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תוכן העניינים:
• תיאור עסקי התאגיד.
• דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד.
•

דוחות כספיים ליום 30.09.2005

1

עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח התקופתי של קבוצת דלק בע"מ )להלן" :החברה"( לשנת 2004

1

.1

לסעיף  7לדוח התקופתי  -תחום האנרגיה
1.1

לסעיף  7.19לדוח התקופתי  -הסכמים מהותיים
 1.1.1לעניין הסכם עקרונות עם דוראד אנרגיה בע"מ )להלן" :דוראד"( -ראה
האמור בביאור )3ח( לדוחות הכספיים של החברה.
 1.1.2לעניין הסכמה שהושגה בין השותפים בשותפות ים תטיס ובין חברת החשמל
לישראל בע"מ )להלן" :חברת החשמל"( ,בקשר לפיצוי שותפות ים תטיס על
ידי חברת החשמל בסכום של  8מיליון דולר בגין הסטת התוואי הימי של
צנרת גז טבעי לאשדוד חלף התוואי המקורי לאשקלון -ראה ביאור )3ט(
לדוחות הכספיים של החברה.

.2

לסעיף  9לדוח התקופתי  -תחום הנדל"ן
2.1

לסעיף  - 9.3פרטים אודות הנכסים באנגליה
בחודש יולי  2005מכרה חברת בת זרה של חברת הבת בלרון בינלאומי בע"מ )להלן:
"דלק בלרון"( את כל זכויותיה בנכס נדל"ן מניב באגנליה הידוע כMint House -
וזאת בתמורה לסך של כ 12.5 -מיליון ליש"ט )חלקה של דלק נדל"ן בע"מ )להלן:
"דלק נדל"ן"( כ 6.3 -מיליון ש"ח(.

2.2

לסעיף  - 9.4פרטים אודות הנכסים בקנדה
בחודש יולי  2005התקשרה דלק בלרון ,באמצעות חברת בת זרה ,בעסקה להשכרת
 16,000מ"ר בבנין משרדים שבבעלותה במונטריאול –  ,Bell Towerלתקופה של 16
שנים.

2.3

לסעיף  - 9.5השקעות בחברות כלולות בחו"ל
 2.3.1ביום  1באפריל  2005השלימה 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 31
בדצמבר  .2019דמי 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 בסך של כ 10.8 -מיליון אירו )כ 61 -מיליון ש"ח( והן נעשו באמצעות
הלוואות בעלים.
 2.3.2בחודש יוני  2005השלימו שלוש חברות כלולות של דלק נדל"ן הליך של מימון
מחדש ) (Refinancingלהלוואות 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-
 1,919מיליון 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-Recourseאשר פרעונן מובטח באמצעות הנכסים המשועבדים בלבד
אשר ביניהם קיים שעבוד צולב.

1

העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון השלישי בכל ענין שיש לתארו בדוח
התקופתי .העדכון מתייחס למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת  .2004יש לקרוא עדכון זה
יחד עם הדוח התקופתי והדוחות הרבעוניים הקודמים של החברה.
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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 כ8-
מיליון ליש"ט )כ 64-מיליון ש"ח(.
 2.3.3באוגוסט  2005השלימו חברות זרות שבבעלות דלק בלרון רכישת 45%
ממניותיה של חברה זרה המחזיקה בבניין משרדים באזור ציריך בשוייץ.
הבניין נרכש תמורת כ 116 -מיליון פרנק שוויצרי .השקעת דלק בלרון בחברה
הזרה )כולל הוצאות נלוות( הסכתמה בסכך של כ 19 -מיליון ש"ח .הבניין
מושכר במלואו לבנק השקעות  ,Credit Swissודמי השכירות השנתיים הינם
כ 6.2 -מיליון פרנק שוויצרי )כ 22.8-מיליון ש"ח(.
 2.3.4בחודש אוקטובר  2005מכרה חברה כלולה ) (49%של חברת בת של דלק נדל"ן
את כל זכויותיה בנכס באנגליה בתמורה לסך של כ 33.3 -מיליון ליש"ט
)חלקה של דלק נדל"ן כ 132 -מיליון ש"ח( הקרובה לעלות הנכס בספרים.
 2.3.5ביום  1בנובמבר השלימה חברה בת של דלק נדל"ן רכישת  45%מהון המניות
של חברה זרה שבבעלותה בניין משרדים בעיר ציריך בשוייץ .לפרטים נוספים
ראה ביאור )6ד( לדוחות הכספיים של החברה.
 2.3.6ביום  6בנובמבר  2005השלימה חברת דלק נדל"ן בע"מ )להלן" :דלק נדל"ן"(
עסקה לרכישת  45%מהזכויות בשלושים מרכזי קניות בקנדה במסגרת עסקת
 ,Sell & Lease Backעם החברה הקנדית ג'אן קוטו .לפרטים נוספים ראה
ביאור )6ה( לדוחות הכספיים של החברה.
 2.3.7חברת בת זרה שבבעלות חברת הבת בלרון בוחנת להצטרף לעסקת רכישת
מלונות באנגליה שבניהול חברת הילטון ,וכי המשא ומתן המתנהל על ידה
הוא להצטרפות לעסקה בשיעור של בין  19ל 30 -אחוז .לפי המידע שברשות
החברה ,ההיקף של מלא עסקת רכישת המלונות ,הינו כ 3.5 -מיליארד ש"ח.
2.4

לסעיף  - 9.15פעילות הייזום למגורים בישראל
 2.4.1ביום  21באפריל  2005חתמה חברה בת של דלק נדל"ן על הסכם לרכישת
מקרקעין בשטח של כ 8,500-מ"ר המצויים בישוב אזור לבניית  182יחידות
דיור בבניה רוויה על פי התב"ע שבתוקף .התמורה שתשתלם לבעל הקרקע
בגין רכישת המקרקעין תהיה בסכום השווה ל 29%-מסך התמורה שתתקבל
על ידי חברת הבת של דלק נדל"ן בגין מכירת יחידות דיור בפרויקט כאשר כל
עלויות בניית יחידות הדיור הינן כ 21-מיליון דולר ארה"ב .העסקה הותנתה
בקבלת אישור מינהל מקרקעי ישראל ובית המשפט לעסקה.
 2.4.2בחודש יוני  2005חתמה חברה מאוחדת )בבעלות ושליטה  (100%על הסכם
לרכישת קרקע מצד שלישי במתחם "עיר ימים" בנתניה בתמורה לסך של כ-
 7.7מליוני דולר )כ 34.8 -מליוני ש"ח( .הקרקע שנרכשה מיועדת לבניית כ-
 120יחידות דיור .בחודש אוגוסט  2005נמסרה החזקה בקרקע לחברה הבת
כנגד תשלום מלוא התמורה למוכר.
 2.4.3ביום  30ליוני  2005חתמה שותפות דלק לפיד על הסכם למכירת קרקע
במתחם לפיד תמורת כ 10.6 -מליוני דולר.

2.5

לסעיף  - 9.16פעילות הנדל"ן המניב בישראל
 2.5.1ביום  11ביולי  ,2005נחתם הסכם בין חברה מאוחדת )בבעלות ושליטה
 ,(100%לבין צד שלישי לפיו רכשה החברה המאוחדת את זכויותיו בשליטה
במקרקעין )בנין משרדים( בנתניה המהוות  70%מעסקה משותפת" -בית
אדר" ,בתמורה לסך של  51מליוני ש"ח .הבנין כולל כ 13,000 -מ"ר שטחי
משרדים 3,850 ,מ"ר שטחי מסחר ו 400 -חניות אשר מתוכם מושכרים כ-
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 3,300מ"ר שטחי משרדים על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ )חברה
בת של החברה(.
 2.5.2ביום  29באוגוסט ,נחתם הסכם בין חברה מאוחדת לבין צד שלישי לפיו רכשה
החברה המאוחדת  50%מזכויותיו בפרויקט מגדלי זיו )להלן" :הפרויקט"(
בתמורה לסך של כ 24.45 -מיליון דולר )כ 116 -מיליון ש"ח( .דמיה השכירות
השנתיים בגין חלקה של החברה המאוחדת הינם ג 2.1 -מיליון דולר )כ9.7 -
מיליון ש"ח(.
.3

לסעיף  11לדוח התקופתי  -תחום מוצרי הדלק בארה"ב
3.1

לסעיפים )11.1.2א( )מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו( ו) 11.7 -רכוש קבוע
ומתקנים(
כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום  ,6.11.2005ביום  3.11.2005התקשרה
חברת הבת )) Delek USA Holdings (100%להלן ("Delek USA" :עם BP Products
) North America Incלהלן ,("BP" :בעסקה לרכישת זכויות ב 25-תחנות תדלוק עם
חנויות נוחות )מתוכן זכויות בעלות ב 20 -תחנות וזכויות שכירות ב 5 -תחנות( ,ו4 -
נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לתחנות תדלוק וחנויות נוחות )זכויות בעלות ב3 -
נכסים וזכויות שכירות בנכס אחד( ,בנשוויל טנסי שבארה"ב.
תחנות התדלוק פועלות כיום וימשיכו לפעול תחת השם המסחרי " ."BPהתמורה
הכוללת בגין העסקה הינה כ 33.5 -מיליון דולר )לא כולל מלאים( .השלמת העסקה
) (Closingמתוכננת לחודש דצמבר .2005

.4

לסעיף  13לדוח התקופתי  -תחום התקשורת
4.1

.5

לסעיף  - 13.17.1הסכם מיזוג
מת"ב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן" :מתב"( ,בוחנת יחד עם חברות
הכבלים האחרות את האפשרות לבצע מיזוג משפטי מלא על בסיס הסכם המיזוג
עליו הוסכם בשנת  ,2003זאת בכפוף לשינויים מסוימים שנובעים מהזמן שחלף
ושינויי נסיבות .על-פי מודל המיזוג הנבחן כיום ,מתב עשויה לשמש כחברה הקולטת
במיזוג ולהפוך לחברה הממוזגת .עם זאת ,מהלך השלמת המיזוג המשפטי מצוי עדין
בשלב הדיונים.

