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תוכן העניינים:
• תיאור עסקי התאגיד.
• דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד.
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עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח התקופתי של קבוצת דלק בע"מ )להלן" :החברה"( לשנת 2004

1

.1

לסעיף  2לדוח התקופתי -תחומי פעילות
ביום  29.4.2005הושלמה עסקת רכישת בית זיקוק וצינור להובלת נפט גולמי בעיר טיילר
שבמדינת טקסס ,ארה"ב .2בעקבות השלמת העסקה ,החלה החברה לעסוק בתחום פעילות
חדש שהוא תחום זיקוק נפט )להלן" :תחום הזיקוק"( ,הכולל ייצור של מוצרי נפט שונים.
פירוט אודות תחום הזיקוק ראה להלן בסעיף  6לעדכון זה.

.2

לסעיף  7לדוח התקופתי -תחום האנרגיה
2.1

.3

.4

1
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לסעיף  7.19לדוח התקופתי -הסכמים מהותיים
לאחר תאריך המאזן חתמו השותפים בפרויקט ים תטיס על שני הסכמים נוספים
לאספקת גז טבעי עם מפעלי נייר אמריקאיים ישראלים בע"מ ועם אי.פי.פי .דלק
אשקלון בע"מ )חברה פרטית בשליטת קבוצת דלק(.

לסעיף  9לדוח התקופתי -תחום הנדל"ן
3.1

הנפקה ראשונה לציבור של דלק נדל"ן בע"מ )להלן" :דלק נדל"ן"(
במהלך חודש יוני השלימה חברת הבת דלק נדל"ן בע"מ ביצוע הנפקה ראשונה
לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב .כתוצאה מההנפקה לציבור וכן המרה של
אגרת חוב של גוף מוסדי שבוצעה לפני ההנפקה נוצר לחברה רווח של כ 110-מיליון
ש"ח .מתוך הסכום האמור כ 93 -מליון ש"ח נרשמו במהלך הרבעון השני של השנה
וכ 17 -מליון ש"ח ירשמו במהלך הרבעון השלישי של השנה .לפרטים נוספים ראה
ביאור .3א לדו"ח הכספי של החברה .כמו כן ראה דוח מיידי מיום .19.6.2005

3.2

לסעיף  9.3לדוח התקופתי -פרטים אודות נכסי הנדל"ן באנגליה
ביום  15ביולי ,2005 ,לאחר תאריך המאזן ,חברת הבת דלק בלרון בינלאומי בע"מ
)להלן" :דלק בלרון"( ,באמצעות חברות בנות זרות שלה ,השלימו עסקה למכירת
 55%מהזכויות ב 4-נכסים מניבים באנגליה ומימון מחדש של הנכסים הנ"ל וכן
השלימו עסקה למכירת כל הזכויות ב 5-נכסי נדל"ן מניב באנגליה לצדדים שלישיים.

3.3

לסעיף  9.5לדוח התקופתי -השקעות בחו"ל
לעניין רכישת  7נכסים בגרמניה על ידי חברת הבת דלק בלרון ראה דוחות מיידים
מיום  30.3.2005וכן מיום .3.4.2005

לסעיף  14לדוח התקופתי -פעילויות נוספות
4.1

לסעיף  14.1לדוח התקופתי-התפלת מים
בחודש אוגוסט  2005החל לפעול באשקלון המתקן להתפלת מי ים .מתקן זה הינו
הגדול והמתקדם מסוגו בעולם .מתקן ההתפלה מזרים כיום כ 170,000 -מ"ק ליום
מים מותפלים ,כאשר הפעלתו מתוכננת להיות הדרגתית -בשלב הראשון הצפי הוא
כי הוא יספק כ 50 -מיליון קוב מים בשנה ,ובשלב השני הצפי הוא כי המתקן יגיע
לתפוקתו המלאה ויזרים כ 100 -מיליון מטר מעוקבים מים לשנה ,שיותפלו ממי ים.
הפעלת מתקן ההתפלה באשקלון החלה לאחר שהתקבלו האישורים של משרד
הבריאות ,נציבות המים ,רשות ההתפלה והמשרד לאיכות הסביבה .יצוין כי בתוספת
השקעה מסוימת ומבלי להפריע את פעילותו השוטפת של המתקן ניתן להגדיל את
תפוקת המתקן עד ל  120מליון קוב לשנה.

4.2

לסעיף  14.2לדוח התקופתי -מתקן לייצור חשמל
כאמור בדוח התקופתי של החברה ,השלמת מתקן החשמל והפעלתו תלויה בהגעת גז
אליו .בשל עיכוב בהגעת גז אל אתר המתקן ,שנובע בשל עיכובים שמקורם במדינה,

העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בכל ענין שיש לתארו בדוח התקופתי .העדכון מתייחס
למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת .2004
ראה גם דוח מיידי מיום  1.5.2005והדוח הרבעוני של החברה מיום .30.5.2005
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מתעכבת השלמת הקמת המתקן והפעלתו .הגז אמור להיות מובל אל מתקן החשמל
באמצעות מערכת הולכת גז ארצית ,שעתידה להיות מוקמת על ידי חברה ממשלתית
שהוקמה על ידי המדינה .חברת הולכת הגז צופה כי המערכת תוקם ותופעל עד
לחודש יולי  .2006עם זאת ,אין כל ודאות כי חברת הולכת הגז הממשלתית תעמוד
ביעדיה.
.5

לסעיף  15לדוח התקופתי -תחום הביוכימיה
5.1

.6

הנפקה ראשונה לציבור של גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן" :גדות"(
במהלך חודש מאי  2005השלימה גדות )חברה מאוחדת( הנפקה ראשונה לציבור של
מניות ואגרות חוב להמרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב .סך התמורה נטו
שקיבלה גדות בעד ההנפקה הסתכמה בכ 119 -מליוני ש"ח ,כאשר סך של כ80 -
מליוני ש"ח מתוכם יוחס להנפקת אגרות החוב להמרה והיתרה יוחסה למניות.
כתוצאה מההנפקה ירד שיעור ההחזקה של החברה בגדות ל) 64% -ובדילול מלא לכ-
 .(55%הרווח שנבע לחברה כתוצאה מההנפקה של גדות הסכתם בכ 10 -מליוני ש"ח.
לפרטים נוספים ראה ביאור .3ב .לדוחות הכספיים של החברה .כמו כן ראה דוח
מיידיים מיום  18.5.2005ומיום .19.6.2005

תחום הזיקוק
כפי שצוין בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2004ביום  13במרץ  2005חתמה Delek US
) Holdings Inc.להלן" :דלק  ,("USAעל הסכם לרכישת בית זיקוק )להלן" :בית הזיקוק"(
וצנרת להובלת נפט גולמי באורך של כ 104 -ק"מ )להלן" :צינור הנפט"( .עסקה זו הושלמה
ביום  29באפריל  ,2005ודלק  U.S.A.רכשה ,באמצעות שלוש חברות בנות של חברת הבת
) Delek Refining Incלהלן" :דלק זיקוק"( את בית הזיקוק וצינור הנפט .בית הזיקוק נמצא
בטיילר טקסס ,ונכון למועד דוח זה הוא בעל כושר ייצור של כ 57,000 -חביות נפט ביום.
הכמות היומית המקסימלית של נפט גולמי שניתן להעביר באמצעות צינור הנפט נאמדת
בכ 26 -אלפי חביות .ההשקעה ברכישת בית הזיקוק וצינור הנפט הסתכמה בכ 72 -מיליון
דולר) 3כולל מלאים( .עסקת הרכישה מומנה מהון עצמי של קבוצת דלק בסך של כ35.5-
מיליון דולר ובאמצעות גיוס אשראי ,לרבות מסגרות אשראי ,בסך כולל מצטבר של כ300 -
מיליון דולר מבנקים זרים.4
דלק זיקוק נתאגדה ערב רכישת בית הזיקוק כאשר פעילותה בתחום הזיקוק החלה עם
רכישת בית הזיקוק ביום  29באפריל .2005
6.1

מידע כללי על תחום הפעילות
 6.1.1מהו זיקוק
זיקוק נפט הוא תהליך שבו מופרדים המרכיבים השונים הנמצאים בנפט
גולמי ,לצורך הפיכתם למוצרים שימושיים ,כגון בנזין ,סולר וכיוצ"ב.
הליך הזיקוק כולל מספר שלבים עיקריים ,ובהם :תהליכי הפרדה בהם הנפט
הגולמי מופרד לקבוצות של מוצרים; תהליכי פיצוח ,בהם משנים את ההרכב
הכימי של חומרים שהופרדו לקבלת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר;
תהליכי זיכוך שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים בתהליכי
ההפרדה; ולבסוף ,תהליכי גימור שמטרתם להתאים את המוצרים למפרטים
ותקנים הדרושים על פי הדין או על פי הסכמים עם לקוחות ספציפיים
)לדוגמה :הוספת תוספי דלק(.
 6.1.2סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
כחברת זיקוק חשופה דלק זיקוק למגמות ,אירועים והתפתחויות במשק
הדלק באזורי הפעילות שלה בארה"ב ,שיש להם השפעה או שעשויה להיות
להם השפעה ,על פעילותה ועל פעילות מתחריה ,ובכלל זה:

3
4

זאת לאחר ביצוע התאמות והתחשבנות בין הצדדים על פי תנאי הסכם הרכישה.
יתרת מסגרת האשראי שלא נוצלה על ידי דלק זיקוק לצרכי הרכישה משמשת אותה לצרכי פעילותה השוטפת ,כמפורט בסעיף
 6.12.1להלן.
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)א(

)ב(

)ג(

תנודות במחירי הדלקים בעולם בכלל ובאזור פעילותה של דלק זיקוק
בפרט  -הנפט הגולמי שדלק זיקוק רוכשת מהווה את עיקר עלויותיה.
מחיר הנפט הגולמי מוכתב ע"י מחירי הדלקים בשווקים הבינלאומיים
והמחיר שמשלמת דלק זיקוק עבור הנפט הגולמי נקבע על-פי נוסחת
מחיר המשתנה בהתאם למחיר הבינלאומי של הנפט הגולמי .מחירי
מוצרי דלק אף הם נקבעים על בסיס המחירים שנקבעים בשווקים
הבינלאומיים .דלק זיקוק רוכשת כ 60% -מהיקף הרכישות של הנפט
הגולמי מספקים מקומיים )במזרח טקסס( באמצעות עסקאות החלפה
)ראה סעיף  6.10להלן( .היתרה נרכשת מספקים במערב טקסס וכן
ממקורות בינלאומיים נוספים.
מגבלות חקיקה ,התפתחויות רגולטוריות ואילוצים מיוחדים החלים
בתחום הזיקוק -דלק זיקוק כפופה להוראות חוק ,רגולציה ותקינה,
הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה ,ברמה
הפדרלית ,המדינתית והמקומית ,וזאת בעיקר בתחום איכות הסביבה
והתקינה .ראה פירוט בסעיפים  6.15ו 6.16 -להלן.
האטה כלכלית– מרבית מוצרי דלק זיקוק מיועדים לתחבורה )כלי רכב
ומטוסים( .האטה כלכלית בארה"ב עלולה להקטין את הביקושים
לטיסות וכן את היקף התנועה בכבישים ,ובכך להקטין הן את היקף
הביקוש למוצרי נפט והן את מרווח הזיקוק.5

 6.1.3מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות
מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם היקף ההון הדרוש להקמת
בתי זיקוק חדשים או הרחבתם.
 6.1.4מבנה התחרות בתחום הפעילות וגורמי ההצלחה העיקריים בו
בית הזיקוק של דלק זיקוק ממוקם בעיר טיילר ,הנמצאת במזרח מדינת
טקסס ,בארה"ב .בארה"ב פועלים כיום ,ע"פ ה ,Oil and Gas Journal-כ90 -
בתי זיקוק ,כאשר באיזור טקסס פועלים כיום כ 25 -בתי זיקוק.
דלק זיקוק נחשבת לבית זיקוק בעל כושר ייצור קטן יחסית לשוק בו היא
פעילה ,ועיקר מתחריה בתחום הן חברות הזיקוק הגדולות וכן בתי זיקוק
בינוניים וקטנים אחרים הפועלים באזור פעילותה של דלק זיקוק.
על פי סקר שנערך בשנת  2004ושפורסם בינואר  ,2005על ידי הDepartment -
 (EIA) of Energy Information Administrationוה ,Oil and Gas Journal -מאז

שנת  1976לא נבנה בארה"ב בית זיקוק גדול חדש ,וזאת על אף העלייה
בצריכת מוצרי דלק .החברות הפעילות בתחום מתמקדות ,אם כן ,בהגדלת
כושר הייצור שלהן בעיקר על ידי הגדלת כושר הייצור של בתי הזיקוק
הקיימים ,או רכישה של בתי זיקוק קיימים.
מוצרי נפט כגון אלה שמייצרת דלק זיקוק נסחרים בשווקים הבינלאומיים,
ועל כן מחירי מוצריה של דלק זיקוק נתונים לתנודות יומיות חריפות .דלק
זיקוק נוהגת ,בשל כך ,להתקשר עם לקוחותיה על פי נוסחת מחיר המשקפת
את השתנות מחירי השוק ,בעת ביצוע העסקה.
דלק זיקוק מעריכה כי גורמי ההצלחה העיקריים בתחום הזיקוק הינם רמת
מרווח הזיקוק בשווקים הבינלאומיים ,בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט
גולמי ואיתור מקורות אספקה שלו ,זמינות הון וזמינות תפעולית של מתקני
הזיקוק.
6.2

מוצרים ושירותים
המוצרים המשווקים על ידי דלק זיקוק כוללים מוצרי נפט ושמן ,כדלקמן :

5

מרווח הזיקוק הינו ההפרש שבין מחיר המכירה של המוצרים הסופיים )בנזין ,וסולר( עפ"י מחירם בשוק הבינלאומי ,לבין
מחיר הרכישה של הנפט הגולמי בשוק הבינלאומי.
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-

בנזין )גזולין( לסוגיו – לשריפה במנועי בנזין ,המשמש ,בין היתר ,כדלק לכלי
רכב בעלי מנוע בנזין.
סולר )דיזל( לסוגיו – לשריפה במנועי דיזל ,לחימום ובתעשייה.
קרוסין – דלק למטוסי סילון ולחימום.
קוקס ) – (Cokeלשריפה בתעשייה.
תערובות פרופן פרופלין ובוטן -משמש בעיקר לתעשייה בתחום הפטרוכימיה.

6.3

מוצרים חדשים
בעקבות שינוי תקני איכות הסביבה במדינת טקסס ,אשר יכנס לתוקף החל מחודש
אוקטובר  ,2005החלה דלק זיקוק לייצר  ,Texas Low Emission Dieselשהינו סולר
דל גופרית .ראה גם סעיף  6.16להלן.

6.4

לקוחות
לדלק זיקוק לקוחות הרוכשים ממנה מוצרי דלקים באופן ישיר ,וכן לקוחות
הרוכשים ממנה באופן עקיף ,באמצעות עסקאות החלפה .במסגרת עסקאות
ההחלפה מספקת דלק זיקוק מוצרי דלק בשער המפעל ,כאשר התשלום עבור דלקים
אלה מתבצע באמצעות קבלת מוצרי דלקים שווי ערך .את מוצרי הדלקים שמקבלת
דלק זיקוק בתמורה למוצריה היא מוכרת באמצעות ) TEPPCO Pipelineצינור
בבעלות צד ג' אשר מחובר למערכת צינורות וטרמינלים ברחבי ארה"ב( ללקוחות
מזדמנים.
במהלך החודשיים הראשונים לפעילות דלק זיקוק ) (30.6.2005-29.4.2005כ88%-
לקוחות דלק זיקוק היו לקוחות ישירים וכ 12% -הנותרים הינם לקוחות בעסקאות
החלפה .מרבית מוצרי הדלק נמכרים בשוק המקומי ממסופי ניפוק בשער המפעל
לספקי דלק שונים .יצוין כי בין הלקוחות של דלק זיקוק מצויות ,בין היתר ,חברות
הדלק הגדולות.

6.5

שיווק והפצה
כ 691%-ממכירות דלק זיקוק מתבצעות בשער המפעל ,באמצעות מסופי הניפוק או
קרונות רכבת )כ 80%-מהמכירות בשער המפעל הן מכירות ישירות ו 11%-הן
עסקאות החלפה( .המפיצים מושכים את המוצרים באמצעות מיכליות כביש
ומשווקים את מוצרי הדלק בסיטונות לתעשייה ,לתחבורה ובקמעונאות לציבור
הרחב ,בעיקר באמצעות תחנות התדלוק .את יתרת מוצריה )כ (9%-מפיצה דלק
זיקוק באמצעות צינור נפט )שבבעלות צד שלישי(.

6.6

תחרות
דלק זיקוק פועלת ,כאמור ,במדינת טקסס שבארה"ב .לדלק זיקוק בית זיקוק בעל
כושר ייצור נמוך יחסית ,המשווק בעיקר ללקוחות מקומיים וללקוחות בעסקאות
החלפה.
לדלק זיקוק מתחרים רבים ,ובעיקרם בתי זיקוק מקומיים אחרים ובתי זיקוק
השייכים לחברות הדלק הגדולות .היקף הייצור של כלל בתי הזיקוק בטקסס נאמד
בכ 4.4 -מיליון חביות ביום כאשר נתח השוק של דלק זיקוק נאמד ,למיטב ידיעת
דלק זיקוק ,בכ .1.4% -התחרות בין דלק זיקוק ובין מתחריה באה לידי ביטוי בעיקר
בתחרות על מחירי תזקיקי הדלקים ,על איכותם וזמינותם ,בין היתר ,בהתחשב
במיקום בית הזיקוק וקירבתו היחסית ללקוחות שבאזור פעילותה.
להלן פירוט הדרכים העיקריות של דלק זיקוק להתמודדות עם התחרות ופירוט
הגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי:
-

6

מיקום בית הזיקוק ונגישתו ללקוחות מקומיים מעניק לה יתרון ביחס לאותם
לקוחות המצויים באזור פעילותה.

כ 3%-מסך המכירות הן מכירות ישירות של קוקס הנמכר בשער המפעל ,המבוצעות באמצעות קרונות רכבת.
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6.7

-

הגדלת כושר הייצור של בית הזיקוק.7

-

מעקב מתמיד אחר איכות מוצריה ושיפור איכות מוצריה כך שיעמדו בתקנים,
הסטנדרטים והמפרטים הנדרשים הן על פי הדין והן על פי דרישות הלקוחות.

-

בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט גולמי ואיתור מקורות אספקה שלו.

כושר ייצור
כאמור לעיל ,כושר הייצור המירבי של בית הזיקוק נכון ליום הדוח הינו כ57,000-
חביות ליום ,וזאת בתלות בחומר הגלם המעובד וכמות הגופרית שבו.
במהלך החודשיים הראשונים לפעילותה ) (30.6.2005-29.4.2005זיקקה דלק זיקוק
כ 3,142 -אלפי חביות והופקו מהם המוצרים כדלקמן:
המוצר
בנזין
סולר
קרוסין
מוצרים אחרים
סה"כ

אלפי חביות
1,677
1,193
30
242
3,142

6.8

רכוש קבוע ומתקנים
מתקני דלק זיקוק בטיילר טקסס ממוקמים על קרקע בשטח של כ 645-אקרס )אקר
אחד שווה לכ 4,406 -מ"ר( ,מהם כ 100-אקרס בנויים .מתקני דלק זיקוק כוללים
יחידות זיקוק ,פצחנים ,יחידות ייצור נוספות )קוקר( ,מתקן לטיפול בגופרית ,מתקני
תשתית )מבנים ,מיכלי אחסון ,צנרת וכד'( ומתקני שירותים )לרבות מיכליות( .בנוסף
בבעלות דלק זיקוק צנרת להובלת נפט גולמי באורך של כ 104 -ק"מ.

6.9

הון אנושי
 6.9.1נכון ליום  30ביוני  ,2005מעסיקה דלק זיקוק כ 231 -עובדים ,לפי החלוקה
הבאה:
מחלקה
הנהלה
ייצור
אחזקה
כספים ורכש דלקים
תמיכה
איכות סביבה
שיווק והפצה
הנדסה
סה"כ

בית
זיקוק
13
106
41
9
19
10
18
4
220

צינור
נפט
1
10
11

 6.9.2השקעות בהדרכה – דלק זיקוק מבצעת הדרכת בטיחות לכלל העובדים.
עובדים מקצועיים השתתפו בסמינרים ובהדרכות מקצועיות .דלק זיקוק
משקיעה משאבים בהדרכה מקצועית לעובדי התפעול והאחזקה בתחומי
עיסוקם והאחזקה בתחומי עיסוקם ובתחום הבטיחות לכלל העובדים על פי
החוקים הרלבנטיים.
 6.9.3הטבות וטיבם של חוזי העסקה  -עובדי דלק זיקוק בתחום היצור ,האחזקה,
התמיכה ,איכות הסביבה וההפצה עד רמה של מנהל תחום מועסקים בהסכם
7

מאז רכשה דלק זיקוק את בית הזיקוק גדל כושר הייצור המקסימלי שלו מכ 54,000-חביות ליום לכ 57,000-חביות ליום.
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עבודה קיבוצי מיוחד .עובדים ברמה של מנהל מחלקה ומעלה ועובדי
המחלקות האחרות מועסקים באמצעות חוזים אישיים .נכון ליום  30ביוני
 2005כ 168 -מעובדי דלק זיקוק חברים באיגוד עובדי המתכת ) United Steel
 ,(Workersאשר ההסכם עמו בתוקף עד לסוף שנת .2005
 6.10חומרי גלם וספקים
חומר הגלם העיקרי המשמש את דלק זיקוק בתחום הפעילות הוא נפט גולמי .שוק
הנפט הגולמי ומוצריו הינו שוק של סחורות ) (Commoditiesוהינו שוק משוכלל בעל
סחירות גבוהה מאוד הן בתחום הפיזי והן בסחר עתידי ,המתבצע בבורסות או עם
גופים בינלאומיים גדולים .דלק זיקוק רוכשת את הנפט הגולמי שלה מספקים שונים
בארה"ב .כמו כן ,לדלק זיקוק הסכם להחלפת נפט גולמי בהיקף של כ 35-אלף חביות
נפט ביום )מזרח טקסס( .על-פי הסכם זה ,זכאית דלק זיקוק לקבל כ 35-אלף חביות
נפט ביום מספקים במזרח טקסס .התשלום מתבצע באמצעות מכירת נפט שדלק
זיקוק רוכשת בעיר קושינג שבמדינת אוקלהומה .יתרת הנפט נרכש על בסיס עסקות
מזדמנות )מערב טקסס ויבוא(.
להלן נתונים המתייחסים לשיעור הרכישות של נפט גולמי מספקים עיקריים מתוך
סך הרכישות של דלק זיקוק במהלך החודשיים הראשונים לפעילותה )-29.4.2005
:(30.6.2005
ספק

מיליוני $

ספק א'
ספק ב'
ספק ג'

