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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006

דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ )להלן" :הקבוצה" או "החברה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של
הקבוצה לתקופה שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006

.1

תיאור החברה וסביבתה העסקית

הקבוצה הינה חברת החזקות 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"( אשר בתקופת הדוח הנפיקה כ 23%-מהון
מניותיה בבורסה לניירות ערך בניו-יורק לפי שווי חברה של כ 800 -מיליון דולר ארה"ב.

ב.

דלק השקעות ונכסים בע"מ )להלן" :דלק השקעות"(  -מרכזת את פעילויות הקבוצה בתחומי הרכב,
חיפושי והפקת גז ונפט ,התשתיות ,הביוכימיה ,התקשורת והביטוח.

ג.

דלק נדל"ן בע"מ )להלן" :דלק נדל"ן"(  -עיקר פעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן בחו"ל מבוצע באמצעות
חברת הבת דלק  -בלרון בינלאומי בע"מ המחזיקה בחברות זרות המשקיעות בנדל"ן מניב בחו"ל )בעיקר
באנגליה ,קנדה ,שבדיה ,גרמניה ,שוויץ ופינלנד( .הפעילות בתחום ייזום פיתוח ואחזקת נדל"ן בארץ
מבוצעת בדלק נדל"ן ובחברה הבת דנקנר השקעות בע"מ .בתקופת הדוח ביצעה דלק נדל"ן הנפקה פרטית
של מניות לחברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים.

נכון ליום  30בספטמבר  2006חלק הקבוצה בדלק פטרוליום ובדלק השקעות  100% -ובדלק נדל"ן כ.71.4% -
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עיקרי הפעילות בתקופת הדוח

הרווח הנקי של הקבוצה בתקופת הדוח הסתכם בכ 1,230-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 500-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,גידול של כ .146%-הרווח בכל שנת  2005הסתכם בכ 622-מיליון ש"ח .הרווח הנקי ברבעון
השלישי של שנת  2006הסתכם בכ 210-מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ 234-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד .יצוין ,כי הרווח ברבעון השלישי אשתקד כלל רווחים ממימוש השקעות והכנסות אחרות בסך של כ86-
מיליון ש"ח בעוד שהרווח מסעיפים אלו ברבעון הנוכחי הסתכם רק ב 19-מיליון ש"ח כך שבנטרול הסכומים
הנ"ל ,הרווח ברבעון הנוכחי הסתכם בכ 191-מיליון ש"ח לעומת רווח של כ 148-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד )גידול של כ.(29% -
הכנסות הקבוצה )ברוטו( בתקופת הדוח הסתכמו בכ 20-מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 15-מיליארד ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ .33%-הכנסות הקבוצה )ברוטו( ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכמו
בכ 7-מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 6-מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ .17%-הגידול
בתקופה של תשעה חודשים נובע בעיקר מהכללת מכירות בית הזיקוק בארה"ב ,אשר נרכש בסוף חודש אפריל
 ,2005ולכן הכנסותיו אינן נכללות בחלק מהתקופה המקבילה אשתקד.
ה EBITDA-של הקבוצה )רווח לפני הוצאות מימון ,מס ,פחת והפחתות( ,הסתכם בתקופת הדוח בכ 1,463-מיליון
ש"ח לעומת כ 1,264-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד המהווה גידול של כ.16%-
הגידול ברווח הנקי ,בהכנסות וב EBITDA-בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מהשפעת
תוצאות בית הזיקוק בארה"ב אשר נכללו בחלק מהתקופה המקבילה אשתקד ,משיפור התוצאות העסקיות
בפעילות תחנות התדלוק בארה"ב ומהקצאת מניות בחברות בנות כמפורט להלן.
רווחיות הקבוצה בתקופת הדוח הושפעה ,בין היתר ,מפעילות חברות בנות בשוקי ההון בישראל ובעולם אשר יצרו
לקבוצה רווחי הון כדלקמן:
-

בתקופת הדוח הנפיקה דלק ארה"ב כ 23%-מהון מניותיה לציבור בבורסה לניירות ערך בניו-יורק NYSE

לפי שווי חברה של כ 800-מיליון דולר ארה"ב .הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקה של דלק ארה"ב
ברבעון השני של שנת  2006הסתכם בכ 443-מיליון ש"ח.
-

בתקופת הדוח הקצתה דלק נדל"ן לחברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים מניות המהוות  11%מהונה
)לאחר הקצאה( של דלק נדל"ן בתמורה לסך של כ 260-מיליון ש"ח .כמו כן ,בתקופת הדוח הקצתה דלק
רכב למנכ"ל דלק רכב במסגרת הקצאה פרטית מניות בשיעור של כ 10%-מהונה )לאחר הקצאה( בתמורה
לכ 255-מיליון ש"ח .הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מהנפקות אלו הסתכם בכ 123-מיליון ש"ח ובכ59-
מיליון ש"ח ,בהתאמה.

יצוין כי בתקופה המקבילה אשתקד נכללו רווחי הון בסך של כ 130 -מיליון ש"ח בעיקר בגין הנפקת דלק נדל"ן
וגדות.
פעילות נוספת אשר תרמה לרווחיות בתקופת הדוח ואשר אינה נכללת בתקופה המקבילה אשתקד הנה פעילות
בחברות הביטוח .תרומת מגזר זה לקבוצה בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2006
הסתכמה בסך של כ 53-מיליון ש"ח.
ביום  30בספטמבר  2006הסתכם ההון החוזר החיובי לסך של כ 672-מיליון ש"ח לעומת הון חוזר חיובי של כ127-
מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2005
במהלך תקופת הדוח מימשה דלק השקעות את האופציה שניתנה לה על-ידי מנורה החזקות בע"מ לרכישת 5%
נוספים והיא מחזיקה כיום בכ 14%-מההון המונפק והנפרע של חברת הביטוח מנורה .בנוסף ,מימשה דלק
השקעות את האופציה שניתנה לה לרכישת  8%נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של חברת הפניקס אחזקות
בע"מ )להלן" :הפניקס"( והיא מחזיקה ליום המאזן בכ 33%-מההון המונפק והנפרע של הפניקס אך למועד אישור
הדוחות הכספיים הינה בעלת השליטה כמתואר להלן.
בחודש נובמבר  2006השלימה דלק קפיטל בע"מ )להלן" :דלק קפיטל"( רכישה נוספת של מניות הפניקס המהוות
כ 28.5%-מההון המונפק והנפרע של הפניקס בתמורה לסך של כ 214-מיליון דולר )כ 924-מיליון ש"ח( .כתוצאה
מהשלמת העסקה מחזיקה הקבוצה בכ 61.5%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס )לפרטים נוספים ראה
פרק ז'.(1
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בנוסף ,בחודש אוגוסט  2006התקשרה חברה אמריקאית בבעלות מלאה של דלק קפיטל ,בהסכם מיזוג לפיו
תרכוש את מלוא הון המניות ) (100%של חברת  Republic Companies Group Inc.בתמורה לסך של כ290-
מיליון דולר .השלמת העסקה בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים צפויה להתבצע בסמוך לסוף שנת 2006
)לפרטים נוספים ,ראה פרק ז'.(3
בתקופת הדוח גייסה החברה אגרות חוב בהנפקה פרטית לשוק המוסדי בארץ בסכום של כ 468-מיליון ש"ח.
אגרות חוב אלו הינן לטווח ארוך ומועד פרעון הקרן הינו בשנת ) 2018הריבית השנתית בשיעור של  5.4%תשולם
כל רבעון(.
בנוסף ,לאחר תאריך הדוח ,בחודש נובמבר  ,2006הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית ,אגרות חוב ,בהיקף של כ1.1-
מיליארד ש"ח .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  ,5.35%אשר תשולם
כל ששה חודשים .קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים שווים בין השנים  2015עד .2017
בתקופת הדוח הומרו ומומשו אג"ח ואופציות למניות הקבוצה בסכום כולל של כ 270-מיליון ש"ח .המרות אלו
הגדילו את ההון העצמי של הקבוצה והקטינו את יתרת החוב.
דירקטוריון החברה החליט ביום  29בנובמבר  2006על חלוקת דיבידנד בסך של כ 86-מיליון ש"ח .סכום זה
מתווסף לסכומים אשר שולמו בסך של כ 461-מיליון ש"ח .סה"כ הדיבידנד מסתכם בכ 547-מיליון ש"ח.
יצוין שבשלב זה ,הוחלט על חלוקה של  40%מהרווח הנקי של תקופת הדוח וזאת לאור העובדה שרווחי ההון החד
פעמיים מהנפקות של דלק ארה"ב ,דלק נדל"ן ודלק מערכות רכב עדיין לא באו לידי ביטוי בתזרים המזומנים.
פירוט נרחב לגבי פעילות חברות הקבוצה ראה בהמשך.

א3-

דוח הדירקטוריון

.3

קבוצת דלק בע"מ

תוצאות הפעילות

תרומה ע"פ תחומי פעילות
להלן פירוט מרכיבי הרווח נטו של הקבוצה לפי תחומי הפעילות העיקריים )במיליון ש"ח(:
1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

65

156

80

301

194

310

פעילות הדלקים בישראל

4

4

5

13

2

)(15

פעילות חיפוש והפקת נפט וגז

11

16

50

77

)(3

)(1

)(2

30

42

40

112

155

189

28

101

18

147

66

100

פעילות הביוכימיה

7

7

4

18

27

31

פעילות הביטוח

25

1

27

53

-

4

פעילות התקשורת

)(19

)(10

)(6

)(35

)(35

)(57

159

393

)(8

544

94

61

310

710

210

1,230

500

622

)(1

פעילות דלק ארה"ב

פעילות הרכב

פעילות הנדל"ן

)( 3

)(4

רווחי הון ואחרים
סה"כ רווח

)(1
)(2
)(3
)(4

2005

תרומתה של דלק ארה"ב לרווחיות הקבוצה הושפעה מירידה בשיעור החזקות הקבוצה עקב הנפקתה של דלק ארה"ב
לציבור בבורסה לניירות ערך בניו-יורק )מ 100%-לכ (77%-וכן מהתנודתיות במרווחי הזיקוק בין תקופות הדיווח
השונות.
עקב הנפקה של דלק מערכות רכב למנכ"ל בתקופת הדוח ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק מערכות רכב מכ-
 61.5%לכ .55.3%-בתקופה המקבילה אשתקד נכלל רווח של כ 45-מיליון ש"ח ממכירת פעילות חברת הבת שגריר.
עקב הנפקה של דלק נדל"ן לחברה בת של בנק הפועלים בע"מ בתקופת הדוח ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק
נדל"ן מכ 80%-לכ.71.5%-
בסעיף זה ,בתקופת הדוח ,נכללו רווחי הון בסך של כ 443-מיליון ש"ח מהנפקה לציבור של דלק  ,USAבסך של כ123-
מיליון ש"ח מהנפקה פרטית של דלק נדל"ן וכ 59-מיליון ש"ח מהנפקה למנכ"ל של דלק רכב .בתקופה המקבילה
אשתקד נכללו בסעיף זה רווחי הון אשר נבעו מהנפקת דלק נדל"ן וגדות בסך של כ 130 -מיליון ש"ח .כמו כן ,בסעיף זה
נכללו הוצאות מימון לא מיוחסות ותוצאות פעילויות אחרות בגין תשתיות והשקעות.
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להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של הקבוצה )במיליון ש"ח(:

הכנסות
בניכוי  -בלו ותמלוגים
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת
תחנות תדלוק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח מפעולות
הוצאות מימון ,נטו
רווח ממימוש השקעות בחברות
מוחזקות ,נטו
הכנסות אחרות ,נטו
רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על הכנסה
רווח לאחר מיסים על ההכנסה
חלק ברווחי חברות ושותפויות
כלולות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות
מאוחדות ,נטו
רווח נקי

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

6,004
536
5,468
4,830
638

6,857
529
6,328
5,448
880

7,155
554
6,601
5,862
739

20,016
1,619
18,397
16,140
2,257

(* 14,664
(* 1,517
13,147
(* 11,248
1,899

20,347
2,014
18,333
15,802
2,531

224

237

234

695

632

861

100
314
137
177

118
525
177
348

113
392
123
269

331
1,231
437
794

255
1,012
452
560

337
1,333
594
739

182

443

8

633

130

139

4
363
71
292

5
796
162
634

11
288
102
186

20
1,447
335
1,112

108
798
246
552

113
991
339
652

78

204

108

390

87

146

)(60

)(128

)(84

)(272

)(139

)(176

310

710

210

1,230

500

622

*( סווג מחדש

הכנסות
הכנסות החברה במאוחד בתקופת הדוח הסתכמו בכ 20-מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 15-מיליארד ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מפעילות בית הזיקוק בארה"ב ,אשר החלה בחודש מאי
 2005ולפיכך ,ההכנסות נכללו רק בחלק מהתקופה המקבילה אשתקד ,מפעילות הדלקים בארה"ב בשל רכישת
זכויות להפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות בחודש דצמבר  ,2005מעליה במחירי הדלקים בארץ ובארה"ב ובשל
הגידול בכמות המכוניות שנמכרו בדלק מערכות רכב.
רווח גולמי
הרווח הגולמי הסתכם בתקופת הדוח בכ 2,257-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,899-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מפעילות בית הזיקוק והדלקים בארה"ב ,מגידול בכמות
המכוניות שנמכרו בדלק מערכות רכב כאמור לעיל וכן מגידול בפעילות בתחום הפקת הגז.
הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות תדלוק
הגידול בהוצאות מכירה שיווק והפעלת תחנות תדלוק בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע
בעיקר מגידול בעלויות הפעלת חנויות הנוחות ותחנות התדלוק ,כתוצאה מרכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות
בארה"ב וכן מפעילות בית הזיקוק.
הוצאות הנהלה וכלליות
הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מפעילות בית
הזיקוק בארה"ב ומרישום הוצאות בגין אופציות לעובדים בתקופת הדוח )בעיקר בדלק נדל"ן ,ראה פירוט בפרק
ה' להלן(.
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הוצאות מימון ,נטו
הוצאות המימון ,נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ 437-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 452-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון נטו של כ 15-מיליון ש"ח.
הוצאות המימון בתקופת הדוח הושפעו בעיקרן מייסוף שער השקל ביחס לדולר )ירידה של  6.5%בתקופת הדוח
לעומת עלייה של  6.7%בתקופה המקבילה אשתקד( ובשל עליית מדד נמוכה יותר בתקופת הדוח לעומת התקופה
המקבילה אשתקד .הוצאות המימון בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו ,בין היתר ,מהכללת עלויות מימון מחדש
) (refinancingומתוצאות עסקת הגנה בדלק ארה"ב ומעליה בשער החליפין של הדולר.
רווח מהנפקות
בתקופת הדוח נוצרו לחברה רווחים מהנפקות בחברות מוחזקות בסך של כ 633-מיליון ש"ח הנובעים בעיקר
מרווח בגין הנפקת מניות לראשונה של דלק ארה"ב לציבור בבורסה של ניו-יורק ,בסך של כ 443-מיליון ש"ח,
מרווח בגין ההקצאה של מניות דלק נדל"ן לתרשיש-החזקות והשקעות פועלים בע"מ בסך של כ 123-מיליון ש"ח
ומרווח בגין ההקצאה של מניות דלק מערכות רכב למנכ"ל בסך של כ 59-מיליון ש"ח .בתקופה במקבילה אשתקד
נוצרו לחברה רווחים מהנפקות של דלק נדל"ן וגדות בסך של כ 130 -מיליוני ש"ח.
חלק ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו
חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 390-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 87-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בתקופת הדוח נכללו בסעיף זה חלק ברווחי חברות כלולות של דלק נדל"ן בסך נטו של כ 330-מיליון ש"ח ,חלק
ברווחי הפניקס בסך של כ 43-מיליון ש"ח אשר תוצאותיה נכללו לראשונה בתקופת הדוח ,חלק ברווחי אבנר בסך
של כ 32-מיליון ש"ח ובקיזוז הפסדי מת"ב בסך של כ 34-מיליון ש"ח.
הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר בשל שערוך נכסי הנדל"ן המניב בדלק נדל"ן ומרישום חלק ברווחי הפניקס
לראשונה בתקופת הדוח בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמו רווחים ממימוש נכסי שגריר.
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו עלה מסך של כ 139-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד לסך של
כ 272-מיליון ש"ח בתקופת הדוח .עיקר הגידול נובע מהגדלת שיעור חלקו של המיעוט ברווחים של דלק נדל"ן,
דלק מערכות רכב ודלק ארה"ב כתוצאה מהקצאת מניות ,כמפורט לעיל.
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המצב הכספי ,מקורות המימון והנזילות