לסעיף  14לדוח התקופתי -פעילויות נוספות
5.1

לסעיף  14.5לדוח התקופתי  -החזקות נוספות  -רכישת הפניקס
כאמור בדו"ח המיידי של החברה מיום  ,14.10.2005ביום  12.10.2005חתמה דלק
השקעות ונכסים בע"מ )להלן" :דלק השקעות"( על הסכם )להלן" :ההסכם"( עם
חברות שבשליטתו של מר שלמה אליהו )להלן" :המוכרות"( ,לרכישת מניות
בהפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ )להלן" :הפניקס"(.
על-פי ההסכם התחייבה דלק השקעות לרכוש מהמוכרות חלק מאחזקותיהם
בהפניקס המהווה כ 25.01% -מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס )להלן:
"המניות הנמכרות"(.
תמורת המניות הנמכרות התחייבה דלק השקעות לשלם סכום של כ 709 -מיליון
ש"ח )בתוספת הצמדה למדד  5% +לשנה מיום חתימת ההסכם עד התשלום בפועל(.
בנוסף למניות הנמכרות העניקו המוכרות לדלק השקעות אופציית  Callשעל-פיה
זכאית דלק השקעות לחייב את המוכרות למכור לה את יתרת אחזקותיה בהפניקס,
המהוות כ 8.04% -מההון המונפק והנפרע של הפניקס )להלן" :מניות המימוש"(,
תמורת סכום של כ 222 -מיליון ש"ח )בתוספת הפרשי הצמדה למדד  5% +לשנה
כנ"ל( .דלק השקעות תהיה רשאית לממש את זכות האופציה הנ"ל במשך תקופה של
 9חודשים מיום חתימת ההסכם.
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ביום  27.11.2005התקבלו אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישור המפקח על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון לעסקה .מועד הסגירה ) (closingיהיה תוך  7ימים ממועד
פרסום דוח זה.

תאריך28.11.2005 :
שמות החותמים ותפקידם:
גבריאל לסט ,יו"ר הדירקטוריון
אסי ברטפלד ,מנכ"ל

_________________
קבוצת דלק בע"מ

 28בנובמבר 2005
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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2005
דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה לתקופה
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .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.
לעניין השקעות בחברות בתחום הביטוח שבוצעו לאחרונה ,ראה סעיף 6ט)6 ,(3ט) (4להלן.

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( .הפעילות בתחום ייזום פיתוח ואחזקת
נדל"ן בארץ מבוצעת בדלק נדל"ן ובדנקנר השקעות בע"מ .בתקופת הדו"ח הנפיקה דלק
נדלן ניירות ערך לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

נכון ליום  30בספטמבר  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 500-מיליון ש"ח לעומת כ 268-מיליון ש"ח
אשתקד גידול של כ .87%-הרבעון השלישי של שנת  2005הסתיים ברווח של כ 234-מיליון ש"ח
לעומת כ 90-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ.160%-
הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו בכ 15.1-מיליארד ש"ח לעומת כ 10.9-מיליארד ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ.38%-
הגידול בהכנסות וברווח הנקי בתקופת הדוח וברבעון השלישי נובע בעיקר מתוצאות פעילות בית
הזיקוק  La Gloriaבארה"ב אשר נרכש בסוף חודש אפריל השנה ,משיפור התוצאות העסקיות
בפעילות תחנות התדלוק ,הרכב והנדל"ן .כן נוצרו לחברה בתקופת הדוח רווחי הון בעקבות
ההנפקות של דלק נדל"ן וגדות ביוכימיה.
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 בסכום כולל של כ 320-מיליון ש"ח )כולל מלאי דלקים(.
פעילות בית הזיקוק בתקופה של חמישה חודשים שלאחר הרכישה עמד על כ 332-מיליון ש"ח
והרווח הנקי עמד על כ 170-מיליון ש"ח.
כמו כן ,בחודש נובמבר התקשרה דלק  USAבעסקה לרכישת זכויות ב 25-תחנות תדלוק עם
תחנות נוחות ו 4-נכסי נדל"ן נוספים המיועדים לתחנות תדלוק ,בנשוויל טנסי.
בחודש מרס  2005הושלמה רכישת כ 10%-מההון המונפק של חברת הביטוח מנורה החזקות
בע"מ בעלות של כ 191-מיליון ש"ח וכן נתקבלה אופציה לרכישת  5%נוספים .בחודש אוקטובר
 2005התקשרה דלק השקעות בהסכם לרכישת  25%ממניות הפניקס בעלות של כ 709-מיליון ש"ח
וכן קיבלה אופציה לרכישה של  8%נוספים בעלות של כ 222-מיליון ש"ח.
בתקופת הדוח הומרו אג"ח להמרה ואופציות למניות של קבוצת דלק בסכום כולל של  321מיליון
ש"ח וכן דלק נדל"ן וגדות הנפיקו מניות ,אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב לציבור .סך תמורת
ההנפקות נטו בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור עמד על כ 856-מיליון ש"ח כתוצאה מהנפקות
אלה רשמה הקבוצה בתקופת הדוח רווח של  121מיליון ש"ח.
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 650-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 כ 1,511-מיליון ש"ח -עליה של כ 2,609-מיליון ש"ח.
דירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד נוסף בסך של כ 140-מיליון ש"ח המהווים 60%
מהרווח ברבעון השלישי של שנת  ,2005וזאת לאור תוצאות פעילות החברה במהלך תקופת הדוח.
יצויין ,שבמהלך תקופת הדוח שילמה החברה דיבידנד בסך של כ 241-מיליון ש"ח ללא הסכום
האמור) .ראה פירוט בסעיף  9להלן(.

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(:

פעילות מכירת דלקים
פעילות בית הזיקוק
פעילות חיפוש והפקת נפט וגז
פעילות הרכב
פעילות הנדל"ן
פעילות הביוכימיה
פעילות התקשורת
רווחי הון ואחרים
סה"כ רווח

1-9/04 1-9/05
7-9/05
4-6/05
1-3/05
9
26
11
13
2
170
146
24
16
)(3
3
)(12
6
129
155
43
47
65
56
66
32
17
17
36
27
13
8
6
)(15
)(35
)(15
)(10
)(10
37
94
1
93
268
500
234
180
86

2004
9
35
163
119
60
)(26
43
403

•

הכנסות החברה במאוחד בתקופת הדוח הסתכמו בכ 15.1-מיליארד ש"ח לעומת כ10.9-
מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מפעילות בית
הזיקוק בארה"ב בחמשת החודשים שנסתיימו בספטמבר  ,2005מפעילות הדלקים בארה"ב
בשל רכישת  100תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב בחודש אפריל  2004ובשל עליית
מחירי הדלקים בארץ ובארה"ב.

•

הרווח הגולמי הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 1,899-מיליון ש"ח לעומת כ 1,491-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכם הרווח הגולמי בכ-
 866מיליון ש"ח לעומת  547מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול ברווח הגולמי
נובע בעיקר מפעילות בית הזיקוק והדלקים בארה"ב כאמור לעיל.

•

הגידול בהוצאות מכירה והפעלת תחנות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד
נובע בעיקר מרכישת  100תחנות התדלוק בארה"ב ומגידול בהוצאות הפרסום בדלק רכב.

•

הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע
בעיקר מפעילות בית הזיקוק בארה"ב ומאיחוד מלא של דנקנר השקעות בתקופת הדוח
לעומת תקופה חלקית בתקופה המקבילה אשתקד.

•

הוצאות המימון של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח לכ 452-מיליון ש"ח לעומת כ264-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהוצאות המימון נובע מעלויות מימון בגין
רכישת בית הזיקוק בארה"ב בסך של כ 65-מיליון ש"ח אשר נרכש בחודש אפריל ) 2005כולל
ירידת ערך של עסקאות עתידיות לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר אינם מהווים הגנה חשבונאית(,
מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נכללו בסעיף זה רווחים בסך של כ 30-מיליון ש"ח מתיק
ניירות הערך הסחירים של דלק השקעות וקבוצת דלק אשר הקטינו את הוצאות המימון,
מרישום הפרשי שער בגין הלוואות שנלקחו בדולר של ארה"ב לשם מימון פעילות ים תטיס
בסך של כ 24-מיליון ש"ח ,מזקיפה להוצאות של יתרת עלויות גיוס הלוואות שנלקחו בעבר
ונפרעו במהלך הרבעון השני בדלק ארה"ב בסך כ 14-מיליון ש"ח ,מהגידול בעליית המדד
בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ) 1.9%בתקופת הדוח לעומת  1.1%בתקופה
המקבילה אשתקד( אשר הביאו לעלייה בהוצאות המימון בגין הלוואות ואג"ח צמודות מדד
בעיקר בדלק נדל"ן וכן מהגדלת היקף המימון בגין רכישות מתב ,דנקנר השקעות ומנורה.
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•

רווחים ממימוש השקעות בסך של כ 130-מיליון ש"ח נובעים מרווחי הנפקות של מניות דלק
נדלן וגדות בסך של כ 111-מיליון ש"ח וכ 10-מיליון ש"ח בהתאמה וכן ממימוש מניות בתיק
ניירות הערך לזמן ארוך של החברה ברבעון הראשון של השנה.

