הידועה כ

לטענת התובעים הפרו החברות הבנות את פוליסת הביטוח שלהן בכך שלא שילמו כראוי את 
בנוסף . רבות מהתביעות הוסרו. תביעות הביטוח ולא יישמו כראוי את הדין בעניינים שונים

יק בקשר עם ריפבלבהוגשה בקשה לתביעה יצוגית נגד ריפבליק וחברות אחרות לא קשורות 
  ).CHINESE DRY WALLהידועה כתביעת (נזק לרכוש בגין ליקוי בניה 

  
אך להערכת ההנהלה , אין באפשרות הנהלת ריפבליק להעריך בוודאות את תוצאות התביעות

וכן תשלום שיתבצע ליישוב  ,ההליכים הקיימים לא ישפיעו באופן מהותי לרעה על פעילותה
  .מי מהתביעות הינו בגבולות הכיסוי הביטוחי

  
  

  הון  -: 8באור 
  

 200- הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 2011, במרס 31ביום   .א
  .2011הדיבידנד שולם בחודש אפריל  ).ח למניה"ש 17.58-כ(ח "ש מליוני

  
 105-הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ הכריזה 2011, במאי 30ביום   .ב

  .2011הדיבידנד שולם בחודש יוני  ).ח למניה"ש 9.23-כ(ח "ש מליוני
  
הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי  2011, באוגוסט 31ביום , לאחר תאריך המאזן  .ג

  .ח"מליוני ש 100מניותיה בסך של 
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  מגזרי פעילות  -: 9באור 
  

  כללי  .א
  

  :לקבוצה מגזרי פעילות כדלקמן
  
עיקר הפעילות שיווק ומכירות דלקים ומוצרי צריכה בתחנות   - פעילות דלקים בישראל -

  .תדלוק ומחוצה להן וכן אחסנה וניפוק דלקים במתקנים
  

ותפעול תחנות תדלוק וחנויות נוחות  תעיקר הפעילות אחזק - ב "פעילות דלקים בארה  -
וכן שיווק דלקים ללקוחות , זיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי בתי תהפעל, ב"בארה
 Lionכולל מגזר זה את פעילותה של חברת  2011החל מהרבעון השני של שנת  .שונים

  ).'ב3ראה גם באור (
  

עיקר הפעילות שיווק ומכירות דלקים ומוצרי צריכה בתחנות  - פעילות דלקים באירופה   -
עקב איחודה לראשונה , 2010, באוקטובר 1החל מיום  .תדלוק ומחוצה להן באירופה

כחלק ממגזר פעילות  BP-נכללה ההשקעה ב ,BPשל פעילות הדלקים בצרפת של 
הדלקים באירופה וזאת באופן עקבי עם ניתוח התוצאות על ידי מקבל ההחלטות 

  .התפעוליות הראשי
  

וחלפים מתוצרת מאזדה עיקר הפעילות יבוא ושיווק כלי רכב  - מגזר כלי רכב וחלפים  -
החל ממועד איבוד . 'ז3ראה באור , באשר למכירת מניות השליטה בדלק רכב .ופורד

השליטה בדלק רכב מציגה הקבוצה במסגרת הדיווח המגזרי את חלקה ברווח התפעולי 
 .של דלק רכב

  
  .עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי הפניקס -מגזר הביטוח והפיננסים בישראל   -

  
 .עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי חברת רפבליק -ב "מגזר הביטוח בארה  -

 
ים "עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת עסקה משותפת  - מגזר חיפושי והפקת נפט וגז -

  .הפועלת בחיפושי והפקת נפט וגז במדף היבשת של חופי מדינת ישראל" תטיס
  

עיקר הפעילות בהשקעות בתשתיות הכוללות בעיקר את תחום התפלת מי ים  -אחרים   -
הכוללת  פעילות תחנות שירותי הדרכים בבריטניה, והקמת מתקן כח להפקת חשמל

 ומכירת ומלונאות הסעדה שירותי, קמעונאות מכירת מוצרי ובהם דרכים שירותי מתן
וכן פעילות בתחום הביוכימיה הכוללת  בבריטניה דרכים שירותי דלקים במתחמי

  . חומצת לימון ורכיבים לתוספים תזונתיים, בעיקר ייצור ושיווק פרוקטוזה
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 9באור 
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב
  