ההון החוזר
ביום  30בספטמבר  2006הסתכם ההון החוזר החיובי לסך של כ 672-מיליון ש"ח לעומת הון חוזר חיובי של כ127-
מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2005
השינויים העיקריים בתקופת הדוח לעומת  31בדצמבר  2005הם בסעיפי המאזן הבאים:
מזומנים והשקעות לזמן קצר
יתרות המזומנים והשקעות לזמן קצר גדלו במהלך תקופת הדוח מסך של כ 1,516-מיליון ש"ח לסך של כ2,218-
מיליון ש"ח ,גידול של כ 702-מיליון ש"ח.
גידול בסך של כ 368-מיליון ש"ח נובע מפעילות הדלקים בארה"ב ,גידול בסך של כ 130-מיליון ש"ח בקבוצת דלק,
גידול של כ 77-מיליון ש"ח נובע מרכישת ניירות ערך סחירים במגזר הרכב וגידול ביתרת המזומנים במגזר הנדל"ן
בסך של כ 134-מיליון ש"ח.
לקוחות
גידול של כ 325-מיליון ש"ח נובע בעיקר מגידול של כ 199-מיליון ש"ח ביתרת הלקוחות במגזר הרכב ,בעיקר ,עקב
הגידול במכירות ומגידול של כ 180-מיליון ש"ח במגזר הדלקים בעיקר עקב רכישת פעילות שיווק בארה"ב
ותחנות תדלוק בארה"ב.
סעיף השקעות
סך ההשקעות בחברות מוחזקות ואחרות גדל בכ 975-מיליון ש"ח ,נטו.
הגידול נובע מרכישה של  13.68%ממניות מבני תעשיה בע"מ בתמורה לסך של כ 262-מיליון ש"ח ומגידול
בהשקעות של חברות כלולות במגזר הנדל"ן בעלות נכסים מניבים ,בין היתר ,באנגליה ,בגרמניה ,בשוויץ ,בפינלנד
ובקנדה בסך של כ 214-מיליון ש"ח ובניכוי פרעון הלוואות מחברות מוחזקות בסך של כ 57-מיליון ש"ח ומימוש
השקעות בחברות כלולות במגזר הנדל"ן בסך של כ 208-מיליון ש"ח.
בנוסף ,דלק השקעות מימשה את האופציה שהוענקה לה לרכישת  8%מהון המניות של הפניקס בתמורה לסך של
כ 213-מיליון ש"ח וכמו כן ,מימשה דלק השקעות את האופציה שהוענקה לה לרכישת  5%נוספים מהון מניות של
מנורה בתמורה לסך של כ 107-מיליון ש"ח.
חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ,אשר הסתכם לסך של כ 390 -מיליון ש"ח ,תרם אף הוא לגידול בסעיף זה.
רכוש קבוע
יתרת הרכוש הקבוע גדלה בכ 538-מיליון ש"ח ,נטו .הגידול נובע בשל רכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות
בארה"ב בסך של כ 230-מיליון ש"ח ובשל השקעות בבית הזיקוק בארה"ב בסך של כ 248-מיליון ש"ח.
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
חל קיטון של כ 145-מיליון ש"ח נטו .עיקר הקיטון נובע מירידה נטו באשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות
פיננסיים של חברות הקבוצה.
התחייבויות לספקים ונותני שירותים
חל גידול של כ 271-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מגידול בסך של כ 103-מיליון ש"ח ביתרת ספקים של דלק רכב
ומגידול ביתרת ספקים של פעילות הדלקים ובית הזיקוק בארה"ב בסך כולל של כ 187-מיליון ש"ח ,ומאידך
קיטון ביתרת הספקים במגזר הדלקים בישראל בסך של  31מיליון ש"ח.
זכאים ויתרות זכות
חל גידול של כ 149-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מגידול של כ 80-מיליון ש"ח בדלק נדל"ן הנובע בעיקר מגידול
במקדמות מרוכשי דירות וגידול בריבית לשלם בגין אג"ח וכן גידול של כ 49-מיליון ש"ח בדלק ישראל הנובע
בעיקר מגידול ביתרת התחייבות למוסדות.
הלוואות לזמן ארוך
חל קיטון של כ 54-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מקיטון בהלוואות לזמן ארוך במגזר הדלקים.
יצוין ,שהנתונים הם לאחר ניכוי עלויות מימון נדחות בגין הלוואות בהתאם לתקן חשבונאות מספר  22שיושם
לראשונה החל מיום  1בינואר .2006
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אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
חל קיטון של כ 197-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מהמרה של אגרות חוב למניות במהלך תקופת הדוח בסך של כ-
 257מיליון ש"ח בניכוי קיטון בחלויות השוטפות בסך של כ 62-מיליון ש"ח.
אגרות חוב אחרות
חל גידול נטו של כ 526-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב ,בהנפקה פרטית של הקבוצה בהיקף של
 468מיליון ש"ח .כמו כן ,בתקופת הדוח הנפיקה דלק נדל"ן בהנפקה פרטית אגרות חוב בהיקף של כ 400-מיליון
ש"ח .כמו כן ,סך של כ 130-מיליון ש"ח מויין לחלויות שוטפות לראשונה.
יצוין שמיתרת אגרות החוב הופחתו עלויות מימון הנפקת אג"ח בהתאם לתקן חשבונאות מספר  22שיושם
לראשונה החל מיום  1בינואר .2006
התחייבויות אחרות
חל גידול של כ 191-מיליון ש"ח אשר נובע בעיקר מיתרת ההתחייבויות בסך של כ 109-מיליון ש"ח בגין הנפקת
מניות חסומות למנכ"ל דלק רכב )פרטים ראה ביאור 3ג' לדוחות הכספיים( ,גידול בסך של כ 60-מיליון ש"ח נובע
מחלקה של דמ"א ארה"ב בשווי ההוגן של התחייבות בגין עסקת הגנה על מחירי נפט וגז שבוצעו ע"י שותפות
שנרכשה בתקופת הדוח .כמו כן ,חל גידול בהתחייבויות דלק ארה"ב בסך של כ 19-מיליון ש"ח.
הון עצמי
ההון העצמי של הקבוצה ליום  30בספטמבר  2006הסתכם בכ 3,258-מיליון ש"ח לעומת כ 2,276-מיליון ש"ח
ביום  31בדצמבר .2005
הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לתקופת הדוח בסך של כ 1,230-מיליון ש"ח ,מהמרת אגרות חוב למניות
החברה בסך של כ 257-מיליון ש"ח וממימוש כתבי אופציה למניות החברה בסך של כ 13-מיליון ש"ח בקיזוז
דיבידנד שהוכרז בסך כ 461-מיליון ש"ח .כמו כן ,בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  22זקפה
החברה את הרכיב ההוני של אגרות החוב להמרה להון העצמי ולפיכך ,גדל ההון העצמי בכ 6-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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מקורות המימון

א(

יצוין כי מעלות )שותפה אסטרטגית של  (Standard & Poor'sמדרגת את כל אגרות החוב של החברה
בדירוג של  ,AAלרבות אגרות החוב )סדרה י"ב( ,אשר הונפקו לאחר תאריך במאזן ,ראה להלן.
בתקופת הדוח הנפיקה החברה בהנפקה פרטית ,אגרות חוב )סדרה י"א( ,בהיקף של כ 468-מיליון ש"ח ערך
נקוב .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  ,5.4%אשר תשולם
כל רבעון .קרן אגרות החוב תעמוד לפרעון בתשלום אחד בחודש יולי .2018
בנוסף ,לאחר תאריך הדוח ,בחודש נובמבר  ,2006הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית ,אגרות חוב )סדרה י"ב(,
בהיקף של כ 1.1-מיליארד ש"ח .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור
של  5.35%אשר תשולם כל ששה חודשים .קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים שווים בין
השנים  2015עד .2017

ב(

המרת אגרות חוב ומימוש אופציות למניות החברה
בתקופת הדוח הומרו אגרות חוב להמרה ואופציות בסך של כ 270-מיליון ש"ח למניות החברה ,לפרטים
ראה ביאור 7א.ו-ב .בדוחות הכספיים.

ג(

עודף הנכסים הפיננסיים של החברה )בדוחות הלא מאוחדים( ליום  30בספטמבר  2006הסתכמו בכ43-
מיליון ש"ח )כולל סך של כ 1,717-מיליון ש"ח הלוואות ,נטו לחברות הקבוצה(.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק השקעות )בדוחות הלא מאוחדים של דלק השקעות( ליום 30
בספטמבר  2006הסתכם בכ 1,382-מיליון ש"ח )כולל סך של כ 984-מיליון ש"ח הלוואות ,נטו מחברות
הקבוצה(.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק הונגריה )שהינה החברה האם הישירה של דלק ארה"ב( ליום 30
בספטמבר  2006הסתכם לסך של כ 172-מיליון ש"ח.
יתרת החוב הפיננסי של דלק פטרוליום ודלק קפיטל מסתכמת בסכומים שאינם מהותיים.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות כולל התחייבויות לבנקים ולנותני אשראי אחרים )לרבות חברות הקבוצה(
בניכוי מזומנים ושווה מזומנים ,ניירות ערך סחירים ויתרות במוסדות בנקאיים.

ד(

באשר להקצאת מניות של דלק נדל"ן ודלק מערכות רכב ,ראה פרק 6ד' ו-ה' להלן.

ה(

באשר להקצאת מניות של דלק  ,USAראה פרק 6א' להלן.

ו(

באשר לגיוסי אגרות חוב שבוצע בדלק נדל"ן ראה פרק 6ה' להלן.
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ניתוח לפי תחומי פעילות

א.

דלק USA

להלן תוצאות דלק  USAכפי שהן נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה:

הכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה והפעלת
תחנות תדלוק
רווח לפני הוצאות
משותפות
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח תפעולי
הכנסות אחרות
)(1
הוצאות מימון
רווח לפני מס
רווח נקי )ללא חלק
המיעוט ברווח(

פעילות
זיקוק

1-3/06
חנויות
נוחות
ותדלוק

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,691
123

1,390
156

3,081
279

2,047
314

-

124

124

-

134

123

32

155

314

53

סה"כ

פעילות
זיקוק

7-9/06
חנויות
נוחות
ותדלוק

סה"כ

פעילות
זיקוק

4-6/06
חנויות
נוחות
ותדלוק

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,765
222

4,043
366

1,647
187

3,964
501

2,278
144

141

134

2

139

225

367

142

83

סה"כ

33
122
23
99

44
323
18
305

43
182
19
163

65

201

111

1-9/06

הכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה והפעלת תחנות
תדלוק
רווח לפני הוצאות משותפות
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח תפעולי
הכנסות אחרות
)(1
הוצאות מימון
רווח לפני מס
רווח נקי )ללא חלק המיעוט ברווח(
)(1

פעילות
זיקוק

חנויות
נוחות
ותדלוק

סה"כ

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

6,016
581

4,802
565

10,818
1,146

6,319
848

9,190
1,174

2

397

399

335

449

579

168

747
120
627
60
567

513
102
411
10
116
305

725
127
598
10
130
478

377

195

310

הפסד מעסקאות עתידיות בשנת  2005לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים הגנה חשבונאית בסך של כ 42-מיליון ש"ח נזקפו בדוחות הכספיים בישראל
כהוצאות מימון.

דלק  USAמפעילה בית זיקוק בעל קיבולת יצור מקסימלית של  60אלף חביות ,וצנרת להולכת נפט גולמי
הנמצאים במדינת טקסס ,ארה"ב וכן תחנות דלק ומרכזי נוחות בשמונה מדינות שכנות באזור הדרום מזרחי של
ארה"ב .דלק  USAמשווקת את מוצריה ל 392-חנויות תדלוק והפעילות מתרכזת במיוחד במדינות טנסי,
אלבאמה ווירג'יניה ) 36תחנות( תחת השם  .MAPCO Expressכמו כן ,משווקת דלק  USAמוצרי דלק כספק
בלעדי לכ 61-תחנות המופעלות על-ידי צדדים שלישיים וכן לתחנות נוספות ללא חוזה אספקה.
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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 .באזורים נאשוויל וממפיס )שבמדינת
טנסי( ובצפון אלאבמה דלק  USAהינה אחת מהחברות בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחום פעילותה.
ב 29-באפריל  2005השלימה דלק  USAאת העסקה לרכישת בית הזיקוק " "La Gloriaבעל קיבולת יצור
מקסימלית של  60אלף חביות ,וצנרת להולכת נפט גולמי הנמצאים במדינת טקסס ,ארה"ב.
ביום  15בדצמבר  2005רכשה דלק  USAזכויות להפעלת  25תחנות תדלוק עם חנויות נוחות )זכויות בעלות ב20-
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 פועלות כיום וימשיכו לפעול תחת השם המסחרי "."BP
ביום  9במאי  ,2006השלימה דלק  USAהנפקה ורישום למסחר של מניותיה בבורסה של ניו-יורק .במסגרת
ההנפקה נמכרו  11,500,000מניות במחיר של  16דולר למניה ,והתקבולים נטו היו בסך של כ 172-מיליון דולר
)בניכוי עמלות חיתום ,ולפני הוצאות הנפקה( .בעקבות ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק  USAלכ-
.77.4%
במהלך הרבעון השלישי של שנת  ,2006רכשה דלק  USAזכויות להפעלת  43תחנות תדלוק עם חנויות נוחות
)זכויות בעלות ב 30-תחנות וזכויות שכירות ב 13-תחנות( בדרום מזרח טנסי ובצפון ג'ורג'יה בארה"ב,
מחברת) Fast Petroleumלהלן .("Fast" :בכוונת דלק  USAלהסב את חנויות הנוחות למותג Mart Mapco
בחודשים הקרובים.
ביום  31ביולי  ,2006רכשה דלק  USAמגוון נכסי זיקוק ושיווק דלקים מחברות מקבוצת  L.P. - PRIDEוחברות
קשורות  -שבסיסן באבילין ) ,(Abileneטקסס .הנכסים שנרכשו כוללים שני טרמינלים לשיווק מוצרי דלק,
הממוקמים באבילין ובסאן-אנג'לו ,טקסס ,שבעה צינורות להולכת מוצרי דלק שאורכם כ 114-מייל ,המקשרים
הן בין הטרמינלים של דלק  USAוהן את בסיס חיל האוויר האמריקאי  Dyess -וטנקים לאחסון מוצרי דלק בעלי
קיבולת כוללת של מעל מיליון חביות.
להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק USA

מכירות
מכירות דלק  USAהסתכמו בתקופת הדוח בכ 10,818-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 6,319-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר מהגורמים הבאים:
-

-

מכירות דלק זיקוק לרבות פעילות שיווק ואספקה בסך של כ 4,802-מיליון ש"ח ,בהשוואה לכ 2,647-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,פעילות אשר החלה ביום  29באפריל ) .2005דלק שיווק ואספקה משווקת
מוצרי דלק באמצעות שני טרמינלים בבעלותה ומספר טרמינלים בבעלות צד שלישי החל מיום  31ביולי
(2006
רכישת  25תחנות תדלוק ומרכזי נוחות בדצמבר אשתקד ו 43-תחנות תדלוק ומרכזי נוחות בחודשים יולי
ואוגוסט .2006
עלייה בהיקף המכירות של מוצרי תחנות הנוחות ותחנות התדלוק ).(Same Stores

רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם בכ 1,146-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 848-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הגידול נובע בעיקר מפעילות הזיקוק והשיווק אשר הניבה רווח גולמי של כ 581-מיליון ש"ח בהשוואה
לכ 353-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,מעליית היקפי הפעילות של תחנות הנוחות והתדלוק ובשל
רכישת פעילות  25מרכזי נוחות ותדלוק בחודש דצמבר אשתקד ו 43-מרכזי נוחות ותדלוק בחודשים יולי ואוגוסט
.2006
הוצאות מכירה והפעלת תחנות תדלוק
הוצאות התפעול הסתכמו בתקופת הדוח בכ 399-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 335-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הגידול נובע בעיקר מגידול בעלויות הפעלת חנויות הנוחות ותחנות התדלוק כתוצאה מרכישת פעילות 25
מרכזי נוחות ותדלוק בחודש דצמבר אשתקד ,רכישת  43מרכזי נוחות ותדלוק בחודשים יולי ואוגוסט 2006
ומעלייה בעמלות כרטיסי האשראי וכן מעליית מחירי הדלקים.
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הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות ,הסתכמו בתקופת הדוח בכ 120-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 102-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר מעלויות הנהלה וכלליות בהקשר לרכישת בית הזיקוק ביום  29באפריל
 ,2005רכישת פעילות השיווק והאספקה ביום  31ביולי  2006וכן מהוצאות נוספות אשר נתווספו לדלק USA
במקביל להנפקה הראשונה לציבור בחודש מאי .2006
רווח מפעולות
הרווח מפעולות הסתכם בתקופת הדוח בכ 627-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 411-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הגידול נובע בעיקר מרווחיות מגזר הזיקוק אשר נובעת מעליה בהיקף הפעילות של בית הזיקוק וכן
מגידול בתרומה של חנויות הנוחות ותחנות התדלוק.
הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו בכ 60-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 116-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .בתקופה המקבילה אשתקד כלולה הוצאה חד פעמית שאינה במזומן בסך של כ 14-מיליון ש"ח בהקשר
למימון מחדש של דלק  USAוכן הפסד מעסקאות עתידיות בשנת  2005לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים
הגנה חשבונאית בסך של כ 10.7-מיליון דולר אשר נזקפו בדוחות הכספיים בישראל כהוצאות מימון.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ 377-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 195-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הגידול נובע הן מעלייה במכירות והן במרווחי הפעילות של דלק .USA
יצוין כי ,קיימים מספר הבדלים בין התוצאות הכספיות של דלק  USAלפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב
לבין הכללתם בדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל .עיקר ההבדלים נובעים ממדיניות
חשבונאית שונה )שיטת קביעת עלות המלאי לפי  LIFOבדוחות בארה"ב לעומת שיטת הממוצע בישראל ,הפחתת
מוניטין בישראל עד ליום  31בדצמבר  2005לעומת אי הפחתתו בדוחות דלק  (USAוכן מיונים שונים )תוצאות
עסקאות עתידיות לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים הגנה חשבונאית נכללים במסגרת הרווח התפעולי
בדוחות בארה"ב לעומת הכללתם בהוצאות מימון בדוחות הקבוצה(.
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ב .פעילות הדלקים בישראל
להלן תוצאות "דלק"  -חברת הדלק הישראלית בע"מ:

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA

הוצאות מימון
רווח )הפסד( נקי לפני חלק בתוצאות דלק USA
)(1
חלק דלק ישראל בתוצאות בדלק USA
רווח )הפסד( נקי
)(1

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,595
113
16
32
14
4
4

1,719
142
36
50
23
4
21
25

1,715
111
11
27
15
5
3
8

5,029
366
63
109
52
13
24
37

4,437
369
68
117
57
7
7

6,043
469
45
112
74
)(15
)(15

לראשונה כללה דלק ישראל את חלקה בתוצאות דלק ) USAכ. (3%-

פעילות הקבוצה בתחום מוצרי הדלק בישראל נעשית באמצעות "דלק"  -חברת הדלק הישראלית בע"מ )להלן:
"דלק ישראל"( ,שהינה חברה פרטית.
דלק ישראל פועלת בתחום מוצרי הדלק בישראל ,הכולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים ,וכן ייזום הקמה
והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות .דלק ישראל משווקת את מוצריה ל 230-תחנות תדלוק ציבוריות
בישראל.

תוצאות הפעולות
לתשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר :2006
הכנסות
מכירות הדלקים )כולל בלו( הסתכמו בתקופת הדוח בכ 5,029-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 4,437-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד )גידול של  .(13%הגידול במחזור נובע מעליית מחירים בשיעור של  17.9%ומנגד ירידה
כמותית של  6.3%ומעלייה בהיטל הבלו על הסולר.
רווח גולמי
הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם בכ 366-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 369-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקרה מהפסדי מלאי בתקופת הדוח לעומת רווחי מלאי לתקופה
המקבילה אשתקד.
הוצאות מכירה והפעלת תחנות והנהלה וכלליות
בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות אלו בכ 303-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 301-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .העלייה נובעת בעיקר מגידול בהפרשות לחובות מסופקים והוצאות הקשורות לאיכות סביבה.
רווח מפעולות
הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בכ 63-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 68-מיליון ש"ח .הירידה מיוחסת
ברובה להפסדי מלאי ומעליה בהפרשה לחובות מסופקים בתקופת הדוח.
הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ 52-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 57-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד .הירידה בהוצאות המימון נובעת בעיקר בשל ייסוף שער השקל ביחס לדולר )ירידה של  6.5%בתקופת
הדוח לעומת עלייה של  6.7%בתקופה המקבילה אשתקד( ובשל עליית מדד נמוכה יותר בתקופת הדוח )1.5%
לעומת .(1.8%
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ 37-מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של כ 7-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד.
אשראי פיננסי ,נטו
סך האשראי הפיננסי ,נטו )סך התחייבויות פיננסיות בניכוי מזומנים ושווי מזומנים ,מלאי חרום ,הלוואות
לצדדים קשורים ופקדונות ,הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך( של דלק ישראל ליום  30בספטמבר  2006הסתכם
ב 1,290-מיליון ש"ח לעומת  1,212מיליון ש"ח בסוף שנה קודמת.
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ג .פעילות חיפושי נפט וגז והפקת גז
להלן תוצאות פעילות חיפושי נפט וגז והפקת גז כפי שהן נכללות בתוצאות הקבוצה:

הכנסות בניכוי תמלוגים
רווח תפעולי
EBITDA

הוצאות מימון
חלק הקבוצה בתוצאות אבנר
רווח )הפסד( נקי
)*(
מכירת גז בBCM-

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

58
34
49
21
7
11
0.5

51
29
41
11
9
16
0.5

84
52
73
6
17
)**(
50
0.7

193
115
163
38
33
77
1.7

137
72
108
71
10
)(3
1.3

184
95
142
90
15
)(1
1.7

)*( הנתונים מתייחסים למכירות גז על-ידי כל קבוצת ים תטיס ,מעוגלים לעשירית . BCM
)**( בסעיף זה נכלל רווח בסך של כ 6-מיליון ש"ח הנובע מירידה בשיעור ההחזקה כמפורט להלן.