•

ההכנסות האחרות בסך של  108מיליון ש"ח בתקופת הדוח וכ 68-מיליון ש"ח ברבעון השלישי
נובעות בעיקר ממימוש נכסי נדל"ן באנגליה בסך של כ 79-מיליון ש"ח בתקופת הדוח וכ65-
מיליון ש"ח ברבעון השלישי )ההשפעה נטו על רווחי הקבוצה לאחר מיסים וחלק המיעוט של
כ 50-מיליון ש"ח בתקופת הדוח וכ 40-מיליון ש"ח ברבעון השלישי( ,ממכירת תחנת תדלוק
בארה"ב בסך של כ 10-מיליון ש"ח ברבעון השני ואחרים.

•

חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 87-מיליון
ש"ח לעומת כ 62-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 25-מיליון ש"ח .הגידול
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  35מיליון ש"ח בגין מת"ב שנכלל בתקופת הדוח
לעומת התקופה המקבילה אשתקד בו תוצאות מת"ב נכללו באופן חלקי בסך  15מיליון ש"ח
בלבד.
להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה במיליון ש"ח:
2004 1-9/04 1-9/05 7-9/05 4-6/05 1-3/05
הכנסות

3,595

5,042

6,459

15,096

10,949

14,893

בניכוי  -בלו ,מכס ,מס קניה ותמלוגים

776

901

982

2,659

2,631

3,529

2,819

4,141

5,477

12,437

8,318

11,364

עלות ההכנסות

2,364

3,563

4,611

10,538

6,827

9,337

רווח גולמי

455

578

866

1,899

1,491

2,027

הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות

199

209

224

632

596

814

הוצאות הנהלה וכלליות

65

93

97

255

213

308

רווח מפעולות

191

276

545

1,012

682

905

הוצאות מימון ,נטו

98

143

211

452

264

342

93

133

334

560

418

563

רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ,נטו

9

103

18

130

100

100

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

23

17

68

108

)(6

)(28

רווח לפני מיסים על ההכנסה

125

253

420

798

512

635

מיסים על הכנסה

39

57

150

246

175

189

רווח לאחר מיסים על ההכנסה

86

196

270

552

337

446

חלק ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו

52

21

14

87

62

136

חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו

)(52

)(37

)(50

)(139

)(111

)(159

רווח מפעולות נמשכות

86

180

234

500

288

423

השפעה מצטברת לתחילת תקופה בשל שינוי
בכללי חשבונאות ,נטו

-

-

-

-

)(20

)(20

רווח נקי

86

180

234

500

268

403
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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  1,511מיליון ש"ח לתאריך הדוח ,עליה של 2,609
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 2,133-מיליון
ש"ח ,גידול של כ 1,387-מיליון ש"ח.
עלייה במזומנים ופקדונות בנקאיים בסך של כ 543-מיליון ש"ח נובעת בעיקר ממכירת חברות
ומהנפקה שבוצעה במגזר הנדל"ן גידול של כ 616-מיליון ש"ח נובע מבית הזיקוק בארה"ב שאוחד
לראשונה וגידול בסך של כ 207-מיליון ש"ח נובע מחלקן של דלק קידוחים ודלק השקעות
בתקבולי הנפקת אג"ח בחו"ל לאחר פרעון ההלוואות לבנקים הישראלים.
לקוחות
גידול של כ 804-מיליון ש"ח מתוכם גידול של כ 313-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של בית
הזיקוק בארה"ב ,גידול של כ 205-מיליון ש"ח במגזר הדלקים בארץ ובנוסף גידול של כ289-
מיליון ש"ח נובע מגידול ביתרת הלקוחות במגזר הרכב.
חייבים ויתרות חובה
גידול של כ 157-מיליון ש"ח ,הנובע בעיקרו מגידול בסך של כ 67-מיליון ש"ח במגזר הנדל"ן ,גידול
של כ 41-מיליון ש"ח במגזר הדלקים וגידול בסך של כ 9-מיליון ש"ח הנובע מאיחוד לראשונה של
בית הזיקוק בארה"ב.
מלאי
גידול של כ 431-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מגידול בסך של כ 313-מיליון ש"ח הנובע מאחוד
לראשונה של בית הזיקוק בארה"ב וכן מגידול בסך של כ 35-מיליון ש"ח במלאי מגזר הרכב וגידול
בסך של כ 72-מיליון ש"ח ממגזר הדלקים.
סעיף ההשקעות
סך ההשקעות בחברות מוחזקות ואחרות גדל בכ 245-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 191-מיליון ש"ח ומגידול בהשקעות במגזר הנדל"ן בסך של כ129-
מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מהשקעה בחברות כלולות שדוחותיהן אוחדו בעבר בסך של כ75-
מיליון ש"ח ,מחלק החברה ברווחי חברות כלולות בסך של כ 53-מיליון ש"ח ,מהשקעות בחברות
מוחזקות בגרמניה בדרך של הלוואות בעלים והלוואות לחברות כלולות אחרות בסך של כ82-
מיליון ש"ח .בניכוי פרעון הלוואות מחברות מוחזקות בסך של כ 94-מיליון ש"ח.
מאידך חל קיטון בסעיף השקעות כתוצאה מרישום חלק החברה בהפסד מת"ב בסך של כ35-
מיליון ש"ח וממימוש השקעה בניירות ערך סחירים שהוצגו כהשקעת קבע בדלק השקעות בסך של
כ 18-מיליון ש"ח.
הקיטון במקרקעין להשכרה בסך של כ 787-מיליון ש"ח נובע בעיקר מהפסקת איחוד הדוחות
הכספיים של חברות שנמכרו ע"י דלק בלרון כמתואר בביאור 6א' לדוחות הכספיים ונכסים
שנמכרו באנגליה ואשר עלותם המופחתת הסתכמה לסך של כ 1,021-מיליון ש"ח ,מהוצאות פחת
והפחתות בסך כ 29-מיליון ש"ח בניכוי עלייה כתוצאה מהפרשי תרגום אשר הסתכמו לסך של כ-
 77מיליון ש"ח ,ומאידך מתוספות לקרקעות המיועדות להשכרה בסך של כ 183-מיליון ש"ח.
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הגידול בסעיף הלוואות פקדונות וחובות לזמן ארוך הסתכם בכ 195-מיליון ש"ח .הגידול נובע
בעיקרו מפקדונות לזמן ארוך בסך של כ 108-מיליון ש"ח שהופקדו ע"י דלק קידוחים ודלק
השקעות מתקבולי הנפקת האג"ח .פקדונות אלו הינם כרית בטחון לשרות חוב על-פי תנאי אגרות
החוב וכן סכומים שיועדו להקמת המתקן הקבוע לקבלת הגז בחוף אשדוד .גידול של כ 23-מיליון
ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של בית הזיקוק בארה"ב.
רכוש קבוע
יתרת הרכוש הקבוע גדלה בכ 248-מיליון ש"ח ,נטו .עיקר הגידול בסך של כ 180-מיליון ש"ח נובע
מרכישת בית הזיקוק בארה"ב וגידול בסך של כ 57-מיליון ש"ח נובע מביצוע השקעות בפרוייקט
בתחנת הכח ליצור חשמל באשקלון.
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
חל קיטון של כ 774-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 644-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מגידול בסך של כ 547-מיליון ש"ח כתוצאה
מאיחוד לראשונה של בית הזיקוק בארה"ב וכן מגידול ביתרת ספקים של דלק רכב בסך של כ-
 103מיליון ש"ח.
הלוואות לזמן ארוך
חל קיטון של כ 177-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מקיטון בהלוואות לזמן ארוך בסך של כ 840-מיליון
ש"ח במגזר הנדל"ן מתוכם סך של כ 611-מיליון ש"ח נובע בעיקר מהפסקת איחוד הלוואות של
חברות ונכסים שנמכרו .מאידך חל גידול בהלוואות לזמן ארוך של מגזר הדלקים בסך של כ421-
מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מהמימון מחדש שבוצע בדלק ארה"ב ומהלוואות לרכישת בית
הזיקוק וגידול של כ 162-מיליון ש"ח בדלק השקעות וכ 74-מיליון ש"ח בדלק אשקלון.
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
חל קיטון של כ 308-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מהמרה של אגרות חוב למניות במהלך תקופת הדוח
סך של כ 235-מיליון ש"ח ומגידול בחלויות שוטפות בסך של כ 73-מיליון ש"ח.
אגרות חוב אחרות
חל גידול נטו של כ 2,217-מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מהנפקה פרטית של אגרות חוב לזמן ארוך לגופים מוסדיים שביצעה קבוצת
דלק בסך כולל של כ 650-מיליון ש"ח ,מהנפקה של אגרות חוב לשוק המוסדי האמריקאי שביצעו
השותפים הישראליים בעסקת ים תטיס מזה חלקן של דלק קידוחים ודלק השקעות בניכוי
חלויות שוטפות מסתכם לסך של כ 585-מיליון ש"ח ,מהנפקת אגרות חוב של דלק פטרוליום
לגופים מוסדיים בניכוי חלויות שוטפות בסך של כ 307-מיליון ש"ח ,וכן מגידול כתוצאה מהנפקת
אגרות חוב לציבור בסך של כ 85-מיליון ש"ח של גדות ומהנפקות של אגרות חוב של דלק נדל"ן
בסך של כ 594-מיליון ש"ח.
הון עצמי
ההון העצמי של הקבוצה ליום  30בספטמבר  2005הסתכם בכ 2,132-מיליון ש"ח לעומת כ1,545-
מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר .2004
הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לתקופת הדוח בסך של כ 500-מיליון ש"ח ,מהמרת
אגרות חוב למניות החברה בסך של כ 235-מיליון ש"ח וממימוש כתבי אופציה למניות החברה
בסך של כ 86-מיליון ש"ח בקיזוז דיבידנד בסך כ 241-מיליון 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 650-מיליון ש"ח באמצעות הנפקת אגרות חוב לשוק
המוסדי בארץ ,ב 3-סדרות כדלקמן:
סידרה ו' של אגרות חוב בערך נקוב של  300מיליון ש"ח מיועדת להיפרע בחמישה תשלומים
שנתיים שווים בשנים  ,2006-2010צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית
נקובה בשיעור של  .5.25%מתוך הסידרה כ 240-מיליון ש"ח הונפקו בחודש ינואר  2005על
פי ערכן הנקוב ו 60-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.
סדרה ח' של אגרות חוב בערך נקוב של  150מיליון ש"ח ,אשר הונפקה בחודש ספטמבר
 ,2005מיועדת להיפרע בתשלום אחד בשנת  ,2011צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת
ריבית שנתית בשיעור של .4.05%
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  2007וכן הלוואת בעלים בסך  35מיליון דולר מהקבוצה.
בנוסף 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 .לאחר תאריך המאזן ,פרעה דלק
 USAכ 20-מיליון דולר מתוך ההלוואות לבנקים בארה"ב וכן מחצית מהלוואות הבעלים
בסך  17.5מיליון דולר לקבוצה.
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
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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.
להבטחת ההלוואות שהתקבלו שעבדה חברת בת של דלק  USAלבנקים את כל נכסיה
והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות.
ד.