41.7
36.4
32.9

 %מתוך סך
הרכישות
25%
22%
20%

המחיר שדלק זיקוק משלמת עבור הנפט הגולמי המשמש אותה נקבע ,כאמור ,על-פי
נוסחת מחיר המשתנה בהתאם למחיר הנפט הגולמי בשווקים הבינלאומיים.
 6.11הון חוזר
 6.11.1מדיניות החזקת מלאי נפט גולמי ומוצרים גמורים
מדיניות דלק זיקוק הינה להחזיק מלאי נפט גולמי ומוצרים ברמה המבטיחה
אספקה רצופה של מוצרי נפט ומילוי התחייבויותיה ללקוחות .הגורמים
העיקריים המשפיעים על גודל המלאים הינם:
הצורך במלאי מינימלי הדרוש למילוי תחתיות המיכלים והצנרת.
הצורך להחזיק מספר רב של סוגי נפט גולמי לזיקוק תערובות שונות.
מצב שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הנפט ,והערכת דלק זיקוק ביחס
להיקף הביקושים הצפויים למוצריה וליכולת הייצור שלה.
בהתחשב בכל הגורמים שתוארו לעיל ממוצע המלאי במהלך החודשיים
הראשונים לפעילות דלק זיקוק ) (30.6.2005-29.4.2005הסתכם בכ0.6 -0.5 -
מליון חביות נפט גולמי וכ 0.6 -0.5 -מליון חביות מוצרים .משך החזקת
המלאי נאמד בכ 20 -יום בממוצע.
 6.11.2מדיניות אשראי
)א( אשראי ללקוחות :סך ימי האשראי אשר דלק זיקוק נותנת ללקוחותיה
נע בין  15-3ימים )כ 11-יום בממוצע( .ההיקף הממוצע של האשראי
ללקוחות הסתכם בכ 28-מיליוני דולר.
)ב( אשראי מספקים :סך ימי האשראי שדלק זיקוק מקבלת מספקיה בגין
רכישות נפט גולמי הינו כ 35-יום ) 20יום מתום החודש( מלווה בד"כ
במכתב אשראי בנקאי .ההיקף הממוצע של האשראי מספקים הסתכם
בכ 49-מיליון דולר.
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 6.12מימון
דלק זיקוק מממנת את פעולותיה באמצעות אשראי בנקאי ,אשראי חוץ בנקאי
ובאמצעים עצמאיים.
 6.12.1מסגרת אשראי
לדלק זיקוק מסגרת אשראי המשמשת אותה לפעילות השוטפת שלה
ולרכישות נפט ,אשר גויסה באמצעות בנק אמריקני ,בהיקף של כ 250 -מליון
דולר .הריבית השוטפת הינה  .L + 2%.מסגרת זו כוללת גם מכתבי אשראי
בריבית שנתית של  .2%ריבית זו עשויה להשתנות בהתאם להפרש שבין
הנכסים וההתחייבויות של דלק זיקוק.
נכון ליום  30.6.2005ניצלה דלק זיקוק כ 163 -מליון דולר ממסגרת האשראי
)מכתבי אשראי(.
 6.12.2הלוואות
כאמור לעיל ,רכישת בית הזיקוק מומנה על ידי הון עצמי של קבוצת דלק
בסך של כ 35.5 -מליון דולר .בנוסף ,מימנה דלק  USAאת רכישת בית
הזיקוק באמצעות הלוואה מבנקים בערבות קבוצת דלק בסך של כ 50 -מליון
דולר ,בריבית שוטפת של  ,L+1.375%לתקופה של שנתיים.
 6.12.3גיוס מקורות כספיים נוספים
דלק זיקוק מעריכה כי בשלב זה אין לה צורך בגיוס מקורות כספיים נוספים
למימון פעילותה השוטפת ,אולם עלייה חדה במחירי הנפט הגולמי עשויה
להגדיל את צרכי האשראי של דלק זיקוק .במקרה זה ,דלק זיקוק מעריכה כי
תוכל לגייס סכומים אלה ממקורות בנקאיים ו/או חוץ בנקאיים.
 6.12.4מגבלות אשראי
להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק זיקוק מחויבת לעמוד
בהן:
עודף מתואם של נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות פיננסיות )"מרווח
אשראי"( מינימלי לכל אורך תקופת האשראי .במידה ומרווח האשראי
יהיה קטן מהמינימום הנדרש ,התחייבה דלק זיקוק לגייס הון זמני
נוסף.
יחס )תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ) (EBITDAבניכוי השקעות
השוטפות()/הוצאות ריבית  +תשלום קרן ההלוואה מתוכנן  +תשלומי
מס הכנסה( גדול מסכום שנקבע בהסכם ההלוואה של דלק זיקוק,
והמשתנה לאורך תקופת האשראי.
קיימות מגבלות על היקף ההשקעות של דלק זיקוק במשך תקופת
האשראי.
כמו כן ,חלות מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד.
נכון ליום הדוח עומדת דלק זיקוק בכל ההגבלות שלעיל.
 6.13שעבודים
להבטחת הסכם האשראי ,דלק זיקוק שיעבדה לטובת קונסורציום בראשות בנק
אמריקני את כל המלאים והתקבולים המגיעים לה מלקוחות.
 6.14מיסוי
דלק זיקוק הינה חברה בבעלות מלאה של דלק  ,USAולפיכך לצרכי מס הדוחות
שלה מאוחדים עם אלה של דלק  USAוהיא כפופה לדיני המס החלים עליה .לפירוט
דיני המס החלים על דלק  ,USAראה האמור בסעיף  11.13בדוח השנתי של קבוצת
דלק לשנת .2004
 6.15איכות הסביבה
דלק זיקוק כפופה להוראות חוק ,רגולציה ,תקנות והיתרים מתחום איכות הסביבה,
הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה ,ברמה הפדרלית ,המדינתית
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והמקומית .הוראות אלה נוגעות לכלל פעילותה של דלק זיקוק ,הן בתחום הזיקוק
ומוצרי הנפט אותם היא מייצרת ,והן בתחום ההובלה )צינור הנפט(.
דלק זיקוק נמצאת בפיקוח הרשויות המוסמכות ,והיא נמצאת עימן בקשר בנוגע
להוראות והתקנים השונים בהן היא נדרשת לעמוד .דרישות אלו הצריכו את דלק
זיקוק לבצע שינויים בנהלי העבודה שהיו קיימים בבית הזיקוק ולהוצאות כספיות
)ראה להלן סעיף .(6.15.6
עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה לפעילותה של דלק זיקוק נוגעת
בנושאים של איכות האוויר ,איכות השפכים הנוזליים ,פסולת מוצקה/רעילה ומניעת
זיהום קרקע ומי תהום ,ובכלל זה כמתואר להלן:
 6.15.1הפעילות של דלק זיקוק ,ורבים מן המוצרים המיוצרים על ידה ,כפופים
להוראות ה - ("CAA") Federal Clean Air Act -חוק לפיקוח על איכות
אויר– ולחוקים ותקנות מדינתיים ומקומיים בתחום הפיקוח על איכות
האוויר .ה CAA -מכיל הוראות אשר יחייבו את דלק זיקוק להשקיע בשנים
הקרובות כספים לצורך התקנה של מתקנים חדשים למניעת זיהום אויר ) Air
 ,(Pollution Control Devicesאו ביצוע של התאמות במתקנים קיימים בבית
הזיקוק.
 6.15.2בנוסף ,פעילותה של דלק זיקוק כפופה לFederal Clean Water Act -
)" -("CWAחוק לפיקוח על איכות שפכים נוזליים ,לFederal Safe Drinking -
 -("SWDA") Water Actחוק להגנה על איכות מי שתייה ,ולToxic -
 -("TSCA") Substances Control Actחוק לפיקוח על חומרים רעילים ,וכן
לחקיקה מדינתית בתחומים אלה .ה ,CWA -ה SDWA -וחוקים נוספים

אוסרים על שחרור של מי שפכים למאגרי מים שונים ,אלא בהתאם
להיתרים שונים ,המוצאים על ידי רשויות פדרליות ,מדינתיות או מקומיות,
ועל פיהם מי השפכים עוברים תהליך של טיהור .לפי ה ,TSCA -יש לפקח
ולדווח על היקף המלאים של חומרים מסוכנים ועל היקף השימוש בהם.
לבית הזיקוק יש כיום היתר המאפשר לה לשחרר מי שפכים למתקן של
עיריית טיילר ,שם עוברים מי השפכים טיפול נוסף .היתר זה בתוקף עד ליום
 31בדצמבר  .2005דלק זיקוק מעריכה כי אין כל סיבה שהיתר זה לא יחודש.
יחד עם זאת ,במידה וההיתר לא יחודש ,דלק זיקוק תאלץ לשאת בהוצאות
כספיות ניכרות לצורך תכנון ,בנייה וקבלת היתר למתקן טיהור חלופי.
 6.15.3דלק זיקוק כפופה גם לResource Conservation and Recovery Act -
)" -("RCRAחוק לשימור וחידוש משאבים ,וחוקים מדינתיים ומקומיים
דומים.
 6.15.4כמו כן ,ברמה הפדרלית ,דלק זיקוק כפופה לתקינה של הEnvironmental -
 – ("EPA") Protection Agencyרשות לפיקוח על איכות הסביבה )עוסקת

בעיקר בפיקוח על חומרים מסוכנים( ,והוראות של רשויות מדינתיות אחרות,
המגבילות את הדרכים לסילוק של פסולת מסוכנת ולא מסוכנת .ברמה
המדינתית כפופה דלק זיקוק בעיקר לתקינה של הTexas Commission On -
 ,("TCEQ") Environmental Qualityהמפקחת על עניינים הנוגעים לאיכות
הסביבה.
 6.15.5יש לציין בנוסף את הComprehensive Environmental Response, -
 .("CERCLA") Compensation and Liability Actחוק זה מטיל אחריות

מוחלטת על קבוצות מסוימות של אנשים ,הנחשבים על פי החוק כאחראים
לשחרור של חומרים מסוכנים לסביבה .קבוצת אנשים זו כוללת את
הבעל/ים או המפעיל של אתר/י פסולת ,וכן את החברה/ות אשר השליכו או
ארגנו את השלכת החומרים המסוכנים .על פי חוק זה ,אנשים אלה חייבים,
ביחד ולחוד ,בגין הוצאות טיהור וניקוי של החומרים המסוכנים ,בפיצוי בגין
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נזקים שנגרמו למשאבים טבעיים ולהוצאות עבור מחקרים מסוימים מתחום
הבריאות .בנוסף ,קיימים גם חוקים מדינתיים בעלי אופי דומה.
 6.15.6השקעות מהותיות בתחום איכות הסביבה
)א( עובר לרכישת בית הזיקוק וצינור הנפט על ידי דלק זיקוק ,היה הבעלים
הקודם של המתקנים נתון תחת שתי חקירות מצד רשויות איכות
סביבה בגינן הוא החל בביצוע של תוכנית פעולה לניקוי וטיהור
זיהומים שהתגלו באדמה ,במי תהום ובמשקעים בסביבת בית הזיקוק
וצינור הנפט.
למועד הרכישה הליך הניקוי והטיהור הנ"ל טרם הושלם ,ודלק זיקוק
נטלה על עצמה את החבות בקשר לזיהומים הקיימים ,אשר החקירה
ומאמצי הניקוי והטיהור שלהם עדיין נמשכים ,כמו גם את
ההתחייבויות שהיו מוטלות על הבעלים הקודם בשל הזיהומים
האמורים ,בסכום המוערך על ידי דלק זיקוק בסך של כ 12.1 -מליון
דולר .8דלק זיקוק אינה זכאית לשיפוי מאת הבעלים הקודם בגין נזקי
איכות הסביבה שהיו ידועים לה בעת הרכישה ובגין הסכום האמור,
אולם זכאית היא לשיפוי מוגבל )בסכום ובזמן( בגין הוצאות שעשויות
להיגרם לה בעתיד כתוצאה מגילוי של נזקי איכות סביבה שנגרמו עובר
לרכישה של בית הזיקוק על ידה ,אך לא היו ידועים באותה עת .יצוין
כי הערכת דלק זיקוק ביחס לסכום האמור של  12.1מליון דולר
מבוססת על חוות דעת שהיא קיבלה ממומחים בתחום איכות הסביבה.
יחד עם זאת ,ייתכן כי הוצאותיה בגין הסדרים אלו יהיו גבוהים יותר.
)ב( עוד יצוין כי דלק זיקוק רכשה פוליסה לביטוח נזקי איכות סביבה
) ,(Environmental Insurance Policyהמכסה נזקי איכות סביבה
מסוימים העשויים להתגלות בעתיד.
עם רכישת בית הזיקוק וצינור הנפט הכינה דלק זיקוק תכנית השקעות
)ג(
כוללת בתחום איכות הסביבה לשנים  .2012-2005על פי תקנות
שהוציאה ה ,TCEQ -העמידה דלק זיקוק בטוחות כספיות להבטחת
זמינות כספים אלה.
)ד( בנוסף לאמור בס"ק )א( לעיל ביחס להוצאות שדלק זיקוק נטלה בעת
רכישת בית הזיקוק ,להלן הערכת דלק זיקוק ביחס לצפי ההשקעות
המהותיות שלה לצורך עמידה בהוראות מתחום איכות סביבה ותקינה
של מוצרי דלק בשנים הבאות )במיליוני דולר(:
שנה
איכות סביבה
מתקנים לייצור
דלקים נקיים
)גופרית נמוכה(
סך הכל

2006-2005
9
16.0

2007
3.3
6.0

2010-2008
3.8
2.0

סה"כ
16.1
24.0

25.0

9.3

5.8

40.1

מידע זה לגבי הערכת דלק זיקוק באשר לצורך בהשקעות בתחום איכות הסביבה
הינו מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על מידע והערכות המצויים כיום בידי דלק
זיקוק ביחס להשקעות צפויות בתחום איכות הסביבה ,ואשר עשויים לחול בהם
שינויים בעתיד.
הערכות דלק זיקוק בקשר להשקעות בתחום איכות הסביבה והתקינה תלויות
בהערכות ובגורמים שאין לה ודאות ביחס אליהם ,כגון המורכבות של ההוראות
הנוגעות לתחום איכות הסביבה והאפשרות ליתן להן פרשנויות שונות ,מחסור
במידע אמין ביחס להיקף המדויק של זיהומים קיימים או אשר עלולים להתגלות,
מחסור במידע אמין ביחס להיקף עבודות הניקוי הנדרשות לטיהור הזיהומים וחוסר
וודאות בקשר לבחירת שיטת הניקוי המתאימה ביותר לניקוי הזיהומים מבין
 8דלק זיקוק ביצעה הפרשה של סכום זה בספרי החשבונות שלה.
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האפשרויות הקיימות באותה עת .בנוסף ,החקיקה והתקנים בתחום איכות הסביבה
משתנים ומתעדכנים באופן תדיר ,ושינויים בהם עלולים להשפיע על הערכה הנ"ל.
בהינתן הנתונים הידועים לדלק זיקוק נכון ליום הדוח ,דלק זיקוק מאמינה כי
הערכתה ביחס להשקעות עתידיות בתחום איכות הסביבה ,אשר נערכה בעזרת
מומחים בתחום ,היא מבוססת .יחד עם זאת ,במידה ויתגלו חריגות מהותיות
בפעילות דלק זיקוק או יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות ,ייתכן כי
הערכה זו לא תתממש וכי דלק זיקוק תידרש להוצאות מהותיות נוספות.
 6.16מגבלות ופיקוח על פעילות דלק זיקוק
 6.16.1רשיונות עסק
דלק זיקוק פועלת מכוח רשיונות רבים שקיבלה לצורך פעילותה ,ובהם:
)א( רשיון להפעלת בית-זיקוק.
)ב( רשיונות להובלת נפט בצינור שבבעלותה.
רשיונות לזיקוק נפט ,לאחסנת נפט ולמכירתו.
)ג(
)ד( רשיונות מתחום איכות הסביבה מרשויות איכות הסביבה השונות.
)ה( רשיונות להובלה של מוצרי דלק באמצעות משאיות.
רשיון להפעלת מסופים למכירת מוצרי דלק זיקוק.
)ו(
רשיון להפעלת תחנת רדיו פנימית.
)ז(
 6.16.2תקינה של מוצרי דלקים
ה CAA -מעניק ל EPA -סמכות להתקין תקנות בקשר לתקני ייצור של
תזקיקי דלקים .בדצמבר  1999הוציאה ה EPA -תקנות פדרליות המגבילות
את הכמות המירבית המותרת של פליטת גופרית משימוש בבנזין המיועד
לתחבורה ) .(On Roadתקנות אלה נכנסו לתוקף בשנת  ,2004ואולם התקנות
מאפשרות לבתי זיקוק קטנים לקבל פטור או דחייה ביישום שלהן .דלק
זיקוק קיבלה פטור עבור בנזין )גזולין( ליישום תקנות אלה ,וזאת עד לשנת
 2007או  ,2008תלוי במסלול בו תבחר דלק זיקוק לפעול.
על פי התקנות הנ"ל ,החל משנת  2006על דלק זיקוק לייצר סולר ) Highway
 (Diesel Fuelשרמת פליטת גופרית ממנו אינה עולה  15חלקי מליון

)"פפ"מ"( ,בעוד התקן הנוכחי עומד על  500פפ"מ .החל משנת  2006מתכוונת
דלק זיקוק לעמוד בתקן של  15פפ"מ ,לכל הפחות עבור  95%מהסולר
)המיועד לשימוש בכביש ושלא מיועד לשימוש בכביש(on road and non-road -
המיוצר על ידה ,וזאת בהתאם לתוכנית הפטור שקיבל בית הזיקוק.
בנוסף ,בשנת  2004ה EPA -הוציאה תקנות לפיהן תוגבל תכולת הגופרית
בדלק המיועד לפעילות כגון כרייה ,בנייה ,חקלאות ,רכבות ,ושימוש ימי
).(Non Road Activity
עוד ,יש לציין כי ה TCEQ -הוציאה אף היא תקנות לפיהן החל מאוקטובר
 ,2005במחוזות מדינת טקסס הנמצאים ממזרח לכביש הבין-מדינתי מספר
 (Interstate 35) 35יעשה שימוש רק בסולר דל גופרית )Low Emission Diesel
( .דלק זיקוק קיבלה אישור מה TCEQ -לכך שהיא תוכל לעמוד בדרישה זו
על ידי מכירה של סולר דל גופרית העומד בתקן הפדרלי הנ"ל שהוציאה ה-
 15) EPAפפ"מ( ,או לחלופין על ידי הוספת תוספים שאושרו על ידי ה-
.TCEQ
 6.17הליכים משפטיים
כאמור בסעיף )6.15.6א( לעיל ,כאשר רכשה דלק זיקוק את בית הזיקוק ואת הצנרת
היא נטלה על עצמה התחייבויות ודרישות מסוימות שהיו מוטלות על הבעלים
הקודם ,וזאת בגין שתי חקירות של רשויות איכות סביבה נגד בית הזיקוק.
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החקירות נפתחו בקשר לפליטה ,לכאורה ,של שני חומרים מסוכנים על ידי בית
הזיקוק.
עובר לרכישת בית הזיקוק וצינור הנפט על ידי דלק זיקוק הגיע הבעלים הקודם עם
רשויות איכות הסביבה להסדר ביחס לשתי החקירות הנ"ל .במסגרת ההסדר,
הבעלים הקודם הסכים לשאת בתשלום של קנס וכן לבצע תוכנית פעולה להקטנת
הפליטה של חומרים אלה .האחריות לתשלום הקנס מוטלת על הבעלים הקודם
בלבד ,אולם היות ובעת רכישת בית הזיקוק על ידי דלק זיקוק תוכנית הפעולה טרם
הושלמה על ידי הבעלים הקודם ,דלק זיקוק נטלה על עצמה את האחריות להשלים
את הפעולות הנדרשות בהתאם לתוכנית .כאמור ,דלק זיקוק מעריכה חבות זו בסך
של כ 12.1 -מליון דולר.
מלבד שתי החקירות דלעיל ,בית הזיקוק אינו מעורב כיום בחקירות בקשר לנושאים
הקשורים לאיכות הסביבה ,בריאות או בטיחות.
 6.18יעדים ואסטרטגיה עסקית
דלק זיקוק בוחנת את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ומעדכנת אותם
בהתאם להתפתחויות שחלות בשוק הדלקים ,למפת התחרות ולהשפעות מאקרו
כלכליות על תחום פעילותה .פעילות דלק זיקוק צפויה להתמקד בשנים הקרובות
בפעילויות הבאות:
 6.18.1ייצור מוצרי דלק איכותיים יותר בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות
ודרישות איכות הסביבה.
 6.18.2הגדלת קיבולת הייצור של בית הזיקוק.
 6.18.3יצירת סינרגיה בין פעילות בית הזיקוק לפעילות תחנות התדלוק של דלק
.USA
הערכות כאמור בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית הינן מידע צופה פני עתיד.
לא כל ההערכות נמצאות בשליטת דלק זיקוק והתממשות היעדים והאסטרטגיה
תלויה גם בגורמים חיצוניים .כמו כן ,לגורמי הסיכון המפורטים להלן בסעיף 6.19
יכולה להיות השפעה על יכולת דלק זיקוק לממש את היעדים והאסטרטגיה כאמור.
 6.19גורמי סיכון
דלק זיקוק מעריכה כי גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה הם:
 6.19.1מרווח הזיקוק-דלק זיקוק חשופה לשינויים במרווח הזיקוק ,כאשר עלייה
במרווח הזיקוק יתרום לגידול ברווחיות דלק זיקוק ,ולעומת זאת ירידה
במרווח הזיקוק יגרום לירידה ברווחיות דלק זיקוק.
 6.19.2האטה כלכלית בשוק העולמי ו/או בשוק המקומי -האטה בשווקים עשויה
לגרום לירידה ברכישת מוצרי נפט ,ובכך להשפיע באופן מהותי לרעה על
הכנסות דלק זיקוק .לירידה ברכישת מוצרי נפט עלולה להיות השפעה על
היקף ההזמנות המתקבלות ועל רמת המחירים של מוצרי הדלק וכתוצאה
מכך על היקף הפעילות של דלק זיקוק.
 6.19.3חשיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצרים -דלק זיקוק חשופה לשינויים
במחירים בהם היא רוכשת חומרי גלם ,ובמחירי מכירת מוצרי הנפט שלה
ללקוחותיה .דלק זיקוק נוהגת מעת לעת לבצע עסקאות הגנה באמצעות
נגזרים על מנת להקטין את החשיפה שלה לסיכונים אלה.
 6.19.4חשיפה לשינויים בשיעור הריבית הדולרית -לדלק זיקוק מסגרת אשראי
נושאת ריבית משתנה המבוססות על  LIBORבתוספת מרווח בנקאי ,ועל כן
חשופה היא לשינויים בשיעור הריבית הדולרית.

– 12 -

 6.19.5התפתחויות ושינויים חקיקתיים ונושאי איכות סביבה -דלק זיקוק כפופה
לחוקים ,תקנות ותקנים שונים הקשורים לפעילותה בתחום הזיקוק ,בעיקר
בנושאי איכות הסביבה .על כן דלק זיקוק חשופה להתפתחויות ,שינויים
ודרישות חקיקתיות חדשות והאפשרות כי בעתיד יתגלו חריגות מהותיות או
יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות.
 6.19.6כניסת מתחרים חדשים -כניסה של מתחרה או מתחרים חדשים באזורי
הפעילות הגיאוגרפית של דלק זיקוק עלולה להקטין את נתח השוק של דלק
זיקוק ולהשפיע לרעה על היקף הפעילות שלה.
 6.19.7להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים
ענפיים וסיכונים מיוחדים לקבוצה( ,אשר דורגו ,בהתאם להערכת הנהלת
החברה ,על פי מידת השפעתם על עסקי החברה -השפעה גדולה ,בינונית
וקטנה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
סיכוני מקרו
סיכונים ענפיים

• מרווח הזיקוק
• התפתחויות
ושינויים חקיקתיים
ונושאי איכות
הסביבה

סיכונים מיוחדים
לדלק זיקוק

• האטה כלכלית
בשוק העולמי או
המקומי
• חשיפה לשינויים
במחירי הגלם
והמוצרים

• חשיפה לשינויים
בשערי הריבית
הדולרית

• כניסת מתחרים

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על עסקי הזיקוק הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי
בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.

תאריך29.08.2005 :
שמות החותמים ותפקידם:
גבריאל לסט ,יו"ר הדירקטוריון
אסי ברטפלד ,מנכ"ל

_____________
קבוצת דלק בע"מ
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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לששת החודשים הראשונים של שנת 2005
דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של
שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני .2005

.1

תיאור החברה וסביבתה העסקית

קבוצת דלק בע"מ )להלן" :החברה" או "הקבוצה"( הינה חברת אחזקות וניהול המחזיקה בשלוש
חברות בנות עיקריות המרכזות את פעילותה העיסקית של הקבוצה בארץ ובחו"ל כדלקמן:
א.