  הכנסות  .1
  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"מליוני ש

  הכנסות מחיצוניים 
  

  5,136    1,293    1,618    2,466    3,071    מגזר דלקים בישראל
  14,019    3,777    6,362    7,111    10,478    ב"מגזר דלקים בארה

  11,367    1,679    3,455    4,046    7,900    באירופהמגזר דלקים 
  3,363    1,203    -     2,294    -     **)מגזר הרכב 

  556    139    177    239    323    מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  9,717    1,390    1,542    3,784    3,733    *)מגזר ביטוח ופיננסים בישראל 

  1,364    330    349    653    693    *)ל "מגזר הביטוח בחו
  693    180    483    351    914    מגזרים אחרים

  )3,411(   )1,203(   40    )2,294(   35    **)התאמות 

  42,804    8,788    14,026    18,650    27,147    סך הכל בדוח רווח והפסד
  
  .מייצג פרמיות ביטוח שהורווחו בשייר עצמי בביטוח חיים ובביטוח כללי  *)

  
מגזר הרכב אשר סווגו בדוחות רווח והפסד הכנסות של , בין היתר, כוללותההתאמות   **) 

בשנת ו 2010ביוני  30בתקופות של שישה ושלשה חודשים שהסתיימו ביום כפעילות מופסקת 
  .עד למועד הפסקת איחודה 2010
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 9באור 
  

  תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי  .2
  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"מליוני ש

  189    50    41    101    90    מגזר דלקים בישראל
  62    123    356    79    513    ב"מגזר דלקים בארה

  190    69    58    98    81    מגזר דלקים באירופה
  480    175    31    332    71    *)מגזר הרכב 

  268    107    90    175    285    מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  647    198    163    370    366    מגזר ביטוח ופיננסים בישראל

  65    8    )125(   45    )104(   ל"מגזר ביטוח בחו
  115    1    26    51    29    מגזרים אחרים

  )791(   )225(   )12(   )465(   )106(   *) **)התאמות 

  1,225    506    628    786    1,225    רווח תפעולי

  1,384    341    330    454    570    נטו, הוצאות מימון
הפסד ממימוש השקעות בחברות 

  )4(   -     )1(   -     )2(   נטו, מוחזקות
) בהפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 

  156    14    )1(   83    83   נטו  , חברות ושותפויות כלולות
  178    85    94    141    223    מסים על ההכנסה

  2,139    56    -     220    -     נטו, רווח מפעילויות שהופסקו

  1,954    150    202    494    513    רווח נקי
  
ובשנת  2010, ביוני 30שישה ושלשה חודשים שהסתיימו ביום בתקופות של תוצאות דלק רכב   *)

הוצגו בסעיף רווח מפעילויות ) 2010, בגין התקופה עד הפסקת איחודה בחודש ספטמבר( 2010
רכב לפי  מציגה הקבוצה את ההשקעה בדלק 2010החל מהרבעון הרביעי של שנת . שהופסקו

כללה הקבוצה את חלקה בתוצאות דלק רכב לפי חלקה היחסי  שיטת השווי המאזני ולכן
  ). עד להפסקת האיחוד נכלל מלוא הרווח התפעולי של דלק רכב(ברווח התפעולי של דלק רכב 
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 9באור 
  

כולל הוצאות שלא יוחסו למגזרים וחלק החברה ברווחים תפעוליים של החברות   **)
  :שנכללו בתוצאות המגזרהכלולות כפי 

  

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום   החודשים שהסתיימו 3-ל  החודשים שהסתיימו 6-ל
  בדצמבר 31  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום 

2011  2010  2011  2010  2010  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  ח"מליוני ש
  התאמות 
  )480(   )175(   )31(   )332(   )71(   מגזר הרכב

החברה ברווחים תפעוליים  חלק
  )206(   )34(   )48(   )116(   )90(   של חברות כלולות

  )105(   )16(   67    )17(   55    אחרות

 )106(   )465(   )12(   )225(   )791(  
  
  

  בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 10באור 
    

ל החברה "בקשר עם הלוואה שניתנה למנכ, לדוחות הכספיים השנתיים' א45בהמשך לאמור בבאור 
ל החברה לידי דלק השקעות "העביר מנכ 2011בחודש מרס , NON-RECOURSEבעבר בתנאי 
וזאת חלף פרעון , מניות של גדות ששועבדו להבטחת ההלוואה האמורה 100,000מ "ונכסים בע
 .ההלוואה
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   חהנדרש ממבט הון מינימלי  -: 11 באור
  
להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של הפניקס ביטוח בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי   .א

, )תיקון( 1998-ח"התשנ, )הון מינימלי הנדרש ממבטח( )ביטוח(ביטוח שירותים פיננסיים 
  .והנחיות המפקח) תקנות ההון - להלן ( 2004-ד"התשס

  

  לשנה שהסתיימה
  ביום 

  בדצמבר 31  ביוני 30ליום 
2011  2010  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  ח"מליוני ש

  :הון מינימלי

  2,293    2,383    הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות
הסכום המחושב על פי תקנות ההון ערב פרסום 

  1,516    1,538    התיקון

  777    845    )א(הפרש 

הסכום הנדרש ליום המאזן על פי תקנות 
  1,982    2,172    )א(והנחיות המפקח 

  :הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון
  1,847    1,793    הון ראשוני

  397    402    הון משני מורכב
  710    668    הון משני נחות

סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות 
  2,954    2,863    ההון

  972    691    עודף
חלוקת , בחוק החברות מלבד הדרישות הכלליות

דיבידנד מעודפי הון בחברות הביטוח כפוף גם 
לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות 

סכום ההשקעות בחברות , לעניין זה. ההשקעה
מוחזקות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי ההון 

ולפיכך מהווים , בהתאם להוראות המפקח
  299    322    עודפים שאינם ניתנים לחלוקה
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  )המשך( הון מינימלי הנדרש ממבטח  -: 11באור 
  
הון עצמי (פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2009בחודש נובמבר   .1

  ").התיקון" -להלן ( 2009 - ט "התשס, )תיקון) (מינימלי הנדרש ממבטח
את הונו , עד למועד פרסום הדוח הכספי, בהתאם לתיקון מבטח יהיה חייב להגדיל  
 - להלן (לפני התיקון ולאחריו , עצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנותה
הגדלת ההון העצמי תעשה . ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי"). ההפרש"

  : במועדים ובשיעורים המפורטים להלן
  

  ;מההפרש 30%לפחות  2009 ,בדצמבר 31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום   
  ;מההפרש 60%לפחות  2010 ,בדצמבר 31פרסום הדוח הכספי ליום עד למועד   
  .יושלם מלוא ההפרש 2011 ,בדצמבר 31עד ליום   

  
במועדי פרסום הדוחות הכספיים החצי שנתיים  15%- השיעורים האמורים יוגדלו ב  

  .העוקבים למועדי הדוחות הכספיים האמורים לעיל
  
בהתאם לכוונת הפיקוח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר   2

בחודש  םפורס, )הדירקטיבה -להלן ( SOLVENCY IIהבטחת כושר פרעון של מבטחים 
אשר תחילת , )החוזר - להלן (של מבטח מוכר בדבר הרכב הון עצמי חוזר  2011 אוגוסט

חוזר זה בא  .2011, בספטמבר 30ם ביו שתסתייםהוראותיו מהדוחות הכספיים לתקופה 
   .לאחר מספר טיוטות שפורסמו בנושא

  
וכן מסגרת עקרונות להכרה , כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטח קובע החוזר

  ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים
  

ההון העצמי המוכר של המבטח הוא סכום הרכיבים ומכשירים הכלולים ברבדים 
  :שיעורים הבאיםהשונים ב

  
מסך ההון העצמי של  60%-שיעורו הכולל של ההון הראשוני לא יפחת מ  .א

 . המבטח
 מסך ההון הראשוני 70%-שיעורו הכולל של ההון הראשוני הבסיסי לא יפחת מ  .ב
מסך ההון  20%שיעורם הכולל של מכשירי הון ראשוני מורכב לא יעלה על   .ג

  .הראשוני
מסך ההון העצמי של  15%שיעורו הכולל של ההון השלישוני לא יעלה על   .ד

  . מבטח
  

כולל הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  החוזר
עליו יודיע יישומה של הדירקטיבה בישראל במועד ועד למועד  2011, בספטמבר 30

  .יכנסו לתוקף בהדרגה החוזרהמפקח לפיה הוראות 
  

הון משני "כי שיעורם הכולל של מכשירי הון הנכללים בהשעה כמו כן נקבע בהוראת 
  .מההון הבסיסי 50%לא יעלה על " נחות