המרת אגרות חוב ומימוש אופציות למניות החברה
בתקופת הדוח הומרו אגרות חוב להמרה ואופציות בסך של כ 321-מיליון ש"ח למניות
החברה כדלקמן:
 46,761,055אגרות חוב )סדרה א' (1של החברה אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 49-מיליון
ש"ח הומרו ל 129,615-מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה 34,207,103 ,אגרות חוב
)סדרה א' (2של החברה אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 35-מיליון ש"ח הומרו ל85,196-
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה 151,578,826 ,אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה
אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 151-מיליון ש"ח הומרו ל 384,204-מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע.נ .של החברה.
 71,820ע.נ .כתבי אופציה סדרה  1של החברה מומשו למניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של
החברה בתמורה לסך של כ 31-מיליון ש"ח 66,428 ,ע.נ .כתבי אופציה סדרה  2של החברה
מומשו למניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה בתמורה לסך של כ 32-מיליון ש"ח,
 43,628ע.נ .כתבי אופציה סדרה  3של החברה מומשו למניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של
החברה בתמורה לסך של כ 23-מיליון ש"ח.

ה.

עודף הנכסים הפיננסיים של החברה )בדוחות הלא מאוחדים( ליום ה 30-בספטמבר 2005
הסתכמו בכ 102-מיליון ש"ח )כולל סך של כ 985-מיליון ש"ח הלוואות ,נטו לחברות
הקבוצה(.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק השקעות )בדוחות הלא מאוחדים של דלק השקעות(
ליום ה 30-בספטמבר  2005הסתכמו בכ 390-מיליון ש"ח )כולל סך של כ 168-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

7-9/05

1-9/05

1-9/04

2004

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

39
הכנסות בניכוי תמלוגים
22
רווח תפעולי
31
EBITDA
15
הוצאות מימון
חלק הקבוצה בתוצאות אבנר 4
6
רווח )הפסד( נקי
826
סך נכסים
)*(
0.4
מכירת גז בBCM-

56
30
45
23
6
3
810
0.5

39
21
32
32
1
)(12
817
0.4

134
72
108
70
10
)(3
810
1.3

97
56
75
38
13
16
854
0.8

141
83
110
39
22
35
837
1.2

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

(1

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:
•
•
•

ב(

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.

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:
•

בתקופת הדוח נבעו לקבוצה הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים ובניכוי
סכומים בגין קיבוע מחיר הגז לערך דולרי קבוע ע"פ עסקת הגנה בסך של כ134-
מיליון ש"ח )מתוכם סך של כ 56-מיליון ש"ח ברבעון השלישי של השנה( לעומת
הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים של כ 97-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד )ההכרה בהכנסות החלה במרץ .(2004
במהלך שנת  2004כולה נבעו לחברה הכנסות ממכירת גז )בניכוי תמלוגים( של כ-
 141מיליון ש"ח.
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(2

•

בתקופת הדוח הוצגו ההכנסות ממכירת גז בניכוי סכום בסך של כ 10-מיליון
ש"ח הנובע מהפרשים במחיר שקובע לעומת מחיר הגז בפועל ,בהתאם לכמויות
הגז שנקבעו בעסקת ההגנה שנחתמה בשנת .2004

•

ההפסד בתקופת הדוח ממגזר הגז הסתכם בכ 3-מיליון ש"ח לעומת רווח בסך
של כ 15-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכם לסך של כ 3-מיליון ש"ח לעומת
הפסד של כ 12-מיליון ש"ח ברבעון השני של השנה .הקיטון בהפסד נובע בעיקר
בשל הגידול במכירת גז ברבעון השלישי בשיעור של כ 43%-לעומת הרבעון השני
וכן כתוצאה מירידה בהוצאות המימון ברבעון השלישי לעומת הרבעון השני
הנובעת מהשינויים בשער הדולר לעומת השקל .כמו כן נרשמו ברבעון השלישי
של שנת  2005בדלק קידוחים הוצאות בגין קידוח "גד  "1שננטש בסך של כ2.3-
מיליון ש"ח.
חלקה של דלק קידוחים בעלויות נוספות שנצברו לאחר תאריך המאזן בגין
הקידוח הנ"ל הינו כ 4.5-מיליון ש"ח.

•

יודגש כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2004החלה ההכרה בהכנסות
בחודש מרץ  2004כאשר בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005אספקת
הגז היתה לאורך כל התקופה .כמו כן ,הוונו בשנת  2004הוצאות הריבית,
הפרשי השער ,הפרשי ההצמדה ועמלות הערבות עד תחילת ההכרה בהכנסות
)חודש מרץ  (2004בעוד שבתקופת הדוח הוצאות אלו נרשמו במלואן.

•

הצריכה היומית הממוצעת של גז טבעי ע"י חברת חשמל משתנה ,בין היתר,
בהתאם לשינויים העונתיים בביקושי החשמל ובהתאם לעבודות התחזוקה של
חברת החשמל .צריכת הגז הנ"ל של חברת החשמל ברבעון הרביעי של השנה
צפויה להיות נמוכה משהיתה ברבעון השלישי וזאת ,בין היתר ,בשל עבודות
תחזוקה והכנה להכנסה לפעילות של טורבינת המחזור המשולב המבוצעות
בתחנת הכח אשכול באשדוד ובשל העובדה שתחנת הכח "רידינג" בת"א טרם
החלה בצריכת גז טבעי .יצויין כי בחודש אוקטובר  2005החל בית הזיקוק
באשדוד לצרוך גז טבעי ,וזאת לצורך הרצת מתקניו.

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".
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להלן נתונים לגבי חלק החברה ברווח )הפסד( ממגזר הגז והנפט כשתוצאות השותפויות
המוגבלות ערוכות בדולרים מתורגמים לשקלים כאמור לעיל.
1-3/05

1-9/05 7-9/05

4-6/05

1-9/04

2004

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

102

148

הכנסות בניכוי תמלוגים

41

41

59

רווח תפעולי

23

23

32

141
78

83

55

חלק החברה בתוצאות אבנר

5

4

7

16

12

17

רווח נקי לתקופה

10

2

7

19

15

25

בהתאם לנ"ל הרווח )על בסיס דוחות דולריים מתורגמים של השותפויות( בתקופת הדוח
הסתכם לכ 19-מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ 15-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
ורווח של כ 25-מיליון ש"ח בשנת  2004כולה .הרווח ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-
 7מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ 2-מיליון ש"ח ברבעון השני ורווח בסך של כ 10-מיליון
ש"ח ברבעון הראשון.
ההבדל העיקרי בין התוצאות בש"ח לבין התוצאות בדולרים של השותפויות נובע מהפרשי
שער )ש"ח/דולר( בגין ההלוואות והפקדונות של השותפויות ,אשר השפעתם על התוצאות
העסקיות ברבעון השני של שנת  2005היתה מהותית.

(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 7א .בדוחות הכספיים.