דלק פטרוליום בע"מ )להלן" :דלק פטרוליום"(  -מתמקדת בתחום מכירת דלקים ושמנים
ובהפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות בארץ ובארה"ב וכן בזיקוק דלקים בארה"ב .בישראל
נעשית הפעילות באמצעות דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ )להלן" :דלק ישראל"(
ובארה"ב נעשית הפעילות באמצעות חברת ) Delek U.S Holding Inc.להלן" :דלק  USAאו
דלק ארה"ב"(.

ב.

דלק השקעות ונכסים בע"מ )להלן" :דלק השקעות"(  -מרכזת את פעילויות הקבוצה
בתחום הרכב ,חיפושי נפט וגז והפקת גז בישראל ,תשתיות ,ביוכימיה ובתחום התקשורת.

ג.

דלק נדל"ן בע"מ )להלן" :דלק נדל"ן"(  -עיקר פעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן מבוצע
באמצעות חברת הבת דלק בלרון המחזיקה בחברות זרות המשקיעות בנדל"ן מניב בחו"ל
)בעיקר באנגליה ,קנדה ,שבדיה גרמניה ושוויץ( כאשר פעילות בתחום ייזום פיתוח ואחזקת
נדל"ן בארץ מבוצעות בדלק נדל"ן ובדנקנר השקעות בע"מ .בתקופת הדו"ח הנפיקה דלק
נדלן ניירות ערך לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

נכון ליום  30ביוני  2005חלק החברה בדלק פטרוליום ובדלק השקעות  100% -ובדלק נדל"ן כ-
.80%
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עיקרי הפעילות בתקופת הדוח

הרווח הנקי של הקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכם בכ 266-מיליון ש"ח לעומת כ 178-מיליון ש"ח
אשתקד גידול של כ .49%-הרבעון השני של שנת  2005הסתיים ברווח של כ 180-מיליון ש"ח
לעומת כ 125 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.44%-
הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו בכ 8.6-מיליארד ש"ח לעומת כ 7-מיליארד ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד גידול של כ.23%-
הגידול ברווח הנקי בתקופת הדוח וברבעון השני נובע בעיקר משיפור התוצאות העסקיות במגזרי
הדלקים ,הרכב והנדל"ן .כן נוצרו לחברה רווחי הון בסך של כ 103-מיליון ש"ח בעקבות ההנפקות
של דלק נדל"ן וגדות ביוכימיה ,שבוצעו במהלך הרבעון השני בשנת ) 2005רווח נוסף בסך כ17-
מיליון ש"ח בגין הנפקת דלק נדל"ן ירשם ברבעון השלישי( .כמו כן רשמה החברה לראשונה רווח
משני חודשי פעילות של בית הזיקוק  La Gloriaבארה"ב בסך כ 24-מיליון ש"ח אשר נרכש בסוף
חודש אפריל השנה.
בתקופת הדוח השלימה דלק ארה"ב באמצעות חברות בנות רכישה של בית זיקוק בעל כושר
זיקוק יומי בהיקף של  57,000חביות ליום בארה"ב אשר החל לפעול בחודש מאי  2005וכן צנרת
להובלת נפט בהשקעה של כ 316-מיליון ש"ח .יצויין כי בחודשים האחרונים ,חלה עליה
משמעותית הן במרווחי הזיקוק השוטפים והן במרווחי הזיקוק העתידיים בעולם ובארה"ב בפרט.
רמת מרווחים גבוהה זו ,במידה ותימשך ,צפויה להביא לכך כי פעילות הדלקים בארה"ב ופעילות
בית הזיקוק בפרט ,יהוו גורם משמעותי של תזרימי מזומנים ורווחיות עבור הקבוצה .כמו כן,
בחודש מרס  2005הושלמה רכישת כ 10%-מההון המונפק של חברת הביטוח מנורה החזקות
בע"מ בעלות של כ 191-מיליון ש"ח.
בתקופת הדוח הנפיקו דלק נדל"ן וגדות מניות ,אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב לציבור .סך
תמורת ההנפקות נטו בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור )לרבות ממימושי האופציות בדלק נדל"ן(
עמד על כ 856-מיליון ש"ח ,מתוכם כ 344-מיליון ש"ח ממימוש אופציות לאגרות חוב בדלק נדל"ן
לאחר תאריך המאזן.
חברה ייעודית הנפיקה בארה"ב סכום של כ 275-מיליון דולר במסגרת פרוייקט ים תטיס והחברה
הנפיקה אגרות חוב לשוק המוסדי בארץ בהיקף של כ 500-מיליון ש"ח .חלק ניכר מהסכומים
שגוייסו בהנפקות אלו מהווים אשראי לזמן ארוך אשר שימש לפרעון אשראי לזמן קצר מבנקים
דבר אשר הביא לשיפור משמעותי בהון החוזר של הקבוצה .בתקופת הדוח עלה ההון החוזר של
הקבוצה מגרעון של כ 1,098-מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר  ,2004להון חוזר חיובי של כ956-
מיליון ש"ח – עליה של כ 2,054-מיליון ש"ח.
שיעור ניכר מהמשאבים והמקורות הכספיים ,הניהוליים והארגוניים של הקבוצה מושקעים
בפעילויות אשר פירותיהן והשפעתן על רווחיות הקבוצה יתבטאו בעתיד.
הכוונה היא לפרוייקטים בתחום התשתיות כגון מתקן להתפלת מי ים בהיקף של  100מיליון קו"ב
באשקלון )אשר פעילותו החלה בהדרגה לאחר תאריך המאזן( ,הקמת תחנת כח לייצור חשמל וכן
כניסת החברה לתחום התקשורת )באמצעות רכישת מת"ב(.
פירוט נרחב לגבי פעילות חברות הקבוצה ראה בהמשך.
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תוצאות הפעילות

תרומה ע"פ תחומי פעילות
להלן פירוט מרכיבי הרווח נטו של הקבוצה לפי תחומי הפעילות העיקריים )במיליון ש"ח(:
1-3/05
פעילות מוצרי הדלק
פעילות חיפוש והפקת נפט וגז
פעילות הרכב
פעילות הנדל"ן
פעילות הביוכימיה
פעילות התקשורת
רווחי הון ואחרים
סה"כ רווח

4-6/05
37
)(12
47
17
8
)(10
93
180

2
6
65
17
6
)(10
86

1-6/05
39
)(6
112
34
14
)(20
93
266

1-6/04
9
91
30
20
)(4
32
178

2004
9
35
163
119
60
)(26
43
403

•

הכנסות החברה במאוחד בתקופת הדוח הסתכמו בכ 8.6-מיליארד ש"ח לעומת כ7-
מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מפעילות בית
הזיקוק בארה"ב בחודשים מאי ויוני השנה ,מפעילות הדלקים בארה"ב בשל רכישת 100
תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב בחודש אפריל  2004ובשל עליית מחירי הדלקים
בארץ ובארה"ב.

•

הרווח הגולמי הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 1,083-מיליון ש"ח לעומת כ 944-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכם הרווח הגולמי בכ628-
מיליון ש"ח לעומת  502מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול ברווח הגולמי נובע
בעיקר מפעילות בית הזיקוק והדלקים בארה"ב כאמור לעיל ומפעילות ים תטיס שהחלה
בחודש מרס אשתקד.

•

הגידול בהוצאות מכירה והפעלת תחנות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד
נובע בעיקר מפעולות בית הזיקוק ומרכישת  100תחנות התדלוק בארה"ב.

•

הוצאות המימון של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח לכ 241-מיליון ש"ח לעומת כ145-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהוצאות המימון נבע ,בין היתר ,מכך
שבתקופה המקבילה אשתקד נכללו בסעיף זה רווחים בסך של כ 29-מיליון ש"ח מתיק ניירות
הערך הסחירים של דלק השקעות וקבוצת דלק אשר הקטינו את הוצאות המימון לעומת כ2-
מיליון ש"ח בלבד בתקופת הדוח ,מרישום הפרשי שער בגין הלוואות שנלקחו בדולר של
ארה"ב לשם מימון פעילות שותפויות ים תטיס בסך של כ 18-מיליון ש"ח ,מזקיפה של יתרת
עלויות גיוס הלוואות שנלקחו בעבר ונפרעו במהלך הרבעון השני בדלק ארה"ב בסך כ14-
מיליון ש"ח להוצאות וכן מהגדלת היקף המימון בגין רכישות מתב ,דנקנר השקעות ,מנורה
ובית הזיקוק בארה"ב.

•

רווחים ממימוש השקעות בסך של  112מיליון ש"ח נובעים מרווחי הנפקות של מניות דלק
נדלן וגדות בסך של  93מיליון ש"ח ו 10-מיליון ש"ח בהתאמה וכן ממימוש מניות בתיק
ניירות הערך לזמן ארוך של החברה ברבעון הראשון של השנה.

•

ההכנסות האחרות נובעות בעיקר ממימוש נכסי נדל"ן באנגליה ,ממכירת תחנת תדלוק
בארה"ב ואחרים.
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•

הגידול בסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות הינו בעיקר בשל רישום רווח ממימוש נכסי
חברת שגריר אשר הינה חברה כלולה של דלק רכב בסך של כ 46-מיליון ש"ח ברבעון הראשון
)השפעה של כ 28-מיליון ש"ח על הרווח הנקי ,לאחר חלק המיעוט( ובקיזוז הפסד של 20
מיליון ש"ח בגין מת"ב שנכלל בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד בו תוצאות
מת"ב נכללו באופן חלקי בסך  4מיליון ש"ח בלבד.
להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה במיליון ש"ח:
1-3/05

1-6/05

4-6/05

1-6/04

2004

הכנסות

3,595

5,042

8,637

7,008

14,893

בניכוי  -בלו ,מכס ,מס קניה ותמלוגים

776

901

1,677

1,847

3,529

2,819

4,141

6,960

5,161

11,364

2,364

3,513

5,877

4,217

9,337

רווח גולמי

455

628

1,083

944

2,027

הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות

199

259

458

379

814

הוצאות הנהלה וכלליות

65

93

158

134

308

רווח מפעולות

191

276

467

431

905

הוצאות מימון ,נטו

98

143

241

145

342

93

133

226

286

563

רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ,נטו

9

103

112

76

100

עלות ההכנסות

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

23

17

40

רווח לפני מיסים על ההכנסה

125

253

378

351

635

מיסים על הכנסה

39

57

96

126

189

רווח לאחר מיסים על ההכנסה

86

196

282

225

446

חלק ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו

52

21

73

45

136

חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו

)(52

)(37

)(89

)(72

)(159

רווח מפעולות נמשכות

86

180

266

198

423

השפעה מצטברת לתחילת תקופה בשל שינוי בכללי
חשבונאות ,נטו

-

-

-

רווח נקי

86

180

266

5

)(11

)(20
178

)(28

)(20
403

.4

המצב הכספי ,מקורות המימון והנזילות

ההון החוזר
לראשונה מזה מספר שנים ובעקבות גיוסי ההון המשמעותיים שבוצעו בתקופת הדוח ,עברה
הקבוצה מהון חוזר שלילי להון חוזר חיובי .ביום  31בדצמבר  2004הגרעון בהון החוזר עמד על
 1,098מיליון ש"ח לעומת הון חוזר חיובי של  956מיליון ש"ח לתאריך הדוח ,עליה של 2,054
מיליון ש"ח.
השינויים העיקריים בתקופת הדוח לעומת תום שנת  2004הם בסעיפי המאזן הבאים:
מזומנים והשקעות לזמן קצר
הנכסים הפיננסיים של הקבוצה גדלו במהלך תקופת הדוח מכ 746-מיליון ש"ח לכ 1,588-מיליון
ש"ח ,גידול של כ 842-מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מכ 236-מיליון ש"ח חלקן של דלק קידוחים ודלק השקעות בתקבולי הנפקת
אג"ח בחו"ל לאחר פרעון ההלוואות לבנקים הישראליים ,כ 275-מיליון ש"ח מגידול במזומנים
ופקדונות של דלק נדל"ן וגידול של כ 274-מיליון ש"ח נובע מבית הזיקוק בארה"ב.
לקוחות
גידול של כ 532-מיליון ש"ח .גידול של כ 183-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של בית הזיקוק
בארה"ב ובנוסף גידול של כ 321-מיליון ש"ח נובע מגידול ביתרת הלקוחות במגזר הרכב.
חייבים ויתרות חובה
גידול של כ 163-מיליון ש"ח .הגידול נובע בעיקר מפקדונות המוחזקים אצל נאמן וכן תשלומי
הוצאות מראש בסך של כ 61 -מיליון ש"ח במגזר הנדל"ן ,גידול של כ 21 -מיליון ש"ח בגין חלוקת
רווחים שניה בשותפות אבנר ,גידול של כ 34 -מיליון ש"ח במגזר הדלקים וגידול בסך של כ27 -
מיליון ש"ח הנובע מאיחוד לראשונה של בית הזיקוק בארה"ב.
מלאי
גידול של כ 337-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מגידול בסך של כ 293 -מיליון ש"ח הנובע מאחוד
לראשונה של בית הזיקוק בארה"ב וכן מגידול בסך של כ 50-מיליון ש"ח במלאי מגזר הרכב
וקיטון בסך של כ 6-מיליון ש"ח ממגזר הדלקים.
סעיף ההשקעות
סך ההשקעות בחברות מוחזקות ואחרות גדל בכ 228-מיליון ש"ח ,נטו.
עיקר הגידול נובע מרכישה של  9.99%מההון המונפק של מנורה החזקות בע"מ שביצעה דלק
השקעות בתמורה לסך של כ 190-מיליון ש"ח ומגידול בהשקעות שביצעה דלק בלרון באמצעות
הלוואת בעלים בחברות מוחזקות בגרמניה בסך של כ 79 -מיליון ש"ח .מאידך חל קיטון בסעיף
השקעות כתוצאה ממימוש השקעה בניירות ערך סחירים שהוצגו כהשקעת קבע בסך של כ18 -
מיליון ש"ח.
הקיטון במקרקעין להשכרה בסך של כ 152 -מיליון ש"ח נובע ממכירת נכס באנגליה אשר עלותו
המופחתת הסתכמה לסך של כ 163 -מיליון ש"ח ומהפרשי תרגום בניכוי הוצאות פחת ,ומאידך
מתוספות לקרקעות המיועדות להשכרה בסך של כ 9 -מיליון ש"ח.
הגידול בסעיף הלוואות פקדונות וחובות לזמן ארוך הסתכם בכ 128 -מיליון ש"ח .הגידול נובע
בעיקרו מפקדונות לזמן ארוך בסך של כ 107-מיליון ש"ח שהופקדו ע"י דלק קידוחים ודלק
השקעות מתקבולי הנפקת האג"ח .פקדונות אלו הינם כרית לשרות חוב על-פי תנאי אגרות החוב
וכן סכומים שיועדו להקמת המתקן הקבוע לקבלת הגז בחוף אשדוד.
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רכוש קבוע
יתרת הרכוש הקבוע גדלה בכ 225 -מיליון ש"ח ,נטו .עיקר הגידול בסך של כ 169-מיליון ש"ח נובע
מרכישת בית הזיקוק בארה"ב ובנוסף מביצוע השקעות בפרוייקט בתחנת הכח ליצור חשמל
באשקלון בסך של כ 29 -מיליון ש"ח.
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
חל קיטון של כ 807 -מיליון ש"ח נטו .הקיטון נובע בעיקרו מפרעון הלוואות לזמן קצר בעקבות
הנפקת אגרות החוב וגיוס הלוואות לזמן ארוך.
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
חל גידול של כ 447 -מיליון ש"ח הנובע בעיקר מגידול בסך של כ 416 -מיליון ש"ח כתוצאה
מפעילות לראשונה של בית הזיקוק בארה"ב וכן מגידול ביתרת ספקים של דלק רכב בסך של כ-
 56מיליון ש"ח.
הלוואות לזמן ארוך
חל גידול של כ 535 -מיליון ש"ח .הגידול נובע בעיקרו מהלוואות לזמן ארוך אשר שמשו לפרעון
הלוואות לזמן קצר בעיקר במגזר הדלקים בארה"ב ,גידול בהלוואות לזמן ארוך בדלק השקעות
ומאידך קיטון בהלוואות לזמן ארוך של מגזר הנדל"ן.
אגרות חוב אחרות
חל גידול נטו של כ 1,656 -מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מהנפקה פרטית של אגרות חוב לזמן ארוך לגופים מוסדיים שביצעה קבוצת
דלק בסך כולל של כ 500-מיליון ש"ח ,מהנפקה של אגרות חוב לשוק המוסדי האמריקאי שביצעו
השותפים הישראליים בעסקת ים תטיס מזה חלקן של דלק קידוחים ודלק השקעות מסתכם לסך
של כ 609-מיליון ש"ח ,מהנפקת אגרות חוב של דלק פטרוליום לגופים מוסדיים בסך של כ205 -
מיליון ש"ח ,הנפקה של אגרות חוב לציבור של גדות בסך של כ 85 -מיליון ש"ח והנפקה של אגרות
חוב לציבור של דלק נדל"ן בסך של כ 194 -מיליון ש"ח.
הון עצמי
ההון העצמי של הקבוצה ליום  30ביוני  2005הסתכם בכ 1,734-מיליון ש"ח לעומת כ 1,545-מיליון
ש"ח ביום  31בדצמבר .2004
הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לתקופת הדוח בסך של כ 266-מיליון ש"ח ,מהמרת
אגרות חוב למניות החברה בסך של כ 47-מיליון ש"ח וממימוש כתבי אופציה למניות החברה בסך
של כ 21-מיליון ש"ח בקיזוז דיבידנד בסך  147מיליון ש"ח.
תביעות תלויות
רואי החשבון של החברה מפנים בדוח הסקירה שלהם את תשומת הלב לתביעות משפטיות כנגד
חברות מוחזקות ,לפרטים ראה ביאור  4בדוחות הכספיים.
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.5

מקורות המימון

א.

בתקופת הדוח גייסה הקבוצה כ 500-מיליון ש"ח באמצעות הנפקת אגרות חוב לשוק
המוסדי בארץ ,ב 2-סדרות אשר דורגו ב AA-מינוס על-ידי מעלות כדלקמן:
סידרה ו' של אגרות חוב בערך נקוב של  300מיליון ש"ח מיועדת להיפרע בחמישה תשלומים
שנתיים שווים בשנים  ,2006-2010צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור של
 .5.25%מתוך הסידרה כ 240-מיליון ש"ח הונפקו בחודש ינואר  2005על פי ערכן הנקוב ו60-
מיליון ש"ח הונפקו בחודש פברואר בפרמיה ,כך שהריבית האפקטיבית הינה .4.85%
סידרה ז' של אגרות חוב בערך נקוב של  200מיליון ש"ח ,אשר הונפקה בחודש מרס 2005
מיועדת להיפרע בארבעה תשלומים שווים בשנים  ,2008-2011צמודה למדד המחירים
לצרכן ונושאת ריבית שנתית של  .3.95%אגרות החוב הונפקו ביחד עם אופציות למניות
קבוצת דלק ,אשר הונפקו ב 5-סדרות לתקופות מימוש של שנה עד  5שנים בנות  80אלף
אופציות כל אחת במחירי מימוש בטווח שבין  440ש"ח למניה ועד  590ש"ח למניה )לפני
התאמות בגין חלוקת דיבידנד( לסדרות הניתנות למימוש תוך שנה עד  5שנים בהתאמה.
יצויין כי לאחרונה ,העלתה מעלות את דירוג אגרות החוב של הקבוצה לדירוג של  AAוכן
דרגה סכום נוסף של  300מיליון ש"ח לגיוס באמצעות אגרות חוב.

ב.

בחודש מרס  2005הושלם הליך גיוס המימון הפרוייקטלי לפיו הנפיקו חברות הקבוצה
השותפות בפרוייקט ים תטיס אגרות חוב למשקיעים מהשוק המוסדי בארה"ב בסכום של
כ 275-מיליון דולר .לפרטים נוספים ראה פרק פעילות חיפושי נפט וגז והפקת גז.

ג.

מימון בדלק ארה"ב
לצורך מימון רכישת בית הזיקוק וצנרת הנפט בארה"ב גייסה דלק  USAהלוואות מבנקים
בארה"ב בסך של כ 50-מיליון דולר הנושאות ריבית משתנה בשיעור של ליבור1.375%+
ועומדות לפרעון בחודש אפריל  .2007בנוסף לצורך מימון ההון החוזר והפעלת בית הזיקוק
הועמדה לדלק  USAמקונסורציום של בנקים בארה"ב מסגרת אשראי למשך  4שנים בסך
של כ 250-מיליון דולר נוספים הנושאת ריבית משתנה בשיעור של ליבור 2%+בממוצע.
להבטחת האשראי שקיבלה דלק  USAמהבנקים בארה"ב שיעבדה דלק  USAנכסים
מסויימים והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות.
בחודש אפריל  2005ביצעה חברת בת של דלק  ,USAמימון מחדש ) (Refinancingוגייסה
מבנקים בארה"ב הלוואות בסך של  205מיליון דולר לצורך פרעון הלוואות שנלקחו מבנקים
בעבר .מתוך הסכום הנ"ל הלוואה בסך של  165מיליון דולר נושאת ריבית בשיעור משתנה
של ליבור 2.75%+ועומדת לפרעון בתשלומים רבעוניים של כ 0.25%-במשך  6שנים ,כאשר
יתרת קרן ההלוואה )כ (94%-עומדת לפרעון בחודש נובמבר .2011 ,יתרת הסכום בסכום של
כ 40-מיליון דולר מהווה מסגרת אשראי שוטפת לחמש שנים אשר נושאת ריבית משתנה
בשיעור של ליבור.1.75%+
העלויות בקשר למימון מחדש בסך של כ 14-מיליון דולר )כ 60-מיליון ש"ח( נדחו ונכללו
במסגרת רכוש אחר והן מופחתות על פני תקופת ההלוואות .יתרת עלויות גיוס של הלוואות
שנפרעו בסך של כ 3-מיליון דולר )כ 14-מיליון ש"ח( נזקפו לדוח רווח והפסד ונכללו
במסגרת סעיף הוצאות מימון.
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להבטחת ההלוואות שהתקבלו שעבדה חברת בת של דלק  USAלבנקים את כל נכסיה
והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות.
ד.

המרת אגרות חוב ואופציות למניות החברה
עד לתאריך המאזן הומרו אגרות חוב להמרה ואופציות בסך של כ 68-מיליון ש"ח למניות
החברה כדלקמן:
 36,291,076אגרות חוב )סדרה א' (1של החברה אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 37-מיליון
ש"ח הומרו ל 100,319-מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ של החברה 8,999,222 ,אגרות חוב
)סדרה ה'( של החברה אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 10-מיליון ש"ח הומרו ל22,634-
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה 49,020 ,ע.נ .כתבי אופציה סדרה  1של החברה
הומרו למניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה בתמורה לסך של כ 21-מיליון ש"ח.
לאחר תאריך המאזן ,הומרו אגרות חוב להמרה בסך של כ 18-מיליון ש"ח למניות החברה
כדלקמן:
 10,469,979אגרות חוב )סדרה א' (1אשר ערכן הפנקסני ליום  30ביוני ,2005 ,הסתכם בכ11-
מיליון ש"ח הומרו ל 29,296-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב של החברה7,064,271 ,
אגרות חוב )סדרה א' (2אשר ערכן הפנקסני ליום  30ביוני 2005 ,הסתכם בכ 7-מיליון ש"ח
הומרו ל 17,341-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב של החברה.

ה.

עודף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה )בדוחות הלא מאוחדים( ליום ה 30-ביוני 2005
הסתכמו בכ 62-מיליון ש"ח )כולל סך של כ 1,057-מיליון ש"ח הלוואות ,נטו לחברות
הקבוצה(.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק השקעות )בדוחות הלא מאוחדים של דלק השקעות(
ליום ה 30-ביוני  2005הסתכמו בכ 399-מיליון ש"ח )כולל סך של כ 217-מיליון ש"ח
הלוואות ,נטו מחברות הקבוצה(.