(1

תוצאות הפעילות
א(

עיקר פעילות הקבוצה בנפט וגז מתבצעת באמצעות החזקותיה הישירות והעקיפות בעסקת ים
תטיס.
תוצאות פעילות העסקה המשותפת "ים תטיס" כפי שבאות לידי ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים
של הקבוצה מושפעות במידה ניכרת מהמבנה המשפטי בה מוחזקת העסקה 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
ברווח חברות ושותפויות כלולות ,נטו.

ב(

ברבעון השלישי של תקופת הדוח ירד שיעור ההחזקה של דלק השקעות בדלק מערכות אנרגיה מכ-
 89.4%לכ 88.9%-כתוצאה ממימוש כתבי אופציה .הרווח שנוצר לדלק השקעות בתקופת הדוח
הסתכם לסך של כ 6-מיליון ש"ח.

ג(

הקבוצה )באמצעות החזקותיה בשותפויות דלק קידוחים ואבנר ובדלק השקעות כאמור( מוכרת גז
טבעי לחברת החשמל משדה הגז מרי המחובר לתחנת הכח "אשכול" באשדוד .כמו כן החל מחודש
יולי  2006מוכרת הקבוצה גז טבעי גם לתחנת הכח "רדינג" בתל אביב .בנוסף לאספקת הגז לחברת
החשמל מספקת החברה ,החל מחודש נובמבר  ,2005גז טבעי לבית הזיקוק באשדוד .כתוצאה מכך,
המשיכה הקבוצה בתקופת הדוח לרשום גידול ברווח הנקי וכן תזרים מזומנים חיובי מפעילות
מכירת הגז.
עיקרי התוצאות הינם כדלקמן:
•

בתקופת הדוח נבעו לקבוצה הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים ובניכוי סכומים ששולמו בגין
עסקת קיבוע מחיר הגז לערך דולרי קבוע ע"פ עסקת הגנה בסך של כ 193-מיליון ש"ח לעומת
הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים ובניכוי סכומים ששולמו בגין עסקת קיבוע מחיר הגז בסך
של כ 137-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .ברבעון השלישי של תקופת הדוח הסתכמו
ההכנסות כאמור לעיל בכ 84-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 56-מיליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד.
העלייה בסעיף ההכנסות בשיעור של כ 49%-בין הרבעון השלישי של תקופת הדוח לרבעון
המקביל אשתקד ,נובעת מהתחלת אספקת גז טבעי לתחנת הכח "רדינג" החל מתחילת הרבעון
השלישי של השנה .בנוסף ,נובע הגידול בהכנסות כתוצאה מאספקת גז בשעות שיאי הביקוש של
חברת חשמל במחירי  SPOTהגבוהים משמעותית ממחירי החוזה משנת  ,2002וזאת בהתאם
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לתיקון חוזה חברת החשמל שנחתם בחודש אוגוסט  2006והמתייחס למכירות גז החל מ1-
ביולי  2006וכן מאספקת גז לבית הזיקוק באשדוד אשר החלה בנובמבר .2005
בגין תקופת הדוח שולמו סכומים של כ 12-מיליון ש"ח בגין עסקת ההגנה של קיבוע מחיר הגז
בהסכם חברת חשמל בדלק קידוחים ובדלק השקעות .מתוכם נזקפו כ 11-מיליון ש"ח להקטנת
ההכנסות ממכירת גז וכ 1-מיליון ש"ח להוצאות מימון וזאת בהתאם ליחס בין כמות הגז
החזויה עליה בוצעה עסקת ההגנה לבין כמות הגז שנמכרה בפועל בתקופת החשבון.

(2

•

בשנת  2005הרווח התפעולי וה EBITDA -הינם לאחר הפחתת עלויות קידוח גד  1בסך של כ7-
מיליון ש"ח בו נשאה דלק קידוחים ואשר ננטש.

•

הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 38-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 71-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,דהיינו קיטון של כ 33-מיליון ש"ח.

•

הקיטון נובע בעיקר מהירידה בהוצאות המימון של דלק קידוחים אשר הסתכמו בתקופת הדוח
בסך של כ 5-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 34-מיליון בתקופה המקבילה אשתקד ,דהיינו קיטון
של כ 29-מיליון ש"ח.
ברבעון השלישי נבעו לדלק קידוחים הוצאות מימון של כ 0.2-מיליון ש"ח לעומת הוצאות של כ-
 6מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הפער המשמעותי בין תקופת הדוח לעומת התקופה
המקבילה אשתקד נובע בעיקר בשל העובדה שבתקופת הדוח חל ייסוף של השקל בשיעור של כ-
 6.5%לעומת פיחות של כ 6.7% -בתקופה המקבילה אשתקד .כתוצאה מעודף ההתחייבויות על
הפקדונות והמזומנים בדולרים של דלק קידוחים המסתכם ליום  30.9.06לכ 162-מיליון ש"ח,
הביא ייסוף השקל בתקופת הדוח להכנסות מהפרשי שער בסך של כ 13-מיליון ש"ח ,וזאת
לעומת הוצאות הפרשי שער בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ 17-מיליון ש"ח .מהכנסות
הפרשי שער אלו קוזזו הוצאות בגין עסקת פורוורד שקל-דולר שהסתכמו בתקופת הדוח בכ3-
מיליון ש"ח .בנוסף חל קיטון בהוצאות המימון בתקופת הדוח כתוצאה מעליית המדד בשיעור
של כ 0.78%-בתקופת הדוח לעומת עליית מדד בשיעור של כ 1.89%-בתקופה המקבילה
אשתקד .השפעת המדד מסתכמת בקיטון בסך של  5מיליון ש"ח בהוצאות המימון בהשוואה בין
שתי התקופות.

•

הצריכה היומית הממוצעת של הגז הטבעי על ידי חברת חשמל משתנה ,בין היתר ,בהתאם
לשינויים העונתיים בביקושי החשמל ובהתאם לעבודות התחזוקה של חברת החשמל .צריכת
הגז הנ"ל של חברת החשמל בתקופת הדוח גבוהה משהייתה בתקופה המקבילה אשתקד וזאת
בעיקר בשל חיבור תחנת הכח "רדינג" וכן בשל עבודות תחזוקה שבוצעו בתקופה המקבילה
אשתקד בתחנת הכח "אשכול" שבאשדוד .מכירות הגז הטבעי לחברת החשמל ברבעון הרביעי
של השנה צפויות להיות נמוכות מהרבעון השלישי בעיקר כתוצאה מעונתיות ,מעבודות תחזוקה
של חברת החשמל וכן כתוצאה מעבודות קידוח הפיתוח הנוסף מרי  7-Bהמתבצע מפלטפורמת
ההפקה בימים אלו ואשר צפוי לגרום להפסקות קצרות באספקת הגז מהפלטפורמה .יצוין כי
עדיין קיימים עיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים לחיבור תחנות כח נוספות של חברת
החשמל ,תחנת הכח של מתקן ההתפלה באשקלון ומפעלי נייר חדרה למערכת ההולכה הארצית
של גז טבעי.

ניתוח אומדן התוצאות העסקיות כשתוצאות השותפויות ערוכות בדולרים מתורגמים לשקלים
העקרונות החשבונאיים המקובלים כיום בישראל 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 ,מכיוון 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.

הכנסות בניכוי תמלוגים
רווח תפעולי
חלק החברה בתוצאות אבנר
רווח נקי לתקופה

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

58
35
8
16

84
53
15
46

51
29
6
7

193
117
29
69

137
74
16
19

182
99
21
32

ההבדל העיקרי בין התוצאות של השותפויות בש"ח לבין התוצאות בדולרים נובע מהפרשי שער )ש"ח/דולר(
בגין ההתחייבויות והפיקדונות של השותפויות ,אשר השפעתם על התוצאות העסקיות הייתה מהותית.
הפער בהוצאות המימון בין תקופת הדוח לתקופה המקבילה אשתקד הינו בעיקר בשל הקיטון בהוצאות
המימון על הלוואות הצמודות למדד ,עקב עליית המדד בשיעור של כ 0.78%-בתקופת הדוח ,לעומת עליית
מדד בשיעור של כ 1.89%-בתקופה המקבילה אשתקד.
(3

פעילות חיפושי נפט וגז בעולם
א(

דלק וייטנאם ,חברת בת בבעלות מלאה של דלק מערכות אנרגיה ,הינה שותפה ב 25%-בפרוייקט
בוייטנאם הכולל את נכסי הנפט בבלוקים  12Wו.12E-
השותפים האחרים בפרוייקט הם :פרמייר וייטנאם 37.5%-וסנטוס – .37.5%
ביום  20.9.2006רכשו דלק וייטנאם פרמייר וסנטוס את הזכויות לקבלת תמלוג על בשיעור 3.8%
מפרוייקט החיפושים בוייטנאם .כל אחד מהרוכשים רכש חלק יחסי בתמלוג העל לפי חלקו היחסי
בפרוייקט .לפיכך ,דלק וייטנאם רכשה  25%מתמלוג העל וזאת בתמורה לכ 875-אלף דולר ארה"ב.
בספטמבר  ,2006הסתיימו פעולות הקדיחה והלוגים בקידוח הוורטיקלי  Dua-X5 REשבבלוק .12E
הקידוח חצה מספר מאגרי גז ונפט והוא הקידוח המוצלח הראשון למאגר העיקרי בחלקו של מבנה
 Duaשמדרום לשבר.
באוקטובר  ,2006הושלמו בהצלחה מבחני ההפקה ,שבוצעו בשני מאגרים בקידוח .Dua -X5 RE

ממאגר המטרה העיקרי זרם נפט בקצב קבוע של  5,543חביות נפט ליום בתוספת  6.76מיליון רגל
מעוקב של גז ליום .ממאגר משני ,עמוק יותר ,זרם נפט בקצב של  247חביות ליום .פרמייר צפויה
להתחיל בהערכת התוצאות ובהכנת דוח המאגרים ,וזאת כצעד ראשון בתהליך הפיתוח המסחרי.
בנובמבר  ,2006הסתיימו בהצלחה פעולות הקדיחה והלוגים בקידוח  12E-CS-1Xשבפרוספקט
 , Blackbirdאשר החל ביום . 17.10.06
הקידוח בוצע בבלוק נטוי גדול ,במרחק של כ 21-ק"מ דרומית מערבית מהקידוחים המוצלחים
שבוצעו בשדה  .Duaהקידוח הגיע לעומק סופי של  4,058מ' .הקידוח גילה ארבעה מאגרים נושאי
נפט באזור המטרה העיקרי  .Middle Dueבמאגרים אלה בוצעו בדיקות באמצעות לוגים ונלקחו
מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה.
סה"כ נמצאו מעל  70מ' של שכבות נושאות נפט ) .(Net payכעת נעשות ההכנות לביצוע מבחני
הפקה במספר מאגרים.
חלקה של דלק וייטנאם בעלויות מהוונות החלות עליה שנוצרו בתקופת הדוח בגין הפרוייקט הנ"ל
הסתכם לסך של כ 39-מיליון ש"ח והוא נכלל במאזן בסעיף השקעות בעסקאות משותפות בחיפושי
נפט וגז .סכום זה כולל סך של כ 4-מיליון ש"ח עלויות בגין רכישת זכויות לקבלת תמלוג על .פעילות
דלק מערכות אנרגיה בוייטנאם בתקופת הדוח גרמה להוצאות בסך של כ 1.7-מיליון ש"ח.
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דלק מערכות אנרגיה הקימה חברת בת בבעלות מלאה דלק אנרגיה בינלאומית בע"מ ,אשר מחזיקה
בבעלות מלאה של חברת  ,Delek Energy Systems U.S. INC.אשר הוקמה לאחרונה בארה"ב
)להלן" :דמ"א ארה"ב"(.
•

בספטמבר  ,2006השלימה דמ"א ארה"ב את העסקה בה רכשה ממוסד פיננסי אמריקאי
 83.49%מהזכויות בשותפות המוגבלת  ,AriesOneאשר בבעלותה נכסי נפט הממוקמים בדרום
ארה"ב והכוללים כ 240-בארות מפיקות נפט וגז טבעי ושטחי אקספלורציה.
בתמורה שילמה דמ"א ארה"ב למוכר כ 7.3-מיליון דולר וכן לקחה על עצמה התחייבות של
השותפות בסך של כ 0.3-מיליון דולר.
השותף הכללי ב ,AriesOne-המנהל את פעילות השותפות המוגבלת ,הגיש לאחרונה תוכנית
עבודה ותקציב מוצע בסך של  700אלפי דולר לביצוע של אחד משלושת קידוחי הפיתוח
המתוכננים להפקת רזרבות הנפט המוכחות של שותפות של .AriesOne
דמ"א ארה"ב התחייבה להשקיע סכום כולל של כ 2-מיליון דולר בביצוע שלושת קידוחי הפיתוח
הנ"ל.
במסגרת הסכם השותפות לקחה על עצמה דמ"א ארה"ב לשאת ,בגובה חלקה בשותפות
בהתחייבויות השותפות בגין עסקאות הגנה על מחיר הנפט והגז שבוצעו על-די השותפות קודם
לרכישה .שוויין ההוגן של התחייבויות אלה ליום  30בספטמבר  2006הסתכם לסך של כ80-
מיליון ש"ח מתוכם סך של כ 20-מיליון ש"ח מוצג בהתחייבויות שוטפות וסך של כ 60-מיליון
ש"ח בהתחייבויות לזמן ארוך.
סכום עלות הרכישה של חלק דלק מערכות אנרגיה בנכסי השותפות הנ"ל )לרבות חלקה של דלק
מערכות אנרגיה בהתחייבויות הנובעות מעסקאות ההגנה הנ"ל( ,הסתכם לסך של כ 114-מיליון
ש"ח והוא נכלל במאזן בסעיף השקעות בעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז.

•

ג(

באוקטובר  ,2006נחתם ביוסטון טקסס הסכם בין דמ"א ארה"ב ו,Jay Petroleum L.L.C -
חברה בשליטת ) Isramco Inc.להלן ,("Jay" :מצד אחד ,לבין McCommons Oil Company
)להלן" :המוכרת"( ,חברה אמריקאית העוסקת בתחום האנרגיה.
על פי ההסכם רכשו דמ"א ארה"ב ו ,Jay-כל אחת מהן 50% ,מהזכות לחפש ולהפיק גז ו/או נפט
בשכבה הידועה כ) Barnett Shale -בעומק של כ 2,100-מ' ומטה( בשטח כולל של כ 11,000-דונם
בטקסס .בתמורה לזכויות האמורות ,ישלמו דמ"א ארה"ב ו ,Jay -כל אחת מהן ,למוכרת סך של
כ 1.2 -מיליון דולר.
במעמד חתימת ההסכם האמור ,חתמו דמ"א ארה"ב ו Jay-על הסכם תפעול משותף ) ,(JOAעל
פיו מונתה  ,Jay Management Company LLCחברה בבעלות ובשליטה מלאה של Isramco
 ,Incכמפעילה ) (Operatorשל פרוייקט החיפושים .כמו כן נקבעה ב JOA-תוכנית עבודה
ראשונית ,במסגרתה יבוצעו סקר סייסמי תלת מימדי וכן  2קידוחים למטרות גז טבעי ,ואשר
בהתאם לתוצאותיה ישקלו השותפים ביצוע של קידוחים נוספים.

בנוסף לנ"ל פועלת כיום דלק מערכות אנרגיה לאיתור ובחינת הזדמנויות נוספות להשקעה בפעילות
של חיפושים והפקת נפט וגז בעולם.
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ד .פעילות הרכב
להלן תוצאות פעילות דלק רכב:

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הכנסות )הוצאות( מימון
רווח לאחר מיסים
חלק החברה ברווחי חברות
ושותפות כלולות
רווח נקי

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,009
122
107
109
)(10
66

1,134
126
113
115
)(15
70

1,011
118
102
104
3
72

3,154
366
322
328
)(22
208

2,992
341
292
298
17
208

3,868
441
378
387
14
264

0.2

-

0.1

0.3

44

44

66

70

72

208

252

309

תרומת מגזר הרכב לרווח הנקי של הקבוצה ,בתקופת הדוח הסתכמה בסך של כ 112-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 155-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
דלק מערכות רכב בע"מ )להלן" :דלק רכב"( ,המוחזקת ליום המאזן על-ידי הקבוצה בשיעור של כ ,55.4%-הינה
חברה ציבורית ודוחותיה מפורסמים לציבור .לעניין הקצאת מניות למנכ"ל בדלק רכב אשר בעקבותיה ירד שיעור
החזקת הקבוצה בדלק רכב ,ראה מידע נוסף להלן.
הרווח כתוצאה מההנפקה למנכ"ל אשר נרשם בתקופת הדוח מסתכם לסך של כ 59-מיליון ש"ח )מתוך סך רווח
של כ 112-מיליון ש"ח( והוא נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות" .יתרת
הרווח תוכר ותותאם בשנים הבאות ,בהתחשב ,בין היתר ,ברווחים השוטפים של דלק רכב ,שחרור המניות
החסומות ואי מימוש ערבות דלק השקעות על-ידי התאגיד הבנקאי.
להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק רכב:
להלן התפלגות המכירות בכמויות:

כלי רכב מתוצרת MAZDA
כלי רכב מתוצרת FORD

1-9/06
17,939
10,242
28,181

7-9/06
5,498
3,369
8,867

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

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

2005
21,875
12,197
34,072

נתח שוק של דלק רכב מסה"כ מכירות כלי
רכב בישראל )עפ"י נתוני משרד הרישוי(

24%

23%

23%

24%

23.5%

סה"כ מכירות דלק מוטורס

בימים אלו משיקה דלק רכב ,במקביל להשקה עולמית ,את דגם ה  BT-50הטנדר החדש של  ,MAZDAאשר זוכה
להצלחה ואף נבחר כבלעדי בקטגוריה המתייחסת במכרז מנהל הרכב .בשנת  2007צפויה דלק רכב להשיק מספר
רב של דגמים משמעותיים ,חלקם בסגמנטים חדשים עבורה )כדוגמת מאזדה  2בסגמנט  – Bסופר מיני( ,אשר
יעמיקו ויחזקו את פעילותה בשוק הרכב.
רווח נקי
הרווח הנקי של דלק רכב בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ 208-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 252-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .בתקופה המקבילה אשתקד כללה דלק רכב בסעיף "חלק ברווחי חברות כלולות" סך
של כ 45-מיליון ש"ח שהינו רווח כתוצאה ממכירת פעילות חברת הבת שגריר ,כך שהרווח הנקי לתקופה
המקבילה אשתקד ,ללא הרווח החד פעמי ,זהה לרווח בתקופת הדוח.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכם בסך של כ 72-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 70-מיליון ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד.
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הכנסות
מחזור המכירות הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 3,154-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 2,992-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד )בשנת  2005כולה סך של כ 3,868-מיליון ש"ח( .ברבעון השלישי הסתכם מחזור המכירות בסך
של כ 1,011-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,143-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .השינויים במחזור המכירות
הינם בעיקר כתוצאה מהשינויים בכמות המכוניות שנמכרו.
הוצאות מכירה ,שיווק והנהלה וכלליות
בתקופת הדוח חלה ירידה בהוצאות המכירה והשיווק אשר נבעה מירידה בהוצאות הפרסום ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 21-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 18-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ 3-מיליון ש"ח הנובע כתוצאה מרשום ההטבה הכלכלית הגלומה בעת מתן
האופציות לעובדים והמניות למנכ"ל דלק רכב ,לפרטים ראה מידע נוסף להלן.
הוצאות מימון ,נטו
בתקופת הדוח נוצרו לדלק רכב הוצאות מימון בסך של כ 22-מיליון ש"ח אשר נבעו בעיקר מתשלומי ריבית בסך
של כ 27-מיליון ש"ח בגין החוב לבנקים ומרישום השווי ההוגן של עסקאות הגנה בסך של כ 21-מיליון ש"ח .
הוצאות אלה קוזזו על ידי הכנסות מעליית ערך השקעה בניירות ערך סחירים בסך של כ 7-מיליון ש"ח וכן על ידי
הכנסות מהפרשי שער בגין חוב לספק המכוניות בסך של כ 19-מיליון ש"ח.
בתקופה המקבילה אשתקד נוצרו לדלק רכב הכנסות מימון נטו בסך של כ 17-מיליון ש"ח אשר נבעו בעיקר
כתוצאה מרשום השווי ההוגן של עסקאות הגנה אשר קוזזו על ידי הוצאות ריבית בגין החוב לבנקים.
מידע נוסף
 (1בחודש ינואר  ,2006הקצתה דלק רכב למנכ"ל דלק רכב  9,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת
בתמורה לסך של כ 255-מיליון ש"ח )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( .כמחצית מהתמורה הנ"ל נזקפה להון
העצמי של דלק רכב במועד ההנפקה והמחצית השנייה נכללה במסגרת ההתחייבויות לאור האופציה שניתנה
לצדדים לרכוש )למכור( את מניות המנכ"ל של דלק רכב במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד ,ותזקף להון
העצמי בהתאם לשחרור המניות החסומות .לצורך מימון רכישת המניות נטל מנכ"ל דלק רכב שתי הלוואות
בנקאיות :האחת למימון רכישת המניות המשוחררות והשנייה לרכישת המניות החסומות )כל אחת בסך של
כ 120 -מיליון ש"ח( .ההלוואות הנ"ל נלקחו ביין יפני ,אירו ודולר ארה"ב.
להבטחת פירעון מחצית מההלוואה לרכישת המניות החסומות העמידה דלק השקעות ערבות מוגבלת על סך
של כ 60 -מיליון ש"ח ובנוסף העמיד מנכ"ל דלק רכב בטוחות לבנק בסך של כ 60 -מיליון ש"ח .
ההטבה הגלומה בערבות שהעמידה דלק השקעות למנכ"ל דלק רכב ,כאמור לעיל ,נאמדת בסך של כ 2-מיליון
ש"ח )כ 1.5 -מיליון ש"ח בהתחשב במרכיב החסימה(.
ההטבה האמורה )ללא מרכיב החסימה( נזקפת כהוצאה בדוחות רווח והפסד על פני תקופת החסימה
ובמקביל נזקף גידול בהון העצמי .בתקופת הדוח נזקף סך של כ 0.5-מיליון ש"ח .
 (2בחודש אפריל  ,2006הוענקו ללא תמורה  2,720,000אופציות לעובדים של דלק מוטורס בע"מ )חברה בת של
דלק רכב( הניתנות למימוש ל 2,720,000 -מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של דלק רכב .הזכאות למימוש
האופציות תתגבש בארבע מנות החל מיום  10באפריל.2008 ,
על פי הערכת שווי שקיבלה דלק רכב ,הערך הכלכלי הכולל של כל האופציות המוענקות על פי התוכנית במועד
החלטת הדירקטוריון מגיע לסך של כ 17-מיליון ש"ח .הערך הכלכלי של האופציות כאמור ניזקף בדוחות
הרווח והפסד של דלק רכב על פני תקופת הזכאות לסעיף הוצאות שכר )הוצאות הנהלה וכלליות( ,ובהתאם
לכך ,בתקופת הדוח ,נזקף להוצאות השכר סכום של כ 3-מיליון ש"ח.
במידה וימומשו האופציות האמורות צפוי לקטון שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק רכב לכ.54%-
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ה .פעילות הנדל"ן
להלן תוצאות פעילות דלק נדל"ן:

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
הוצאות מימון
הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
חלק ברווחי כלולות
רווח נקי

סך נכסים

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

98
41
17
58
3
70
26
5,573

303
125
53
182
6
395
207
5,573

112
47
25
47
)(1
79
40
4,992

93
37
11
77
4
246
141
5,259

380
157
125
179
93
56
78
4,743

484
198
154
242
99
130
121
4,708

פעילות עיקרית במהלך שנת :2006
(1

בחודש ינואר 2006 ,הקצתה דלק נדל"ן לתרשיש-החזקות והשקעות הפועלים בע"מ )להלן " -תרשיש"(
)חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ(  11%מהון המניות של החברה בתמורה לסך של כ260-
מיליון ש"ח )כ 252-מיליון ש"ח לאחר הוצאות הנפקה( .כתוצאה מהנפקת המניות האמורה ,ירד שיעור
ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן לכ .71.5%-באותו מועד רכשה דלק נדל"ן את כל זכויותיה ) (13%של
דיור ב.פ .בע"מ )להלן" :דיור"( )חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ( בהון המניות של חברת מבני
תעשייה בע"מ )להלן" :מבני תעשיה"( בתמורה לסך של כ 254-מיליון ש"ח )כולל הוצאות נילוות לרכישה(.
ביחד עם החזקות קודמות שהיו לדלק נדל"ן ערב הרכישה החזיקה דלק נדל"ן לאחר הרכישה ב13.38%-
ממניות מבני תעשיה .ביום  6במרס ,2006 ,רכשה דלק נדל"ן  2,000,000מניות נוספות של מבני תעשיה
מצדדים שלישיים תמורת סך של כ 14-מיליון ש"ח כך שאחוז החזקותיה ,הינו כ 14.02%-במבני תעשיה )כ-
 12.85%בדילול מלא( .הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקה מסתכם בכ 123-מיליון ש"ח והוא נזקף
לדוח רווח והפסד בתקופת הדוח ,לפרטים נוספים ראה ביאור 3א') (1בדוחות הכספיים .

(2

בחודש אוגוסט  ,2006ביצעה דלק נדל"ן הנפקה פרטית של  371,057,014ש"ח ערך נקוב אגרות חוב נוספות
)סדרה ד'( שאינן ניתנות להמרה .סך התמורה שהתקבלה מהנפקה זו הסתכמה בכ 400-מיליון ש"ח .תנאי
אגרות החוב שהונפקו זהים לאגרות החוב הקיימות והן נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
במסגרת ההקצאה הפרטית דורגו אגרות החוב ,ע"י מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בדירוג
) .(A+הדירוג הנ"ל הותנה בשמירה על אמות מידה פיננסיות )כפי שהותנה במועד קבלת הדירוג לאג"ח
מהסדרה הנ"ל במועד ההנפקה(.

(3

במהלך תשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2006 ,רכשה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן ,באמצעות
חברות כלולות )המוחזקות בשיעורים של  ,(40%-45%נכסים מניבים המושכרים לתקופות ארוכות בגרמניה,
פינלנד ,שוויץ וקנדה .היקף רכישות הנכסים שבוצע על ידי החברות הכלולות הסתכם בכ 2-מיליארד ש"ח.
רכישות הנכסים מומנו ברובן באמצעות הלוואות  Non-Recourseמתאגידים בנקאיים ובאמצעות הלוואות
בעלים )חלק דלק נדל"ן כ 135-מיליון ש"ח(.
בנוסף ,לאחר תאריך המאזן נרכשו על ידי החברות הכלולות נכסים מניבים נוספים בגרמניה ובשוויץ בהיקף
כולל של כ 700-מיליון ש"ח .חלקה של דלק נדל"ן במימון רכישות אלה הינו כ 66-מיליון ש"ח.
לאחר תאריך המאזן ,בחודש אוקטובר  ,2006חברה בת זרה של דלק נדל"ן חתמה על הסכם לרכישת 90%
ממניות חברות זרות שבבעלותן  73נכסים מניבים הכוללים חנויות נוחות ותחנות תדלוק ברחבי פינלנד
המושכרים לתקופות ארוכות.
הנכסים נרכשו תמורת סך של  115מיליון אירו )כ 618-מיליון ש"ח( .רכישת הנכסים מומנה באמצעות
הלוואת  Non-Recourseמתאגידים בנקאיים ועל ידי הלוואות בעלים )חלק דלק נדל"ן כ 15-מיליון אירו
)כ 53-מיליון ש"ח((.
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להלן ריכוז השקעות דלק נדל"ן מתחילת שנת :2006
מועד רכישה

מדינה

אחוז
אחזקה
45%

מרכז Telia Sonera

מניות נוספות עסקת חניונים

שוכר עיקרי

ינואר 2006

פינלנד

ינואר 2006

אנגליה

2.4%

ינואר 2006

גרמניה

40%

דויטשה טלקום

ינואר 2006

גרמניה

40%

מרכז מסחרי Metro

פברואר 2006

גרמניה

40%

מרכז מסחרי אדידס

מאי 2006

גרמניה

40%

אליאנס

יוני 2006

שוויץ

45%

COOP

יוני 2006

קנדה

45%

Wall Mart

אוקטובר 2006
אוקטובר 2006
אוקטובר 2006

גרמניה
פינלנד
שוויץ

40%
90%
45%

Metro
Neste Oil

גוף ממשלתי  -ממשלת שוויץ

כללי:
דלק נדל"ן בוחנת אפשרות להרחיב את ההשקעות בחו"ל בתחומי הנדל"ן המניב  -משרדים  ,מסחר ותחנות
תדלוק ,חניונים ובתי מלון וזאת באמצעות רכישת נדל"ן מניב תוך שימת דגש על מיקומים איכותיים ,קיומם של
הסכמי שכירות או הסכמי ניהול ארוכי טווח )במלונות( ,שוכרים/מנהלים איכותיים .יצוין ,כי ביחס לרכישת
הזכויות במלונות יכול שהרכישה תעשה במסגרת מדיניות דלק נדל"ן לרכישתן של השקעות פסיביות .דלק נדל"ן
בוחנת אפשרות להרחיב את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה הנ"ל לצרפת ,איטליה וארה"ב.
בשנת  2006המשיכה דלק נדל"ן את התרחבות פעילותה הגלובלית .בפתיחת  2005התמקדה דלק נדל"ן בבריטניה
ובקנדה ,והיום בבעלותה נכסים המשתרעים על פני  6מדינות .נרכשו נכסים משמעותיים בגרמניה ,שוויץ ,שוודיה
ופינלנד.
בנוסף ,במסגרת האסטרטגיה של דלק נדל"ן לממש נכסים מעת לעת ,מכרו חברה מאוחדת וחברה כלולה של דלק
נדל"ן את החזקותיהן בשני פרוייקטים  -האחד בשבדיה והשני בגרמניה.
חברת בת זרה בשליטת חברה מאוחדת של דלק נדל"ן פועלת לקראת הנפקה אפשרית שלה בבורסת הAIM -
בלונדון .כוונת דלק נדל"ן הינה לפעול על מנת שההנפקה תתרחש במהלך המחצית הראשונה של שנת  .2007חברת
הבת הזרה מנהלת משא ומתן עם שותפות שלה בחלק מחברות הנכס הזרות לצורך הגדלת אחזקותיה בחברות
הנכס .חלק מרכישתן של הזכויות הנוספות תותנה בקיומה של ההנפקה כאמור לעיל.
הערכות שווי לנכסים:
חלק מהחברות הכלולות של חברה מאוחדת של דלק נדל"ן עורכות את דוחותיהן הכספיים על פי תקני חשבונאות
בינלאומיים ובכללם יישום תקן בינלאומי מס'  40אשר על פיו נדל"ן מניב מוצג עפ"י שווי ההוגן .החברה נוהגת
לבצע הערכות שווי לנכסיה באמצעות שמאים קבועים ומפירמות מובילות בנכסים השייכים לחברות הזרות
העובדות על פי התקנים הבינלאומיים.
על פי רוב ,הערכות השווי מבוצעות פעם בשנה .במקרים בהם לדעת הנהלת חברה מאוחדת של דלק נדל"ן
התרחש אירוע מיוחד )כדוגמת :מימון מחדש /משא ומתן מתקדם למכירת נכסים /שינוי מהותי במצב השוק(
מבצעת חברה מאוחדת הערכות שווי נוספות )בנוסף להערכת השווי השנתית( כמו כן ,במקרים של רכישת נכסים
חדשים ,תבוצע הערכת השווי במהלך השנה שלאחר שנת הרכישה ,אלא אם כן ארע אירוע מיוחד )כדוגמת
האירועים המפורטים לעיל( המחייב את החברה המאוחדת של דלק נדל"ן לבחון שוב את שווי הנכסים .
במהלך התקופה ,לאור אינדיקציות לעליית מחירים מהותית בגרמניה ,שוויץ ,אנגליה ,וסקנדינביה שנבעו בין
היתר מעסקאות למכירת נכסים שביצעה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן ו/או שותפיה  ,ועקב הערכות חברה
מאוחדת להנפקתה בבורסה בלונדון  ,ביצעה הנהלת חברה מאוחדת של דלק נדל"ן הערכות שווי לכלל נכסיה .
כתוצאה מהבחינה כאמור כללה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן את חלקה בעליית ערך הנדל"ן המניב בתקופה של
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תשעה ושלשה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2006בסך של  343מיליון ש"ח ,וכ 51-מיליון ש"ח,
בהתאמה כחלק מסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות )לאחר השפעת המס החל על החברות הכלולות הזרות
בסך של כ 58-מיליון ש"ח ו 2-מיליון ש"ח לתקופות של תשעה ושלשה חודשים ,בהתאמה .מתוך הנ"ל ,חלק דלק
נדל"ן בעליית ערך בסך של  72מיליון ש"ח הינו בגין עליית ערך של נדל"ן שנמכר במהלך הרבעון השלישי בשנת
 .2006עליות המחירים המהותיות בארצות הנ"ל נגרמו בעיקר כתוצאה מביקושים גבוהים לנכסי נדל"ן
איכותיים ,כפי שמחזיקה דלק נדל"ן ,קרי ,נכסים במיקומים מבוקשים עם שוכרים בעלי איתנות פיננסית
החתומים על חוזי שכירות ארוכי טווח .הביקושים הנ"ל היו בעיקרם ביקושים של קרנות ,גורמים מוסדיים
וחברות נדל"ן גדולות.
במקביל לפעילות הבינלאומית ,הרחיבה דלק נדל"ן באופן משמעותי גם את פעילותה בשוק הנדל"ן המקומי,
כדלקמן:
א(

ב(

ג(

בחודש אוקטובר  ,2006נחתם הסכם בין דלק נדל"ן לחברת ויתניה בע"מ )להלן "ויתניה"( ובעלי מניותיה,
אשר על פיו תעמיד דלק נדל"ן הלוואה בסכום של  47מליון דולר הניתנת להמרה ל 50%-ממניות ויתניה
במהלך  10שנים ממועד ההעמדה.
ויתניה הינה חברה העוסקת בעיקר בהקמה והחזקה של נדל"ן מניב בתל-אביב והרצליה בהיקף של כ34 -
אלף מ"ר ,זכויות בניה שטרם מומשו בהיקף של כ 48 -אלף מ"ר ופוטנציאל לזכויות בניה נוספות של כ19 -
אלף מ"ר.
בהתאם להסכם ,התחייבו הצדדים ,כי כל עסקה ופרויקט חדש של ייזום נדל"ן מניב יוצע ראשית לויתניה.
לעניין זה" ,ייזום נדל"ן מניב" ,הוגדר על ידי הצדדים כפרויקט בו  75%או יותר מזכויות הבניה טרם
מומשו או פרויקט לשינוי יעוד של קרקע חקלאית ,והכל בין חדרה ועד גדרה בלבד ,שהיקפם עולה על
חמישה מיליון דולר ,למעט יזום לתחנות דלק או כאשר הנדל"ן המניב נלווה לפרויקט עיקרי אחר )לפרטים
נוספים ראה גם באור  (10)3בדוחות הכספיים(.
העסקה הנ"ל הינה חלק מהאסטרטגיה של דלק נדל"ן להגדלת נכסי הנדל"ן המניב בישראל  ,שכן החברה
רואה בויתניה פוטנציאל להקמת נכסי נדל"ן מניב והפעלתו .
דלק נדל"ן פועלת באמצעות חברת "דלק נדל"ן  -הוד השרון )שמטן( בע"מ" )אשר שמה עתיד להיות מוחלף
ל"דלק נדל"ן  -נכסים מניבים בע"מ" ,להלן " -דנ"מ"( לריכוז כל הנכסים המניבים הנמצאים בחברות
השונות לתוך החברה הנ"ל .המהלך מבוצע בהתאם לאסטרטגיה של דלק נדל"ן לריכוז כל הנכסים
המניבים בחברה אחת במטרה לקדם באמצעותה הקמת קרן ריט או לחלופין להנפיקה בבורסה לניירות
ערך בת"א .בכוונת דלק נדל"ן להמשיך ולרכוש נכסים מניבים בישראל במסגרת החברה הנ"ל .כמו כן,
בכוונת דלק נדל"ן לבחון רכישת מניות של חברות המחזיקות נדל"ן מניב במטרה להגיע לשליטה ולבחון
בעתיד מיזוג ו/או שילוב חברה שתירכש כאמור עם החברה הנ"ל.
במאי  2004רכשה דלק נדל"ן את השליטה בחברת דנקנר השקעות ,שהפכה לזרוע הבנייה למגורים של
הקבוצה באיזורי ביקוש ,ובאמצעותה חולשת דלק נדל"ן כיום על פרוייקטים ועתודות קרקע בהיקף של
אלפי יחידות דיור .דלק נדל"ן מנהלת מו"מ מתקדם עם חברת אזורים במטרה למזג/למכור את חברת
'דנקנר השקעות בע"מ' לחברת אזורים .המטרה הינה ליצור יתרון עודף באמצעות ריכוז פעילות הנדל"ן
בתחום ייזום ,בנייה ושיווק מגורים במדינת ישראל ,בחברה גדולה בעלת מומחיות ספציפית .הנכסים
המניבים בישראל ,פעילות הבנייה במרכז אירופה ופרויקט הקמת מסוף המטענים השני בנתב"ג לא ימוזגו
ויועברו לבעלות דלק נדל"ן .על בסיס המו"מ שווי דנקנר השקעות בצרוף פרויקטים בירושלים )בית וגן( ונס
ציונה )שיועברו מדלק נדל"ן לאזורים( ,הינו  95מיליון דולר .דלק נדל"ן תקבל בתמורה לאחזקותיה
בדנקנר והפרויקטים שיועברו ממנה כאמור ,מניות באזורים וסכום במזומן.
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תוצאות הפעילות
תרומת מגזר הנדל"ן לרווח הנקי של הקבוצה בתקופת הדוח מסתכמת לסך של כ 147-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 66-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,זאת בנוסף לרווח הון בסך של כ 123-מיליון ש"ח שנוצר לקבוצה
כתוצאה מההקצאה הפרטית לבנק הפועלים ורווח הון בסך של כ 2-מיליון ש"ח כתוצאה מירידה באחוז החזקה
בדלק נדל"ן בשל המרות אג"ח והנפקת מניות לאחרים.
דלק נדל"ן הינה חברה ציבורית ומוחזקת ליום המאזן על ידי הקבוצה בשיעור של כ.71.4% -
להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק נדל"ן:
הכנסות
ההכנסות מהשכרה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 229-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 240-מיליון ש"ח
(1
בתקופה המקבילה אשתקד.
הירידה בהכנסות בסך של כ 11-מיליון ש"ח נובעת מירידה בהכנסות שכירות באנגליה בסך של כ 50-מיליון
ש"ח בשל הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברות ונכסים שנמכרו במהלך הרבעון השלישי של שנת ,2005
בנטרול עלייה בהכנסות שכירות בקנדה בשל עלייה בשער החליפין של הדולר הקנדי בשיעור של 10.2%
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ובנטרול הכנסות מנכסים מניבים חדשים בישראל בסך של כ24-
מיליון ש"ח.
להלן פירוט ההכנסות מהשכרה בתקופת הדוח )לא כולל הכנסות מחברות כלולות( במיליון ש"ח:
1-9/06

%

1-9/05

%

אנגליה

34

14.8

84

35.0

קנדה

160

69.9

145

60.4

ישראל

35

15.3

11

4.6

סה"כ

229

100.0

240

100.0

(2

ההכנסות ממכירת דירות בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 75-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 134-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ 59-מיליון ש"ח ,הנובע בעיקר מסיום פרויקטים ומאי
הבשלת פרויקטים חדשים להכרה בהכנסה .יתרת ההכנסות שטרם נזקפו לדוח רווח והפסד הינה כ124-
מיליון ש"ח.