12

ב .פעילות הרכב
1-3/05

4-6/05

7-9/05

1-9/05

1-9/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

769
89
77
78
17
61

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הכנסות )הוצאות( מימון
רווח לאחר מיסים
חלק החברה ברווחי חברות
ושותפות כלולות
44
106
רווח נקי
1,129
סך נכסים

1,079
123
102
105
12
77

1,143
129
112
114
)(12
70

2,992
341
292
297
17
208

2,980
356
306
316
5
201

3,924
466
402
414
)(22
256

76
1,748

70
1,743

44
252
1,743

4
205
1,183

6
261
1,367

תרומת מגזר הרכב לרווח הנקי של החברה ,בתקופת הדוח הסתכמה בכ 155-מיליון ש"ח לעומת
כ 129-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
דלק מערכות רכב בע"מ )להלן" :דלק רכב"( ,מוחזקת ליום המאזן על-ידי הקבוצה בשיעור של
כ ,61.48%-הינה חברה ציבורית ודוחותיה מפורסמים לציבור .לעניין הקצאת מניות למנכ"ל
ולעובדים בדלק רכב ראה מידע נוסף להלן.
בעקבות ההנפקה ירד שיעור החזקת הקבוצה בדלק רכב ל.55.4%-
דלק מוטורס בע"מ )חברה בת( משווקת מגוון רחב של כלי רכב פרטיים ומסחריים מתוצרת
מאזדה ופורד.
להלן התפלגות המכירות בכמויות:

כלי רכב מתוצרת Mazda
כלי רכב מתוצרת FORD
סה"כ מכירות דלק מוטורס
נתח שוק של החברה מסה"כ
מכירות כלי רכב בישראל

1-9/05
17,436
8,900
26,336

7-9/05
6,703
3,435
10,138

1-9/04
19,343
8,123
27,466

7-9/04
5,536
3,184
8,720

2004
24,600
11,192
35,792

23%

24%

26%

25%

25%

בנוסף למכירות אלה מסרה החברה כלי רכב לצבא במסגרת עסקת משהב"ט .התמורה בגין מכירות אלה אינה
כלולה במחזור המכירות ,שכן הם נרכשים ישירות מהיצרן באמצעות כספי סיוע.

מתחילת פעילותה של דלק מוטורס כיבואנית רכב לישראל ,נמסרו על-ידה לצרכן הישראלי
כ 222,500 -מכוניות מאזדה וכ 55,000 -מכוניות פורד.
במהלך הרבעון השני של שנת  2005השיקה דלק רכב שני דגמים חדשים הפוקוס החדשה וה-
 Mazda 5הזוכים להצלחה ולביקושים גבוהים .במהלך הרבעון השלישי ,בחודש אוגוסט ,החלה
החברה במסירת רכבי ה Mazda 6-החדשה ,שממשיכה להוביל את השוק בסגמנט הרלוונטי.

13

להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק רכב:
(1

הכנסות
מחזור המכירות הסתכם בתקופת הדו"ח בכ 2,992-מיליון ש"ח לעומת כ 2,980-מיליון ש"ח
אשתקד )בשנת  2004כולה כ 3,924-מיליון ש"ח( .במהלך הרבעון השלישי עלה מחזור
המכירות לכ 1,143-מיליון ש"ח לעומת  963מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,בעיקר
כתוצאה מהעליה בכמות המכוניות שנמכרו.

(2

הוצאות מכירה ושיווק
הן בתשעת החודשים והן במהלך הרבעון השלישי לשנת  2005חלה עליה בהוצאות המכירה
והשיווק שנבעה מהגידול בהוצאות הפרסום של הקבוצה ,שמקצתה קוזזה בעקבות ירידה
בעמלות סוכנים.

(3

הוצאות הנהלה וכלליות
בתשעת החודשים חלה ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות של כ 5-מיליון ש"ח לעומת
התקופה המקבילה אשתקד ,שנבעה ברובה כתוצאה מהפסקת הפחתת תשלומים ששילמה
החברה הבת לחברה אחרת עקב הפסקת מינויה כיבואנית מוצרי פורד בישראל.

(4

הוצאות מימון
במהלך הרבעון השלישי ,נגרמו לדלק רכב הוצאות מימון ,נטו ,בסך של כ 12-מיליון ש"ח
שברובן היוו ריבית ששילמה דלק רכב לבנקים.
במחצית השנה הראשונה ,נוצרו לדלק רכב הכנסות מימון של כ 28-מיליון ש"ח ,נטו,
שנגרמו בעיקר כתוצאה מרישום שוויין ההוגן של עסקאות עתידיות פתוחות ליום  30ליוני ,
שברובן נועדו למטרות הגנה כלכלית ,וכן כתוצאה מהפרשי שער שנגרמו מהחלשות שערי
מטבעות היבוא וההתחייבויות הנקובות במט"ח .בהתאם לכך ,מוצגות הכנסות מימון של
כ 17 -מיליון ש"ח לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30לספטמבר .2005

(5

הכנסות אחרות
בסעיף הכנסות אחרות מוצגת ההכנסה ברוטו בסך של כ 5-מיליון ש"ח ממכירת שותפות
לפיד .ביום  30ביוני  2005חתמה השותפות הסכם למכירת קרקע במתחם לפיד תמורת
 10,600אלפי דולר ארה"ב .בהסכם ניתנה אופציה לרוכש לבחור בין רכישת המקרקעין
לרכישת השותפות .במהלך אוגוסט הודיע הרוכש כי בחר באופציה של רכישת השותפות.

(6

חלק החברה ברווחי חברות כלולות
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  2005הושלמה 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(.

(7

רווח נקי
הרווח הנקי של דלק רכב בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005הסתכם בכ252-
מיליון ש"ח לעומת כ 205-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי לרבעון השלישי של שנת  2005הסתכם בכ 70-מיליון ש"ח לעומת  63מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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(8

מידע נוסף
)א(

הפחתת שיעור מס קניה
בחודש ספטמבר  ,2005החליטה ממשלת ישראל על מהלך של הפחתה מדורגת רכב
שנתית של שיעורי מס הקניה המוטל על רכבים המיובאים למדינת ישראל.
במקביל ,תהיה הפחתה בגין הטבות מס שניתנו על אביזרי בטיחות .שיעור מס
הקניה האפקטיבי שחל היום על המסה העיקרית של המכוניות המיובאות למדינת
ישראל "מכוניות משפחתיות" )עיקר מכירות החברה( הינו כ ,85%-והוא צפוי
לרדת תוך  6שנים לרמה אפקטיבית של כ ,70%-קרי ירידה של  15%במיסוי
שהשפעתה היא ירידה של עד כ 6%-במחיר הרכב וזאת כאמור בפריסה על פני 5
שנים ,דהיינו כ 1.2%-לשנה.
המהלך המבורך ללא ספק ,אך השפעתו בפלחי השוק בהם פועלת החברה אינו
משמעותי ,כפי שעלול היה להצטייר מהתקשורת.

) ב(

ביום  24בנובמבר  2005אישר דירקטוריון דלק רכב להקצות למנכ"ל דלק רכב,
הקצאה פרטית של  9מיליון ש"ח ע.נ .מניות רגילות ,המהוות כ 10%-מההון
המונפק של דלק רכב בתמורה ל 28.2-ש"ח למניה )בתוספת ריבית עד יום התשלום
בפועל( במסגרת הארכת תקופת העסקתו בחמש שנים נוספות.
תמורת המניות )בסכום כולל של כ 253.8-מיליון ש"ח( תמומן  25%בהון עצמי של
מנכ"ל דלק רכב והיתרה ) (75%באמצעות הלוואה בנקאית שיטול מנכ"ל דלק רכב
כנגד שעבוד המניות המוקצות .אם ובמידה והבנק המלווה ידרוש זאת יהיה מנכ"ל
דלק רכב זכאי לערבות שתינתן ע"י חברת דלק השקעות עבור חלק מסכום
ההלוואה על-פי הסדר עם הבנק המלווה.

) ג(

תוכנית אופציות לעובדים
בישיבת דירקטוריון דלק רכב הוחלט לאמץ תוכנית אופציות לעובדים )"במסלול
הוני"( לפיה יוקצו אופציות המקנות זכויות לכ 3%-מההון המונפק כפי שיהיה ערך
הקצאת האופציות .תוכנית האופציות הנ"ל טעונה אישור מוקדם של שלטונות
המס.
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ג .פעילות הנדל"ן
1-3/05
מיליון ש"ח

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

145
58
48
55
11
19
4,798

4-6/05

7-9/05

1-9/05

1-9/04

מיליון ש"ח מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

380
157
125
179
53
78
4,743

360
193
176
147
48
59
4,825

503
268
242
199
109
124
4,940

98
41
31
66
18
40
4,743

137
58
46
58
24
19
5,021

2004

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 בניכוי הוצאות הנפקה( 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 המירה 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 111-מיליון ש"ח ,מתוכם סך של כ18-
מיליון ש"ח הוכרו 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 66-מיליון ש"ח לעומת
כ 56-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד כמפורט להלן.
להלן נתונים מדוחות דלק נדל"ן:
א(

הכנסות
) (1ההכנסות מהשכרה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 240-מיליון ש"ח לעומת סך
של כ 253-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הקיטון בהכנסות בסך של כ 13-מיליון ש"ח נובע בעיקר מירידה בהכנסות שכירות
באנגליה בסך של כ 17-מיליון ש"ח בשל הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברות
ונכסים שנמכרו במהלך הרבעון השלישי ומהכנסה אחרת משוכר שהתקבלה
בתקופה מקבילה אשתקד בגין סיום תקופת שכירות של שלוש קומות ותשלום
עמלת סיום התקשרות בסך של כ 8-מיליון ש"ח ,ומנגד מעלייה של כ 3-מיליון ש"ח
בהכנסות מהשכרה בישראל בחברת דנקנר שאוחדה לראשונה ב 1-ביולי 2004
ומעלייה של כ 9-מיליון ש"ח בהכנסות מהשכרה בקנדה ,בנטרול הכנסה אחרת
משוכר ,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 (:
1-9/05
84
145
11
240

אנגליה
קנדה
קנדה הכנסות אחרות משוכר
ישראל
סה"כ

ב(

%
35.0
60.4
4.6
100

1-9/04
101
136
8
8
253

%
39.9
53.7
3.2
3.2
100

)(2

ההכנסות ממכירת דירות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 134-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 73-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ61-
מיליון ש"ח ,הנובע בעיקר מאיחוד תוצאות דנקנר השקעות החל מיום  1ביולי
 2004ובשל התקדמות בביצוע ופתיחת שלבים נוספים בפרוייקט נס ציונה
.Vally

)(3

ההכנסות ממכירת שטחי מסחר ,משרדים וקרקעות בתקופת הדוח הסתכמו בסך
של כ 6-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 34-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד ,ירידה של כ 28-מיליון ש"ח הנובעת בעיקר בשל מכירת נכס בהוד
השרון אשר הניב בתקופה המקבילה אשתקד הכנסה בסך של כ 29-מיליון
ש"ח.