ו.

באשר להנפקה לציבור של אגרות חוב ומניות של דלק נדל"ן וגדות ,ראה פרק  6ג' ו-ז' להלן.
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.6

ניתוח לפי תחומי פעילות

א .פעילות חיפושי נפט וגז והפקת גז
1-3/05

4-6/05

1-6/05

1-6/04

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

39
21
32
33
1
)(12
817

78
43
63
49
5
)(6
817

44
23
32
25
6
880

141
83
110
39
22
35
837

39
הכנסות בניכוי תמלוגים
22
רווח תפעולי
31
EBITDA
16
הוצאות מימון
חלק הקבוצה בתוצאות אבנר 4
6
רווח )הפסד( נקי
826
סך נכסים

(1

2004

תוצאות הפעילות
א(

עיקר פעילות הקבוצה בנפט וגז מתבצעת באמצעות החזקותיה הישירות והעקיפות
בעסקת ים תטיס.
תוצאות מפעילות העיסקה המשותפת "ים תטיס" כפי שבאות לידי ביטוי בדוחות
הכספיים המאוחדים של הקבוצה מושפעות במידה ניכרת מהמבנה המשפטי בה
מוחזקת העיסקה המשותפת:
• כל תוצאות דלק קידוחים המחזיקה ב 25.5%-בעסקת "ים תטיס" מאוחדות
בדוחות הקבוצה ,כאשר חלק המיעוט נכלל בסעיף חלק המיעוט ברווחי חברות
ושותפויות מאוחדות ,נטו.
• תוצאות  4.4%בעסקת ים תטיס המוחזקים ישירות ע"י דלק השקעות מאוחדות
בדוחות הקבוצה.
• כל תוצאות אבנר ,המחזיקה ב 23%-בעסקת "ים תטיס" ,נכללות בשורה אחת -
חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( חברות ושותפויות כלולות ,נטו.

ב(

החברה )באמצעות החזקותיה בשותפויות ובדלק השקעות כאמור( מוכרת גז טבעי
לחברת החשמל משדה הגז מרי המחובר לתחנת הכח "אשכול" .כתוצאה מכך,
המשיכה החברה לרשום רווחים שוטפים לפני הוצאות מימון ותזרים מזומנים חיובי
מפעילות מכירת הגז.
עיקרי התוצאות הינם כדלקמן:
•

במחצית הראשונה של השנה נבעו לקבוצה הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים
ובניכוי סכומים בגין קיבוע מחיר הגז לערך דולרי קבוע ע"פ עסקת הגנה בסך של
כ 78-מיליון ש"ח )מתוכם סך של כ 39-מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה(
לעומת הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים של כ 44-מיליון ש"ח במחצית
המקבילה אשתקד )ההכרה בהכנסות החלה במרץ  .(2004יצויין כי הצריכה
היומית הממוצעת של גז טבעי ע"י חברת חשמל משתנה ,בין היתר ,בהתאם
לשינויים העונתיים בביקושי החשמל ובהתאם לעבודות התחזוקה של חברת
החשמל .במהלך שנת  2004כולה נבעו לחברה הכנסות ממכירת גז )בניכוי
תמלוגים( של כ 141-מיליון ש"ח.
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(2

•

במחצית הראשונה של שנת  2005הוצגו ההכנסות ממכירת גז בניכוי סכום בסך
של כ 6-מיליון ש"ח הנובע מהפרשים במחיר שקובע לעומת מחיר הגז בפועל,
בהתאם לכמויות הגז שנקבעו בעסקת ההגנה שנחתמה בשנת .2004

•

ההפסד ברבעון השני של שנת  2005הסתכם בכ 12-מיליון ש"ח לעומת רווח בסך
של כ 6-מיליון ש"ח ברבעון הראשון של השנה וזאת בעיקר בשל העליה בהפרשי
שער כתוצאה מעליית שער הדולר ביחס לשקל .יצויין כי היקף ההכנסות בין שני
הרבעונים הראשונים של השנה אינו שונה משמעותית .פיחות השקל ברבעון
השני בשעור של כ 4.9% -ובכל מחצית שנת  2005בשעור כולל של כ 6.2%-גרם
להוצאות הפרשי שער .הפרשי שער אלו הינם בגין עודף התחייבויות על נכסים
בדולר .חשיפה זו הינה חשיפה חשבונאית בלבד ואינה חשיפה כלכלית ולפיכך
אין השותפות מגנה עליה.

ניתוח אומדן ההוצאות העסקיות כשתוצאות השותפויות ערוכות בדולרים מתורגמים
לשקלים
עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבים הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים בשקלים,
כאשר הם כוללים את התוצאות העסקיות של השותפויות המוגבלות )דלק קידוחים ואבנר
חיפושי נפט( על פי נתוני הדוחות הכספיים שלהן כשהם ערוכים בשקלים .יחד עם זאת,
מכיון שכל פעילות השותפויות מתבצעת בדולר של ארה"ב  -כל המכירות מתקבלות בדולר
של ארה"ב ,הרוב המכריע של הרכוש הקבוע נקנה בדולר של ארה"ב והמימון הינו בדולר
של ארה"ב ,הנהלת החברה סבורה ,כי ראוי לנתח את התוצאות העסקיות המאוחדות של
החברה כשהן כוללות את התוצאות העסקיות של השותפויות כשהן ערוכות בדולרים של
ארה"ב מתורגמים לשקלים בטכניקה של יחידות אוטונומיות.
להלן נתונים לגבי חלק החברה ברווח )הפסד( ממגזר הגז והנפט כשתוצאות השותפויות
המוגבלות ערוכות בדולרים מתורגמים לשקלים כאמור לעיל.
4-6/05

1-3/05

1-6/04

1-6/05

2004

מיליון ש"ח מיליון ש"ח מיליון ש"ח מיליון ש"ח מיליון ש"ח

הכנסות בניכוי תמלוגים

41

41

82

46

148

רווח תפעולי

23

23

46

22

83

חלק החברה בתוצאות אבנר

5

4

9

5

17

רווח )הפסד( נקי לתקופה

10

2

12

)(3

25

הרווח על בסיס דוחות דולריים מתורגמים של השותפויות במחצית הראשונה של השנה
הסתכם לכ 12-מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך כ 3-מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד
ורווח של כ 25-מיליון ש"ח בשנת  2004כולה .הרווח ברבעון השני של השנה הסתכם בכ2-
מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ 10-מיליון ש"ח ברבעון הראשון.
ההבדל העיקרי בין התוצאות בשקלים לבין התוצאות בדולרים של השותפויות המוגבלות
נובע מהפרשי שער )ש"ח/דולר( בגין ההלוואות של השותפויות המוגבלות ,אשר השפעתם על
התוצאות העסקיות במחצית הראשונה של שנת  2005הינה כ 18-מיליון ש"ח מתוכם כ14-
מיליון ברבעון השני.
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(3

הסדרי מימון לפרוייקט הקמת מערך ההפקה של ים תטיס
•

ביום  09.03.2005הסתיים הליך גיוס המימון הפרוייקטלי לפיו הנפיקה דלק ואבנר ים
תטיס בע"מ )להלן" :ה ,(”SPC-למשקיעים מוסדיים בארה"ב ,לפי ,Rule 144A
איגרות חוב בהיקף כולל של  275מיליון דולר ) להלן" :אגרות חוב"( ,מתוכם 175
מיליון דולר בריבית קבועה בשיעור של  5.326%לשנה ו 100-מיליון דולר בריבית
משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של  1.1%לשנה .אגרות
החוב הונפקו בהתבסס על חלקן של דלק קידוחים ,דלק השקעות ונכסים בע"מ ואבנר
חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת )להלן ביחד" :הספונסרים"( בתזרים המזומנים שינבע
ממכירת גז טבעי לחברת החשמל על פי החוזה מחודש יוני  .2002סכום הגיוס ניתן
כהלוואות נפרדות לשותפים הישראלים בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב ללא ערבות
הדדית.
ה SPC-הינה חברה ייעודית אשר הוקמה לצורך קבלת המימון החדש ,על ידי
השותפים הישראליים בהתאם לחלקם היחסי בפרויקט ים תטיס.
עוד יצוין כי חברת הדירוג הבינלאומית  Moody’sנתנה ביום  7.3.2005דרוג סופי
 Baa3לאגרות החוב .חברת הדרוג  Standard and Poor’sנתנה לאגרות החוב ביום
 22.4.05דרוג סופי של . BBB-
ביום  19.7.2005פורסם על ידי  Standard and Poor’sעדכון לדוח הדרוג לפיו הוענקה
לאגרות החוב תחזית דרוג יציבה ).(Stable Outlook
לפרטים נוספים ראה ביאור 8א .בדוחות הכספיים.
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ב .פעילות הרכב

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הכנסות )הוצאות( מימון
רווח לאחר מיסים
רווח נקי
סך נכסים

1-3/05

4-6/05

1-6/05

1-6/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

769
89
77
78
17
61
106
1,129

1,079
123
102
105
12
77
76
1,748

1,846
212
179
183
29
138
182
1,748

2,018
245
212
218
4
140
143
1,430

3,924
466
402
414
)(22
256
261
1,367

תרומת מגזר הרכב לרווח הנקי של החברה ,בתקופת הדוח הסתכמה בכ 112-מיליון ש"ח לעומת
כ 91-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
דלק מערכות רכב בע"מ )להלן" :דלק רכב"( ,המוחזקת ליום המאזן על-ידי הקבוצה בשיעור של
כ ,61.48%-הינה חברה ציבורית ודוחותיה מפורסמים לציבור ,להלן עיקרי תוצאות הפעילות:
דלק רכב מחזיקה ב 33%-מהבעלות והשליטה ב"החזקות עד"ך בע"מ" לשעבר  -שגריר שירותי
גרירה בע"מ )להלן" :שגריר"( ,שהיתה פעילה אף היא בענף הרכב .ברבעון הראשון של שנת 2005
הושלמה עסקה במסגרתה מכרה שגריר את כל המוניטין שלה בתחום שירותי גרירת הרכב,
תיקוני דרך ורכב חלופי ,לרבות זכויות קניין רוחני ,השם "שגריר" ,סמלה המסחרי ,מאגר מידע
רשום לגבי לקוחות קיימים ,זכויות בלתי מוחשיות והנכסים הנלווים אליהן וכן התקשרויות של
שגריר )להלן" :הפעילות"( ובנוסף את כל הנכסים וההתחייבויות בקשר עם הפעילות כהגדרתם
בהסכם.
כתוצאה מעסקה זו ,כללה דלק רכב בתקופת הדוח רווח בסך של כ 46-מיליון ש"ח )חלק
הקבוצה כ 28-מיליון ש"ח(.
במהלך הרבעון השני של שנת  2005השיקה דלק רכב שני דגמים חדשים הפוקוס החדשה וה-
 Mazda 5הזוכים להצלחה ולביקושים גבוהים.
(1

הרווח הנקי של דלק רכב בתקופת הדוח הסתכם בכ 182-מיליון ש"ח לעומת כ 143-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח הנקי של דלק רכב ללא חלק ברווח הנובע ממכירת
המוניטין והפעילות של שגריר כאמור לעיל הסתכם בכ 136-מיליון ש"ח.

(2

מחזור המכירות בתקופת הדוח הסתכם בכ 1,848-מיליון ש"ח לעומת כ 2,018-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .ירידה בשיעור של כ 8%-במחזור ,הנובעת מירידה בכמות
המכוניות שנמכרו בתקופת הדוח ) 16,420כלי רכב לעומת  18,746כלי רכב בתקופה
המקבילה אשתקד(.

(3

הוצאות המכירה והשיווק בתקופת הדוח הסתכמו בכ 20-מיליון ש"ח ,עליה של כ 3-מיליון
ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד .העליה נובעת מהגידול בהוצאות הפרסום של
הקבוצה בקיזוז ירידה בעמלות הסוכנים.
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(4

הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו בכ 13-מיליון ש"ח ,ירידה של כ 3-מיליון
ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד .הירידה נובעת בעיקר בשל הפסקת הפחתת
תשלומים ששילמה חברה בת של דלק רכב לחברה הישראלית לאוטומובילים עקב הפסקת
מנויה כיבואנית מוצרי פורד בישראל.

(5

בתקופת הדוח היו לדלק רכב הכנסות מימון נטו בסך של כ 28-מיליון ש"ח לעומת כ4-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות המימון בתקופת הדוח עלו בעיקר בשל רישום שווי הוגן של עיסקאות עתידיות,
אשר ברובן נועדו למטרות הגנה כלכלית.
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ג .פעילות הנדל"ן

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הוצאות מימון
חלק ברווחי כלולות
רווח נקי
סך נכסים

1-3/05

4-6/05

1-6/05

1-6/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

145
58
48
55
11
19
4,798

137
58
46
58
24
19
5,021

282
116
94
113
35
38
5,021

193
112
104
89
32
34
3,876

503
268
242
199
109
124
4,940

במהלך חודש יוני  2005השלימה דלק נדל"ן הנפקה לציבור של מניות רגילות ,אגרות חוב ,אגרות חוב
להמרה ואופציות לאגרות החוב הנ"ל בבורסה לניירות ערך בתל אביב .סך התמורה הכוללת שקיבלה
דלק נדל"ן בעד ההנפקה )לרבות מימושי אופציות לאחר תאריך המאזן ,בניכוי הוצאות ההנפקה(
הסתכמה בכ 737-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראה באור 3א' לדוחות הכספיים.
ביום  30במאי ) 2005ערב ההנפקה( נחתם הסכם בין החברה ודלק נדל"ן מצד אחד לבין מבטחים מוסד
לביטחון סוציאלי של העובדים )להלן" :מבטחים"( ,לפיו תמיר מבטחים את יתרת אגרות החוב שבידה
למניות דלק נדל"ן לפי שער המניה כפי שהוסכם בין הצדדים .לפרטים נוספים ראה באור 3א' ) (3בדוחות
הכספיים.
כתוצאה מההנפקות כאמור ,ירד שיעור ההחזקה של החברה בדלק נדל"ן מ כ 90%-לכ) 80%-בהנחת
דילול מלא במימוש אגרות החוב וכתבי האופציה צפוי שיעור ההחזקה לקטון לכ .(75%-הרווח שנבע
לחברה כתוצאה מההנפקות האמורות בדלק נדל"ן הינו בסך של כ 110-מיליון ש"ח )מתוכם  17מיליון
ש"ח יוכרו ברבעון השלישי של השנה( .לפרטים נוספים ראה באור ) 3א( לדוחות הכספיים.
(1

תוצאות הפעילות
תרומת מגזר הנדל"ן לרווח הנקי של החברה בתקופת הדוח מסתכמת בכ 34-מיליון ש"ח לעומת
כ 30-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד כמפורט להלן.
להלן נתונים מדוחות דלק נדל"ן:
א(

הכנסות
)(1

ההכנסות מהשכרה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 169-מיליון ש"ח לעומת סך
של כ 171-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הקיטון בהכנסות בסך של כ 2-מיליון ש"ח נובע בעיקר מהכנסה אחרת משוכר
שהתקבלה בתקופה מקבילה אשתקד בגין סיום תקופת שכירות של שלוש קומות
ותשלום עמלת סיום התקשרות בסך של כ 8-מיליון ש"ח ,מעלייה של כ 4-מיליון
ש"ח בהכנסות מהשכרה בישראל בחברת דנקנר שאוחדה לראשונה ב 1-ביולי 2004
ומעלייה בהכנסות מהשכרה בקנדה בשל עלייה בשער החליפין הממוצע של הדולר
הקנדי בתקופת הדוח.
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להלן פירוט ההכנסות מהשכרה )לא כולל הכנסות מחברות כלולות ,במיליון ש"ח (:
1-6/05
68
94
7
169

אנגליה
קנדה
קנדה הכנסות אחרות משוכר
ישראל
סה"כ

%
40.2
55.6
4.2
100

1-6/04
67
92
8
4
171

%
39.2
53.8
4.7
2.3
100

) (2ההכנסות ממכירת דירות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 107-מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 17-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 90-מיליון
ש"ח ,מתוכם סך של כ 58-מיליון ש"ח נובעים מאיחוד תוצאות דנקנר השקעות
וסך של כ 44-מיליון ש"ח בשל התקדמות בביצוע ופתיחת שלבים נוספים
בפרוייקט נס ציונה .Vally
) (3ההכנסות ממכירת שטחי מסחר ,משרדים וקרקעות בתקופת הדוח הסתכמו
בסך של כ 5-מיליון ש"ח וזהות לתקופה המקבילה אשתקד.
ב(

רווח גולמי
הרווח הגולמי מהשכרה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ 106-מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 111-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה ברווח הגולמי בסך של
כ 5-מיליון ש"ח.
הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר בשל הכנסה אחרת משוכר ששולמה בתקופה
המקבילה אשתקד כאמור בסעיף א 1.לעיל וכן מירידה בתפוסות של בניין bell
בקנדה.
להלן פירוט הרווח הגולמי מפעילות השכרה על-פי מגזרים גיאוגרפיים )במיליון
ש"ח(:

אנגליה
קנדה
קנדה הכנסות אחרות משוכר
ישראל
סה"כ

1-6/05

1-6/04

57
47
2

55
47
8
1

106

111

הרווח הגולמי ממכירת מלאי דירות בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 10-מיליון
ש"ח לעומת סך של כ 1-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע בעיקר בשל הרווח הגולמי ממכירת דירות בחברת הבת דנקנר השקעות,
אשר אוחדה לראשונה החל מ 1-ביולי  2004ומהתקדמות הביצוע ופתיחת שלבים
נוספים בפרוייקט נס ציונה .Vally
ג(

הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 22-מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 8-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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הגידול בהוצאות אלו נובע בעיקר מהוצאות הנהלה וכלליות בחברת דנקנר השקעות
אשר אוחדה לראשונה החל מ 1-ביולי  2004ומהפחתת מוניטין שנבע מרכישת דנקנר
השקעות.
ד(

הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 113-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 89-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בהוצאות המימון בסך של כ 24-מיליון ש"ח נובע מהוצאות מימון בחברת
דנקנר השקעות אשר אוחדה לראשונה החל מ 1-ביולי  2004ומהוצאות מימון בגין
הלוואות חדשות וגיוסי אג"ח שנלקחו.

ה(

ו(

הכנסות אחרות
)(1

בחודש מרץ  2005השלימה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן מכירה של כל
זכויותיה ) (75%בנכס באנגליה אשר מהווה מרכז לוגיסטי של חברת אריקסון
ויתרת תקופת השכירות בו הינה  7שנים ,בתמורה לסך של כ 22-מיליון ליש"ט
)כ 181-מיליון ש"ח(.
הרווח )לפני מס( שנבע לחברה המאוחדת מן המכירה הינו כ 1.7-מיליון
ליש"ט )כ 14-מיליון ש"ח(.

)(2

ההכנסות האחרות בתקופת הדוח כללו גם רווח מעליית ערך השקעה לזמן
קצר בניירות ערך סחירים בסך של כ 2-מיליון ש"ח .במהלך הרבעון השני של
שנת  2005מימשה דלק נדל"ן כ 19%-מניירות ערך אלו בתמורה לסך של כ4-
מיליון ש"ח.

השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל שינוי בכללי החשבונאות ,נטו
בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות בגין רישום עתודה למיסים בסך של כ19-
מיליון ש"ח בגין יישום לראשונה של תקן .19

(2

השקעות בחברות כלולות
א(

בתקופת הדוח השלימה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן רכישה של  40%בחברה זרה
המחזיקה במרכז קניות הנמצא  40ק"מ מצפון לעיר האנובר בגרמניה בתמורה לסך
של כ 2.36-מיליון אירו )כ 13-מיליון ש"ח( באמצעות הלוואת בעלים .המרכז
המסחרי משתרע על שטח של כ 23,000-מ"ר ומונה  13חנויות ו 760-מקומות חניה.
דמי השכירות השנתיים מסתכמים לסך של כ 2.5-מיליון אירו.

ב(

ביום  1באפריל 2005 ,השלימה חברה כלולה בה מחזיקה דלק נדל"ן  40%רכישת
שבע חברות זרות שבבעלותן שבעה נכסים מניבים במערב גרמניה .בתמורה לרכישת
הנכסים שילמה החברה הכלולה סך של כ 282-מיליון אירו .כל הנכסים מושכרים
לחברת דויטשה טלקום לתקופות שמסתיימות ביום  31בדצמבר .2019 ,דמי
השכירות השנתיים מסתכמים לסך של כ 20-מיליון אירו כאשר דמי השכירות גדלים
בשיעור של  1.5%בכל שנה עד שנת  2010ולאחר מכן גדלים בשיעור של  1.2%כל
שנה 93% .מההשקעה של החברה הכלולה מומן באמצעות הלוואה מבנק מקומי.
השקעות דלק נדל"ן בחברה הכלולה הסתכמו לסך של  10.8מיליון אירו )כ 61-מיליון
ש"ח( והן נעשו באמצעות הלוואות בעלים.
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ג(

ביום  12באפריל 2005 ,התקשרו חברות מאוחדות של דלק נדל"ן )להלן -המוכרות(
במזכר הבנה עם צד שלישי )להלן  -הקונים( ,לפיו הקונים מציעים לרכוש מהמוכרות
 55%מהחזקות המוכרות בחברות זרות )להלן  -המניות( המחזיקות במלוא זכויות
הבעלות ב 9-נכסי נדל"ן מניבים באנגליה )להלן  -הנכסים( מתוך  11נכסי נדל"ן
מניבים באנגליה אשר בבעלות דלק נדל"ן.
להלן פרטי ההצעה העיקריים הכלולים במזכר ההבנה:
)(1

התמורה במזומן נטו למוכרות בגין המניות תעמוד על סך של כ 19.8-מיליון
ליש"ט )כ 162-מיליון ש"ח( .התמורה בגין המניות נקבעה בהתבסס על שווי
נכסים של כ 120-מיליון ליש"ט )כ 984-מיליון ש"ח( ,בניכוי התחייבויות נכון
להיום ,לתאגיד פיננסי בסך של כ 84-מיליון ליש"ט )כ 688-מיליון ש"ח(.

)(2

המוכרות והקונים יתקשרו בהסכם ביניהם על בסיס תכנית עסקית שגובשה
והוסכמה לניהול הנכסים.

)(3

המוכרות והקונים יתקשרו בהסכם בעלי מניות שיכלול זכות סירוב ראשונה
והסדר  TAG/DRAG ALONGבמקרים של העברת מניות; הגנה על זכויות
מיעוט לרבות זכויות דילול ומנגנון  BUY ME/BUY YOUבמקרה של
.DEADLOCK

בהתבסס על מזכר ההבנות הנ"ל התקשרו ,ביום  15ביולי 2005 ,המוכרות והשלימו
את ביצוען של העסקאות הבאות:
)(1

מכירת כל הזכויות ב 5-נכסי נדל"ן מניבים באנגליה לצדדים שלישיים.

)(2

מכירת  55%מהבעלות והשליטה ב 4-חברות זרות המחזיקות בנכסי נדל"ן
מניבים באנגליה לקונים .במקביל לביצוע המכירה ,התקשרו המוכרות עם
הקונים בהסכם בעלי מניות הכולל ,בין היתר ,הגנה על זכויות המיעוט של
המוכרות וכן את אימוצה של תוכנית עסקית לניהול ופיתוח של נכסי הנדל"ן.

)(3

ביצוע עסקת מימון מחדש ) (Refinancingלהלוואות ב 4-חברות המוחזקות
לאחר המכירה במשותף עם הקונים.