  
בוצע בהתאם להוראת  2011 ,סבמר 31יום חישוב ההון הקיים של הפניקס ביטוח ל

  .2010באוגוסט  22השעה ואישור שהתקבל מהמפקח על הביטוח ביום 
  
 תקנותפורסמה והועברה לוועדת הכספים של הכנסת טיוטת  2011בחודש אוגוסט   . 3

 מנהלת מחברה הנדרש זערימ עצמי הון) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח
 הכנסת של הכספים לועדת ההועבר וכן 2011-א"התשע ,)של קופת גמל או קרן פנסיה

, )2' מס תיקון( )גמל קופות ולניהול לאישור כללים( הכנסה מס תקנותטיוטת 
  ).התקנות החדשות - להלן ( 2011-א"עהתש
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  )המשך( הון מינימלי הנדרש ממבטח  -: 11באור 
  

דרישות . מוצע להרחיב את דרישות ההון מחברות מנהלות תקנות החדשותלבהתאם   
ההון החדשות תכלולנה דרישות הון בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים ולהוצאות 

  . ח"מיליון ש 10אך לא פחות מהון עצמי התחלתי בסך , השנתיות
  

 בגובה לפחות הוא העצמי הונה אם רק דיבידנד לחלק רשאית תהיה מנהלת חברה
  .אלה תקנות לפי ממנה הנדרש העצמי ההון

  
  .2014 ,בדצמבר 31התקנות החדשות כוללות הוראות מעבר להשלמת ההון עד ליום   

  
תגדלנה דרישות  ,2011, ביוני 30על פי נתוני הדוחות הכספיים ליום , קבוצהלהערכת ה  

הסכום כולל גידול (ח "שליון ימ 64 - בכ, בגין ההוראות, תוהמנהל ותההון מהחבר
ויהיה עליה ) ח"מיליון ש 46 -י אקסלנס בגובה של כ"בדרישות ההון מחברה המנוהלת ע

  .2014 ,בדצמבר 31עד ליום להשלים סכום זה בהדרגה 
  

 NATIONAL ASSOCIATION OFב "בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח בארה  .ב
INSURANCE COMMISSIONERS (NAIC)  מליוני 51 של ריפבליק להון מינימלי בסךנדרשת 

 282- הסתכם לסך של כ 2011, ביוני 30ריפבליק ליום בעלי מניות הרוב של ההון של . דולר
  .דולר מליוני

  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  
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  מ"קבוצת דלק בע

):א(ג38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה   

 

אחראית לקביעתה והתקיימותה של  ,)התאגיד-להלן(מ "בע קבוצת דלקבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה

  .הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגידבקרה פנימית נאותה על 

  

  :רי ההנהלה הםלעניין זה  חב

 .ל"מנכ, ברטפלד אסי .1

 . ל כספים"סמנכ, משרקי ברק .2

 .יועצת משפטית ראשית, ליאורה פרט לוין .3

 .חשב, עמית קורנהאוזר .4
  

ל "אשר תוכננו בידי המנכ, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד

או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים , ת פיקוחםונושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תח

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, האמורים

ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות , כנת הדוחות בהתאם להוראות הדיןהולהדיווח הכספי 

  .מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין, מעובד ,שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי המידע שהתאגיד נדרש לגלותו , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי ה ל ולנושא"למנכלרבות , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, כאמור

בהתייחס לדרישת  ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, מוריםשמבצע בפועל את התפקידים הא

  .הגילוי

טחון מוחלט יבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ב, בשל המגבלות המבניות שלה

  .שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

 התקופתי לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח לע הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר השנתי בדוח

 את וההנהלה הדירקטוריון העריכו ,)האחרון הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח – להלן( 2010לשנת 

 הבקרה כי למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת הדירקטוריון ,זו הערכה על בהתבסס. בתאגיד הפנימית הבקרה

 .אפקטיבית היא 2010, בדצמבר 31 ליום ,כאמור הפנימית

 את לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא ,הדוח למועד עד

 הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח במסגרת שהובאה כפי ,הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת

  .האחרון

 הבקרה בדבר השנתי דוחב הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת על בהתבסס ,הדוח למועד

 הבקרה לעיל כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס ,האחרון הפנימית

  .אפקטיבית היא הפנימית
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 Delek Motorwayממניותיה של  75%- כ של רכישה התאגיד םהשלי 2011 בינואר 24 ביום כי ,יצויין

Services Ltd. )להלן- DMS (טרם זה דוח למועד נכון .לראשונה שליטה חברהה בה רכשה בעקבותיה 