רווח גולמי
הרווח הגולמי מהשכרה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ 143-מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 161-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה ברווח הגולמי בסך של
כ 18-מיליון ש"ח.
הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה ברווח הגולמי באנגליה בסך של כ14-
מיליון ש"ח בשל הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברות ונכסים שנמכרו במהלך
הרבעון השלישי ובשל הכנסה אחרת משוכר בסך של כ 8-מיליון ש"ח ששולמה
בתקופה המקבילה אשתקד כאמור בסעיף א 1.לעיל ומנגד עליה של כ 4-מיליון ש"ח
ברווח הגולמי בקנדה ,בנטרול הכנסה אחרת משוכר שהתקבלה בשנת .2004
להלן פירוט הרווח הגולמי מפעילות השכרה על-פי מגזרים גיאוגרפיים )במיליון
ש"ח(:

אנגליה
קנדה
קנדה הכנסות אחרות משוכר
ישראל
סה"כ

1-9/05

1-9/04

69
72
2

83
68
8
2

143

161

הרווח הגולמי ממכירת מלאי דירות בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 15-מיליון
ש"ח לעומת סך של כ 10-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
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ג(

הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 32-מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 16-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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 179-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 147-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בהוצאות המימון בסך של כ 32-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 ומנגד ירידה בהוצאות המימון בחברת הבת
דלק בלרון בינלאומי בע"מ עקב מכירת נכסים והחזקות בחברות זרות מאוחדות
באנגליה.

ה(

הכנסות אחרות
) (1בחודש 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 1.8-מיליון
ליש"ט )כ 15-מיליון ש"ח(.

ו(

)(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.

)(3

ביום  15ביולי השלימו חברות בנות זרות עסקה למכירת החזקותיהן בחברות
בנות זרות אחרות ,לקבוצה נבע רווח מהמכירה בסך של כ 64-מיליון ש"ח
אשר הוצג בסעיף הכנסות אחרות ,לפרטים נוספים ראה ביאור .6א .לדוחות
הכספיים.

)(4

ביום  30ביוני  2005חתמה שותפות דלק לפיד )שותפות כלולה( על הסכם
למכירת קרקע במתחם לפיד תמורת  10.6מיליון דולר ארה"ב .בהסכם ניתנה
אופציה לרוכש לבחור בין רכישת המקרקעין לרכישת השותפות .במהלך חודש
אוגוסט  2005הודיע הרוכש כי בחר באופציה של רכישת השותפות .כאמור
לעיל ,נבע לקבוצה ברבעון זה רווח בסך של כ 4-מיליון ש"ח אשר הוצג בדוח
רווח והפסד בסעיף הכנסות אחרות )כ 3.5-מיליון ש"ח לאחר מס(.

השפעה מצטברת לתחילת תקופה 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
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ז(

מידע נוסף
)(1

ביום  27בנובמבר  2005אישר דירקטוריון דלק נדל"ן התקשרות עם חברה
בשליטת בנק הפועלים )להלן" :הרוכשת"( בהסכם לפיו נקבע ,בין היתר ,כי
דלק נדל"ן תקצה מניות לרוכשת שיהוו כ 11%-מהון המניות המונפק והנפרע
של דלק נדל"ן לאחר ההקצאה בתמורה לכ 57.2-מיליון דולר )כ 263-מיליון
ש"ח( .כתוצאה מהנפקת המניות צפוי שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק
נדל"ן לרדת לכ) 72%-כ 67%-בדילול מלא(.
בנוסף ,אישר דירקטוריון דלק נדל"ן התקשרות עם חברה נוספת שבשליטת
בנק הפועלים )להלן" :המוכרת"( במסגרתו נקבע ,בין היתר ,כי דלק נדל"ן
תרכוש מהמוכרת מניות של חברה מבני תעשיה בע"מ ,המהוות כ13.05%-
מהון המניות המונפק והנפרע של חברת מבני תעשיה ,בתמורה לסך של כ54.3-
מיליון דולר )כ 250-מיליון ש"ח(.
בנוסף ,תעניק דלק נדל"ן למוכרת אופציה לתקופה של ששה חודשים ,לפיה
תהיה זכאית המוכרת לחייב את דלק נדל"ן לרכוש ממנה את זכויות דיור
במקרקעין המצויים בגוש  6107אשר עליהם מתוכנן להיות מוקם "פרוייקט
בבלי" בתמורה לסך כולל של כ 43-מיליון דולר ארה"ב .יצויין כי חברה בת של
דלק נדל"ן מחזיקה את עיקר הזכויות בפרוייקט.
בכוונת הצדדים לחתום על הסכמים בימים הקרובים.
הקבוצה בוחנת את ההשלכות החשבונאיות של ההסכמים האמורים.

)(2

חברה בת זרה בבעלות חברה בת של דלק נדל"ן בוחנת להצטרף לעסקת
רכישת מלונות באנגליה שבניהול חברת הילטון ,המשא ומתן המתנהל על-ידה
הוא להצטרפות לעסקה בשיעור של בין  19%ל .30%-להערכת דלק נדל"ן ,על-
פי המידע שברשותה ,ההיקף המלא של עסקת רכישת המלונות הינו כ3.5-
מיליארד 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

7-9/05

1-9/05

1-9/04

2004

מיליון ש"ח

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

1,816
134
28
45
26
)(5

4,869
369
67
117
65
2

4,179
363
52
101
52
)(2

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 4,869-מיליון ש"ח לעומת 4,179
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של .(17%
בתקופה המקבילה אשתקד כללו המכירות מכירות ללקוח מוסדי גדול בהיקף של  248מיליון
ש"ח .בנטרול המכירות ללקוח המוסדי הגדול ,המכירות הכמותיות לא השתנו מהותית ומאידך
מחירי הדלקים עלו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בכ .21.5%-עם זאת יש להדגיש כי חל גידול
במכירות החברה הבת יונקס ונרשמה עליה במכירות הכמותיות בתחנות אשר קוזזה מירידה
כמותית בפעילות חוץ תחנה בשל קיטון סלקטיבי בפעילות חוץ תחנה בשל מגבלות אשראי
לקוחות וסיכון אשראי לקוחות.
רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם ב 369-מיליון ש"ח לעומת  363מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .עיקר הגידול נובע מגידול ברווח הגולמי בחברה הבת יונקס בסך של כ10-
מיליון ש"ח ,אשר קוזז מירידה ברווח הגולמי מפעילות הדלקים.
הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות
בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות אלו ב 302-מיליון ש"ח לעומת  311מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הירידה בסעיף זה נובעת בעיקר בשל קיטון בהוצאות שכר בסך של כ 9-מיליון
ש"ח ,קיטון בהוצאות אחזקת תחנות ופרסום בכ 8-מיליון ש"ח ומאידך חל גידול בהפרשה
לחובות מסופקים בסך של כ 5-מיליון ש"ח.
רווח מפעולות
בתקופת הדוח הסתכם הרווח מפעולות ב 67-מיליון ש"ח לעומת  52מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול ברווח מפעולות נובע בעיקר מגידול הרווח הגולמי בשל שיפור
ברווחיות ביונקס ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות.
הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח ב 65-מיליון ש"ח לעומת  52מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .העלייה בהוצאות המימון נובעת בעיקר בשל שיעור פיחות ביחס לדולר גבוה
יותר בתקופת הדוח ) 6.7%בתקופת הדוח לעומת  2.4%בתקופה המקבילה אשתקד( וכן עלית מדד
גבוהה יותר בתקופת הדוח ) 1.9%בתקופת הדוח לעומת  1.2%בתקופה המקבילה אשתקד(.
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הכנסות אחרות
בתקופת הדוח הסתכם סעיף זה בהכנסות של  2מיליון 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.
מיסים על הכנסה
הוצאות המס השוטפות הסתכמו בתקופת הדוח ב 5-מיליון ש"ח לעומת  6מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
בעקבות אישור התקנות להורדת שיעור המס על חברות בהדרגה עד לשיעור של  25%בשנת ,2010
נגרמו לדלק ישראל הוצאות מס נוספות בסך של  9מיליון ש"ח הנובעות מעדכון המיסים הנדחים
לשיעור המס העתידיים.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות
חלק החברה ברווחי חברות כלולות בתקופת הדוח הסתכם ב 13-מיליון ש"ח לעומת  8מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול מיוחס לגידול ברווחי החברה המסונפת אמישראגז.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם ב 2-מיליון ש"ח לעומת הפסד של  2מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד בנטרול הוצאות המס הנובעות מירידה בשיעורי המס ,הסתכם הרווח ברבעון
הנוכחי ב 11-מיליון ש"ח.
הגידול ברווח השוטף נובע בעיקר מגידול ברווח הגולמי ,ירידה בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות
וגידול ברווחי חברות מוחזקות.
התחייבויות פיננסיות נטו
עודף ההתחייבויות הפיננסיות נטו ,של דלק ישראל ליום  30בספטמבר  2005הסתכמו בכ1,209-
מיליון ש"ח.
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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