כתוצאה מהשלמת עסקת מכירת  5נכסי הנדל"ן ומכירת  55%מהבעלות והשליטה ב-
 4חברות כאמור לעיל ,נבע לדלק נדל"ן רווח בסך של כ 78-מיליון ש"ח )כ 58-מיליון
ש"ח לאחר מס( אשר ייזקף לדוח רווח והפסד במהלך הרבעון השלישי של שנת 2005
)רווח של כ 46-מיליון ש"ח לאחר חלק המיעוט בקבוצת דלק(.
ד(

בחודש יוני  2005השלימו שלוש חברות כלולות של דלק נדל"ן הליך של מימון מחדש
) (Refinancingלהלוואותיהן שהתקבלו מתאגידים בנקאיים וזאת בהתבסס ,בין
היתר ,על שווים ההוגן של הנכסים .במסגרת המימון מחדש פרעו החברות הכלולות
הלוואות ישנות בסך כולל של כ 234-מיליון ליש"ט )כ 1,919-מיליון ש"ח( ,וקיבלו
הלוואות חדשות בסך כולל של כ 275-מיליון ליש"ט )כ 2,255-מיליון ש"ח(.
ההלוואות החדשות שהתקבלו הינן לתקופה של  7שנים והן נושאות ריבית שנתית
קבועה של כ .6.2%-ההלוואות החדשות שהתקבלו הינן הלוואות ""Non-Recourse
אשר פרעונן מובטח באמצעות הנכסים המשועבדים בלבד אשר ביניהם קיים שעבוד
צולב.
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כתוצאה מהחלפת ההלוואות כאמור לעיל ,נוצר בחברות הכלולות עודף מזומנים
)לאחר ניכוי הוצאות גיוס ההלוואות החדשות ועמלות פרעון מוקדם של ההלוואות
הישנות( בסך של כ 22-מיליון ליש"ט )חלק דלק נדל"ן כ 8-מיליון ליש"ט )כ64-
מיליון ש"ח(.
בנוסף לאמור לעיל ולאור בקשתו של הבנק המלווה החדש ,השתנה מבנה ההחזקות
של החברות המחזיקות את החברות הכלולות ,כך שבמקום החזקה בשלוש חברות
נפרדות המחזיקות בנכסי נדל"ן בשיעורים של  40% ,25%ו 45%-הועברו הנכסים
לחברה כלולה חדשה ,אשר בה מחזיקה חברה מאוחדת זרה לאחר השינוי המבני ב-
 35.47%מהבעלות .השינוי המבני בוצע בהתאם לשווין ההוגן של החזקות בעלי
המניות בשלוש החברות הכלולות וכפי שהוסכם בין בעלי המניות.
כתוצאה מהשלמת המימון מחדש אשר התבסס על שווי הוגן הגבוה מהשווי בו
מוצגים הנכסים בחברות הכלולות אשר עורכות את דוחותיהן על-פי תקני חשבונאות
בינלאומיים ובכללם תקן בינלאומי מספר  40אשר על-פיו מוצג נדל"ן מניב על-פי
שווי ההון בחנו מספר חברות כלולות באנגליה באמצעות מומחה חיצוני את השווי
ההוגן של הנדל"ן וכללו ברבעון השני רווח מעלית ערך הנדל"ן המניב בבעלותן בסך
של  11מיליון ליש"ט )כ 90-מיליון ש"ח(.
חלק דלק נדל"ן בעליית ערך הנכסים הינו כ 4.5-מיליון ליש"ט )כ 37-מיליון ש"ח(
והוא נכלל בדוחות רווח והפסד לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני 2005 ,כחלק מסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות .השפעת המס
בסך כ 1.1-מיליון ליש"ט )כ 9.3-מיליון ש"ח( וחלק דלק נדל"ן בהוצאות שבירת
ההלוואות כתוצאה מהמימון מחדש בסך של כ 2.5-מיליון ליש"ט )כ 21-מיליון ש"ח(
נכללו אף הם בסעיף זה.
בשנת  2004כללה דלק נדל"ן רווחים מעליית ערך נכסים ,נטו בסך של כ 55-מיליון
ש"ח.
ה(

לאחר תאריך המאזן ,בחודש אוגוסט  2005חתמו חברות זרות אשר בבעלות מלאה
של דלק נדל"ן על עסקה לרכישת  45%ממניותיה של חברה זרה המחזיקה בבניין
משרדים באזור ציריך ,שוויץ .בניין המשרדים כולל כ 22,800-מ"ר והוא מושכר לבנק
השוויצרי "קרדיט סוויס" עד לחודש ספטמבר  .2012דמי השכירות השנתיים הינם
כ 6.2-מיליון פרנק שיווצרי )כ 22.8-מיליון ש"ח(.
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ד .פעילות הדלקים בישראל

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הוצאות מימון
רווח )הפסד( נקי

1-3/05

4-6/05

1-6/05

1-6/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,465
115
23
39
22
3

1,588
120
17
33
16
4

3,053
235
40
72
38
7

2,689
235
34
67
32
0

5,719
496
53
124
55
)(11

פעילות החברה בתחום מוצרי הדלק בישראל נעשית באמצעות דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
)להלן" :דלק ישראל"( ,שהינה חברה פרטית.
דלק ישראל פעילה בתחום מוצרי הדלק בישראל ,הכולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים ,וכן
ייזום הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות .דלק ישראל משווקת את מוצריה ל232-
תחנות תדלוק ציבוריות בישראל.
מכירות
מכירות הדלקים בארץ )כולל בלו( הסתכמו בתקופת הדוח ב 3,053 -מיליון ש"ח לעומת 2,689
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד )גידול של .(13%
בתקופה המקבילה אשתקד כללו המכירות מכירות ללקוח מוסדי גדול בהיקף של  136מיליון
ש"ח .בנטרול המכירות ללקוח המוסדי הגדול ,המכירות הכמותיות בתקופת הדוח קטנו ביחס
לתקופה המקבילה אשתקד בכ 3.8% -ומאידך מחירי הדלקים עלו ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד בכ .21.3%-יצוין בנוסף שנרשם גידול במכירות החברה הבת יונקס.
הירידה הכמותית נובעת בעיקר מקיטון סלקטיבי בפעילות חוץ תחנה בשל מגבלות אשראי
לקוחות וסיכון אשראי לקוחות.
רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם ב 235 -מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
בחברה הבת יונקס נרשם גידול של  6מיליון ש"ח ברווח הגולמי אשר קוזז מירידה ברווח הגולמי
בפעילות הדלקים.
הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות
בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות אלו ב 196-מיליון ש"ח לעומת  200מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הירידה בסעיף זה נובעת בעיקר בשל קיטון בהוצאות שכר בסך של כ 3-מיליון
ש"ח ,קיטון בהוצאות אחזקת תחנות בכ 8-מיליון ש"ח ,קיטון בהוצאות פרסום בכ 2-מיליון ש"ח
ומאידך חל גידול בהפרשה לחובות מסופקים בסך של כ 10-מיליון ש"ח שנזקף ברבעון השני של
התקופה.
רווח מפעולות
בתקופת הדוח הסתכם הרווח מפעולות ב 39-מיליון ש"ח לעומת  35מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול ברווח מפעולות נובע בעיקר מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות.
הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח ב 38-מיליון ש"ח לעומת  32מיליון ש"ח בתקופה
המקביל האשתקד .העלייה בהוצאות המימון נובעת בעיקר בשל שיעור פיחות גבוה יותר בתקופת
הדוח אשר קוזז חלקית מעליית מדד מתונה יותר בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד.
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הכנסות אחרות
בתקופת הדוח הסתכם סעיף זה בהכנסות של  3מיליון ש"ח לעומת הוצאה של  2מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .בתקופת הדוח נכללו בסעיף זה הכנסות בהיקף של כ 3-מיליון ש"ח
הנובעות מפיצוי מהרשות הפלשתינית בגין השתלטות על נכסי תחנות הדלק של החברה ונכסי
תחנות "פדסקו" באזור יש"ע עם העברת השליטה על אזור יש"ע לרשות הפלשתינאית.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות
חלק החברה ברווחי חברות כלולות בתקופת הדוח הסתכם ב 8-מיליון ש"ח לעומת  7מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול מיוחס לגידול ברווחי החברה המסונפת אמישראגז.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם ב 7-מיליון ש"ח לעומת רווח של  414אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול ברווח התפעולי ובהכנסות האחרות.
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ה .פעילות הדלקים בארצות הברית

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הוצאות מימון
רווח )הפסד( נקי

1-3/05

4-6/05

1-6/05

1-6/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,041
136
5
24
7
)(1

1,226
167
35
53
31
9

2,267
303
40
77
38
8

1,808
263
31
64
16
9

4,025
582
70
150
43
20

דלק  USAפועלת בתחום תחנות הדלק ומרכזי הנוחות בשמונה מדינות שכנות באזור הדרום
מזרחי של ארה"ב .דלק  USAמשווקת את מוצריה ל 328-תחנות תדלוק והפעילות מתרכזת
במיוחד במדינות טנסי ) 177תחנות( ,אלבאמה ) 93תחנות( ווירג'יניה ) 36תחנות( תחת השם
 .MAPCO Expressכמו כן ,משווקת דלק  USAבאלבמה מוצרי דלק כספק בלעדי לכ 83-תחנות
המופעלות על-ידי צדדים שלישיים.
דלק  USAפועלת בשוק בו פועלות חברות נפט גדולות וכן חברות היפרמרקטים גדולות הפועלות
אף הן בתחום שיווק מוצרי דלק ושמנים ,וחלקה של דלק  USAבשוק האמריקאי זניח .באיזורים
נאשוויל ,ממפיס )שבמדינת טנסי( ובצפון אלאבמה ,דלק  USAהינה אחת מחברות בעלות נתח
השוק הגדול ביותר בתחום פעילותה.
כשני שליש מהתחנות בהן משווקת דלק  USAאת מוצריה נמצאות בבעלותה ,והיתר חכורות /
שכורות על ידה .כל תחנות התדלוק וכן חנויות הנוחות מופעלות על ידי דלק .USA
בחודש אפריל  2004רכשה דלק  100 USAמרכזי נוחות ותדלוק .מכאן כי הגידול במכירות ,ברווח
הגולמי ובהוצאות בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מושפע מרכישה זו וזאת
משום שהתוצאות בגין הרבעון הראשון בשנת  2004וחלק מן הרבעון השני של תחנות חדשות אלה,
לא כלולות בנתונים המובאים להלן.
כמו כן בחודש אפריל  2005ביצעה חברה בת של דלק  USAמימון מחדש וגייסה מבנקים בארה"ב
הלוואות בסך של  165מיליון דולר ומסגרת אשראי שוטפת בסך של  40מיליון דולר .מרבית
סכומים אלו שימשו לצורך פירעון הלוואות שנלקחו מבנקים בעבר .להבטחת ההלוואות שנתקבלו
שיעבדה חברה בת של דלק  USAלבנקים את כל נכסיה ובנוסף התחייבה לעמוד באמות מידה
פיננסיות מסוימות.
מכירות
מכירות דלק  USAהסתכמו בתקופת הדוח ב 2,267 -מיליון ש"ח לעומת  1,808מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.
עיקר הגידול נובע מרכישת  100חנויות הנוחות באפריל אשתקד וכן בשל עליית מחירי הדלקים.
רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם ב 303-מיליון ש"ח לעומת  263מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
הגידול נובע בעיקר בשל רכישת פעילות  100מרכזי נוחות ותדלוק בחודש אפריל אשתקד.
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח ב 263-מיליון ש"ח לעומת  231מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע בעיקר בשל רכישת פעילות  100מרכזי הנוחות והתדלוק בחודש אפריל אשתקד.
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רווח מפעולות
בתקופת הדוח הסתכם הרווח מפעולות ב 40-מיליון ש"ח לעומת  31מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר בשל הגידול ברווח הגולמי כתוצאה מרכישת  100מרכזי
הנוחות באפריל שנה קודמת.
הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו ב 38-מיליון ש"ח לעומת  16מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול בהוצאות המימון נובע מגידול היקף ההלוואות של החברה בעיקר עקב
רכישת  100מרכזי הנוחות באפריל אשתקד וכן מרכישת בית הזיקוק ,עלייה בשיעורי הריבית על
ההלוואות וכן בשל הוצאה חד פעמית בהיקף של כ 14-מיליון ש"ח בקשר עם המימון מחדש של
הלוואות דלק .USA
הכנסות אחרות
הכנסות אחרות הסתכמו ברבעון השני בסך  10מיליון ש"ח לעומת הוצאת של  100אלפי ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד .עיקר ההכנסה ברבעון השני נובעת ממכירת תחנת תדלוק ומרכז נוחות
ברווח של כ 10-מיליון ש"ח.
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ו .פעילות בית הזיקוק בארצות הברית
5-6/05
מיליון ש"ח

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA

הוצאות מימון
רווח נקי

842
103
44
46
8
24

ב 29 -באפריל  2005השלימה דלק  USAעיסקה לרכישת בית הזיקוק " "La Gloriaבעל כושר
ייצור של כ 57,000-חביות נפט ביום וצנרת להולכת נפט גולמי באורך של כ 104-ק"מ הנמצאים
במדינת טקסס ,ארה"ב .הרכישה בוצעה באמצעות חברה בת בבעלות מלאה Delek Refining Inc.
)"דלק זיקוק"( .רכישת בית הזיקוק והצנרת הסתכמה בכ 72-מיליון דולר.
להערכת דלק  ,USAבמשך  5השנים הקרובות ,יהיה צורך להשקיע סכום של כ 70 -עד  90מיליון
דולר לצורך שיפורים בנכס הנרכש.
את הרכישה מימנה דלק  USAבאמצעות הלוואות מבנקים בארה"ב בהיקף של  50מיליון דולר,
וכן הלוואת בעלים בסך  35מיליון דולר מהקבוצה .בנוסף ,לצורך מימון ההון החוזר והפעלת בית
הזיקוק גייסה דלק  USAמקונסורציום של בנקים בארה"ב מסגרת אשראי למשך  4שנים בסך של
 250מיליון דולר נוספים .להבטחת האשראי שקיבלה דלק  USAמהבנקים בארה"ב שיעבדה דלק
 USAנכסים מסוימים והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות.
מכירות
מכירות דלק זיקוק ברבעון הסתכמו בכ 842-מיליון ש"ח .דלק זיקוק מכרה )לרבות עסקאות
החלפה( סך של כ 3.2-מיליון חביות תזקיקים ,ממוצע של כ 50-אלף חביות ביום.
רווח גולמי
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם ב 103-מיליון ש"ח .רבעון זה התאפיין ברמת רווחיות גבוהה
הנובעת בעיקר מהעליה במרווחי הזיקוק במהלך הרבעון.
הוצאות הפעלה ,מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות
ברבעון השני הסתכמו הוצאות אלו ב 59-מיליון ש"ח .מרבית הוצאות אלה הינן הוצאות הייצור
השוטפות של דלק זיקוק וכן הוצאות בגין תפעול צינור הנפט אשר בבעלות החברה.
הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו ברבעון השני ב 8-מיליון ש"ח .מרבית הוצאות המימון נובעת מהלוואה
בסך של  50מיליון דולר אשר שימשה לרכישת בית הזיקוק ומהוצאות אשראי שוטפות בגין
מסגרת האשראי בסך של  250מיליון דולר.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם ב 24-מיליון ש"ח ,רווח זה נובע מפעילות בחודשים מאי ויוני
.2005
יצויין כי בחודשים האחרונים ,חלה עליה משמעותית הן במרווחי הזיקוק השוטפים והן במרווחי
הזיקוק העתידיים בעולם ובארה"ב בפרט .לרמת מרווחים זו ,השפעה מהותית על הרווחיות ועל
תזרימי המזומנים של פעילות בית הזיקוק.
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ז .גדות תעשיות ביוכימיה
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן " -גדות"( הינה יצרן תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות המזון,
תוספי הבריאות והדטרגנטים.
גדות מייצרת מוצרי פרוקטוזה גבישית ,חומצת לימון ,מלחי חומצת לימון ,מינרלים ומלחים
נוספים .מירב מכירות החברה מתבצעות בשווקי אירופה וארה"ב ובין לקוחותיה חברות המזון
והדטרגנטים המובילות בעולם.
להלן תוצאות גדות תעשיות ביוכימיה:
1-3/05

1-6/05

4-6/05

2004

1-6/04

מיליון ש"ח מיליון ש"ח מיליון ש"ח מיליון ש"ח מיליון ש"ח
הכנסות

92

94

186

171

343

רווח גולמי

29

29

58

55

111

רווח תפעולי

17

17

34

34

67

EBITDA

20

21

41

40

80

הוצאות מימון

3

-

3

8

7

רווח נקי

9

12

21

27

86

סך נכסים

422

473

473

390

415

ביום  24במאי  2005השלימה גדות הנפקה לציבור של מניות ואגרות חוב ניתנות להמרה למניות
גדות )סדרה א'( בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
במסגרת ההנפקה ,הונפקו לציבור  1,231,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת וכן כ-
 80,754אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנות להמרה למניות ,רשומות על שם )סדרה א'( בנות 1
ש"ח ערך נקוב כ"א אשר תעמודנה לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בחודש יוני של כל אחת
מהשנים  .2009-2008אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של  4.45%אשר תשולם בחודשים
יוני ודצמבר של כל שנה החל מיום  1בדצמבר  2005ועד  1ביוני  .2009אגרות החוב צמודות )קרן
וריבית( למדד המחירים לצרכן וניתנות להמרה במניות גדות באופן שעד ליום  30בנובמבר 2006
כל  50ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנים להמרה למניה רגילה בת  0.1ש"ח ערך נקוב ומיום 1
בדצמבר  2006ועד ליום  16במאי  2009כל  60ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנים להמרה למניה
רגילה בת  0.1ש"ח ערך נקוב .יחס המרת אגרות החוב למניות כפוף להתאמות )בגין חלוקת
דיבידנד ,חלוקת מניות הטבה וכדומה( כמפורט בתנאי אגרות החוב .סך התמורה שקיבלה גדות
בעד ההנפקה )בניכוי הוצאות הנפקה( הסתכמה בכ 119-מיליון ש"ח ,מתוכם ,כ 39-מיליון ש"ח
יוחסו להנפקת מניות וכ 80-מיליון ש"ח יוחסו להנפקת אגרות החוב .תמורת ההנפקה חולקה בין
המניות ואגרות החוב בהתבסס על יחס שוויין בבורסה בשלושת ימי המסחר הראשונים.
כתוצאה מההנפקה כאמור ירד שיעור ההחזקה של החברה בגדות מ 72%-לכ) 64%-בהנחת דילול
מלא במימוש אגרות החוב וכתבי האופציה שהוענקו לעובדי גדות צפוי שיעור ההחזקה לקטון לכ-
 .(55%הרווח שנוצר לחברה כתוצאה מהנפקת גדות הינו בסך של כ 10 -מיליון ש"ח.
תוצאות הפעילות
(1

הכנסות
הכנסות גדות בתקופת הדוח הסתכמו בכ 186-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 171-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהגידול בקצב ייצור
והמכירות של הפרוקטוז ומלחי חומצת הלימון.
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(2

רווח גולמי
הרווח הגולמי הסתכם בכ 58-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 55-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.

(3

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות השיווק והמכירה בתקופת הדוח הסתכמו בכ 18-מיליון ש"ח לעומת סך של כ16-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול נובע מגידול במכירות ומהמשך מגמת
העלייה בתעריפי ההובלה הימית.

(4

רווח תפעולי
הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 34-מיליון ש"ח לעומת סך של כ34-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

(5

הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 3-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 8-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הירידה בהוצאות המימון נובעת כתוצאה מרישום שוויין ההוגן של עסקאות עתידיות
ונגזרים ,שנועדו למטרות הגנה כלכליות ,ביום המאזן.

(6

מיסים על הכנסה
הוצאות המס בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 10-מיליון ש"ח לעומת הטבת מס בס של
כ 1-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בסוף שנת  2004יצרה גדות לראשונה בספריה נכס מס ,וזאת לאור ההפסד הנצבר לצורך
מס שהיה קיים ומהסבירות הגבוהה שנוצרה לנצלו .ההפסד הנצבר לא קיבל ביטוי כמותי
בדוחותיה קודם לכן .כתוצאה מכך נוצרו לגדות לראשונה בתקופת הדוח הוצאות מס
בספריה.

(7

רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 21-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 27-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הירידה ברווח הנקי הינה כתוצאה מהוצאות המיסים
שנרשמו לראשונה בספרי גדות.
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ח .מת"ב
במהלך שנת  2004רכשה הקבוצה  40%מההחזקה בחברת מת"ב  -מערכות תקשורת בכבלים
באמצעות רכישה של  20%ממניות מת"ב מחברת דנקנר השקעות וכן באמצעות רכישת חברת
דנקנר השקעות שהחזיקה באותו מועד  20%נוספים ממניות מת"ב.
מת"ב הינה אחת משלושת חברות הטלויזיה הרב-ערוצית בכבלים ,בישראל ,הפועלות תחת
המותג "הוט" והמספקות שירותי טלויזיה לכ 940-אלף בתי אב בישראל וכן גישה לאינטרנט
מהיר לכ 380-אלף בית אב .שלושת חברות הכבלים מחזיקות בשותפות ב"הוט טלקום")חלקה
של מת"ב  ,(26.6%אשר החלה לספק ב 2005-שירותי טלפוניה לציבור הרחב ועד כה הצטרפו כ –
 36אלף מנויי טלפוניה .חלק מת"ב בענף הטלויזיה הרב-ערוצית בכבלים הינו כ.26%-
להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של מת"ב:

הכנסות
רווח גולמי
רווח )הפסד( תפעולי
הוצאות מימון
הכנסות )הוצאות( אחרות
רווח )הפסד( נקי
סך נכסים

1-3/05

4-6/05

1-6/05

1-6/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

137
19
)(5
12
1
)(13
1,085

136
18
)(6
15
163
145
1,258

273
37
)(11
27
164
132
1,258

299
58
6
28
)(19
)(35
1,088

585
112
3
109
)(43
)(83
1,079

ההשקעה במת"ב מוצגת בדוחות הקבוצה על בסיס השווי המאזני .ההפסד שרשמה הקבוצה בגין
החזקתה במת"ב בתקופת הדוח עמד על  20מיליון ש"ח מתוכם  10מיליון ש"ח ברבעון השני של
השנה .בתקופה המקבילה אשתקד רשמה הקבוצה ברבעון השני הפסד של  4מיליון ש"ח .יתרת
ההשקעה במת"ב מסתכמת בכ 385-אלפי ש"ח.
להלן ,ניתוח תוצאות פעילות חברת מת"ב.
הכנסות מת"ב
במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות מת"ב בכ 273-מיליון ש"ח לעומת כ 299-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון בהכנסות מוסבר בירידה במספר המנויים ובירידה ב-
 .ARPUברבעון השני של שנת  2005הסתכמו ההכנסות בכ 136-מיליון ש"ח וכ 137-מיליון ש"ח
ברבעון הראשון של שנת  .2005הקיטון בהכנסות מוסבר בעיקר בירידה במספר המנויים לשירותי
הטלויזיה בכבלים.
מספר המנויים
ברבעון השני הסתמנה האטה בקצב נטישת המנויים בהשוואה לרבעון הראשון .מספר מנויי
הטלויזיה בכבלים בסוף הרבעון השני של שנת  2005הסתכם בכ 252.2-אלפי מנויים לעומת כ-
 263.2אלפי מנויים בתום הרבעון המקביל אשתקד וכ 254.2-אלפי מנויים בתום הרבעון הראשון
של שנת .2005
לשירותי האינטרנט המהיר של החברה הצטרפו עד כה כ  99 -אלף מנויים.
במחצית הראשונה של השנה הסתכם ה ARPU-של מת"ב )הכנסה חודשית ממוצעת מלקוח –
כולל מע"מ( בכ 201.8-ש"ח לעומת כ 209.9-ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון השני של
תקופת הדוח בכ 202-ש"ח לעומת כ 201.6-ברבעון הראשון של שנת .2005
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הוצאות התפעול
הוצאות התפעול במחצית הראשונה של שנת  2005הסתכמו בכ 236-מיליון ש"ח לעומת כ241-
מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת  2004והן כוללות עלויות תפעול הנובעות מהחדרת
שירותים חדשים כגון שירותי . VOD
הוצאות התפעול ,הסתכמו ברבעון השני של שנת  ,2005בכ 118-מיליון ש"ח ,ובדומה לרמת
הוצאות התפעול ברבעון הראשון לשנת .2005
הרווח הגולמי
במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ 37-מיליון ש"ח לעומת כ 58-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .ברבעון השני של שנת  2005הסתכם בכ 18-מיליון ש"ח לעומת כ19-
מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת  .2005עיקר הירידה ברווח הגולמי נובעת מהירידה בהכנסות.
הוצאות שיווק ומכירה
במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק בכ 27.9 -מיליון ש"ח לעומת כ-
 31מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון בהוצאות השיווק מוסבר בעיקרו בהוצאות
פרסום להשקת המותג  HOTבמחצית הראשונה של שנת .2004
מכירת מניות פרטנר
בחודש אפריל השנה מכרה מת"ב לפרטנר כ 80% -ממניות פרטנר שהוחזקו על ידה בתמורה לכ-
 250מיליון ש"ח  .הרווח שנבע למת"ב כתוצאה מהמכירה הנ"ל )לרבות בגין הסדר שהושג עם
שלטונות מס הכנסה באשר לחבות המס בקשר למכירת מניות פרטנר( הסתכם בכ 170-מיליון
ש"ח .הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מהאמור לעיל ,בהתחשב ביתרת עודף עלות שיוחסה למת"ב
בפרטנר ,הסתכם בכ 7-מיליון ש"ח .לאחר המכירה האמורה ,מחזיקה מת"ב בכ 1.2%-ממניות
פרטנר.
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ט .פעילויות נוספות
(1

במהלך הרבעון הראשון של שנת  2005מכרה דלק השקעות ונכסים בע"מ ניירות ערך
סחירים מסויימים אשר הוצגו בדלק השקעות כהשקעת קבע לזמן ארוך .הרווח )לפני מס(
שנבע לדלק השקעות כתוצאה ממימושים אלו הסתכם בכ 9-מיליון ש"ח.
במחצית המקבילה אשתקד הרוויחה דלק השקעות סך של כ 29-מיליון ש"ח )לפני מס(
מהשקעותיה בניירות ערך סחירים אלו אשר הקטינו את הוצאות המימון באותה תקופה.