(3

בתקופת הדוח לא היו לדלק נדל"ן הכנסות ממכירת שטחי מסחר ,משרדים וקרקעות לעומת התקופה
המקבילה אשתקד בה הסתכמו הכנסות אלו בסך של כ 5-מיליון ש"ח.

רווח גולמי
הרווח הגולמי מהשכרה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ 118-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 143-מיליון
(1
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה בסך של כ 25-מיליון ש"ח.
הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה ברווח הגולמי באנגליה בסך של כ 44-מיליון ש"ח בשל הפסקת
איחוד דוחות כספיים של חברות ונכסים שנמכרו במהלך הרבעון השלישי של שנת  2005ומנגד עלייה בסך
של כ 4-מיליון ש"ח ברווח הגולמי בקנדה ועלייה בסך של כ 15-מיליון ש"ח ברווח הגולמי מנכסים מניבים
חדשים בישראל.
(2
הרווח הגולמי ממכירת מלאי דירות בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 8-מיליון ש"ח לעומת סך של כ15-
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 72-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 32-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בהוצאות אלו בסך של כ 40-מיליון ש"ח נובע בעיקר מהוצאות בגין אופציות שניתנו לעובדים הבכירים
ומענק מיוחד )פנטום( שניתן בדלק נדל"ן ובחברה מאוחדת המסתכמים לסך של כ 43-מיליון ש"ח ומנגד ירידה
בשל הפסקת הפחתת מוניטין בסך של כ 9-מיליון ש"ח החל מ 1-בינואר  ,2006בהתאם לתקן חשבונאות מספר .20
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הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 182-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 179-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.
הוצאות מיסים
הוצאות המיסים בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 64-מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של כ 13-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .גידול בסך של כ 51-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מהפרשה למס בגין שערוך נכסים
בחברות כלולות.
הכנסות אחרות
הכנסות אחרות ,נטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 6-מיליון ש"ח ,מתוכם סך של כ 5-מיליון ש"ח מדיבידנד
מהשקעת דלק נדל"ן בפורטפוליו של מלונות הילטון .בתקופה המקבילה אשתקד ההכנסות האחרות הסתכמו
לסך של כ 93-מיליון ש"ח אשר נבעו בעיקרן ממכירת נכסים באנגליה.
חלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות
חלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות )ברוטו  -לא כולל השפעת המס( בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ395-
מיליון ש"ח לעומת סך של כ 56-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
גידול בסך של כ 339-מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובע בעיקר מעליית ערך נכסים ,אשר
תרמה לרווח סך של כ 343-מיליון ש"ח.
השקעות בחברות כלולות
דלק נדל"ן דיווחה כי חברות בנות זרות בשליטתה מנהלות מו"מ מתקדם יחד עם שותפים לרכישת מניותיה של
חברה זרה שהינה הבעלים של  47בתי מלון ברחבי אנגליה )להלן" :העסקה"( .חלקן של החברות הבנות הזרות
בעסקה עפ"י המו"מ צפוי להיות בין  .17% - 19%בתי המלון מנוהלים ע"י רשת מריוט בהסכם ניהול לתקופה של
 30שנה ב 47 -בתי מלון הכוללים כ 8456 -חדרים .עלות העסקה הינה כ 8.6 -מיליארד ש"ח )עבור  100%מהעסקה(
וחלקן של החברות הבנות הזרות בהון העצמי שיידרש לצורך העסקה )לאחר מימון( צפוי להיות בטווח שבין - 335
 285מיליון ש"ח.
מידע נוסף
בחודש ינואר  2006אושרה תוכנית להקצאת אופציות לעובדים ודירקטורים של דלק נדל"ן בהתאם
(1
להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה ,לפרטים ראה ביאור .3א 2.בדוחות הכספיים.
בתקופת הדוח אישרו דירקטוריון דלק נדל"ן והאסיפה הכללית של בעלי המניות של דלק נדל"ן התקשרות
(2
של חברה מאוחדת של דלק נדל"ן עם חברה בבעלותו המלאה של חתנו של בעל השליטה בקבוצה למתן
מענק מיוחד )פנטום( ,לפרטים נוספים ראה ביאור .3א 3.בדוחות הכספיים.
במהלך שנת  2006אישרה הנהלת דלק נדל"ן להעניק לשניים מעובדיה )שאינם בעלי עניין( מענק מיוחד
(3
)פנטום( .לפרטים נוספים ראה ביאור )3א() (3בדוחות הכספיים.
דלק נדל"ן בוחנת את האפשרות לביצוע הקצאה פרטית של מניותיה ,כך שלאחר ההקצאה תעמוד בשיעור
(4
הנדרש של אחזקות הציבור על מנת להימנות על החברות הכלולות ב"מדד ת"א  "100בהתאם לתקנון
הבורסה.
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ו .גדות תעשיות ביוכימיה
להלן תוצאות גדות תעשיות ביוכימיה:

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA

הוצאות מימון
רווח נקי
סך נכסים

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

100
32
18
22
2
11
454

99
34
19
22
3
12
460

89
25
12
16
3
6
456

288
91
49
60
8
29
456

276
88
53
63
5
41
463

375
117
69
83
7
47
451

תרומת מגזר הביוכימיה לרווח הנקי של הקבוצה ,בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כ 18-מיליון ש"ח לעומת סך
של כ 27-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .גדות הינה חברה ציבורית ומוחזקת על-ידי הקבוצה בשיעור של
כ.64.11%-
תאור החברה וסביבתה העסקית
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן" :גדות"( הינה יצרן תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות המזון ,תוספי
הבריאות ,הדטרגנטים והטואלטיקה.
גדות מייצרת את המוצרים פרוקטוזה גבישית ,חומצת לימון ,מלחי חומצת לימון ,מלחי חומצה זרחתית ,ומלחים
מיוחדים מבוססי חומצת לימון .מירב מכירות גדות מתבצעות בשווקי אירופה וצפון אמריקה ובין לקוחותיה
נמנות חברות גלובליות מהמובילות בעולם בתחומי תעשיית המזון והדטרגנטים .ההרעה בתוצאות העסקיות של
גדות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מגידול חד בהוצאות המימון בשל השפעת
שערי החליפין ,גידול בהוצאות המיסים ועליה בעלויות האנרגיה וההובלה כתוצאה מהתייקרות מחירי הנפט.
גדות פועלת למימוש האסטרטגיה העסקית לשמירה על קצב צמיחה גבוה באמצעות רכישות אסטרטגיות מחוץ
לישראל ולצורך כך התקשרה עם בנקאי השקעות המסייעים לה באיתור מטרות ההשקעה המתאימות.
תוצאות הפעילות
הכנסות
הכנסות גדות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 288-מיליון ש"ח )מתוכם סך של כ 269-מיליון ש"ח מייצוא(
לעומת סך של כ 276-מיליון ש"ח )מתוכם סך של כ 256-מיליון ש"ח מייצוא( בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול
של כ .4.3%-הגידול בהכנסות בתקופת הדוח נבע בעיקר מגידול במכירות של פרוקטוזה ומינרלים מיוחדים אשר
קוזז חלקית על ידי ירידת שער החליפין של הדולר אשר הייתה משמעותית ברבעון השלישי של שנת .2006
ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכמו ההכנסות לסך של כ 89-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 91-מיליון ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד ,ירידה של כ.2.2%-
רווח גולמי
הרווח הגולמי של גדות בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 91-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 88-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,גידול של כ .4.2%-הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכם לסך של כ 25-מיליון
ש"ח לעומת סך של כ 30-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,קיטון של כ .16%-הירידה ברווח הגולמי ברבעון
השלישי נבעה מהשפעות שער החליפין וכן בשל הגידול בעלויות האנרגיה ובעלויות ההובלה הימית והיבשתית
אשר הושפעו גם כתוצאה מהמלחמה בצפון.
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות המכירה והשיווק בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 33-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 27-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,הגידול בהוצאות אלו הינו בשל עליית מחירי הדלק והתייקרות ההובלה הימית
והיבשתית כתוצאה מכך.
הוצאות הנהלה וכללית
הוצאות ההנהלה והכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 10-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 8-מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול נבע בעיקרו מעליה בהוצאות לפיתוח עסקים והטמעת מערכות מידע )מערכת
ה (ERP-ומיישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  24בגין אופציות שהוענקו לעובדי החברה במסגרת ההנפקה
לציבור.
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הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 8-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 5-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכמו הוצאות המימון לסך של כ 3-מיליון ש"ח לעומת סך
של כ 2-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .העלייה בהוצאות המימון ביחס לתקופה מקבילה אשתקד נובעת
מהעובדה שבשנה קודמת היו הכנסות גבוהות מנגזרים אשר הקטינו את הוצאות המימון.
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 29-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 41-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה
אשתקד ,ירידה של כ .29%-הירידה ברווח הנקי הינה תוצאה של גידול חד בהוצאות המיסים ,הוצאות המימון
ועליית מחירי האנרגיה וההובלה הימית עקב התייקרות מחירי הנפט.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכם לסך של כ 6-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 19-מיליון ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד .הירידה ברווח הנקי ברבעון השלישי ביחס לרבעון המקביל אשתקד הינה תוצאה של
גידול חד בהוצאות המיסים )ברבעון שלישי ב 2005-נרשמו הכנסות מיסים בסך של כ 3-מיליון ש"ח עקב הירידה
בשיעורי המס והקטנת העתודות למיסים( ,גידול בהוצאות המימון וגידול חד במחירי האנרגיה וההובלה.
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ז .ביטוח ושירותים פיננסיים
(1

הפניקס אחזקות בע"מ )להלן" :הפניקס"(
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות המאוחדים של הפניקס:
1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

רווח בביטוח חיים
רווח בביטוח כללי
הכנסות מהשקעות ואחרות ,נטו
הוצאות ריבית על התחייבויות לזמן ארוך
הכנסות )הוצאות( ,נטו מחברות אחרות
ומסוכנויות ביטוח
הוצאות הנהלה וכלליות שלא נזקפו לדוחות
עסקי ביטוח
הוצאות הפחתת הפרש מקורי
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
חלק החברה בתוצאות נטו של חברות
מוחזקות וחלק המיעוט בתוצאות נטו של
חברות מאוחדות
רווח נקי

104
52
21
)(11

21
8
33
)(20

63
87
8
)(12

188
147
62
)(43

3

12

8

23

)(5
)(2
162
)(66

)(17
)(1
36
)(5

)(6
)(2
146
)(58

)(28
)(5
344
)(129

12
108

2
33

2
90

16
231

בחודש דצמבר  2005רכשה דלק השקעות כ 25%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס הישראלי חברה
לביטוח בע"מ בתמורה לכ 720-מיליון ש"ח .בחודש יוני  2006מימשה דלק השקעות את האופציה שהוענקה
לה לרכוש כ 8%-נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס בתמורה לסך של כ 213-מיליון ש"ח.
ליום המאזן מחזיקה דלק השקעות בכ 33%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס ,אולם לאחר תאריך
המאזן השלימה את רכישת השליטה בהפניקס ,כמתואר להלן .תרומת הפניקס לרווח הנקי של הקבוצה,
בתקופת הדוח הסתכמה בכ 43 -מיליון ש"ח.
בחודש נובמבר  2006השלימה חברת הבת ,דלק קפיטל בע"מ )להלן" :דלק קפיטל"( ,רכישת  28.5%מהון
המניות של חברת הפניקס מחברת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וחברת מאיר החזקות )הפניקס(
בע"מ )להלן" :המוכרות"( .התמורה הסתכמה לסך של כ 214-מיליון דולר ארה"ב )כ 924-מיליון ש"ח(.
כתוצאה מהשלמת העסקה ,מחזיקה הקבוצה ,בעקיפין ,בכ 61.5%-מהון המניות בהפניקס.
במסגרת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת השליטה בהפניקס נקבע כי עד ליום  13במאי,
 2008תמכור דלק השקעות חלק מהחזקותיה במנורה ,כך שלא תחזיק יותר מ 5%-מהונה המונפק והנפרע.
במסגרת היתר לעסקה שהתקבל מהמפקח על עסקי הביטוח )להלן" :ההיתר"( התחייבה דלק השקעות
להשלים הון עצמי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ ושל גופים מוסדיים נוספים המוחזקים על ידי הפניקס
לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים .לעניין הפניקס
חברה לביטוח בע"מ סכום ההתחייבות כאמור לא יעלה על הנמוך מבין  50%ההון הנדרש על פי התקנות או
 557מיליון ש"ח .התחייבות זו תמומש רק כאשר ההון של הגופים המוסדיים יהיה שלילי .ההיתר שניתן
לבעל השליטה בחברה ,הינו בתוקף כל עוד הינו שולט בחברה וכן כולל מגבלות על הנפקת אמצעי שליטה
בכל התאגידים המחזיקים באמצעי שליטה בהפניקס .בנוסף ,קבוצת דלק התחייבה לא למכור את
השליטה בהפניקס במשך  3שנים .ההיתר קובע ,כי לא יחולקו יותר מ 50% -מהרווחים השנתיים של
הפניקס למשך  3שנים ממועד ההיתר כל עוד ההון העצמי של הפניקס ביטוח יפחת מ 120% -מההון העצמי
הנדרש לפי חוק הפיקוח על הביטוח.
יצוין כי ,בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך כללה הקבוצה נתוני פרופורמה בדוחות הכספיים ,ראה באור
 9בדוחות הכספיים.
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תוצאות הפעילות
הרווח מביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכם בכ 188-מיליון ש"ח מתוכו סך של כ 63-מיליון ש"ח ברבעון
השלישי של תקופת הדוח .הגידול ברווח לעומת הרבעון השני של שנת  2006נובע משיפור ברווחים
מהשקעות שמקורן בשוק ההון.
בנוסף הושפע הרווח מיישום לראשונה של הנחיות המפקח על הביטוח בדבר בסיס התמותה הנדרש לצורך
קביעת מקדמי הקצבה לצורך הערכת העתודות בגין פוליסות ביטוח חיים מסוג קצבה .בהתאם להנחיית
המפקח על הביטוח ,הוגדלה ההפרשה לגמלאות בסך של כ 18.3-מיליון ש"ח בתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר .2006
הכנסות מהשקעות בתחום ביטוח חיים בתקופת הדוח כוללות רווח ברוטו בסך של כ 35.5-מיליון ש"ח
ממכירת מלוא זכויותיה של הפניקס ביטוח במקרקעין הידוע בשם "קניון גבעתיים" כמפורט להלן.
הרווח מביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכם בכ 147-מיליון ש"ח מתוכו סך של כ 87-מיליון ש"ח ברבעון
השלישי של תקופת הדוח .הגידול ברווח ברבעון השלישי של שנת  2006לעומת הרבעון השני של שנת 2006
נובע בעיקר מגידול ברווחים מהשקעות שמקורן בשוק ההון.
שינויים בהשקעות בתקופת הדוח
ביום  9באפריל  2006ובהתאם להסכמות שהגיעה הפניקס השקעות עם בעלי השליטה באקסלנס ועם
א(
בנק המזרחי ,התקיימו התנאים המתלים והאישורים הנדרשים על פי דין לחתימה על הסכמים,
לרכישה כוללת של כ 41% -ממניות אקסלנס בתמורה לכ 322.5-מיליון ש"ח.
ב(
ביום  17במאי  2006התקשרה הפניקס ביטוח עם חברת נכסים ובנין )מרכזים מסחריים( בע"מ
בהסכם למכירת מלוא זכויותיה של הפניקס במקרקעין הידוע בשם "קניון גבעתיים" .תמורת
המכירה הסתכמה לכ 147-מיליון ש"ח .כתוצאה מהמכירה רשמה פניקס ביטוח ברבעון השני רווח
הון )ברוטו( בסך של כ 35.5-מיליון ש"ח )נטו של כ 26-מיליון ש"ח(.
ביום  4ביוני  2006התקשרו הפניקס ביטוח והפניקס השקעות ופיננסים בע"מ )להלן" :הפניקס
ג(
השקעות"( עם חברת חבס ח.צ קרדיט ) (1994בע"מ ,בהסכם למכירת מלוא זכויותיהן במקרקעין
ובפרויקט הידועים בשם "פרויקט רוטשילד  ."1תמורת המכירה הסתכמה לכ 92.7-מיליון ש"ח.
כתוצאה מהמכירה הפניקס השקעות רשמה רווח )ברוטו ונטו( של כ 6.8-מיליון ש"ח .הפניקס ביטוח
רשמה רווח של כ 20.5-מיליון ש"ח ברוטו ,וכ 17.4-מיליון ש"ח נטו .סה"כ קבוצת הפניקס רשמה
רווח הרבעון בסך של כ 27.3-מיליון ש"ח ברוטו ,וכ 24.2-מיליון ש"ח נטו.
יצוין ,כי בדוחותיה הכספיים של הקבוצה לא נכלל חלק הקבוצה ברווחים ממכירת "קניון גבעתיים"
ו"פרוייקט רוטשילד" בשל יחוס עודף עלות לנכסים אלו.
לאחר תאריך הדוח ,התקשרו הפניקס ביטוח וחברת טאו תשואות נדל"ן בע"מ )להלן" :טאו"( בהסכם
לרכישת  50%מהזכויות וההתחייבויות בקניון מול הים באילת )להלן" :הקניון"( .בתמורה לרכישת
הזכויות כאמור ישלמו הפניקס וטאו סך של כ 260-מיליון ש"ח .התמורה מבוססת על שווי נכס ) (100%של
כ 925-מיליון ש"ח בניכוי חוב בגין האג"ח ) (100%בסך של כ 403-מיליון ש"ח .התמורה תשולם למוכרת
בשתי מנות 100 :מיליון ש"ח על חשבון התמורה ישולמו עם התקיימות התנאים המתלים .יתרת התמורה
תשולם ביום  3בינואר .2007
במסגרת ההסכם הוסדרו יחסי השיתוף שבין השותפות לבין המוכרות .במסגרתם ,הובטחה לשותפות
קדימות בהכנסות הקניון השווה ל 7.5%-לשנה במשך  8שנים ,המובטחת מתוך חלקה של המוכרת
בהכנסות הקניון.
תנאי מתלה לביצוע העסקה הינו אישור הפיקוח על הביטוח ואישור הנאמן על האג"ח.
(2