7-9/05

1-9/05

1-9/04

2004

מיליון ש"ח

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

1,404
190
42
65
13
16

3,671
493
83
142
51
24

2,935
423
50
103
31
11

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.
בחודש נובמבר  2005התקשרה דלק  USAבעסקה לרכישת זכויות ב 25-תחנות תדלוק עם חנויות
נוחות )זכויות בעלות ב 20-תחנות וזכויות שכירות ב 5-תחנות( ו 4-נכסי נדל"ן נוספים המיועדים
לתחנות תדלוק וחנויות נוחות )זכויות בעלות ב 3-נכסים וזכויות שכירות בנכס אחד( בנשוויל,
טנסי בארה"ב ,מחברת ) BP Products North America Incלהלן .("BP" :תחנות התדלוק
וחנויות הנוחות פועלות כיום וימשיכו לפעול תחת השם המסחרי " ."BPהתמורה הכוללת בגין
העסקה הינה כ 33.5-מיליון דולר ארה"ב )לא כולל מלאים(.
השלמת העסקה ) (Closingמתוכננת לחודש דצמבר .2005

22

מכירות
מכירות דלק  USAהסתכמו בתקופת הדוח ב 3,671 -מיליון ש"ח לעומת  2,935מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע משלושה גורמים עיקריים:
 רכישת  100חנויות הנוחות באפריל אשתקד. עליה חדה במחירי הדלקים. עלייה בהיקף המכירות של מוצרי תחנות הנוחות ).(Same Storesרווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם ב 493-מיליון ש"ח לעומת  423מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
הגידול נובע הן בעיקר מעליית היקף הפעילות והרווחיות של תחנות הנוחות והתדלוק והן בשל
רכישת פעילות  100מרכזי נוחות ותדלוק בחודש אפריל אשתקד.
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח ב 410-מיליון ש"ח לעומת  373מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע בעיקר בשל רכישת פעילות  100מרכזי הנוחות והתדלוק בחודש אפריל אשתקד ,וכן
מעלייה בעמלות כרטיסי האשראי כתוצאה מעליית מחירי הדלקים.
רווח מפעולות
בתקופת הדוח הסתכם הרווח מפעולות ב 83-מיליון ש"ח לעומת  31מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר בשל עלייה ברווחיות חנויות הנוחות והתדלוק ברבעון
השלישי של השנה ובו כתוצאה מרכישת  100מרכזי הנוחות באפריל שנה קודמת.
הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו ב 38-מיליון ש"ח לעומת  50מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול בהוצאות המימון נובע מעלייה 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  3מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .עיקר ההכנסה בתקופת הדוח נובע ממכירת תחנת תדלוק ומרכז
נוחות ברווח של כ 10-מיליון ש"ח.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם ב 24-מיליון ש"ח לעומת רווח של  11מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד .הגידול נובע מעלייה במכירות ,גידול במרווחי הפעילות של דלק  USAוכן עקב
רכישת  100חנויות הנוחות כאמור לעיל.
התחייבויות פיננסיות נטו
פירוט לגבי החוב הפיננסי נטו בגין פעילות בית הזיקוק ופעילות הדלקים בארצות הברית ראה
סעיף ו' להלן.
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ו .פעילות בית הזיקוק בארצות הברית

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA

הוצאות מימון
רווח נקי

5-6/05

7-9/05

5-9/05

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

842
103
44
46
8
24

1,805
301
284
286
57
146

2,647
404
328
332
65
170

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 .יצויין כי לאחר תאריך המאזן,
פרעה דלק  USAכ 20-מיליון דולר מתוך ההלוואות לבנקים בארה"ב וכן מחצית מהלוואת
הבעלים לקבוצה.
מכירות
מכירות דלק זיקוק בתקופת הדוח )החל מסוף אפריל  (2005הסתכמו בכ 2,647-מיליון ש"ח .דלק
זיקוק מכרה )לרבות עסקאות החלפה( סך של כ 8.3-מיליון חביות תזקיקים ,ממוצע של כ 54-אלף
חביות ביום.
רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם ב 354-מיליון ש"ח .תקופת הפעילות התאפיינה ברמת
רווחיות גבוהה מאוד ומגידול בביקוש לתזקיקי הנפט הן כתוצאה מסופת ההוריקן קטרינה אשר
גרמה לירידה בהיקף כושר הזיקוק בדרום ארה"ב והן כתוצאה משינויים מבניים בענף האנרגיה
בארה"ב.
ברווח הגולמי כלולים רווחים הנובעים מעליית ערך מלאי דלק זיקוק )מלאי סגירה מחושב לפי
שיטת ממוצע לעומת יתרתו לפי שיטת ליפו( בתקופת הדוח בסך  29מיליון ש"ח בתקופת הדוח ו-
 27מיליון ש"ח ברבעון השלישי )רווח נטו לאחר מס של  19מיליון ש"ח בתקופת הדוח ו 18-מיליון
ש"ח ברבעון השלישי(.
הוצאות הפעלה ,מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות
בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות אלו )לאחר מיון מחדש של הוצאות התפעול הישירות לעלות
המכר  -ברבעון השני של השנה( ב 27-מיליון ש"ח .מרבית הוצאות אלה הינן הוצאות הנהלה
וכלליות שוטפות וכן עלויות התאמה ראשוניות חד פעמיות.
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הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח ב 64-מיליון ש"ח .מרבית הוצאות המימון נובעות
מהפסד בסך  10.7מיליון דולר בגין עסקאות עתידיות אותן ביצעה דלק זיקוק במהלך הרבעון
השלישי וכן מהוצאות מימון שוטפות בגין מסגרות האשראי השוטפות וההלוואה של דלק זיקוק.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם ב 170-מיליון ש"ח .יצויין כי בחודשים האחרונים חלה עלייה
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.
התחייבויות פיננסיות נטו
עודף התחייבויות פיננסיות נטו ,של דלק ארה"ב כולל בית הזיקוק ליום  30בספטמבר 2005
הסתכמו בכ 836-מיליון ש"ח.
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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:

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

1-3/05

4-6/05

7-9/05

1-9/05

1-9/04

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

92
29
17
20
3
5
9
422

94
29
17
21
5
12
473

91
30
19
22
2
)(3
19
463

276
88
53
63
5
7
41
463

262
85
53
62
9
)(1
52
399

343
111
67
80
7
)(20
86
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 והוא נרשם
ברבעון השני.
תוצאות הפעילות
הכנסות
הכנסות גדות גדלו בתקופת הדוח מכ 262-מיליון ש"ח אשתקד לכ 276-מיליון ש"ח בתקופת הדוח
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ 91-מיליון ש"ח והיו זהות להכנסות ברבעון השלישי
אשתקד .ההכנסות ברבעון השלישי הושפעו מעבודות תחזוקה נרחבות במתקן הפרוקטוזה.
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רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח עמד על  88מיליון ש"ח המהווה גידול של כ 3-מיליון ש"ח לעומת
התקופה המקבילה אשתקד .הרווח הגולמי הושפע מגידול ניכר בעלויות חומרי העזר ,האנרגיה
ובהובלה הימית.
הוצאות מכירה ושיווק
גידול בהיקף המכירות והתייקרות ההובלה הימית והיבשתית הגדילו את הוצאות השווק בתקופת
הדוח בכ 3-מיליון ש"ח לסך של כ 27-מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ 52-מיליון ש"ח בתקופת הדוח ,זהה לרווח שהושג בתקופה
מקבילה אשתקד .הרווח התפעולי לא גדל במקביל לגידול במכירות בעיקר כתוצאה מהתייקרות
עלויות חומרי העזר ,האנרגיה והלוגיסטיקה .גם הרווח התפעולי ברבעון השלישי זהה לרווח
שהושג ברבעון המקביל אשתקד והסתכם לסך של כ 19-מיליון ש"ח.
הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 5-מיליון ש"ח ,בהשוואה לסך של כ 9-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון בהוצאות המימון נבע בעיקר מקיטון בהפרשי שער על
הלוואות דולריות כתוצאה משיעור פיחות של השקל ביחס לדולר בתקופת הדוח קטן יותר
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .כן הושפעו הוצאות המימון בתקופת הדוח מהמרת
הלוואות דולריות לאגרות חוב צמודות מדד ומרישום השווי ההוגן של עסקאות עתידיות.
מיסים על הכנסה
גדות יצרה לראשונה בספריה נכס מס בדוחות הכספיים לשנת  .2004הרישום של נכס המס
התחייב כתוצאה מהסבירות הגבוהה של ניצול הפסדים לצורך מס משנים עברו עקב רווחיותה
המתמשכת של גדות .ההפסד הנצבר לא קיבל ביטוי כמותי וכתוצאה מכך נוצרו לראשונה
בתקופת הדוח הוצאות מס בסך כ 7-מיליון ש"ח ,בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמה
הטבת מס בסך של כ 1-מיליון ש"ח.
הטבת המס בסך כ 3-מיליון ש"ח נרשמה ברבעון השלישי בעקבות השינוי בשיעור מס החברות
בחוק.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 41-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 52-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח הנקי ברבעון השלישי בסך של כ 19-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 25-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .השינויים ברווח הנקי לעומת התקופות המקבילות
אשתקד הושפעו מרישום הכנסות חד פעמיות ברבעון השלישי של  2004וזקיפת מס הכנסה
לראשונה בתקופת הדוח.
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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 הטלוויזיה הרב-ערוצית בכבלים ,בישראל ,הפועלות תחת
המותג "הוט" והמספקות שירותי טלוויזיה לכ 935-אלף בתי אב בישראל וכן גישה לאינטרנט
מהיר לכ 390-אלף בית אב .שלושת חברות הכבלים מחזיקות בשותפות ב"הוט טלקום")חלקה
של מת"ב כ  ,(26.6% -אשר החלה לספק ב 2005-שירותי טלפוניה לציבור הרחב ועד כה הצטרפו
כ –  60אלף מנויי טלפוניה .חלק מת"ב בענף הטלוויזיה הרב-ערוצית בכבלים הינו כ.26%-
בימים אלו בוחנת מת"ב ביחד עם קבוצות הכבלים האחרות )קבוצת ערוצי זהב וקבוצת תבל(
את האפשרות לבצע מיזוג משפטי מלא על בסיס הסכמי המיזוג שנחתמו בראשי תיבות בשנת
 ,2003תוך ביצוע שינויים מסוימים הנובעים מחלוף הזמן ושינוי הנסיבות .על פי מבנה המיזוג
הנבחן כיום ,מת"ב עשויה לשמש כחברה הקולטת במיזוג ולהפוך לחברה הממוזגת .ראוי
להדגיש כי מהלך השלמת המיזוג המשפטי המלא מצוי עדיין בשלב של דיונים ואין כל ודאות
שייצא אל הפועל וכי בכל מקרה השלמת המיזוג המשפטי המלא תהיה מותנית בתנאים מתלים
לרבות קבלת אישורים רגולטוריים והגעה להסכמים עם הבנקים .
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

7-9/05

1-9/05

1-9/04

2004

מיליון ש"ח

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

134
13
)(10
11
)(22
1,102

408
51
)(21
38
164
110
1,102

444
91
7
40
)(47
)(76
1,063

585
112
3
50
)(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  35מיליון ש"ח מתוכם  15מיליון ש"ח ברבעון
השלישי של השנה .בתקופה המקבילה אשתקד רשמה הקבוצה הפסד של  15מיליון ש"ח .יתרת
ההשקעה במת"ב מסתכמת בכ 370-מיליון ש"ח.
להלן ,ניתוח תוצאות פעילות חברת מת"ב.
הכנסות מתב
הכנסות מת"ב בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ 408-מיליון ש"ח לעומת כ-
 444מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון בהכנסות מוסבר בירידה במספר המנויים
ובירידה ב  .ARPU -הקיטון בהכנסות מוסבר בירידה במספר המנויים לשירותי הטלוויזיה
בכבלים ובירידה ב ARPU-במגזר האינטרנט ,אשר קוזזה בחלקה בהצטרפות מנויי אינטרט
חדשים.

28

מספר המנויים
ברבעון השלישי המשיכה מגמת ההאטה בקצב נטישת המנויים .מספר מנויי הטלוויזיה בכבלים
בסוף הרבעון השלישי של שנת  2005הסתכם בכ 251-אלפי מנויים לעומת כ 259-אלפי מנויים
בתום הרבעון המקביל אשתקד וכ 252-אלפי מנויים בתום הרבעון השני של שנת .2005
לשירותי האינטרנט המהיר של החברה הצטרפו עד כה כ  106 -אלף מנויים.
ברבעון השלישי של השנה הסתכם ה ARPU-של מת"ב )הכנסה חודשית ממוצעת מלקוח – לפני
מע"מ( בכ 171-ש"ח לעומת כ 178.9-ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ובכ ₪ 172.6-ברבעון השני
של שנת .2005
הוצאות התפעול
הוצאות התפעול בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2005הסתכמו בכ 357-מיליון ש"ח
לעומת כ 353-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה של שנת .2004
הוצאות התפעול ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכמו ,בכ 121-מיליון ש"ח לעומת כ113-
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ובכ 118-מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת  .2005הגידול
בהוצאות התפעול נובע בעיקרו מהחדרת שירותים חדשים ,בעיקר  VODוהרחבת מערך שירות
הלקוחות.
הרווח הגולמי
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ 51-מיליון ש"ח לעומת כ91-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2005
הסתכם בכ 13-מיליון ש"ח לעומת כ 33-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ובכ 18-מיליון
ש"ח ברבעון השני של שנת  .2005הירידה ברווח הגולמי נובעת מהירידה בהכנסות והעליה
בהוצאות התפעול כאמור לעיל.
הוצאות שיווק ומכירה
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק בכ 41-מיליון ש"ח
לעומת כ 50-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הוצאות השיווק והמכירה של החברה
ברבעון השלישי של שנת  2005הסתכמו בכ 13-מיליון ש"ח לעומת כ 19-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ובכ 13-מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת  .2005הקיטון בהוצאות השיווק
והמכירה נובע מצמצום בהוצאות הפרסום בהשוואה לאלה שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד עקב
השקת המותג .HOT
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.
בתקופה המקבילה אשתקד הרוויחה דלק השקעות סך של כ 30-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(.
בתקופת 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.
בחודש נובמבר  2005קיבלה הנדסת התפלה הזמנה להספקת שלושה מתקני התפלה
המיועדים לספק כל אחד  24,000מטר קוב ליום מי זינה ומי תהליך לבית זיקוק בהודו אשר
הינו אחד מבתי הזיקוק הגדולים בעולם .סכום העסקה הינו כ 70-מיליון דולר ארה"ב.
המתקנים יסופקו בטווח של חמישה עשר עד עשרים ואחד חודשים .ההזמנה כוללת אופציה
לרכישת מתקן התפלה רביעי בעל תפוקה זהה .אם תמומש האופציה יעלה סכום העסקה
הכולל לכ 90-מיליון דולר ארה"ב.
באשר להסדר מתגבש עם חברת חשמל בקשר לפיצוי כתוצאה מהסטת התוואי הימי של
צנרת הגז הטבעי לאשדוד ,ראה ביאור 3ט' לדוחות הכספיים.
(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 .בתקופת הדוח התקבל דיבידנד ממנורה בסך
של כ 7.5-מיליון ש"ח.

(4

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
ביום  12.10.05חתמה החברה על הסכם )להלן" :ההסכם"( עם החברות בשליטתו של מר
שלמה אליהו )להלן" :המוכרות"( לרכישת מניות בהפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
)להלן" :הפניקס"(.
על-פי ההסכם התחייבה דלק השקעות לרכוש מהמוכרות חלק מאחזקותיהם בהפניקס
המהווה כ 25.01%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס )להלן" :המניות הנמכרות"(.
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תמורת המניות הנמכרות התחייבה דלק השקעות לשלם סכום של כ 709-מיליון ש"ח
)בתוספת הצמדה למדד  5% +לשנה מיום חתימת ההסכם עד ליום התשלום בפועל(.
בנוסף למניות הנמכרות העניקה המוכרת לדלק השקעות אופציית  Callשעל-פיה זכאית
דלק השקעות לחייב את המוכרת למכור לה את יתרת אחזקותיה בהפניקס המהוות כ-
 8.04%מההון המונפק והנפרע של הפניקס )להלן" :מניות המימוש"( ,תמורת סכום של כ-
 222מיליון ש"ח )בתוספת הפרשי הצמדה למדד  5% +לשנה כנ"ל(.
דלק השקעות תהיה רשאית לממש את זכות האופציה הנ"ל במשך תקופה של  9חודשים
מיום חתימת ההסכם.
היום  28בנובמבר התקבלו אישור הממונה על ההגבלים העיסקיים ואישור המפקח על שוק
ההון  ,ביטוח וחסכון לעסקה.
מועד הסגירה ) (Closingיהיה תוך  7ימים ממועד פרסום דוח זה.
ביום  09.11.05החליט דירקטוריון הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך של כ 250-מיליון ש"ח
)יום האקס  .(29.12.05 -חלקה של החברה ) (25.01%בדיבידנד מסתכם לסך של כ62.5-
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 הסתכם בכ 43-מיליון ש"ח ושולם ביום 4
ביולי .2005

ד.

דירקטוריון החברה החליט ביום  29באוגוסט  2005לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת 2005
וזאת בשיעור של  900%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד הסתכם בכ 94-מיליון ש"ח ושולם
ביום  22בספטמבר .2005

ה.

דירקטוריון החברה החליט ביום  28בנובמבר  2005לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת 2005
וזאת בשיעור של  133%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד מסתכם בכ 140-מיליון ש"ח וישולם
ביום  20בדצמבר .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.

בכבוד רב

גבריאל לסט

אסי ברטפלד

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל
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