(2

תשתיות
פעילות דלק השקעות בתחום התפלת מים מתבצעת באמצעות חברת I.D.E Technologies

שמוחזקת על-ידי דלק תשתיות בשיעור של ) .50%דלק תשתיות מוחזקת בשיעור  100%על-
ידי דלק השקעות(.
לאחר תקופת הדו"ח החל לפעול באשקלון מתקן ההתפלה אשר מוחזק ע"י הנדסת התפלה.
הפעלת מתקן ההתפלה באשקלון הינה הדרגתית כאשר בשלב הראשון הוא מספק 50
מיליון קוב מים בשנה ובשלב השני הוא יספק תפוקה מלאה של  100מיליון מטר מעוקבים
מים לשנה המותפלים ממי ים ,וזאת לאחר שהתקבלו האישורים של משרד הבריאות,
רשות ההתפלה והמשרד לאיכות הסביבה .המתקן מזרים בימים אלו כ 170,000-מ"ק ליום
מים מותפלים.
הפעילות בנושא תשתיות מאופיינת בהשקעות גדולות בתקופת ההקמה וההרצה אשר
נמשכות כשנתיים עד שלוש שנים וההכנסות בגינן יתקבלו רק לאחר תקופת ההקמה.
(3

מנורה החזקות בע"מ
ביום  13במרס  2005הושלמה עסקה על פיה רכשה דלק השקעות  9.99%מההון המונפק של
חברת מנורה החזקות בע"מ )להלן" :מנורה"( וזאת בדרך של הנפקה פרטית של מנורה
בתמורה לסך של כ 191-מיליון ש"ח .בנוסף לכך ,קיבלה דלק השקעות אופציה )שתינתן
למימוש במשך תקופה של כ 18-חודשים( לרכוש ממנורה כ 5%-נוספים מהון המניות
המונפק והנפרע של מנורה בתמורה לסך של כ 22-מיליון דולר .ההשקעה מוצגת בספרי דלק
השקעות כהשקעת קבע על-פי שיטת העלות .במהלך הרבעון השני של השנה התקבל
דיבידנד ממנורה בסך של כ 5-מיליון ש"ח.

.7

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

לא אירע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת .2004

.8

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

לא אירע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת .2004
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 .9דיבידנד
א.

דירקטוריון החברה החליט ביום  8במרס  2005לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2004וזאת
בשיעור של  800%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד הסתכם בכ 77.9-מיליון ש"ח ושולם ביום
 31במרס .2005

ב.

דירקטוריון החברה החליט ביום  30במרס  2005לחלק דיבידנד נוסף מתוך רווחי שנת 2004
וזאת בשיעור של  267%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד הסתכם בכ 26-מיליון ש"ח ושולם
ביום  3במאי .2005

ג.

דירקטוריון החברה החליט ביום  30במאי  2005לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2005וזאת
בשיעור של  435%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד מסתכם בכ 43-מיליון ש"ח ושולם ביום 4
ביולי .2005

ד.

דירקטוריון החברה החליט ביום  29באוגוסט לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2005וזאת
בשיעור של  900%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד מסתכם בכ 90-מיליון ש"ח וישולם ביום
 22בספטמבר .2005

.10

אומדנים חשבונאיים קריטיים

לא אירע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת .2004

 .11סקר עמיתים
החברה נתנה הסכמתה להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקירת עמיתים שיזמה
לשכת רואי החשבון בישראל ,בכפוף לכך שתישמר הסודיות של הנתונים שיועברו ותובטח מניעת
ניגוד עניינים של הסוקרים.

 .12עובדי החברה
הדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת החברה ,להנהלות החברות המוחזקות וצוות העובדים
כולו על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה ושגשוגה.

בכבוד רב

גבריאל לסט

אסי ברטפלד

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

30

קבוצת דלק בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30ביוני2005 ,
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים

דף
2

סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

3-4

מאזנים מאוחדים

5

דוחות רווח והפסד מאוחדים
דוחות על השינויים בהון העצמי

6-8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

9-11

באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

12-25

------------

 קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 67067



טל.
פקס

03 -6232525
03-5622555

לכבוד
הדירקטוריון של
קבוצת דלק בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים
לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני2005 ,

לבקשתכם סקרנו את מאזן הביניים המאוחד של קבוצת דלק בע"מ ליום  30ביוני 2005 ,ואת דוחות הרווח
וההפסד המאוחדים ,הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים לתקופות של שישה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים ,שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון
בישראל .הנהלים כללו בין השאר :קריאת הדוחות הכספיים הנ"ל ,קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל
ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים.
הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביניים של חברות ושותפויות שאוחדו אשר
נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 32%-מכלל הנכסים המאוחדים ליום  30ביוני 2005 ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד
מהוות כ 6%-מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .כמו כן ,הומצאו
לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביניים של חברות ושותפויות שנכללו על בסיס השווי
המאזני ,אשר ההשקעה בהן ליום  30ביוני 2005 ,הסתכמה לסך של  634מליוני ש"ח ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי
החברות והשותפויות הנ"ל הסתכם לסך של  74מליוני ש"ח ו 21-מליוני ש"ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה.
מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי תקני ביקורת מקובלים ,אין אנו
מחווים דיעה על דוחות הביניים המאוחדים.
בביצוע סקירתנו ,לרבות עיון בדוחות של רואי חשבון אחרים ,כאמור לעיל ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על
כך שיש צורך בשינויים מהותיים בדוחות האמורים ,כדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים הערוכים בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  4לדוחות הכספיים בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות מוחזקות.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 29באוגוסט2005 ,

2

קבוצת דלק בע"מ
מאזנים מאוחדים

ליום  30ביוני
2004
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

ליום
 31בדצמבר
2004
מבוקר

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
בניינים וקרקעות למכירה

1,170
418
2,356
462
1,383
52

434
167
1,949
323
989
19

545
201
1,824
299
1,046
62

5,841

3,881

3,977

השקעות ,הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
1,760
2,914
427
441
817

1,199
2,877
171
310
880

1,532
3,066
403
313
837

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
מקרקעין להשכרה
קרקעות לבניה
הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך
השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז

6,359

5,437

6,151

רכוש קבוע ,נטו

2,238

2,000

2,013

רכוש אחר והוצאות נדחות ,נטו

797

516

741

15,235

11,834

12,882

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

3

קבוצת דלק בע"מ
מאזנים מאוחדים

ליום  30ביוני
2004
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

ליום
 31בדצמבר
2004
מבוקר

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
דיבידנד שהוכרז

2,592
1,530
720
43

3,253
1,020
515
-

3,399
1,083
593
-

4,885

4,788

5,075

התחייבויות לזמן ארוך
4,944
567
2,293

3,797
625
677

4,409
603
637

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
אגרות חוב אחרות
תקבולים על חשבון אופציות הניתנות להמרה לאגרות חוב
בחברה מאוחדת
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
מסים נדחים
התחייבויות אחרות

47
13
198
113

17
136
68

14
170
67

8,175

5,320

5,900

זכויות המיעוט

441

324

362

הון עצמי

1,734

1,402

1,545

15,235

11,834

12,882

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 29באוגוסט2005 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

א .ברטפלד
מנכ"ל

ג .לסט
יו"ר הדירקטוריון

4

ר .בן-דב
משנה למנכ"ל
ואחראי על ענייני הכספים

קבוצת דלק בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
לשנה
ל 6-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו שהסתיימה ביום
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
 31בדצמבר
2004
2004
2005
2004
2005
מבוקר
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים )למעט נתוני רווח נקי למניה(
הכנסות
בניכוי  -מכס ,מס קנייה ,בלו ותמלוגים
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות
תדלוק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו
רווח ממימוש השקעות בחברות
מוחזקות ואחרות
הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח לאחר מסים על ההכנסה
חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות
כלולות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות,
נטו
רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי
שיטה חשבונאית ,נטו
השפעה מצטברת לתחילת תקופה בשל
שינוי שיטה חשבונאית ,נטו
רווח נקי

8,637
1,677
6,960
5,877
1,083

7,008
1,847
5,161
4,217
944

5,042
901
4,141
3,513
628

3,797
1,002
2,795
2,293
502

14,893
3,529
11,364
9,337
2,027

458
158

379
134

259
93

200
68

814
308

467
241
226

431
145
286

276
143
133

234
80
154

905
342
563

112
40
378
96
282

76
)(11
351
126
225

103
17
253
57
196

76
)(15
215
71
144

100
)(28
635
189
446

73

45

21

25

136

)(89

)(72

)(37

)(44

)(159

266

198

180

125

423

266

)(20
178

180

125

)(20
403

רווח ל 1-ש"ח ערך נקוב של מניות
רגילות )בש"ח מדווחים(
רווח בסיסי
רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי
שיטה חשבונאית
השפעה מצטברת

27.03
-

20.48
)(2.10

18.29
-

12.92
-

43.50
)(2.10

רווח נקי

27.03

18.38

18.29

12.92

41.40

רווח מדולל
רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי
שיטה חשבונאית
השפעה מצטברת

24.89
-

19.27
)(1.77

16.34
-

11.95
-

41.63
)(1.77

רווח נקי

24.89

17.50

16.34

11.95

39.86

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
5

קבוצת דלק בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
המניות

פרמיה על
מניות

יתרת
קרנות
רווח
הון
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר) 2005 ,מבוקר(

11

771

90

569

104

1,545

קיטון בהפסדים שטרם מומשו בעסקת החלפת ריבית בחברה כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות *(
דיבידנד
המרת אגרות חוב למניות החברה
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

47
21
-

10
)(8
-

)(43
266
)(90

)(104
90

10
)( 8
)(147
47
21
266
-

יתרה ליום  30ביוני2005 ,

11

839

92

702

90

1,734

*(

כולל מימוש קרן מהפרשי תרגום בסך של כ 6-מליוני ש"ח כתוצאה מירידה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת ,ראה באור 3א'.

הון
המניות

פרמיה על
מניות

יתרת
קרנות
רווח
הון
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר) 2004 ,מבוקר(

11

770

50

373

54

1,258

קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
קיטון בהפסדים שטרם מומשו בעסקת החלפת ריבית בחברה כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
דיבידנד
רווח נקי
דיבדנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

-

7
19
-

)( 6
178
)(97

)(54
97

)( 6
7
19
)(54
178
-

יתרה ליום  30ביוני2004 ,

11

770

76

448

97

1,402

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

6

קבוצת דלק בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
המניות

פרמיה על
מניות

יתרת
קרנות
רווח
הון
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

יתרה ליום  1באפריל2005 ,

11

771

84

612

43

קיטון בהפסדים שטרם מומשו בעסקת החלפת ריבית בחברה כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות *(
המרת אגרות חוב למניות החברה
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
דיבידנד
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

47
21
-

8
-

180
)(90

)(43
90

יתרה ליום  30ביוני2005 ,

11

839

92

702

90

*(

סה"כ

1,521
8
47
21
)(43
180
1,734

כולל מימוש קרן מהפרשי תרגום בסך של כ 6-מליוני ש"ח כתוצאה מירידה בשיעור החזקה בחברה מאוחדת ,ראה באור 3א'.

הון
המניות

פרמיה על
מניות

יתרת
קרנות
רווח
הון
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

יתרה ליום  1באפריל2004 ,

11

770

76

426

-

1,283

קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
קיטון בהפסדים שטרם מומשו בעסקת החלפת ריבית בחברה כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
רווח נקי
דיבדנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

-

6
)(6
-

)(6
125
)(97

97

)( 6
6
)( 6
125
-

יתרה ליום  30ביוני2004 ,

11

770

76

448

97

1,402

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

7

קבוצת דלק בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
המניות

פרמיה על
מניות

קרנות
הון

יתרת
רווח

דיבידנד
שהוכרז
לאחר
תאריך
המאזן

סה"כ

מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים
יתרה ליום  1בינואר2004 ,

11

770

50

373

54

1,258

המרת אגרות חוב למניות החברה
קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
הפסדים שטרם מומשו בעסקת החלפת ריבית בחברה כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
דיבידנד
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

1
-

)( 2
42
-

)( 6
)(97
403
)(104

)(54
104

1
) (6
) (2
42
)(151
403
-

יתרה ליום  31בדצמבר2004 ,

11

771

90

569

104

1,545

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

8

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
ל 6-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
2004
2005
2004
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
(* 2004
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
המזומנים מפעילות שוטפת )א(

266

178

180

125

403

)(129

)(131

)(171

)(60

102

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

137

47

9

65

505

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
)(99
רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר
)(19
השקעה במקרקעין ובמקרקעין להשכרה
186
תמורה ממימוש רכוש קבוע ומקרקעין
4
מימוש ניירות ערך סחירים ,נטו
43
גביית הלוואות שניתנו לזמן ארוך
)(347
משיכת )הפקדת( פקדונות ,נטו
עלייה בעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז )(1
תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
30
ואחרות
)(283
השקעה בחברות מוחזקות ושותפויות
רכישת פעילויות וחברות שאוחדו לראשונה
)(297
)ב(
)(22
מתן הלוואות לאחרים

)(240
)(22
10
77
32
8
)(19

)(40
)(13
75
15
10
63
)( 1

)(150
)(15
5
19
12
24
-

)(376
)(40
111
65
132
33
)(29

125
)(308

)( 7

87
)(111

136
)(333

)(104
)(41

)(297
)(16

)(104
)(11

)(384
)(50

)(805

)(482

)(211

)(244

)(735

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
ומאחרים ,נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך
פרעון הלוואות לזמן ארוך
הנפקת הון למיעוט בחברות מאוחדות
דיבידנד ששולם
דיבידנד ששולם למיעוט בחברות מאוחדות
מכירת אגרות חוב שהוחזקו על ידי חברה
מאוחדת
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
תקבולים על חשבון אופציות הניתנות
להמרה לאגרות חוב בחברה מאוחדת
הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות
להמרה ,נטו
פרעון אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות
להמרה

)(627
1,677
)(1,526
162
)(104
)(14

175
738
)(895
)(54
)(60

140
1,137
)(982
162
)(26
)(14

125
510
)(496
)(54
)(3

)(10
1,102
)(1,108
12
)(151
)(128

21

7
-

21

7
-

7
-

59

-

59

-

-

1,709

386

292

-

509

)(71

)(21

)(25

)(21

)(48

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

1,286

276

764

68

185

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים בחברות
מוחזקות אוטונומיות

7

5

7

)(1

2

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

625

)(154

569

)(112

)(43

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה

545

588

601

546

588

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

1,170

434

1,170

434

545

*(

סווג מחדש.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

9

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
ל 6-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
2004
2005
2004
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים
)א(

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
(* 2004
מבוקר

התאמות הדרושות כדי להציג
את תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בתזרימי מזומנים:
פחת ,אזילה ,הפחתות וירידת
ערך נכסים
מסים נדחים ,נטו )(1
ירידה בהתחייבויות בשל סיום
יחסי עובד-מעביד ,נטו
ירידת )עליית( ערך הלוואות
שניתנו ,נטו
רווח ממימוש רכוש קבוע,
מקרקעין והשקעות ,נטו
חלק הקבוצה ברווחים בלתי
מחולקים של חברות
ושותפויות כלולות ,נטו )(2
עליית ערך ניירות ערך ופקדונות,
נטו
עליית )ירידת( ערך התחייבויות
לזמן ארוך ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות
מאוחדות

166
16

139
35

97
14

82
11

295
48

)( 3

-

-

-

-

-

)( 6

6

)( 4

)( 2

)(139

)(87

)(113

)(77

)(139

)(27

)(44

)(21

)(25

)(148

)( 4

)(29

)( 1

-

)(30

69

16

67

21

)( 6

89

72

37

44

159

שינויים בסעיפי רכוש
והתחייבויות:
עלייה בלקוחות
עלייה בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה בהתחייבויות לספקים
ולנותני שרותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות
) (1כולל השפעה מצטברת
לתחילת שנה בשל שינוי
שיטה חשבונאית
) (2לאחר ניכוי דיבידנדים
שהתקבלו

*(

)(569
)(64
81

)(329
)(29
)(23

)(609
)(28
)(160

)(280
)(18
)(24

)(215
)(30
)(63

240
16

103
51

496
44

206
4

166
67

)(129

)(131

)(171

)(60

102

-

20

-

-

20

46

1

-

-

8

סווג מחדש.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

10

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 6-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
2004
2005
2004
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים
)ב (

רכישת פעילויות וחברות
שאוחדו לראשונה
גרעון בהון החוזר )הון חוזר(,
נטו )למעט מזומנים(
רכוש קבוע ,מקרקעין ,השקעות
ורכוש אחר
מוניטין
התחייבויות לזמן ארוך

)ג (

)(196

140

)(196

140

226

)(154
53

)(270
)(28
54

)(154
53

)(270
)(28
54

)(900
)(255
545

)(297

)(104

)(297

)(104

)(384

פעילויות מהותיות שלא במזומן
רכישת פעילות בית זיקוק
באשראי
עלייה בסעיף השקעות בחיפושי
נפט וגז כנגד התחייבויות
חייבים בגין מימוש מטוס
ומקרקעין להשכרה
ירידה בהכנסות ריבית מראש
כנגד ירידה בפקדונות
דיבידנד למיעוט בחברה
ושותפות מאוחדות
דיבידנד שהוכרז
המרת אגרות חוב למניות
החברה

*(

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
(* 2004
מבוקר

16

-

16

-

-

-

21

-

21

-

10

59

10

59

-

-

14

-

14

-

85

-

85

-

-

43

-

43

-

-

47

-

47

-

-

סווג מחדש.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

11

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :1

כללי
דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  30ביוני 2005 ,ולתקופות של שישה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  -דוחות כספיים ביניים( .יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות
הכספיים השנתיים המבוקרים של הקבוצה ליום  31בדצמבר 2004 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך
ולבאורים אשר נילוו אליהם )להלן  -הדוחות השנתיים(.

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים
לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות מספר  14של המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות ,וכן בהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל.1970-
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים זהים
לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.

ב.

להלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של המטבעות העיקריים שבהם עוסקת הקבוצה:
מדד המחירים
לצרכן
בישראל *(
נקודות

ליש"ט

שער החליפין היציג של
 100יין
דולר
דולר
יפני
ארה"ב
קנדי
ש"ח

אירו

ליום
 30ביוני2005 ,
 30ביוני2004 ,
 31בדצמבר2004 ,

שיעור העלייה
)הירידה(
בתקופה
יוני 2005
) 6חודשים(
יוני 2005
) 3חודשים(
יוני 2004
) 6חודשים(
יוני 2004
) 3חודשים(
דצמבר 2004
) 12חודשים(
*(

108.0
107.7
107.4

8.1966
8.1472
8.3075

3.7110
3.3444
3.5787

%

4.574
4.497
4.308

4.131
4.129
4.201

5.527
5.466
5.877

%

0.5

)(1.3

3.7

6.2

)(1.7

)(6.0

1.1

)(0.1

3.2

4.9

1.3

)(2.2

1.4

3.8

)(1.9

2.7

0.8

)(1.2

1.5

)(1.9

)(3.5

)(0.7

)(5.3

)(1.3

1.2

5.8

5.0

)(1.6

2.6

6.2

המדד לפי בסיס ממוצע .100 = 2000

12

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ג.

תקן חשבונאות חדש שפורסם לאחרונה
בחודש יולי  2005פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר - 22
"מכשירים פיננסיים :גילוי והצגה" )להלן  -התקן(.
תקן זה קובע כללים לגבי הצגה של מכשירים פיננסיים ומפרט את הגילוי הנאות הנדרש בגינם
בדוחות הכספיים .כללי ההצגה מתייחסים לסיווג מכשיר פיננסי או החלקים המרכיבים אותו בעת
ההכרה הראשונית כהתחייבות פיננסית ,נכס פיננסי או מכשיר הוני ,לסיווג של ריבית ,דיבידנדים,
הפסדים ורווחים הקשורים להם ולתנאים שבהתקיימם יש לקזז נכס פיננסי והתחייבות פיננסית.
תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר 2006 ,או לאחר מכן.
בהתאם לתקן החדש מכשירים פיננסיים מורכבים ,הכוללים הן רכיב של הון והן רכיב של
התחייבות )כדוגמת אגרות חוב להמרה( ,יפוצלו לרכיב הוני ולרכיב התחייבותי וכל רכיב יוצג
בנפרד בהתאם להוראות התקן וזאת לעומת הכללים כיום אשר לפיהם מכשיר כאמור מוצג כולו
כמכשיר התחייבותי אחד או כמכשיר מעין הוני אחד )על פי סבירות ההמרה( .כמו כן ,עלויות
עסקה )בניכוי כל הטבת מס קשורה( הנובעות מעסקה הונית מטופלות כהפחתה מההון העצמי
ועלויות עסקה בגין התחייבות פיננסית מופחתות מההתחייבות הפיננסית ומובאות בחישוב
שיעור הריבית האפקטיבית.
התקן החדש מרחיב את ההגדרה של התחייבות פיננסית ,כך שיתכן שמכשירים פיננסיים,
הנחשבים כמכשירים הוניים לפי הכללים כיום ,יחשבו בהתאם לתקן החדש כהתחייבויות
פיננסיות .בנוסף ,התקן מבטל את ההוראות שנקבעו בגילויי דעת  48ו 53-של לשכת רואי חשבון
בישראל ,לפיהן על חברה מחזיקה ליצור בספריה הפרשה להפסד צפוי עקב ירידה בשיעור החזקה
כתוצאה ממימוש ניירות ערך המירים בחברה המוחזקת )להלן  -הפרשה להפסד(.
יישום התקן יבוצע בדרך של "מכאן להבא" .מספרי השוואה המוצגים בדוחות הכספיים לתקופות
המתחילות במועד תחילת התקן לא יוצגו מחדש .מכשירים פיננסים שהונפקו לפני מועד תחילת
התקן יסווגו ויוצגו בהתאם להוראות התקן ממועד תחילתו .מכשירים פיננסים מורכבים ,אשר
הונפקו בתקופות קודמות וטרם הומרו או נפדו עד למועד תחילת התקן ,יסווגו למרכיביהם ויוצגו
בהתאם החל ממועד תחילת התקן .הפרשה להפסד הכלולה בדוחות הכספיים של חברה מחזיקה
במועד תחילת התקן ,תבוטל במועד זה בדרך של השפעה מצטברת.
הקבוצה בוחנת את השפעת התקן החדש על המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים
שלה ,אך אין באפשרותה בשלב זה ,לאמוד את ההשפעה כאמור.