מנורה החזקות בע"מ
ביום  13במרס  2005הושלמה עסקה על פיה רכשה דלק השקעות  9.99%מהון המניות המונפק של חברת
מנורה החזקות בע"מ )להלן" :מנורה"( וזאת בדרך של הנפקה פרטית של מנורה בתמורה לסך של כ191-
מיליון ש"ח .בנוסף לכך ,קיבלה דלק השקעות אופציה )שניתנה למימוש במשך תקופה של כ 18-חודשים(
לרכוש ממנורה כ 5%-נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של מנורה .ביום  9באפריל  2006מימשה דלק
השקעות את האופציה בתמורה לסך של כ 107.4-מיליון ש"ח )כ 23.3-מיליון דולר( .ההשקעה מוצגת בספרי
דלק השקעות כהשקעת קבע על-פי שיטת העלות .סה"כ מחזיקה דלק השקעות כ 14%-מהון המניות של
מנורה )ראה גם סעיף  1בפרק זה(.
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בתקופת הדוח נרשם לדוח רווח והפסד דיבידנד ממנורה בסך של כ 10-מיליון ש"ח .בשנת  2005נרשם לדוח
רווח והפסד דיבידנד ממנורה בסך של כ 4-מיליון ש"ח.
(3

דלק קפיטל
ביום  4באוגוסט  2006התקשרה חברה אמריקאית בבעלות מלאה של דלק קפיטל ,שהינה חברה בת )(94%
של דלק השקעות ,בהסכם מיזוג לפיו תרכוש את מלוא הון המניות ) (100%של חברת Republic
) Companies Group Inc.להלן" :רפבליק"(.
התמורה בגין כל מניה של רפבליק הינה סך של  20.40דולר ארה"ב והתמורה הכוללת היא בסך כולל של כ-
 290מיליון דולר ארה"ב ) 1,248מיליון ש"ח( .השלמת העסקה מותנית בין היתר באישורים רגולטוריים
כמקובל בארה"ב בעסקאות מסוג זה ובאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות רפבליק .להערכת החברה,
השלמת העסקה ,לרבות תשלום התמורה ,בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,צפויה להתבצע לקראת
סוף שנת  ,2006במועד שטרם נקבע .אופן המימון עדיין לא נקבע סופית.
רפבליק היא חברת החזקות ביטוח הנסחרת בנאסד"ק ותימחק ממסחר לאחר רכישתה בידי החברה.
רפבליק עוסקת בעיקר בביטוח רכוש ,פרטי ומסחרי ,ומוצרי ביטוח כללי לפרטים ולעסקים קטנים -
בינוניים ,ביחוד במדינות טקסס ,לואיזיאנה ,אוקלהומה וניו מקסיקו.
דוחותיה הכספיים של רפבליק מפורסמים בארה"ב .להלן נתונים כספיים עיקריים מתוך דוחות רפבליק
בשנתיים הקלנדריות המלאות ובתקופת הביניים שעד לדוח זה )במיליון דולר ארה"ב(:
נכון ליום  30בספטמבר  2006סך הנכסים של רפבליק הסתכם בכ 895-מיליון דולר וההון העצמי שלה
הסתכם לסך של כ 176-מיליון דולר .נכון ליום  31בדצמבר  ,2005סך הנכסים של רפבליק עמד על כ852-
מיליון דולר וההון העצמי שלה עמד על כ 164 -מיליון דולר .נכון ליום  31.12.2004סך הנכסים של רפבליק
עמד על כ 731.6-מיליון דולר ,וההון העצמי שלה עמד על כ 169.4 -מיליון דולר.
הדוחות הכספיים של רפבליק ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב.
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ח .מת"ב
להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של מת"ב:

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

1-3/06

4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-9/05

2005

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

139
13
)(9
12
)(24

150
17
)(4
13
2
)(17

143
30
8
12
)(3
)(4

432
60
)(6
37
)(1
)(46

408
50
)(21
38
164
110

543
61
)(34
51
154
69

במהלך שנת  2004רכשה הקבוצה  40%מההחזקה בחברת מת"ב  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן:
"מת"ב"( 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 משלוש חברות הטלוויזיה הרב-ערוצית בכבלים ,בישראל ,הפועלות תחת המותג "הוט"
והמספקות שירותי טלוויזיה לכ 932-אלף לקוחות בישראל וכן גישה לאינטרנט מהיר לכ 485-אלף לקוחות .חלק
מת"ב בענף הטלוויזיה הרב-ערוצית בכבלים הינו כ .26%-שלושת חברות הכבלים מחזיקות בשותפות ב"הוט
טלקום" )חלקה של מת"ב כ ,(26.6%-אשר החלה לספק ב 2005-שירותי טלפוניה לציבור הרחב.
ביום  8במאי  ,2006הודיעו שלוש חברות הטלוויזיה הרב ערוצית בכבלים על חתימת הסכם לפיו תמוזג פעילותן
של שלוש חברות אלו )קבוצת ערוצי זהב ,קבוצת תבל וקבוצת מת"ב; להלן יחדיו " -חברות הכבלים"( בתחום
שידורי הטלוויזיה בכבלים )להלן " -תחום השידורים"( ובתחום שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים )להלן -
"תחום המפ"א"() ,להלן " -העסקה " או "עסקת המיזוג" או "המיזוג"(.
במסגרת עסקת המיזוג תרכוש מת"ב מיתר הצדדים לעסקה את מלוא פעילויותיהם בתחום השידורים ובתחום
המפ"א בדרך של רכישת פעילות ו/או רכישת אחזקות בתאגידים המוחזקים על ידי חברות הכבלים )להלן -
"הנכסים המתמזגים" ו" -המיזוג" בהתאמה( .בתמורה לרכישת הנכסים המתמזגים ,מת"ב:
(1
(2

תקבל על עצמה התחייבויות פיננסיות של הנכסים המתמזגים בסך של כ 3 -מיליארד ש"ח נכון ליום 31
בדצמבר .2005
תקצה כ 45,600,000-מניות רגילות שלה לחלק מהצדדים לעסקת המיזוג ולבעלי זכויות בהם ,המהוות כ-
 60%מהון המניות המונפק שלה לאחר השלמת המיזוג .המיזוג יתבצע באופן רטרואקטיבי ליום  1בינואר
 2006כשמשמעותו האופרטיבית הינה כי התוצאות העסקיות )נכסים והתחייבויות( של כל הצדדים לעסקת
המיזוג החל מאותו מועד ייחשבו כתוצאות העסקיות של מת"ב ,כחברה ממוזגת החל מאותו מועד.

השלמת העסקה מותנית בקיומם של מספר תנאים מתלים ,ביניהם השלמת בדיקת נאותות ,השלמה של הסכם
מפורט למימון העסקה וכן בקבלת אישורים רגולטוריים ,אישור בעלי מניות ואחרים .עד למועד אישור הדוחות
הכספיים אישרו אסיפת בעלי המניות של מת"ב ואסיפת נושים הבלתי מובטחים של קבוצת תבל את העסקה וכן
התקבל אישור בית המשפט למכירת פעילות קבוצת תבל למת"ב .אין כל ודאות כי כל יתר התנאים המתלים
ימומשו ו/או שהעסקה האמורה ,או עסקה דומה לה ,תושלם בתנאים אלו ו/או תחת תנאים אחרים .לפרטים
נוספים ,ראה באור  3לדוחות הכספיים של מת"ב המפורסמים לציבור.
אם ובמידה והמיזוג של חברות הכבלים אכן יצא לפועל ,צפויה הקבוצה להחזיק בכ 16% -ממניות החברה
הממוזגת .כמו כן ,הנהלת הקבוצה מעריכה ,בשלב זה ,כי השלמת העסקה לא תניב רווח או הפסד בסכומים
מהותיים.
ההשקעה במת"ב מוצגת בדוחות הקבוצה על בסיס השווי המאזני .ההפסד שרשמה הקבוצה בגין החזקתה
במת"ב בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 35-מיליון ש"ח ,סכום זהה נזקף בתקופה המקבילה אשתקד .יתרת
ההשקעה במת"ב נכון ליום  30בספטמבר  2006מסתכמת בכ 314-מיליון ש"ח.
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הכנסות
הכנסות מת"ב במאוחד ברבעון השלישי של שנת  2006הסתכמו לסך של כ 143-מיליון ש"ח לעומת כ 134-מיליון
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הכנסות מת"ב במאוחד בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ 432-מיליון ש"ח לעומת
כ 408-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בהכנסות בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד מוסבר בעיקרו
על ידי הגורמים הבאים:
(1

הכנסות מגזר הטלוויזיה הרב ערוצית ברבעון השלישי של  2006הסתכמו לסך של כ 129-מיליון ש"ח,
בהשוואה להכנסות של כ 120-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הגידול בהכנסות מוסבר בעיקרו
בהשפעת עדכון המחירים ,שבוצע במהלך הרבעון הראשון של שנת  2006במסגרת מעבר לקוחות למסלולים
ובעלייה בהכנסות משירותי ה .VOD -
מספר מנויי מגזר הטלוויזיה הרב ערוצית בכבלים לתום הרבעון השלישי של שנת  2006הסתכם לכ249.9-
אלף מנויים בהשוואה לכ 250.7-אלף מנויים לתום הרבעון המקביל אשתקד.

(2

הכנסות מגזר שירותי הגישה לאינטרנט המהיר למגזר הפרטי ירדו מסך של כ 15-מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד לסך של כ 14-מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת ) 2006ירידה בשיעור של כ .(7%-עיקר
הירידה בהכנסות המגזר נובעת מירידה ב) ARPU-הכנסה חודשית ממוצעת מלקוח  -לפני מע"מ( הנובעת
מהחרפת התחרות בשוק וזאת למרות הגידול במספר המנויים.
מספר מנויי מגזר שרותי הגישה לאינטרנט המהיר למגזר הפרטי ,הסתכם לתום הרבעון השלישי של שנת
 2006לכ 126.5-אלף מנויים בהשוואה לכ 101.9-אלף מנויים לתום הרבעון המקביל אשתקד.

ה ARPU-של מת"ב במאוחד הסתכם ברבעון השלישי של שנת  2006לכ 182.5-ש"ח לעומת כ 171-ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד.
הכנסות השותפות המוחזקת הוט טלקום הסתכמו ברבעון השלישי של שנת  2006לכ 46-מיליון ש"ח לעומת
הכנסות בסך של כ 22-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הכנסות השותפות המוחזקת הוט טלקום הסתכמו
בתקופת הדוח לכ 118.4-מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ 39.7-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מספר לקוחות הטלפוניה ליום  30בספטמבר  2006הינו כ 140.4-אלף וכ 16.4-אלף לקוחות לשירותי גישה
לאינטרנט המהיר למגזר העסקי.
הוצאות התפעול
הוצאות התפעול של מת"ב במאוחד ברבעון השלישי של שנת  ,2006הסתכמו בכ 113-מיליון ש"ח לעומת כ121-
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הקיטון בסך של כ 8-מיליון ש"ח ,נובע בעיקרו מקיטון בהוצאות התוכן
ומקיטון בהוצאות תפעול ברבעון המקביל אשתקד ,שמקורם בהחדרת שירותים חדשים ,בעיקר  VODוהרחבת
מערך שירות הלקוחות .הוצאות התפעול של מת"ב במאוחד בתקופת הדוח ,הסתכמו בכ 371-מיליון ש"ח לעומת
כ 357-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי
הרווח הגולמי של מת"ב במאוחד הסתכם ברבעון השלישי של שנת  2006לסך של כ 30.2-מיליון ש"ח )כ21.1%-
מההכנסות( לעומת כ 14-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד )כ 10%-מההכנסות( ,גידול של כ .11.1%-הרווח
הגולמי של מת"ב במאוחד הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 60.3-מיליון ש"ח )כ 14%-מההכנסות( לעומת כ51-
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד )כ 12.4%-מההכנסות( ,גידול של כ.19%-
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק של מת"ב במאוחד הסתכמו ברבעון השלישי של  2006לסך של כ 11-מיליון ש"ח לעומת כ-
 13מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הקיטון בהוצאות מכירה ושיווק מוסבר בעיקרו בצמצום בהוצאות
הפרסום .הוצאות מכירה ושיווק של מת"ב במאוחד הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ 31-מיליון ש"ח לעומת כ-
 41מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות של מת"ב במאוחד הסתכמו ברבעון השלישי של שנת  2006לסך של כ 12-מיליון ש"ח
לעומת כ 11-מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .הוצאות הנהלה וכלליות של מת"ב במאוחד הסתכמו בתקופת
הדוח לסך של כ 35-מיליון ש"ח לעומת כ 31-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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EBITDA
ה EBITDA-של מת"ב )רווח לפני הוצאות מימון ,מס ,פחת והפחתות( הסתכם ברבעון השלישי של שנת  2006בכ-
 40מיליון ש"ח )כ 28% -מההכנסות( לעומת כ 24-מיליון ש"ח )כ 18%-מההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד .ה-
 EBITDAשל החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2006הסתכם בכ 92-מיליון ש"ח )כ 21% -מההכנסות(
לעומת כ 77-מיליון ש"ח )כ 19%-מההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד) .חישוב ה EBITDA -של מת"ב ושיעורו
מסך ההכנסות נעשה בנטרול תוצאות האיחוד היחסי עם הוט ויז'ן(.
מידע נוסף
בתקופת הדוח השלימה מת"ב את תהליך מחיקתה מהמסחר בנאסד"ק ומהרישום ב  .SECהחל מיום  30ביוני
 2006מגישה מת"ב את דיווחיה בהתאם לדיני ניירות הערך הישראליים ,ומניותיה רשומות למסחר בבורסה לני"ע
בת"א בלבד.
ביום  25ביולי  2006נחתם הסכם בין מת"ב לבין כלל למכירת כלל אחזקותיה של חברת מת"ב השקעות בחברת
ברק בתמורה לסך כולל של כ 29.8-מיליון ש"ח .כתוצאה מהמכירה נבע למת"ב רווח בסך של כ 2-מיליון ש"ח.
מת"ב מחזיקה בכ 1.2%-מהון המניות של חברת פרטנר.
בחודש אוגוסט  2006שיעבדה מת"ב את מניות פרטנר המוחזקות על ידי החברה הבת  -מת"ב השקעות לשם
קבלת אשראי בנקאי נוסף בסך של עד  50מיליון ש"ח אשר ייפרע עד ליום  31בדצמבר.2007 ,
תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור הגשת תובענות ייצוגיות
לפרטים בדבר תביעות משפטיות כנגד מת"ב )לרבות בקשות להכרה בחלקן כתביעות ייצוגיות(  -ראה באור 4ג'
לדוחות הכספיים.

א 32 -

קבוצת דלק בע"מ

דוח הדירקטוריון

ט .פעילויות נוספות
(1

תשתיות
א(

התפלת מים
פעילות הקבוצה בתחום התפלת מים מתבצעת באמצעות חברת ) I.D.E Technologies Ltdהנדסת
התפלה( המוחזקת על-ידי דלק תשתיות בשיעור של ) .50%דלק תשתיות מוחזקת בשיעור של  100%על-ידי

דלק השקעות(.

ב(

-

בשנת  2005החל לפעול באשקלון מתקן התפלת מי ים בהסכם  BOT-עם מדינת ישראל ,אשר
מוחזק ע"י הנדסת התפלה בשיעור של  50%באמצעות חברת VID Desalination Company
) Ltdלהלן . ("VID" :מתקן ההתפלה מספק תפוקה מלאה של  100מיליון מטר מעוקבים מים
לשנה המותפלים ממי ים ,וזאת לאחר שהתקבלו האישורים של משרד הבריאות ,רשות
ההתפלה והמשרד לאיכות הסביבה.

-

בתקופת הדוח החלה הנדסת התפלה לספק הזמנה שנתקבלה בשנת  2005להספקת ארבעה
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 90-מיליון
דולר ארה"ב .המתקנים יסופקו בטווח של חמישה עשר עד עשרים וארבעה חודשים ממועד
הזמנתם.

-

ביום  18בספטמבר  2006זכתה חברת מוחזקת של הנדסת התפלה H2ID ,בע"מ) ,בה מחזיקה
הנדסת התפלה  50%מהזכויות וחברת שיכון ובינוי אחזקות בע"מ ב 50%-נוספים( במכרז
אותו פרסמה ממשלת ישראל בדבר תכנון ,מימון ,הקמה ,תפעול ותחזוקה ,בשיטת  ,BOTשל
מתקן להתפלת מי ים באזור חדרה בהיקף של כ 100-מיליון מ"ק לשנה .על פי הסכם הזיכיון
נשוא המכרז )לכשייחתם על ידי המדינה( ,תתחייב הזוכה במכרז להקים את המתקן ,לתפעל
ולתחזק אותו לתקופת זיכיון בת כ 25-שנים )מתוכן כ 2.5-שנות הקמה וכ 22.5-שנות הפעלה
ותחזוקה( .בתום תקופת הזיכיון יימסר המתקן לידי המדינה ללא תמורה.

מתקן להפקת חשמל:
ביום  5באוגוסט 2002 ,הקימה הקבוצה חברה בבעלותה המלאה )בעקיפין( בשם אי.פי.פי דלק
אשקלון בע"מ )להלן" :דלק אשקלון"( ,העוסקת בהקמת מתקן לייצור חשמל שיספק חשמל למתקן
ההתפלה באשקלון )במסגרת הסכמי ה BOT-של חברת  VIDוהמדינה( ולאחרים .בסיום תקופת
ההתקשרות יועבר מתקן החשמל לידי המדינה .שלב ההקמה המכנית של מתקן החשמל )להלן:
"תחנת הכח"( הסתיים ועד להגעת גז טבעי לאשקלון מתוחזקת תחנת הכח על-ידי קבלן ההקמה.
מועד הפעלתה של תחנת הכח יתאפשר רק עם השלמתה של צנרת יבשתית להולכת גז טבעי
לאשקלון על ידי חברת הגז הממשלתית נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן" :נתיבי הגז"( ,אשר
נמצאת בימים אלו בשלבי הקמה ואשר נתיבי הגז צופה כי תושלם ,בהתקיים תנאים מסויימים ,עד
סוף חודש דצמבר  .2006בשלב זה אין כל וודאות כי נתיבי הגז תעמוד ביעדיה.
דלק אשקלון הגיעה להסדר עם חברת החשמל לפיו חברת החשמל שילמה סך של כ 8-מיליון דולר
כפיצוי בגין אי הגעת גז טבעי לאשקלון על פי תנאים שנקבעו .ההסדר הושלם בתחילת שנת . 2006
בעקבות האמור לעיל ,זקפה דלק אשקלון בתקופת הדוח סך של כ 26-מיליון ש"ח כהכנסות בדוח
רווח והפסד בגובה ההפסד התפעולי שנצבר לדלק אשקלון החל ממועד ההתחייבות לאספקת חשמל
ל 16) VID-בספטמבר .(2005 ,יתרת הפיצוי בסך של כ 12-מיליון ש"ח נדחתה והיא מוצגת במסגרת
סעיף הכנסה נדחית .יתרה זו תיזקף כהכנסות בדוחות רווח והפסד בהתאם להפסד התפעולי שיגרם
לדלק אשקלון בעתיד כתוצאה מעיכוב באספקת הגז.
על אף עצם קבלת כל סכום הפיצוי הנ"ל ,הרי שבשלב זה ,לא ניתן לקבוע את היקף העלות הנוספת
שתאלץ דלק אשקלון לשאת בגין העיכוב בהגעת הגז הטבעי וזאת מאחר שטרם ניתן לקבוע בוודאות
את המועד בו תתאפשר אספקת גז טבעי לתחנת הכח באמצעות מערכת ההולכה הארצית.
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בחודש אוקטובר  ,2006התקשרה דלק אשקלון בהסכם לאספקת חשמל למקורות חברת המים
בע"מ )להלן-מקורות( בהיקף של עד כ .10 MW-ההסכם הינו לתקופה בה מקורות תפעיל את
מתקניה לצרכי מתקן ההתפלה וכל עוד תחנת הכח תופעל באופן מסחרי בהתאם להוראות חוזה ה –
 BOTאך לא יותר מ 22.5-שנים .בחודש אוגוסט  ,2006חתמה דלק אשקלון על זכרון דברים עם
חברת דלקיה ישראל בע"מ )להלן – דלקיה( לתפעול תחנת הכח ,עבור דלק אשקלון בשיטת Turn-
 ,Key Projectוכן לתפעול תחנת ההשנאה.
ההסכמים הנ"ל מותנים בקבלת אישורים כנדרש בתנאי ההסכמים.
(2

דלקים
דלק פטרוליום מקיימת שיחות עם הנהלת ) Chevron Corporationלהלן":שברון"( ,במסגרת השתתפותה
במכרז לרכישת פעילות השווק של שברון בארצות בנלוקס )הולנד ,בלגיה ולוקסמבורג( הכוללת כ750-
תחנות תדלוק .השיחות מתקיימות במהלך תקופת הבלעדיות שסוכמה בין הצדדים.