 29 ביום, כן כמו  .זה דוח בתחולת נכללת אינה והיא  DMS-ב פנימית בקרה ונהלי בקרות ביישום הוחל

 -להלן( .Lion Oil company Ltdממניותיה של  53.7%- כ של רכישה ב"דלק ארה השלימה 2011באפריל 

Lion (בקרות ביישום הוחל טרם זה דוח למועד נכון .לראשונה טהשלי ב"דלק ארה בה רכשה בעקבותיה 

  .זה דוח בתחולת נכללת אינה והיא  Lion-ב פנימית בקרה ונהלי
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  ):1)(ד(ג38י תקנה הצהרת מנהל כללי לפ

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  :מצהיר כי, ברטפלד אסי, אני

של שנת  השנילרבעון ) התאגיד –להלן ( מ"בע קבוצת דלקבחנתי את הדוח הרבעוני של   )1(

  ;)הדוחות –להלן ( 2011

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם , לפי ידיעתי  )2(

לאור הנסיבות שבהן נכללו , מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, אותם מצגים

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, י ידיעתילפ  )3(

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

  ;התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

והדוחות ביקורת ת הולדירקטוריון ולוועד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד  )4(

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של , התאגידהכספיים של 

  :הדיווח הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל , לעבד, יכולתו של התאגיד לאסוף

  –וכן ; ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, מיתרכל ת  )ב(

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה  שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים

  ;הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני  )5(

תחת  או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )א(

לרבות חברות מאוחדות , להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד המיועדים, פיקוחי

מובא , 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

בפרט במהלך תקופת ההכנה של , לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

  –וכן ; הדוחות

תחת  ומם של בקרות ונהליםאו וידאתי קביעתם וקי, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות , פיקוחי

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הכספיים בהתאם להוראות הדין

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   )ג(

אשר יש בו כדי לשנות את , לבין מועד דוח זה) לפי העניין, רבעוני או תקופתי(האחרון 
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מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

  .ועל הגילוי של התאגיד

  .על פי כל דין, יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחרעאין באמור ל  

  

31.8.2011  _______________________  

   ברטפלד אסי  

  ל"מנכ  
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  ):2)(ד(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, משרקי ברק, אני

קופת בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לת  )1(

 –להלן ( 2011של שנת  השנילרבעון ) התאגיד –להלן ( מ"בעקבוצת דלק הביניים של 

  ;")הדוחות לתקופת הביניים"או " הדוחות"

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת , לפי ידיעתי  )2(

מצג של עובדה  ולא חסר בהם, הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

לא , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

  ;יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת , לפי ידיעתי  )3(

תוצאות , הכספי את המצב, מכל הבחינות המהותיות, הביניים המשקפים באופן נאות

הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

  ;הדוחות

והדוחות  ת הביקורתולדירקטוריון ולוועד, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד  )4(

בהתבסס על הערכתי העדכניות ביותר לגבי הבקרה הפנימית על , של התאגיד הכספיים

  :ועל הגילויהדיווח הכספי 

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים , הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר , ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים

לסכם או לדווח על מידע כספי , לעבד, תאגיד לאסוףלהשפיע לרעה על יכולתו של ה

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  –וכן ; להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

הם תפקיד משמעותי בבקרה שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש ל

  .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  –לבד או יחד עם אחרים בתאגיד , אני  )5(

  של בקרות או וידאתי קביעתם וקיומם , ונהליםקבעתי בקרות   )א(  

לרבות , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, תחת פיקוחי ונהלים  

-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ות ניירות ערך שלו כהגדרתן בתקנ מאוחדות תחברו

בפרט במהלך , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות  , 2010
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  –וכן ; ההכנה של הדוחות  תקופת 

     או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות, הליםונקבעתי בקרות   )ב(  

מנות הדיווח הכספי המיועדים להבטיח באופן סביר את מהי, תחת פיקוחי ונהלים  

  לרבות בהתאם לכללי חשבונאות, והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

  ;מקובלים

  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   )ג(  

  המתייחס לדוחות הכספיים , לבין מועד דוח זה) לפי העניין, רבעוני או תקופתי(האחרון   

, אשר יש בו כדי לשנות, ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הבינייםביניים 

להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על 

  .הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

  

31.8.2011  ____________________  

  משרקי ברק  

  כספים ל"סמנכ  

  