באור - :3

השקעה בחברות מוחזקות ואחרות
א.

) (1

במהלך חודש יוני  2005השלימה חברה מאוחדת דלק נדל"ן בע"מ )להלן  -דלק נדל"ן(
הנפקה לציבור של ניירות ערך כדלקמן:
.1

 8,200,000מניות רגילות.

.2

 49,200אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ג'( בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת,
העומדות לפרעון ב 4-תשלומים שנתיים שווים ביום  30במאי של כל אחת מהשנים
 2008עד  .2011אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית
בשיעור של  6%אשר משולמת פעמיים בשנה ביום  30במאי ו 30 -בנובמבר של כל
שנה החל מיום  30בנובמבר 2005 ,ועד ליום  30במאי .2011 ,אגרות החוב ניתנות
להמרה למניות רגילות של דלק נדל"ן עד ליום  14במאי ,2011 ,באופן שבתקופה
ממועד רישום אגרות החוב למסחר ועד ליום  30במאי ,2008 ,כל  29.65ש"ח ערך
נקוב אגרות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה אחת של דלק נדל"ן ,ובתקופה שמיום
 31במאי 2008 ,ועד ליום  15במאי 2011 ,כל  34.25ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנות
להמרה למניה רגילה אחת של דלק נדל"ן )כפוף להתאמות(.
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השקעה בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
.3

 49,200אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'( בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת,
העומדות לפרעון ב 6-תשלומים שנתיים שווים ביום  30במאי של כל אחת מהשנים
 2007עד  .2012אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית
בשיעור של  6%אשר משולמת פעמיים בשנה ביום  30במאי ו 30 -בנובמבר של כל
שנה החל מיום  30בנובמבר 2005 ,ועד ליום  30במאי.2012 ,

.4

 1,640,000כתבי אופציה )סדרה  ,(1הניתנים למימוש לאגרות חוב )סדרה ג'( של דלק
נדל"ן עד ליום  7ביולי  ,2005באופן שכל כתב אופציה )סדרה  (1יהא ניתן למימוש ל100-
ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ג'( תמורת תשלום במזומן של  92.6ש"ח צמוד
למדד המחירים לצרכן.

.5

 3,280,000כתבי אופציה )סדרה  ,(2הניתנים למימוש לאגרות חוב )סדרה ד'( של דלק
נדל"ן החל מיום רישומם למסחר ועד ליום  7ביולי  2005ועד בכלל ,באופן שכל כתב
אופציה )סדרה  (1יהא ניתן למימוש ל 100-ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ד'(
תמורת תשלום במזומן של  92.6ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.

סך התמורה המיידית שקיבלה דלק נדל"ן תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של כ 284-מליוני
ש"ח )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 15-מליוני ש"ח( ,והיא יוחסה לניירות הערך
שהונפקו בהתבסס על יחס שווים בבורסה בשלושת ימי המסחר הראשונים ,כאשר 124
מליוני ש"ח יוחסו למניות 51 ,מליוני ש"ח יוחסו לאגרות חוב )סדרה ג'( 51 ,מליוני ש"ח
יוחסו לאגרות חוב )סדרה ד'( 20 ,מליוני ש"ח יוחסו לכתבי אופציה )סדרה  (1ו 38-מליוני
ש"ח יוחסו לכתבי אופציה )סדרה .(2
) (2

בתקופה מיום ההנפקה ועד ליום  30ביוני 2005 ,מומשו  390,450כתבי אופציה )סדרה  (1ל-
 39,045אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב להמרה )סדרה ג'( תמורת סך של  36מליוני ש"ח ו-
 786,287כתבי אופציה )סדרה  (2לכ 78,629 -אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'(
תמורת סך של כ 73 -מליוני ש"ח.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  7ביולי ,2005 ,מומשה יתרת כתבי האופציה כאשר 1,249,550
כתבי אופציות )סדרה  (2מומשו ל 124,955-אלפי ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב להמרה
)סדרה ג'( תמורת סך של  114מליוני ש"ח ו 2,493-כתבי אופציות )סדרה  (2מומשו
ל 249,371-אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'( תמורת סך של כ 230-מליוני ש"ח.
סך תמורת ההנפקה בגין כל ניירות הערך שהוצעו בתשקיף של דלק נדל"ן )לרבות מימושי
האופציות( הסתכמה לסך של כ 737-מליוני ש"ח )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ18-
מליוני ש"ח(.

) (3

בהמשך לאמור בבאור 20ב') (5לדוחות השנתיים נחתם ביום  30במאי 2005 ,הסכם בין
הקבוצה ודלק נדל"ן מצד אחד לבין מבטחים מוסד לביטחון סוציאלי של העובדים )להלן -
מבטחים( מצד שני ,לפיו תמיר מבטחים את יתרת אגרות החוב שבידה )כ 67-מליוני ש"ח(
למניות דלק נדל"ן לפי שער המניה כפי שנקבע בתשקיף דלק נדל"ן ) 24.4ש"ח למניה(
בניכוי הנחה של  21.52) 11.8%ש"ח למניה( .בהתאם לכך ,הנפיקה דלק נדל"ן למבטחים
ערב ההנפקה לציבור  3,126,265מניות רגילות של דלק נדל"ן .כמו כן ,נקבע כי לצורך
התחשבנות כספית שתיערך בין הצדדים ,ייקבע שער ההמרה לפי הממוצע של שער מניות
דלק נדל"ן בבורסה במשך  30ימי המסחר הראשונים של המניה בניכוי הנחה של .10.72%
ביום  24ביולי) 2005 ,בתום  30ימי המסחר הראשונים( היה שער המניה הממוצע 14.31
ש"ח ולאחר הנחה של  ,10.72%כ 12.75 -ש"ח .בהתאם לשער ההמרה החדש שנקבע כאמור
בין מבטחים ודלק נדל"ן נערכה התחשבנות כספית על פיה שילמה דלק נדל"ן למבטחים סך
של כ 27-מליוני ש"ח .יתרת ההתחייבות בגין אגרות החוב בסך של כ 40-מליוני ש"ח נזקפה
להונה של דלק נדל"ן.
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השקעה בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
כתוצאה מההנפקות כאמור ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן לכ) 80%-בהנחת דילול
מלא צפוי שיעור ההחזקה לרדת לכ .(75%-הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקות האמורות
הסתכם לסך של כ 110-מליוני ש"ח )כולל מימוש יתרת זכות נדחית בסך של כ 24-מליוני ש"ח,
ראה באור 20ב') (5לדוחות השנתיים( כאשר סך של כ 93-מליוני ש"ח נזקף לדוח רווח והפסד
ברבעון השני של שנת  2005במסגרת סעיף רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות.
היתרה בסך של כ 17-מליוני ש"ח תכלל בדוח רווח והפסד ברבעון השלישי של שנת  2005לאור
קביעת מחיר ההנפקה הסופי למבטחים כאמור לעיל.
ב.

במהלך חודש מאי  2005השלימה חברה מאוחדת ,גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן  -גדות(
הנפקה לציבור של מניות ואגרות חוב הניתנות להמרה למניות גדות )סדרה א'( בבורסה לניירות
ערך בתל-אביב.
במסגרת ההנפקה ,הונפקו לציבור  1,231,000מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת
וכן כ 80,754 -אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנות להמרה למניות ,רשומות על שם )סדרה
א'( בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת אשר תעמודנה לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים
בחודש יוני של כל אחת מהשנים  .2008-2009אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של
 4.45%אשר תשולם בחודשים יוני ודצמבר של כל שנה החל מיום  1בדצמבר 2005 ,ועד 1
ביוני .2009 ,אגרות החוב צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן וניתנות להמרה במניות
גדות באופן שעד ליום  30בנובמבר 2006 ,כל  50ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנים להמרה
למניה רגילה בת  0.1ש"ח ערך נקוב ומיום  1בדצמבר 2006 ,ועד ליום  16במאי 2009 ,כל 60
ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנים להמרה למניה רגילה בת  0.1ש"ח ערך נקוב .יחס המרת
אגרות החוב למניות כפוף להתאמות )בגין חלוקת דיבידנד ,חלוקת מניות הטבה וכדומה(
כמפורט בתנאי אגרות החוב .סך התמורה שקיבלה גדות בעד ההנפקה הסתכמה בכ119 -
מליוני ש"ח )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 6-מליוני ש"ח( כאשר סך של כ 80 -מליוני
ש"ח מתוכם יוחס להנפקת אגרות חוב והיתרה יוחסה למניות .תמורת ההנפקה יוחסה בין
המניות ואגרות החוב להמרה בהתבסס על יחס שווים בבורסה בשלושת ימי המסחר
הראשונים.
כתוצאה מההנפקה כאמור ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בגדות לכ) 64%-בהנחת דילול
מלא של מימוש אגרות החוב וכתבי האופציה שהוענקו לעובדי גדות צפוי שיעור ההחזקה
לרדת לכ .(55% -הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקה הנ"ל הסתכם בסך של כ 10-מליוני
ש"ח ,אשר נכלל בסעיף רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות.

ג.

ביום  13במרס 2005 ,הושלמה עסקה לפיה רכשה דלק השקעות ונכסים בע"מ )להלן  -דלק
השקעות(  9.99%מההון המונפק של מנורה החזקות בע"מ )להלן  -מנורה( וזאת בדרך של הנפקה
פרטית של מנורה בתמורה לסך של כ 44-מליוני דולר )כ 191-מליוני ש"ח( .בנוסף לכך ,קיבלה דלק
השקעות אופציה )הניתנת למימוש במשך תקופה של כ 18-חודשים( לרכוש כ 5%-נוספים מהון
המניות המונפק והנפרע של מנורה בתמורה לסך של כ 22-מליוני דולר .ההשקעה מוצגת בספרי
הקבוצה כהשקעת קבע על פי שיטת העלות.

ד.

ביום  28בפברואר 2005 ,הושלמה עסקה במסגרתה מכרו שגריר שירותי גרירה בע"מ )אשר
מוחזקת בשיעור של  33.3%על ידי חברה מאוחדת( וחברה בת בבעלות מלאה של שגריר )להלן
ביחד  -שגריר( ,לפוינטר )מבית עדן טלקום( בע"מ )להלן  -הרוכשת( ,את כל פעילות שגריר בתחום
שרותי גרירת הרכב ,תיקוני דרך ורכב חלופי ואת כל הנכסים וההתחייבויות בקשר עם פעילות זו.
התמורה נטו בגין העסקה )לאחר ניכוי התאמות שנקבעו בהסכם( עמדה על סך של כ 188-מליוני
ש"ח ,אשר שולמו במועד השלמת העסקה )סך של  40מליוני ש"ח מתוך התמורה מומן באמצעות
הלוואה שניתנה על ידי שגריר לרוכשת( .כתוצאה מעסקה זו כללה החברה המאוחדת רווח בסך
של כ 46-מליוני ש"ח )חלק הקבוצה כ 28-מליוני ש"ח(.
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השקעה בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
במסגרת הסכם המכירה העניקה נקסוס מערכות טלוקיישין בע"מ ,החברה האם של הרוכשת,
)להלן  -נקסוס( לשגריר אופציה לרכוש מנקסוס עד  25מליוני מניות רגילות בנות  0.03ש"ח ערך
נקוב כל אחת של נקסוס הרשומות למסחר בארה"ב .האופציה ניתנת למימוש החל ממועד
השלמת העסקה עד לתום תקופה בת  24חודשים ממועד ההשלמה .מחיר המימוש של כל אופציה
למניה הינו  0.18דולר ארה"ב )בכפוף להתאמות כמבואר בכתב האופציה(.
ה.

כמפורט בבאור  (a)5לדוחות הכספיים של מת"ב  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן  -מת"ב(
ליום  30ביוני 2005 ,המצורפים לדוחות כספיים אלו ,בחודש אפריל  ,2005מכרה מת"ב לפרטנר
תקשורת בע"מ )להלן  -פרטנר( כ 80%-ממניות פרטנר שהוחזקו על ידה בתמורה לכ 250-מליוני ש"ח.
הרווח שנבע למת"ב כתוצאה מהמכירה הנ"ל )לרבות בגין הסדר שהושג עם שלטונות מס הכנסה
באשר לחבות המס בקשר למכירת מניות פרטנר( הסתכם בכ 170-מליוני ש"ח .הרווח שנבע לקבוצה
כתוצאה מהאמור לעיל ,בהתחשב ביתרת עודף העלות שיוחסה להשקעת מת"ב בפרטנר ,הסתכם
בכ 7-מליוני ש"ח.

ו.

בדוח הסקירה לדוחות הכספיים ליום  30ביוני 2005 ,של החברה הכלולה חוף הכרמל נופש
ותיירות  89בע"מ )להלן  -חוף הכרמל( מפנים רואי חשבון את תשומת הלב למצבה הכספי של
חוף הכרמל ותלותה בהמשך מימון פעילותה ,בעיקר על ידי תאגידים בנקאיים.
נכון ליום  30ביוני 2005 ,לחוף הכרמל גרעון בהון העצמי בסך של כ 120-מליוני ש"ח וגרעון בהון
החוזר בסך של כ 311-מליוני ש"ח .בניית מלונות הדירות אלמוג ופנינה )אשר מהווים את נכסיה
העיקריים של חוף הכרמל( ,ממומנת בעיקר על ידי תאגיד בנקאי במסגרת הסכמי ליווי פיננסי,
אשר יתרת האשראי במסגרת הסכמים אלו מסתכמת לתאריך המאזן בכ 371-מליוני ש"ח ,וכן
באמצעות העמדת אשראי לזמן ארוך ולזמן קצר מבעלי עניין ,שיתרתו לתאריך המאזן מסתכמת
לסך של כ 36-מליוני ש"ח )חלק דלק נדל"ן כ 9.8-מליוני ש"ח(.
המשך פעילותה העסקית של חוף הכרמל מותנה בהמשך העמדת אשראי בעיקר מתאגידים
בנקאיים .להערכת הנהלת חוף הכרמל המתבססת ,בין היתר ,על הסכמי הליווי הפיננסי עם
התאגיד הבנקאי האמור ,ועל ערבות מתמדת שהעמידו בעלי עניין לטובת התאגיד הבנקאי
האמור ,תוכל חוף הכרמל לעמוד בהתחייבויותיה ולהמשיך בפעילותה.
באשר לערבויות שהעמידה דלק נדל"ן לחוף הכרמל  -ראה באור 23ב') (5לדוחות השנתיים.

ז.
באור - :4

הקבוצה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברה הכלולה מת"ב.

התחייבויות תלויות
א.

.1

בשנים קודמות הוגשו לבתי משפט שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים
מהותיים נגד חברה כלולה ,החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ )להלן  -אמישראגז(
וחברות גז נוספות.
בתביעה אחת ,הדנה בהפרה ,כביכול ,של התחייבות מצד אמישראגז לבצע בדיקות
בטיחות ,דחה בית המשפט את המרכיב הכספי של הבקשה ואישר הגשת תביעה ייצוגית
למתן פסק דין הצהרתי בנוגע לזכאותם של לקוחות לתבוע מאמישראגז את כל הסכומים
ששולמו על ידם במקרים בהם לא בוצעו בדיקות הבטיחות .על החלטה זו הוגש ערעור
לבית המשפט העליון על ידי הנתבעות.
בתביעה שניה ,בה טוענים התובעים כי גביית התשלומים החודשיים הקבועים מלקוחות,
שלהם מערכת גז מרכזית ,מהווה הפרה של הסכם ,טרם ניתנה החלטה על ידי בית המשפט.
הסכום הנתבע מאמישראגז במסגרת תביעה זו הינו כ 200-מליוני ש"ח.
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התחייבויות תלויות )המשך(
.2

בחודש דצמבר  2003הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בקשה לאישור תביעה
ייצוגית נוספת כנגד אמישראגז ושלוש חברות גז נוספות .סכום התביעה כולה מסתכם ב1-
מיליארד ש"ח .התביעה הסתמכה על אפשרות כי תוגש תביעה כנגד הנתבעות על ידי
הממונה על ההגבלים העסקיים בחשד לקיום קרטל ולתאום מחירים ביניהן בשנים
.1994-1999

.3

שלטונות המס הוציאו לאמישראגז צווים בגין שנים קודמות ,אשר לגביהם עירערה
אמישראגז לבית המשפט המחוזי שדחה את הערעור ובעקבותיו הגישה אמישראגז ערעור
לבית המשפט העליון.

להערכת הנהלת אמישראגז לא ניתן בשלב זה לאמוד את ההשפעה ,אם בכלל ,של ההליכים האמורים
על עסקי אמישראגז.
באשר לתהליך הבוררות בעניין מחלוקת הקיימת בין אמישראגז ומחלקי גז ,בחודש מרס 2005
הגיעו הצדדים לפשרה אשר קיבלה אישור של בית המשפט .החבות של אמישראגז כלפי מחלקי
הגז על פי הסכם הפשרה ,אינה שונה מהותית מההפרשה שנעשתה בדוחותיה הכספיים.
השקעתה של הקבוצה באמישראגז מסתכמת ביום  30ביוני 2005 ,לסך של כ 127-מליוני ש"ח.
ב.

כנגד גדות ואחרים הוגשו תביעות משפטיות המסתכמות לכדי מאות מליוני ש"ח המתייחסות
לפעילות גדות באזור נחל הקישון )לפרטים ראה באור 23א') (4לדוחות השנתיים(.
התביעות הנ"ל מצויות בשלבים מקדמיים ביותר .חלק מן התיקים טרם התחילו להתברר למעשה
וחלקם נמצאים בשלבים של קיום הליכים מקדמיים בלבד.
טרם קוימו ישיבות הוכחות בתיקים ,ובמרבית התיקים טרם הוגשו מלוא חוות הדעת והתצהירים
מטעם הצדדים .מעבר לכך ,קיימות בתביעות האמורות מחלוקות עובדתיות קשות וכן קיימות
עובדות רבות הצריכות להכרעה בתיקים האמורים שאינן מצויות בידיעתה של גדות .בנוסף,
המורכבות והבעייתיות של ההליכים האמורים הינה רבה ביותר והיא נובעת ,בין היתר ,מכך שרוב
התביעות מתייחסות לאירועים המתמשכים עשרות שנים ,כמות הגופים המעורבים הינה רבה
ביותר ,לרבות המדינה ורשויות מקומיות ,כך שלא ניתן להעריך את האחריות ואת חלקו של כל
גוף בתביעות ,וקיים קושי מדעי לקבוע את מידת הקשר הסיבתי בין הזרמת השפכים לבין הנזקים
שנגרמו לטענת התובעים .יועציה המשפטיים של גדות בדיעה כי ,לאור כל האמור לעיל ,לא ניתן
בשלב זה להעריך את הסיכון לגדות כתוצאה מן התביעות וההליכים הנ"ל .יחד עם זאת ,לדעתם,
בשלב זה נראה כי ביחס לחלק מהתביעות וההליכים האמורים הסיכוי שגדות תחוייב בסכום
מהותי אינו קרוב לוודאי .הנהלת גדות בדיעה ,לאור כל גורמי אי הוודאות הקיימים במכלול
התביעות וההליכים הנ"ל ובשל מורכבותם והקשיים הקיימים בהם ,כי בשלב זה לא ניתן להעריך
את סיכויי התביעות וההליכים האמורים ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגינם.

ג.

כנגד מת"ב ואחרים הוגשו בתקופות קודמות מספר תביעות משפטיות ,לרבות בקשות להכרה
בחלקן כתובענות ייצוגיות אשר מסתכמות בסכומים מהותיים )מאות מליוני ש"ח( .התביעות
מתייחסות בחלקן לגובה דמי המנוי אותם גבתה מת"ב ממנוייה ,אי חיבור ישובי פריפריה
לרשתות הכבלים ,אי מילוי תנאי המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין באשר לשידורו של ערוץ
מסויים ,תביעות בנושא הפרה ,לכאורה ,של זכויות יוצרים של מפיקים שונים והפרת הסכמים
לרכישת זכויות שידור שונות ועוד.
לדעת הנהלת מת"ב ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,לא ניתן להעריך בשלב זה
את סיכויי מרבית התביעות הנ"ל ,ולפיכך לא נכללו הפרשות בגין מרבית התביעות בדוחות
הכספיים של מת"ב .לפרטים נוספים ,ראה באור  4לדוחות מת"ב המצורפים לדוח זה.
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פעילות בתחום הדלקים ובית זיקוק
א.