.7

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

לא אירע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת .2005

.8

מדיניות תרומות

דירקטוריון החברה החליט ביום  30.8.06להקים במסגרת קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות בע"מ )להלן" :קרן
דלק"( קרן ייעודית לסיוע במתן מלגות לחיילים ביחידות הלוחמות .לצורך זה החליט דירקטוריון החברה לתרום
סכום של  18מיליון ש"ח ,בהתאם לקריטריונים שיגובשו.
בתקופת הדוח תרמה קרן דלק סכום כולל של  2,417אלפי ש"ח .מתוך סכום זה סך של  361אלפי ש"ח נתרמו
כמלגות לתלמידים ולסטודנטים במוסדות חינוך בכל רחבי הארץ וסך של כ 2,056-אלפי ש"ח נתרם למטרות
שונות בעיקר בתחומי הבריאות ,תרבות וסיוע לנזקקים.

.9

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על שניים.
החברה סבורה כי בהתחשב בכך שמדובר בדירקטוריון מצומצם )שבעה דירקטורים( בחברת החזקות וכן
בניסיונם העסקי העשיר של הדירקטורים )גם אלה שאינם עונים על ההגדרה של "בעלי מיומנות חשבונאית
ופיננסית"( המספר המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי
ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם .כל זאת
בנוסף לנימוקים הנוספים שיובאו להלן.
לכל הנימוקים הנ"ל יש להוסיף את העובדה כי על פי נוהל העבודה בחברה מוזמן רואה החשבון המבקר ,של
החברה ,לכל ישיבת דירקטוריון שבה דנים בדוחות הכספיים ,והוא עומד לרשות הדירקטורים למתן כל הסבר
שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים הן במסגרת הישיבות שבהן הוא משתתף והן מחוץ לישיבות.
כמו כן יש לציין ,כי על פי הדין ,כל דירקטור החפץ בכך זכאי ,בנסיבות המצדיקות זאת ובתנאים הקבועים בדין,
לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה לצורך ביצוע תפקידו ,לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי.
הדירקטורים בעלי המיומנות החשבונאית ופיננסית הם:
א.

מר משה עמית  -השכלה אקדמאית במדעי החברה )תואר ראשון( .עבד למעלה מ 40-שנה בבנק הפועלים
ומילא בו תפקידים בכירים ביותר .החל מסמנכ"ל וחבר הנהלת הבנק )משנת  (1980ועד לתפקיד מנכ"ל
משותף ) (1990ומ"מ מנכ"ל הבנק )בשנים  .(2003-2000כמו כן ,דירקטור בבנק הפועלים )שוויץ(
ובדירקטוריונים נוספים.
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ב.

פרופ' בן-ציון זילברפרב )דח"צ( –בעל תואר ד"ר לכלכלה ) ( Ph.dמאוניברסיטת פנסילבניה ,פילדלפיה,
ארה"ב .תואר שני ) (M.Aבכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן .תואר ראשון ) (B.Aבכלכלה ומינהל עסקים,
מאוניברסיטת בר-אילן.
כיהן בעבר ) (1999-1998כמנכ"ל משרד האוצר.
מכהן כיום כראש התוכנית בבנקאות ושוק ההון וכן מופקד הקתדרא לניהול נכסים גלובליים במכללת
נתניה .כמו כן מכהן כראש מרכז א' מאיר לבנקאות באוניברסיטת בר-אילן.
בעבר כיהן ,בין השאר ,כדיקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן ) (1997-1993וכראש
המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר-אילן ) (1993-1992ומנהל מכון עזריאלי לחקר כלכלת ישראל )1996-
 (1991ומנהל המכון למחקר כלכלי ) (1988-1987באוניברסיטת בר-אילן.
כמו כן מכהן כיום וכיהן בעבר בדירקטוריונים של גופים כלכליים גדולים כגון :בנק דיסקונט לישראל,
ברימאג דיגיטל אייג .פאנדטק ,כלל גמל וקרנות השתלמות ,פרטנר ,בנק יור-טרייד ,קרנית חברה לביטוח
ועוד.

ג.

מר אברהם הראל – בעל תואר שני ) (MAבכלכלה מאוני' ת"א ) (1977ותואר ראשון ) (BAבכלכלה
וסטטיסטיקה מאוני' ת"א ) .(1973בעבר כיהן גם כמרצה במח' לכלכלה באוני' ת"א ).(1984-1973
כיהן עד לאחרונה כמשנה למנכ"ל ,חבר הנהלה ומנהל החטיבה הפיננסית ומערך המידע בבנק הפועלים,
כמו כן כיהן )ובחלק מהחברות עודנו מכהן( כחבר בדירקטוריונים של חברות עסקיות שונות ,כגון :פועלים
שוקי הון בע"מ )יו"ר(; בנק אוצר החייל )יו"ר(; הבורסה לני"ע בת"א; מעלות – החברה הישראלית לדירוג
בע"מ; קונטיננטל קרנות נאמנות בע"מ; הפועלים אינטרנשיונל )יו"ר(; בנק הפועלים )שוויץ(; בנק הפועלים
)לוקסמברג(; כור; גרנית הכרמל.

 .10דיבידנד
א(

דירקטוריון החברה החליט ביום  29במרס  2006לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2005וזאת בשיעור של
 557%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד הסתכם בכ 61.2-מיליון ש"ח ,ושולם ביום  1במאי . 2006

ב(

דירקטוריון החברה החליט ביום  30במאי  2006לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2006וזאת בשיעור של
 1300%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד הסתכם בכ 149.7-מיליון ש"ח ושולם ביום  10ביולי .2006

ג(

דירקטוריון החברה החליט ביום  30באוגוסט  2006לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2006וזאת בשיעור של
 2150%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד הסתכם בכ 250.2-מיליון ש"ח ושולם ביום  4באוקטובר .2006

ד(

דירקטוריון החברה החליט ביום  29בנובמבר  ,2006לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2006וזאת בשיעור של
 740%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד מסתכם בכ 86.1-מיליון ש"ח.

 .11אומדנים חשבונאיים קריטיים
לא אירע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת .2005

 .12שינויים בדירקטוריון החברה
בתקופת הדו"ח חלו השינויים הבאים בהרכב הדירקטוריון.
א(

ביום  13.8.2006צורף מר אלעד שרון )תשובה( לדירקטוריון ונתמנה לסגן יו"ר הדירקטוריון.

ב(

ביום  30.8.2006הודיע מר בנימין דוידאי על פרישתו מהדירקטוריון.

הדירקטוריון מודה למר בנימין דוידאי על תרומתו הרבה לקידום החברה ושגשוגה ומאחל למר אלעד שרון
)תשובה( הצלחה במילוי תפקידו.
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קבוצת דלק בע"מ

דוח הדירקטוריון

 .13עובדי החברה
הדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת החברה ,להנהלות החברות המוחזקות וצוות העובדים כולו על עבודתם
המסורה ותרומתם לקידום החברה.

בכבוד רב

גבריאל לסט

אסי ברטפלד

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל
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עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(
לדוח התקופתי של קבוצת דלק בע"מ )להלן" :החברה"( לשנת 2005

1

.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
לסעיף - 1.4
ביום  2.11.2006גייסה החברה  1.1מיליארד ש"ח בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של
אגרות חוב ,שיפרעו בשלושה תשלומים שווים בין השנים  .2017 – 2015אגרות החוב אינן ניתנות
להמרה ,צמודות קרן וריבית לעליית מדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.35%
אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים .חברת "מעלות" דירגה את אגרות החוב בדירוג של .AA

.2

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
לסעיף – 3
במהלך החודשים יולי-ספטמבר  ,2006הומרו אגרות חוב )סדרה א ,(2אגרות חוב )סדרה ב (2ואגרות
חוב )סדרה ה'( אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 38 -מיליון  ,₪והומרו כתבי אופציה בסך של כ10 -
מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו באור  7לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר .2006

.3

חלוקת דיבידנדים
לסעיף – 4
ביום  30באוגוסט  2006הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 250 -מיליון  ,₪אשר
שולם ביום  4באוקטובר  .2006ביום  29בנובמבר  2006הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה
בסך של כ 86 -מיליון .₪

.4

תחום הזיקוק
לסעיף - 7.16.6
בחודש ספטמבר  2006סיימה דלק זיקוק שיפוץ מתקן סילוק גופרית מסולר ,שיאפשר עמידת הסולר
המיוצר בבית הזיקוק בטיילר ) ,(Tylerטקסס ,בתקן החדש לסולר דל גופרית ) .(ULSDייצור של
סולר דל גופרית זה במתקן המשופץ החל ביום  .27.8.2006במהלך הפרויקט הורחבה קיבולת המתקן
מ 12,000 -חביות ליום ל 22,000 -חביות ליום .דלק  USAמתכוונת לייצר ולמכור סולר זה
לשימושים בכלי רכב ,בציוד כבד וכדומה .בנוסף לכך הודיעה דלק  USAכי סיימה הקמת קומפלקס
חדש ,הכולל מתקן להשבת  35טונות ארוכות ) (long tonליום של גופרית ומתקן לטיפול ב75 -
טונות ארוכות ) (long tonליום של גז תהליכי .המתקן לטיפול בגז תהליכי זה יטפל הן בזרמים
ממתקן השבת הגופרית החדש והן בזרמים ממתקן השבת הגופרית הקיים ,דבר שיאפשר הפחתה
משמעותית בפליטות לאוויר מבית הזיקוק.

.5

תחום מוצרי הדלק בישראל
לסעיף – 9.16.6
ביום  8.11.2006התקבלו הסכמות הבנקים הנושים )להלן" :הבנקים"( בחברת "פי גלילות"
להפרטתה של חברת פי גלילות ובכך התקיים התנאי המתלה האחרון למימוש תהליך ההפרטה של
פי גלילות .הסכמת הבנקים ניתנה בעקבות הסכמתם של בעלי המניות בפי גלילות – מדינת ישראל
ע"י ממשלת ישראל ) ,(50%פז חברת נפט בע"מ ,דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ,סונול ישראל
בע"מ וסונפקו בנק סטריט קורפ – .לערוב ,כל אחת על פי חלקה היחסי ,לפי גלילות לטובת הבנקים
בסכום כולל של עד  100מיליון  ,₪למקרה בו התמורה מהפרטת נכסי פי גלילות לא תספיק לכיסוי
חובותיה לבנקים .חלקה של דלק ישראל בהחזקות בפי גלילות ובערבות הנ"ל הוא כ.15.3% -
לסעיף – 9.17
בסוף חודש אוקטובר  2006ובתחילת חודש נובמבר  2006הוגשו נגד דלק ישראל ,המשנה
א.
למנכ"ל של דלק ישראל וגופים אחרים שאינם קשורים לחברה או לדלק ישראל ,שלוש
בקשות לאישור כתובענות ייצוגיות .הבקשות הוגשו בעקבות חקירה שמקיימת משטרת
ישראל בנוגע למהילות דלקים שנתגלו במספר תחנות תדלוק המשווקות דלקים של דלק
ישראל .לטענת המבקשים ,דלק ישראל יחד עם הנתבעים הנוספים נהגו ,בין היתר ,בדרך של
תרמית ,הטעיה ,רשלנות והפרת חובה חקוקה .סכום הבקשות כולן מסתכם בכ 1,409 -מליוני
 .₪להערכת הנהלת דלק ישראל ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,לאור השלב
המקדמי בו מצויות הבקשות ,לא ניתן להעריך את סיכויי ההליכים האמורים ,ולפיכך לא
נכללה הפרשה בגינם בדוחות הכספיים.

1

העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון השלישי ועד למועד דוח זה בכל ענין שיש לתארו
בדוח התקופתי ,במידה ולא עודכן בדוח לרבעון השני .העדכון מתייחס למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי
לשנת .2005

ב1-

ב.

.6

בחודש נובמבר  2006הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית
נגד אמישראגז ושתי חברות גז נוספות .לטענת המבקשים ,אמישראגז ושתי החברות הנוספות
לא מילאו חובתן בביצוע בדיקות תקופתיות למוני הגז המעודכנים בבתי הצרכנים כפי
שמתחייב כל מספר שנים של שימוש במונים האמורים .סכום התביעה כולה מסתכם ב190 -
מיליוני  .₪להערכת הנהלת אמישראגז ,לא ניתן בשלב זה לאמוד את ההשפעה ,אם בכלל ,של
ההליך האמור על עסקי אמישראגז.

תחום האנרגיה
לסעיף – 10.3
ביום  9.10.2006התקשרו דלק קידוחים ואבנר בשני הסכמים כדלקמן :הסכם אחד )"הסכם
א.
צורים"( להעברה של זכויות השתתפות )פארמאוט( במובלעת ברשיון צורים )"רשיון צורים"(,
והסכם שני )"הסכם זרח"( להעברה של זכויות השתתפות )פארמאוט( במובלעת ברשיון זרח
)"רשיון זרח"(.
על פי הסכם צורים ,רכשו כל אחת מדלק קידוחים ואבנר מגינקו חיפושי נפט – שותפות
מוגבלת )"גינקו"(  25%מזכויות השתתפות בלתי מסוימות במובלעת בשטח של כ35,000 -
דונם המכסה אזורים מסוימים בתוך רשיון צורים )"האינטרס המועבר בצורים"( .בתמורה
לאינטרס המועבר בצורים תשלמנה כל אחת מדלק קידוחים ואבנר סך של  75,000דולר
ארה"ב כהחזר הוצאות.
בהסכם צורים הוסכם כי הצדדים יחתמו על הסכם תפעול משותף ) ,(JOAעל פיו אבנר נפט
וגז בע"מ תשמש כמפעיל ) .(operatorעם השלמת העברת הזכויות באינטרס המועבר בצורים
יהיו בעלי הזכויות במובלעת כדלקמן :גינקו –  ,50%דלק קידוחים –  ,25%אבנר– .25%
על פי הסכם זרח ,השותפות דלק קידוחים ואבנר רכשו מזרח חיפושי נפט וגז – שותפות
מוגבלת )"זרח"( כל אחת  25%מזכויות השתתפות בלתי מסוימות במובלעת בשטח של כ-
 16,500דונם המכסה אזורים מסוימים בתוך רשיון זרח )"האינטרס המועבר בזרח"(.
בתמורה לאינטרס המועבר בזרח תשאנה כל אחת מדלק קידוחים ואבנר במחצית מהוצאות
זרח בקשר עם קידוח "צוק תמרור ) "3עד מיליון דולר( וצוק תמרור ) 4עד  200,000דולר(,
וזאת על חשבון חלקה של זרח בסכום ההרשאה להוצאה ).(AFE
בהסכם זרח הוסכם על תוכנית עבודה וסכום הרשאה להוצאה ) (AFEבסך של  4.4מיליון
דולר ,וכן נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם תפעול משותף ) ,(JOAעל פיו אבנר תשמש
כמפעיל ) .(operatorעם השלמת העברת הזכויות באינטרס המועבר בצורים יהיו בעלי
הזכויות במובלעת כדלקמן :זרח –  ,50%דלק קידוחים –  ,25%אבנר – .25%
שתי העסקאות הנ"ל מותנות בקיום תנאים מתלים ,ובעיקרם קבלת אישור הממונה על ענייני
נפט במשרד התשתיות הלאומיות ,אישור האסיפות הכלליות של בעלי היחידות בדלק
קידוחים ואבנר ,והשלמת שתי העסקאות גם יחד )כך שהשלמת כל אחת מהעסקאות תלויה
בהשלמת העסקה השניה(.
ביום  12.10.2006פרסמה לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ כי נמסרו לה מגינקו
ממצאים בדבר מבחן ההפקה שנערך בבאר צוק תמרור  .3לפרטי הממצאים ראו דוח מיידי
של דלק מערכות אנרגיה מיום .15.10.2006
עסקת  :AriesOneהתקיימו התנאים המתלים בהסכם שנחתם בין Delek Energy Systems
ב.
 U.S., Inc.חברה נכדה בבעלות מלאה של החברה )להלן" :דמ"א  ("USAובין מוסד פיננסי
אמריקני ,ולפיכך הושלמה עסקה בה רכשה דמ"א ארה"ב  83.49%מהזכויות בשותפות
המוגבלת  AriesOne Limited Partnershipהעוסקת בחיפושים והפקה של נפט וגז והרשומה
בארה"ב .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום .27.9.2006
עסקת  :McCommonsביום  ,19.10.2006נחתם הסכם בין דמ"א  USAוJay Petroleum -
ג.
 L.L.Cחברה בשליטת ) Isramco Inc.להלן ,("Jay" :מצד אחד ,לבין McCommons Oil
 ,Companyחברה אמריקאית העוסקת בתחום האנרגיה) ,להלן" :המוכרת"( מצד שני .
על פי ההסכם רכשו כל אחת מדמ"א  USAו 50% ,Jay-מהזכות לחפש ולהפיק גז ו/או נפט
בשכבה הידועה כ) Barnett Shale -בעומק של כ 2,100 -מטר ומטה( ובשטח כולל של כ-
 11,000דונם בטקסס .בתמורה לזכויות האמורות ,שילמו כל אחת מדמ"א ארה"ב וJay-
למוכרת סך של כ 1.2-מיליון דולר .במעמד חתימת ההסכם האמור ,חתמו דמ"א ארה"ב ו-
 Jayעל הסכם תפעול משותף ) ,(JOAעל פיו מונתה ,Jay Management Company LLC
חברה בבעלות ובשליטה מלאה של  Isramco Inc.כמפעילה ) (Operatorשל פרוייקט
החיפושים .כמו כן נקבעה ב  JOAתוכנית עבודה ראשונית ,במסגרתה יבוצעו סקר סיסמי
ב2-