רכישת פעילות בית זיקוק בארה"ב
בהמשך לאמור בבאור 9י') (10לדוחות השנתיים ,בחודש אפריל  2005השלימה  DELEK USעסקה
לרכישת בית זיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי במדינת טקסס ,ארה"ב .הרכישה בוצעה באמצעות
חברה בת בבעלות מלאה ) Delek Refining Inc.להלן  -דלק זיקוק( .רכישת בית הזיקוק והצנרת
הסתכמה בכ 72-מליוני דולר )כ 316-מליוני ש"ח(.
ההקצאה של עלות הרכישה לנכסים והתחייבויות של הפעילות הנרכשת הינה כדלקמן:
מליוני ש"ח
157
262
115
)(165
)(53

רכוש קבוע
מלאי
מלאי בדרך ונכסים אחרים
ספקים ויתרות זכות אחרות
התחייבויות בגין איכות סביבה

316
להערכת  DELEK USבמשך  5השנים הקרובות יהיה צורך להשקיע סכום של כ 70-עד  90מליוני
דולר לצורך שיפורים בנכס הנרכש.
באשר למימון שגייסה  DELEK USבקשר לרכישה הנ"ל ,ראה באור 8ה'.
באשר לתוצאות פעולות בית הזיקוק ,ראה באור  - 11מידע בדבר מגזרים עסקיים.
מלאי
מלאי נפט גולמי ומוצרים מוערך לפי העלות או שווי השוק ,כנמוך שבהם ,כאשר העלות נקבעת
לפי שיטת "ממוצע משוקלל רבעוני" .עלות המוצרים כוללת הוצאות ייצור.
התחייבויות בגין איכות הסביבה
דלק זיקוק כפופה להוראות חוק ,רגולציה ,תקנות ,היתרים ופיקוח מתחום איכות הסביבה,
הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה ,ברמה הפדרלית ,המדינתית והמקומית.
הוראות אלה נוגעות לכלל פעילותה של דלק זיקוק ,הן בתחום הזיקוק ומוצרי הנפט אותם היא
מייצרת ,והן בתחום ההובלה )צינור הנפט( .החקיקה בתחום איכות הסביבה הינה מורכבת ,היא
משתנה ומתעדכנת באופן תדיר.
עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה לפעילותה של דלק זיקוק נוגעת בנושאים של
איכות האויר ,איכות השפכים הנוזליים ,פסולת מוצקה/רעילה ומניעת זיהום קרקע ומי תהום.
דלק זיקוק כוללת בחשבונותיה הפרשה בגין עלויות צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים
סביבתיים .ההפרשה נרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי ) (Probableכי נוצרה התחייבות וניתן
לאמוד בצורה סבירה את סכומה .ההתחייבויות בגין איכות הסביבה מייצגות הערכה של העלויות
הכרוכות בבדיקה ותיקון של הזיהומים שנוצרו.
הערכת ההנהלה מבוססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומים ,הטכנולוגיה הקיימת
לטיפול בהם וסקירת תקנות איכות הסביבה המתייחסות .התחייבויות בגין איכות הסביבה נצברות
לרוב לא יאוחר ממועד השלמת הסקר בדבר אופן הטיפול .ההפרשה בגין התחייבויות אלו מותאמת
בעת שמתקבל מידע נוסף ,או בעת שינוי בנסיבות .עלויות לרכישת ציוד הנדרש לצורך טיפול שוטף
במפגעים סביבתיים נזקפות לרכוש קבוע.
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פעילות בתחום הדלקים ובית זיקוק )המשך(
כנגד הבעלים הקודמים של בית הזיקוק וצינור הנפט התנהלו שתי חקירות מצד רשויות איכות סביבה
בקשר עם זיהומים שהתגלו באדמה ובמי התהום בסביבת בית הזיקוק וצינור הנפט .למועד הרכישה
של בית הזיקוק ,הליך הניקוי והטיהור של הזיהומים האמורים טרם הסתיים.
במסגרת רכישת בית הזיקוק וצינור הנפט ,נטלה על עצמה דלק זיקוק את החבות בקשר לזיהומים
הקיימים ,אשר החקירה והליכי הניקוי והטיהור שלהם עדיין נמשכים ,כמו גם את ההתחייבויות שהיו
מוטלות על הבעלים הקודמים בשל הזיהומים האמורים ,בסכום המוערך על ידי דלק זיקוק בסך של
כ 12.1-מליוני דולר .דלק זיקוק אינה זכאית לשיפוי מאת הבעלים הקודמים בגין נזקי איכות הסביבה
שהיו ידועים לה בעת הרכישה ,אולם זכאית היא לשיפוי מוגבל )בסכום ובזמן( בגין הוצאות שעשויות
להיגרם לה בעתיד כתוצאה מגילוי של נזקי איכות סביבה שנגרמו עובר לרכישה של בית הזיקוק על
ידה ,אך לא היו ידועים באותה עת.
עוד יצוין כי דלק זיקוק רכשה פוליסה לביטוח נזקי איכות סביבה ),(Environmental Insurance Policy
המכסה נזקי איכות סביבה מסוימים העשויים להתגלות בעתיד.
ב.

באור - :6

במהלך הרבעון השני של שנת  2005מכרה  DELEK USתחנת תדלוק בתמורה לכ 3-מליוני דולר )כ14-
מליוני ש"ח( .הרווח שנבע ממכירה זו הסתכם בכ 2-מליוני דולר )כ 10-מליוני ש"ח( והוא נכלל בסעיף
הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד.

פעילות בתחום הנדל"ן
א.

ביום  12באפריל 2005 ,התקשרו חברות מאוחדות של דלק נדל"ן )להלן  -המוכרות( במזכר הבנה עם
צד שלישי )להלן  -הקונים( ,לפיו הקונים מציעים לרכוש מהמוכרות  55%מהחזקות המוכרות בחברות
זרות )להלן  -המניות( המחזיקות במלוא זכויות הבעלות בתשעה נכסי נדל"ן מניבים באנגליה )להלן -
הנכסים( מתוך  11נכסי נדל"ן מניבים באנגליה אשר בבעלות דלק נדל"ן.
התמורה במזומן נטו למוכרות בגין המניות ,כפי שנקבעה במזכר ההבנה ,תעמוד על סך של כ19.8-
מליוני ליש"ט )כ 162-מליוני ש"ח( .התמורה בגין המניות נקבעה בהתבסס על שווי נכסים של כ-
 120מליוני ליש"ט )כ 984-מליוני ש"ח( ,בניכוי התחייבויות ,לתאגיד פיננסי בסך של כ 84-מליוני
ליש"ט )כ 688-מליוני ש"ח( .בנוסף סוכם כי ,המוכרות והקונים יתקשרו בהסכם על בסיס תוכנית
עסקית שגובשה והוסכמה לניהול הנכסים.
בהתבסס על מזכר ההבנות הנ"ל התקשרו הצדדים ,לאחר תאריך המאזן ,ביום  15ביולי,2005 ,
והשלימו את ביצוען של העסקאות הבאות:
.1

מכירת כל הזכויות בחמישה נכסי נדל"ן מניבים באנגליה לצדדים שלישיים.

.2

מכירת  55%מהבעלות והשליטה בארבע חברות זרות המחזיקות בנכסי נדל"ן מניבים באנגליה
לקונים .במקביל לביצוע המכירה ,התקשרו המוכרות עם הקונים בהסכם בעלי מניות הכולל,
בין היתר ,הגנה על זכויות המיעוט של החברות הבנות המוכרות וכן את אימוצה של תוכנית
עסקית לניהול ופיתוח של נכסי הנדל"ן.

.3

ביצוע יחד עם הקונים של ארבעה נכסי הנדל"ן המוחזקים במשותף בסמוך לאחר המכירה של
מימון מחדש ).(Refinancing

כתוצאה מהשלמת עסקת מכירת חמשת נכסי הנדל"ן ומכירת  55%מהבעלות והשליטה בארבעת
החברות כאמור לעיל ,נבע לקבוצה רווח בסך של כ 62-מליוני ש"ח )כ 46-מליוני ש"ח לאחר מס( אשר
יכלל בדוח רווח והפסד ברבעון השלישי של שנת .2005
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פעילות בתחום הנדל"ן )המשך(
ב.

ביום  1באפריל 2005 ,השלימה חברה כלולה ,המוחזקת על ידי חברה מאוחדת של דלק נדל"ן בשיעור
של כ ,40%-רכישת שבע חברות זרות שבבעלותן שבעה נכסים מניבים במערב גרמניה .בתמורה
לרכישת החברות שילמה החברה הכלולה סך של כ 282-מליוני אירו .כל הנכסים מושכרים לחברת
דויטשה טלקום לתקופות שמסתיימות ביום  31בדצמבר.2019 ,
דמי השכירות השנתיים מסתכמים לסך של כ 20-מליוני אירו כאשר דמי השכירות גדלים בשיעור של
 1.5%בכל שנה עד שנת  2010ולאחר מכן גדלים בשיעור של  1.2%כל שנה 93% .מההשקעה של
החברה הכלולה מומן באמצעות הלוואה מבנק מקומי.
השקעות החברה המאוחדת של דלק נדל"ן בחברה הכלולה הסתכמו לסך של  10.8מליוני אירו )כ61-
מליוני ש"ח( והן נעשו באמצעות הלוואות בעלים.

ג.

באור - :7

באור - :8

ביום  29במרס 2005 ,השלימה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן מכירה של זכויותיה ) (75%בנכס
באנגליה ,אשר משמש כמרכז לוגיסטי של חברת אריקסון .הנכס נמכר בתמורה כוללת של  22מליוני
ליש"ט )כ 181-מליוני ש"ח( ולחברה המאוחדת של דלק נדל"ן נבע רווח לפני מס של כ 1.7-מליוני
ליש"ט )כ 15-מליוני ש"ח( אשר הוצג בסעיף הכנסות אחרות.

דיבידנד
א.

ביום  8במרס 2005 ,הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 78-מליוני ש"ח.
הדיבידנד שולם ביום  31במרס.2005 ,

ב.

ביום  30במרס 2005 ,הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 26-מליוני ש"ח.
הדיבידנד שולם ביום  3במאי.2005 ,

ג.

ביום  30במאי 2005 ,הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 43-מליוני ש"ח.
הדיבידנד שולם ביום  4ביולי.2005 ,

ד.

לאחר תאריך המאזן ,ביום  29באוגוסט ,2005 ,הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך
של כ 90-מליוני ש"ח.

אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
א.

ביום  9במרס 2005 ,הסתיים הליך גיוס המימון הפרוייקטלי לפיו הנפיקה דלק ואבנר ים תטיס בע"מ
)להלן  -ה ,(SPC-עבור משקיעים מוסדיים בארה"ב ,לפי  ,Rule 144Aאגרות חוב בהיקף כולל של 275
מליוני דולר )להלן  -אגרות חוב( ,מתוכם  175מליוני דולר בריבית קבועה בשיעור של  5.326%לשנה ו-
 100מליוני דולר בריבית משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של  1.1%לשנה.
ה SPC-הינה חברה ייעודית אשר הוקמה לצורך קבלת המימון החדש ,על ידי דלק השקעות ,דלק
קידוחים  -שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת )להלן ביחד  -הספונסרים( ,בהתאם
לחלקם היחסי בפרוייקט ים תטיס.
אגרות החוב הונפקו בהתבסס על חלקם של הספונסרים בתזרים המזומנים שינבע ממכירת גז טבעי
לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן  -חברת החשמל( על פי החוזה מחודש יוני .2002
סכום הגיוס הועמד על ידי ה SPC-לספונסרים בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב .יודגש כי
הספונסרים אינם ערבים זה לזה וכל אחד אחראי להחזר הסכום שנלקח על ידו.
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אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך )המשך(
אגרות החוב תפרענה בכל רבעון עד ליום  1באוגוסט 2013 ,בהתאם ללוח סילוקין שנקבע )אשר
מבוסס על הערכה של אספקת הגז הצפויה לחברת החשמל( .על אף האמור לעיל ,במקרה של
צריכה מוגברת של חברת חשמל מעבר לצפי ,ניתן יהיה לפרוע את אגרות החוב בריבית המשתנה
בפרעון מוקדם ,ללא עמלת פרעון מוקדם ,וזאת לאחר חלוף תקופה של שנתיים מיום הנפקת
אגרות החוב .מאידך ,אי פרעון אגרות החוב במועדים הקבועים בלוח הסילוקין שנקבע ,עקב
צריכה מופחתת של חברת חשמל ,לעומת הצפי ,בכפוף לעמידה במינימום מסויים ,לא ייחשב
כהפרה של אגרות החוב.
סך של כ 102-מליוני דולר מתמורת ההנפקה )בניכוי הוצאות הגיוס בסך של כ 7-מליוני דולר(,
שימש להחזר מימון הלוואות של הספונסרים מהבנקים הישראליים ,כ 64-מליוני דולר שימשו
לצורך העמדת הערבויות הנדרשות בהתאם לתנאי עסקאות ההגנה למחיר הגז ובהתאם להסכם
חברת החשמל ,כ 28-מליוני דולר שימשו "כרית בטחון" הנדרשת לצורך הדירוג והמימון והיתרה
למימון המשך ההשקעות הצפויות בפרוייקט "ים תטיס".
חלקה של דלק השקעות ושל דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת )שותפות מאוחדת( בהנפקה כאמור
מתסכם בסכום כולל )קרן( של כ 155-מליוני דולר ,בזה סך של כ 99-מליוני דולר בריבית קבועה
וסך של כ 56-מליוני דולר בריבית משתנה כמפורט לעיל.
להבטחת פרעון אגרות החוב שיעבדו הספונסרים וה SPC-את זכויותיהם במספר נכסים לרבות
חזקת אשקלון ורשיון הפעלת האסדה ,הסכם חברת החשמל ,פוליסות ביטוח ,מניות חברת ים
תטיס בע"מ )בעלת רשיון לצינור ההולכה( ,הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של ה) SPC-הכוללים
בין היתר את חשבון ההכנסות אשר אליו מופקדים תקבולים מחברת החשמל וחשבונות בהם
הופקדו כריות הבטחון הכוללות ,בין היתר ,כרית לשרות החוב וכרית לבניית תחנת הקבלה(.
יודגש כי אגרות החוב הינן ללא זכות חזרה ) (Non Recourseלספונסרים למעט זכות חזרה לנכסים
מתוך הנכסים ששועבדו כאמור לעיל; יצויין כי הסכמים למכירת גז עם לקוחות אחרים וחזקת
נועה לא כלולים בנכסים המשועבדים.
בעקבות ההנפקה שוחררו חברות שונות מקבוצת דלק מהבטחונות שהעמידו לטובת דלק
קידוחים ואבנר.
בנוסף לבטחונות האמורים לעיל ,נטלו על עצמם הספונסרים מספר מחוייבויות )(Covenants
הכוללות ,בין היתר ,את המחוייבויות הבאות:
.1

לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון.

.2

לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצורך
אספקתו לחברת חשמל )להלן  -פעולות נוספות( אלא אם יתקיים אחד מאלה:
א(

יש בידי הספונסרים את כל האמצעים הכספיים עבור מימון מלא של הפעולות
הנוספות והספונסרים אישרו לנאמן לאגרות החוב בכתב כי האמצעים הכספיים
האמורים זמינים ומיועדים לפעולות הנוספות עד להשלמתן המלאה.
ההצעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב.

ג(

סוכנויות הדירוג אישרו כי לא יהיה שינוי לרעה בדרוג בעקבות ההתחייבות לבצע
את הפעולות הנוספות.

ב(

.3

לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה אלא אם יתקיימו כל
אלה:
א(

הנאמן לאגרות החוב קיבל חוות דעת לפיה ההרחבה או השינוי לא צפויים להשפיע
לרעה על האספקה לחברת חשמל.

ב(

הספונסרים ערכו את השינויים הנדרשים בביטוחים כתוצאה מהשינוי או ההרחבה.
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אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך )המשך(
ב.

במהלך הרבעון הראשון של שנת  2005הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה ו'( ,בדרך של הנפקה
פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של  300מליוני ש"ח ערך נקוב .אגרות חוב צמודות למדד
המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  5.25%לשנה אשר תשולם פעמיים בשנה.
קרן אגרות החוב תעמוד לפרעון בחמישה תשלומים שנתיים שווים בשנים  2006עד .2010

ג.

בחודש מרס  2005הנפיקה החברה בדרך של הנפקה פרטית  200מליוני ש"ח ערך נקוב אגרות חוב
)סדרה ז'( ,העומדות לפרעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים  2008עד 2011
ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  .3.95%ביחד עם אגרות החוב הנפיקה החברה  400אלף כתבי
אופציה כאשר כל כתב אופציה ניתן להמרה במניה רגילה אחת בת  1ש"ח ערך נקוב של החברה
)בתנאים המפורטים להלן( .אגרות החוב הוקצו במחירן המלא וכתבי האופציה הוקצו ללא
תמורה.
כתבי האופציה הונפקו בחמש סדרות בנות  80אלף כתבי אופציה ,כל אחת ,הניתנות למימוש
במניות החברה בתנאים ובמועדים כדלקמן:

*(

כתבי אופציה

תוספת מימוש
לתאריך המאזן *(
)ש"ח(

סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5

433
477
517
553
584

ניתנים למימוש
עד מרס 2006
עד מרס 2007
עד מרס 2008
עד מרס 2009
עד מרס 2010

תוספת המימוש צמודה למדד המחירים לצרכן וכפופה להתאמות.

במהלך הרבעון השני של שנת  2005מומשו  49,020כתבי אופציה )סדרה  (1ל 49,020-מניות רגילות
בנות  1ש"ח ערך נקוב של החברה בתמורה כוללת של  21מליוני ש"ח.
ד.

בחודש מרס  2005הנפיקה דלק פטרוליום בע"מ )להלן  -דלק פטרוליום( בהנפקה פרטית,
באמצעות הגדלת אגרות חוב )סדרה ד'(  202,252,475ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בתמורה לכ204-
מליוני ש"ח .אגרות החוב עומדות לפרעון בתשלום אחד ביום  15בנובמבר ,2010 ,תוך מתן
אופציה למשקיעים לפדיון מוקדם בחודש נובמבר  2006או ) 2008תאריכי שינוי הריבית(.
אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית צמודה בשיעורים כדלקמן:
בשנה הראשונה והשניה  ,5.1% -בשנה השלישית והרביעית  5.3% -ובשנה החמישית והשישית -
 .5.5%הריבית תשולם מדי שנה החל מיום  20בנובמבר.2005 ,

ה.

לצורך מימון רכישת בית הזיקוק וצנרת הנפט בארה"ב )כאמור בבאור 5א' לעיל( גייסה DELEK
 USהלוואות מבנקים בארה"ב בסך של כ 50-מליוני דולר הנושאות ריבית משתנה בשיעור של

ליבור 1.375%+ועומדות לפרעון בחודש אפריל  .2007בנוסף ,לצורך מימון ההון החוזר והפעלת
בית הזיקוק הועמדה ל DELEK US-מקונסורציום של בנקים בארה"ב מסגרת אשראי למשך 4
שנים בסך של כ 250-מליוני דולר נוספים הנושאת ריבית משתנה בשיעור של ליבור 2%+בממוצע.
להבטחת האשראי שקיבלה  DELEK USמהבנקים בארה"ב שיעבדה  DELEK USנכסים מסויימים
והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות.
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באור - :8

אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך )המשך(
ו.

בחודש אפריל  2005ביצעה חברה בת של  ,DELEK USמימון מחדש ) (Refinancingוגייסה מבנקים
בארה"ב הלוואות בסך של  205מליוני דולר לצורך פרעון הלוואות שנלקחו מבנקים בעבר .מתוך
הסכום הנ"ל הלוואה בסך של  165מליוני דולר נושאת ריבית בשיעור משתנה של ליבור2.75%+
ועומדת לפרעון בתשלומים רבעוניים של כ 0.25%-במשך  6שנים ,כאשר יתרת קרן ההלוואה )כ-
 (94%עומדת לפרעון בחודש נובמבר  .2011יתרת הסכום בסך של כ 40-מליוני דולר מהווה מסגרת
אשראי שוטפת לחמש שנים אשר נושאת ריבית משתנה בשיעור של ליבור.1.75%+
העלויות בקשר למימון מחדש בסך של כ 14-מליוני דולר )כ 60-מליוני ש"ח( נדחו ונכללו במסגרת
רכוש אחר והן מופחתות על פני תקופת ההלוואות .יתרת עלויות גיוס של הלוואות שנפרעו בסך
של כ 3-מליוני דולר )כ 14-מליוני ש"ח( נזקפו לדוח רווח והפסד ונכללו במסגרת סעיף הוצאות
מימון.
להבטחת ההלוואות שהתקבלו שיעבדה חברה בת של  DELEK USלבנקים את כל נכסיה
והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות.

ז.
באור - :9

באשר להנפקה לציבור של אגרות חוב של דלק נדל"ן וגדות ,ראה באורים 3א' ו-ב' לעיל.

הון עצמי
א.

במהלך הרבעון השני של שנת  2005הומרו  36,291,076אגרות חוב )סדרה א' ,(1אשר ערכן הפנקסני
הסתכם בכ 37-מליוני ש"ח ,ל 100,319-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.
כמו כן ,הומרו  8,999,221אגרות חוב )סדרה ה'( ,אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 10-מליוני ש"ח,
ל 22,634-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.
לאחר ההמרות לעיל מסתכם ההון המונפק והנפרע של החברה ב 9,905,708-מניות רגילות בנות 1
ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה.
לאחר תאריך המאזן ,הומרו  10,469,979אגרות חוב נוספות )סדרה א' (1אשר ערכן הפנקסני ליום
 30ביוני 2005 ,הסתכם בכ 11-מליוני ש"ח ,ל 29,296-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת
של החברה .כמו כן הומרו  7,064,271אגרות חוב )סדרה א' (2אשר ערכן הפנקסני ליום  30ביוני,
 2005הסתכם בכ 7-מליוני ש"ח ,ל 17,341-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב של החברה.

ב.
באור - :10

באשר למימוש כתבי אופציה למניות החברה  -ראה באור 8ג'.

מסים על ההכנסה
ביום  25ביולי 2005 ,התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147התשס"ה 2005-אשר
קובע ,בין היתר ,כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה לשיעור המס הבאים :שנת  ,31% - 2006שנת
 ,29% - 2007שנת  ,27% - 2008שנת  ,26% - 2009שנת  2010ואילך .25% -
להערכת הנהלת הקבוצה ,השפעת התיקון כאמור על יתרות המסים הנדחים ליום  30ביוני 2005 ,תגרום
להגדלה בהוצאות מסים על ההכנסה בסך של כ 11-מליוני ש"ח ,אשר תקבל ביטוי בדוחות הכספיים
ליום  30בספטמבר .2005
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מידע בדבר מגזרים עסקיים
רכישת בית הזיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי ,כאמור בבאור 5א' לעיל ,מהווה תחום פעילות חדש
בקבוצה אשר מוצג כמגזר עסקי נפרד.
הפעלת
תחנות
תדלוק
פעילות וחנויות
נוחות
דלקים
בישראל בארה"ב

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני,
:2005
הכנסות מגזר )(1
תוצאות מגזר )(2

2,085
38

2,267
42

הפעלת
תחנות
תדלוק
פעילות וחנויות
נוחות
דלקים
בישראל בארה"ב

לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני,
:2004
הכנסות מגזר )(1
תוצאות מגזר )(2

1,687
35

1,808
32

פעילות
בית
זיקוק
בארה"ב

842
42

מגזר
הרכב

1,146
180

פעילות
בית
זיקוק
בארה"ב

-

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני:2005 ,
הכנסות מגזר )(1
תוצאות מגזר )(2
)( 1
)( 2
)( 3

1,102
14

1,227
37

282
95

מגזר
הרכב

1,178
214

הפעלת
תחנות
תדלוק פעילות
בית
פעילות וחנויות
זיקוק
נוחות
דלקים
בישראל בארה"ב בארה"ב

842
42

מגזר
מגזר
הנדל"ן הביוכימיה
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

מגזר
מגזר
הנדל"ן הביוכימיה
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

193
105

מגזר
הרכב

664
103

24

169
31

78
43

מגזר
חיפושי
והפקת גז
ונפט

44
23

מגזר
חיפושי
מגזר
מגזר
והפקת גז
ונפט
הנדל"ן הביוכימיה
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

137
47

הכנסות מגזר בניכוי מכס ,מס קניה ,בלו ותמלוגים.
מייצג את הרווח מפעולות של המגזר.
כולל הוצאות שלא יוחסו למגזרים.

186
34

מגזר
חיפושי
והפקת גז
ונפט

94
18

39
21

מגזרים
אחרים

73
5

מגזרים
אחרים

82
-

מגזרים
אחרים

35
3

התאמות
)(3

1
)(12

התאמות
)(3

)( 9

התאמות
)( 3

1
)(9

סה"כ

6,960
467

סה"כ

5,161
431

סה"כ

4,141
276
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מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(
הפעלת
תחנות
תדלוק פעילות
בית
פעילות וחנויות
זיקוק
נוחות
דלקים
בישראל בארה"ב בארה"ב

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני:2004 ,
הכנסות מגזר )(1
תוצאות מגזר )(2

856
16

1,038
24

-

637
109

הפעלת
תחנות
תדלוק פעילות
בית
פעילות וחנויות
זיקוק
נוחות
דלקים
בישראל בארה"ב בארה"ב

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר,
:2004
הכנסות מגזר )(1
תוצאות מגזר )(2
)( 1
)( 2
)( 3

3,711
56

4,025
70

מגזר
הרכב

-

מגזר
חיפושי
והפקת גז
מגזר
מגזר
ונפט
הנדל"ן הביוכימיה
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

94
51

מגזר
הרכב

2,421
405

מגזר
חיפושי
מגזר
מגזר
והפקת גז
ונפט
הנדל"ן הביוכימיה
מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

503
242

הכנסות מגזר בניכוי מכס ,מס קניה ,בלו ותמלוגים.
מייצג את הרווח מפעולות של המגזר.
כולל הוצאות שלא יוחסו למגזרים.
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87
18

37
22

343
66

141
79

מגזרים
אחרים

46
1

מגזרים
אחרים

220
-

התאמות
)( 3

)(7

התאמות
)( 3

)(13

סה"כ

2,795
234

סה"כ

11,364
905