תלת מימדי וכן  2קידוחים למטרות גז טבעי ,ואשר בהתאם לתוצאותיה ישקלו השותפים
ביצוע של קידוחים נוספים.
לסעיף – 10.4
ביום  20.9.2006רכשו ") Delek Energy (Vietnam) LLcדלק וייטנאם"( חברה בת בבעלות
א.
מלאה של דלק מערכות אנרגיה ושותפיה בפרוייקט החיפושים בוייטנאם  Premier Oilו-
 Santosמבעלי השליטה בחברת  Offshore Production & Exploration Company, Incאת
זכויותיהם לקבלת תמלוג על בשיעור  3.8%מפרוייקט החיפושים בוייטנאם .כל אחד
מהרוכשים רכש חלק יחסי בתמלוג העל לפי חלקו היחסי בפרוייקט .לפיכך ,דלק וייטנאם
רכשה  25%מתמלוג העל וזאת בתמורה ל 875,000 -דולר ארה"ב.
באוקטובר  2006הושלמו בהצלחה מבחני ההפקה בקידוח  Dua-5Xשבבלוק הימי  ,12Eכפי
ב.
שדווח על ידי חברת פרמייר המפעילה את הפרויקט .בהודעה שפרסמה פרמייר ציינה פרמייר
כי תוצאות המבחן בקידוח  Dua-5Xטובות מהותית מהצפוי וכי התוצאה תומכת בהחלטה
לקדם את העבודות ללימוד והכנה של תוכנית פיתוח .לפרטים נוספים על הודעת פרמייר
בדבר תוצאות המבחנים תקציבי הפיתוח ראו דוחות מיידים של דלק מערכות אנרגיה מיום
 11.10.2006ומיום .16.11.2006
בנובמבר  2006סיימה פרמייר בהצלחה את פעולות הקדיחה והלוגים בקידוח 12E-CS-1X
ג.
בפרוספקט  .Blackbirdמהודעת פרמייר עולה כי קידוח  Blackbirdגילה ארבעה מאגרים
נושאי נפט באזור המטרה העיקרי  .Middle Duaבמאגרים אלה בוצעו בדיקות באמצעות
לוגים ונלקחו מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה .סה"כ נמצאו מעל  70מ' של שכבות נושאות
נפט ) .(Net payעוד נמסר כי נעשות הכנות לביצוע מבחני הפקה במספר מאגרים .לפרטים
נוספים על הודעת פרמייר בדבר תוצאות הקדיחה ותקציבי הפיתוח ראו דוחות מיידים של
דלק מערכות אנרגיה מיום  18.10.2006ומיום .16.11.2006
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תחום הנדל"ן
לסעיף -12.3.6
כמפורט בדוח הרבעוני הקודם ,בחודש יוני  2006מכרה דלק נדל"ן את כל זכויותיה )(40%
א.
בחברה זרה המחזיקה בנכס  Jakosberg Centerבשבדיה לפי שווי נכס של  825מיליון קרונות
שבדיים )כ 504 -מיליון  .(₪העסקה הושלמה במהלך חודש ספטמבר .2006
בחודש אוקטובר  2006רכשה חברה בת זרה  45%מהון המניות של חברה זרה )להלן:
ב.
"החברה הכלולה"( המחזיקה בקומפלקס של שלושה בנייני משרדים צמודים בעיר ברן
בשוויץ .הנכס הינו בשטח כולל של כ 27,000 -מ"ר הממוקמים על קרקע ששטחה  16.6דונם
בעיר ברן )בה ממוקמת הממשלה המרכזית( .לחברת הבת הזרה הסכמות עם בעלי מניות
נוספים לקבלת אופציה לרכישת  5%נוספים מהון המניות של החברה הכלולה במידה
שהחברה הבת הזרה תונפק לציבור בחו"ל .הנכס מושכר לשוכר יחיד – הגוף הממשלתי
 – Swiss Confederationבהסכם שכירות אחד ללא אפשרות יציאה עד דצמבר  .2003כל
הזכויות בנכס נרכשו במחיר של כ 146 -מליון פרנק שוויצרי )כ 500 -מליון  ,(₪כאשר סך של
כ 128 -מליון פרנק שוויצרי )כ 440 -מליון  (₪מומן באמצעות הלוואת  Non-Recourseלזמן
ארוך ובריבית קבועה.
בחודש אוקטובר  2006רכשה חברה בת זרה  40%מהון המניות של חברה זרה שבבעלותה
ג.
מרכז מסחרי בגרמניה בגודל של  15,000מ"ר בשטח של  48דונם בקרבת העיר קלן .לחברה
הבת הזרה הסכמות עם בעלי מניות נוספים לקבלת אופציה לרכישת  11%מהון המניות של
החברה הנרכשת במידה והחברה הבת הזרה תונפק לציבור .השוכרת העיקרית בנכס )(87%
הינה רשת  REALהנמצאת בבעלות  – METROחברה מובילה בתחום הקמעונאי .הסכם
שכירות זה הינו עד ה 31.12.2025 -ללא אפשרות יציאה והסכמי השכירות עם שאר השוכרים
הינם לתקופות ארוכות גם כן .כל הזכויות בנכס נרכשו תמורת סך של כ 34 -מליון אירו )כ-
 183מליון  ,(₪כאשר סך של כ 29 -מליון אירו )כ 156 -מליון  (₪מומן באמצעות הלוואות
בנקאיות מסוג  Non-Recourseלזמן ארוך ובריבית קבועה.
בחודש אוקטובר  2006רכשה חברה בת זרה  90%ממניות חברות זרות שבבעלותן  73תחנות
ד.
תדלוק וחנויות נוחות )להלן" :הנכסים"( ברחבי פינלנד הממוקמים על עורקי תחבורה
ראשיים .בכל אחד מהנכסים תחנת תדלוק ,מבנה מסחרי ובחלק מהנכסים קיימות פעילויות
נוספות .כ 10% -מהדלק הנמכר בפינלנד נמכר באמצעות התחנות הממוקמות בנכסים הנ"ל.
הנכסים נרכשו תמורת סך של  115מליון אירו )כ 618 -מליון  .(₪רכישת הנכסים מומנה

ב3-

באמצעות הלוואת  Non-Recourseלזמן ארוך ובריבית קבועה בסך של  109מליון אירו )כ-
 581מליון  .(₪הנכסים מושכרים לשני גורמים עיקריים:
 – Kesko Foodרשת קמעונאית שהינה אחת משתי רשתות המסחר הגדולות בפינלנד .על פי
הסכמי השכירות אין אפשרות יציאה עד שנת  2015וקיימת אופציה להארכה עד שנת .2020
 – Neste Oilיצרנית ,משווקת ומפעילה את בתי הזיקוק הגדולים ביותר בפינלנד .חברה
ציבורית ,בשליטת ממשלת פינלנד ,המפעילה  900תחנות מכירת דלקים בפינלנד .על פי הסכם
השכירות אין אפשרות יציאה עד שנת  2021וקיימת אופציה להארכה עד שנת .2026
לסעיף – 12.11
חברה בת זרה בשליטת דלק בלרון בינלאומי פועלת לקראת הנפקה אפשרית שלה בבורסת הAIM -
בלונדון .בכוונת דלק נדל"ן לפעול על מנת שההנפקה תתרחש במהלך המחצית הראשונה של שנת
 .2007חברת הבת הזרה מנהלת משא ומתן עם שותפות שלה בחלק מחברות הנכס הזרות לצורך
הגדלת החזקותיה בחברות הנכס .חלק מרכישתן של הזכויות הנוספות תותנה בקיומה של ההנפקה
כאמור לעיל.
לסעיף – 12.11.1
דלק נדל"ן בוחנת אפשרות להרחיב פעילותה בהתאם לאסטרטגיה הנ"ל לצרפת ,איטליה וארה"ב.
לסעיף – 12.11.6
דלק נדל"ן בוחנת אפשרות להרחיב ההשקעות בחו"ל בתחומי הנדל"ן המניב – משרדים ,מסחר
ותחנות תדלוק ,חניונים ובתי מלון ,באמצעות רכישת נדל"ן מניב תוך שימת דגש על מיקומים
איכותיים ,קיומם של הסכמי שכירות או הסכמי ניהול ארוכי טווח )במלונות( ,שוכרים /מנהלים
איכותיים .יצוין ,כי ביחס לרכישת הזכויות במלונות יכול שהרכישה תיעשה במסגרת מדיניות דלק
נדל"ן לרכישתן של השקעות פסיביות.
לסעיף – 12.2
דלק נדל"ן דיווחה כי חברות בת זרות בשליטתה מנהלות מו"מ מתקדם יחד עם שותפים לרכישת
מניותיה של חברה זרה שהינה הבעלים של  47בתי מלון ברחבי אנגליה )להלן" :העסקה"( .חלקן של
חברות הבת הזרות בעסקה על פי המו"מ צפוי להיות  .19% - 17%בתי המלון מנוהלים על ידי רשת
מריוט בהסכם ניהול לתקופה של  30שנה ב 47 -בתי מלון הכוללים כ 8456 -חדרים .עלות העסקה
הינה כ 8.6 -מיליארד ) ₪עבור  100%מהעסקה( וחלקן של החברות הבת הזרות בהון העצמי שיידרש
לצורך העסקה )לאחר מימון( צפוי להיות כ 335 – 285 -מיליון .₪
לסעיף – 12.22
בחודש אוקטובר  2006נחתם הסכם בין דלק נדל"ן לחברת ויתניה בע"מ )להלן" :ויתניה"( ובעלי
מניותיה ,אשר על פיו תעמיד דלק נדל"ן הלוואה בסכום של  47,387,840דולר הניתנת להמרה ל-
 50%ממניות ויתניה במהלך  10שנים ממועד ההעמדה .ויתניה הינה חברה העוסקת בעיקר בהקמה
ובהחזקה של נדל"ן מניב בתל אביב והרצליה בהיקף של כ 34 -אלף מ"ר ,זכויות בניה שטרם מומשו
בהיקף של כ 48 -אלף מ"ר ופוטנציאל לזכויות בניה נוספות של כ 19 -אלף מ"ר .ההלוואה תועמד
לויתניה עם התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם ,שהעיקרי שבהם הוא אישור הממונה על
ההגבלים העסקיים להסכם .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הושלמה העסקה .ההלוואה
נושאת ריבית בשיעור ליבור בתוספת  .1%באם דלק נדל"ן תבחר שלא להמיר את ההלוואה ,שיעור
הריבית לשנים הרביעית עד השביעית יהא ליבור פחות  .1.5%ההלוואה מובטחת בשעבוד של מחצית
ממניות החברה המוחזקות בידי בעלי המניות הקיימים .מתוך סכום ההלוואה סכום של כ10.4 -
מיליון דולר הינו כנגד מימוש אבני דרך שסוכמו בין הצדדים ,שעניינם מימוש זכויות הבניה .במידה
ותתבצע המרה לפני סיום עמידה באבני הדרך ,הסכום המתייחס לאבני הדרך שטרם בוצעו ,יומר רק
בהגיע המועד הקבוע לכך .בנוסף ,קמה לחברה חובה על פי ההסכם להמיר את ההלוואה למניות
ויתניה בהתקיים אחד התנאים המפורטים בדוחות דלק נדל"ן ליום  30בספטמבר  ,2006סעיף 11
לעדכון הדוח התקופתי.
לסעיף – 12.24
דלק נדל"ן מנהלת מו"מ מתקדם עם חברת אזורים במטרה למזג /למכור את חברת דנקנר השקעות
בע"מ לחברת אזורים .המטרה הינה ליצור יתרון עודף באמצעות ריכוז פעילות הנדל"ן בתחום ייזום,
בנייה ושיווק מגורים במדינת ישראל ,בחברה גדולה בעלת מומחיות ספציפית .הנכסים המניבים
בישראל שבבעלת חברת דנקנר השקעות בע"מ ,פעילות הבנייה במרכז אירופה ופרויקט הקמת מסוף
המטענים השני בנתב"ג לא ימוזגו ויועברו לבעלות החברה לפי שווים בספרים .על בסיס המו"מ שווי
דנקנר השקעות בצרוף פרוייקטים בירושלים )בית וגן( ונס ציונה )שיועברו מדלק נדל"ן לאזורים(,
הינו  95מיליון דולר .דלק נדל"ן תקבל בתמורה להחזקותיה בדנקנר והפרויקטים שיועברו ממנה
כאמור ,מניות באזורים וסכום במזומן.
לסעיף – 12.25
דלק נדל"ן פועלת באמצעות חברת דלק נדל"ן – הוד השרון )שמטן( בע"מ )אשר שמה עתיד להיות
מוחלף ל"דלק נדל"ן – נכסים מניבים בע"מ" )להלן" :דנ"מ"( לריכוז כל הנכסים המניבים
הנמצאים בחברות השונות לתוך החברה הנ"ל .המהלך מבוצע בהתאם לאסטרטגיה לריכוז כל
ב4-

הנכסים המניבים בחברה אחת במטרה לקדם באמצעותה הקמת קרן ריט כאמור לעיל או לחלופין
להנפיקה בבורסה לניירות ערך בת"א .בכוונת דלק נדל"ן להמשיך ולרכוש נכסים מניבים בישראל
במסגרת החברה הנ"ל .כמו כן ,בכוונת דלק נדל"ן לבחון רכישת מניות של חברות המחזיקות נדל"ן
מניב במטרה להגיע לשליטה ולבחון בעתיד מיזוג ו/או שילוב חברה שתירכש כאמור עם החברה
הנ"ל.
.8

תחום הביוכימיה
לסעיף – 13.19
ביום  28.9.2006חתמה גדות על הסכם עם ) Tate & Lyle Investments Ltdלהלן ,("T&L" :חברה
גלובלית שמרכזה בבריטניה ומניותיה נסחרות בלונדון ,יצרנית מזון ורכיבים לתעשיית המזון,
להקמת מיזם משותף לבניית מפעל לזיקוק סוכר גולמי בשטח מפעל החברה ולהפעלתו )להלן:
"ההסכם"( .המיזם המשותף יבוצע באמצעות חברה פרטית חדשה שתוחזק על ידי החברה ) (35%ו-
) (65%) T&Lלהלן" :החברה המשותפת"( .עלות הקמת המפעל מוערכת בכ 18 -מליון דולר ארה"ב.
הקמת המפעל תמומן באמצעות הון עצמי שיועמד על ידי בעלי המניות בחברה המשותפת והלוואות
בנקאיות .בהסכם נקבעו הוראות נוספות ,בין היתר ,בנוגע לאי תחרות וסודיות ,מדיניות חלוקת
דיבידנדים ,מגבלות על העברת מניות בחברה המשותפת ,מקרים בהם צד זכאי לרכוש את מניותיו
של הצד השני בחברה המשותפת וכו' .השלמת העסקה אמורה להתבצע תוך  30יום מחתימת
ההסכם או במועד מאוחר יותר שיוסכם בין החברה לבין  T&Lוצפויה להסתיים במרוצת התקופה
הקרובה .במועד ההשלמה ייחתמו הסכמים עקרוניים המפורטים בהסכם הדרושים להקמת המפעל,
הפעלתו ורכש משותף של סוכר ותבוצענה פעולות נוספות המפורטות בהסכם הדרושות לתחילת
פעילות החברה המשותפת ,והכל בכפוף להוראות ההסכם .להערכת גדות היצור השוטף במפעל יחל
במחצית השנייה של שנת .2007

.9

תחום התקשורת
לסעיף -14.15.1
בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  20באוגוסט  2006אושרה ,בין היתר ,מכירת פעילות הכבלים
של קבוצת תבל למתב ,תוך יישום הוראות הסדר הנושים של קבוצת תבל אשר נכנס לתוקפו ביום 8
בינואר  ,2004ואשר התאפשר בעקבות צו הקפאת ההליכים שניתן כנגד קבוצת תבל ביום  22באפריל
.2002
ביום  19באוקטובר  2006הגיעו הצדדים להסכמה על פיה יידחה מועד השלמת מיזוג חברות הכבלים
מחודש ספטמבר  2006לסוף חודש אוקטובר  2006ומועד ההשלמה הנדחה נקבע לתחילת חודש
דצמבר  .2006כל יתר הוראות הסכם המיזוג יישארו בתוקפן.
ביום  24באוגוסט  2006ניתנה החלטת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין לאשר שינוי
ההחזקות באמצעי השליטה במתב במועד השלמת המיזוג .המועצה אישרה כי לאחר סיום הליכי
המיזוג יתוקן רשיון השידורים של החברה באופן בו יורחב אזור השידורים ,כך שיחול בכל תחומי
מדינת ישראל ויוטמעו ברשיון כל השינויים הנגזרים על החברה מכח החלטה זו.
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תחום הביטוח
לסעיף - 15
בהמשך לדיווחי החברה אודות רכישת מניות נוספות של הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
)"הפניקס"( ,קיבלה החברה ביום  14בנובמבר  2006את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים
)להלן" :הממונה"( למיזוג בין חברת הבת דלק קפיטל בע"מ לבין הפניקס אחזקות בע"מ .ההסכמה
למיזוג מותנית בכך שעד ליום  13.5.2008תמכור חברת הבת דלק השקעות ונכסים בע"מ )להלן:
"דלק השקעות"( חלק מהחזקותיה במנורה מבטחים החזקות בע"מ ,לצד שלישי בלתי קשור
שיאושר על ידי הממונה ,באופן שדלק השקעות לא תחזיק  5%או יותר מהון המניות של מנורה ולא
תהיה לה כל זכות למנות נושא משרה במנורה וכן לא תהיה לה זכות לקבלת טובת הנאה ממנורה,
למעט הזכות לדיבידנד.
ביום  16בנובמבר  2006התקבל במשרדי החברה היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בפניקס
אשר ניתן על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון למר יצחק שרון )תשובה( ,בעל השליטה
בחברה ,להחזיק באמצעי השליטה בפניקס בשיעור של  35.02%בשרשור .ההיתר מתייחס לפניקס
ולחברות הנשלטות על ידה והוא כולל הוראות מקובלות על שמירת מסגרת קבוצת ההחזקות
הכוללת את בעל השליטה והתאגידים בהם הוא מחזיק במניות החברה ,החברה ,וחברות הבת דלק
השקעות ודלק קפיטל .בהתאם להוראות ההיתר ,דלק השקעות ודלק קפיטל לא תהיינה רשאיות
לשעבד  33%מכלל אמצעי השליטה בפניקס וכן לא תהיינה רשאיות למכור במשך תקופה של  3שנים
 50.01%או יותר מכלל אמצעי השליטה בפניקס .בנוסף נקבע בהיתר כי לא יחולקו יותר מ50% -
מהרווחים השנתיים של הפניקס כדיבידנד למשך  3שנים ממועד מתן ההיתר וזאת במידה וההון
העצמי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )הנמצאת בשליטת הפניקס( יפחת מ 120% -מההון העצמי

ב5-

הנדרש על פי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח או על פי התקנות ,שהותקנו על פיו או דין אחר שיבוא
במקומן.
מיד לאחר קבלת ההיתר הושלמה העסקה לרכישת מניות הפניקס על ידי דלק קפיטל .סך מניות
הפניקס שנרכשו הינו ) 48,252,743מהן  46,847,324מניות בנות ערך נקוב  ₪ 1ו 1,405,419 -מניות
בנות ערך נקוב  (₪ 5המהוות  28.5%מהון המניות בפניקס והמייצגות  28.5%מזכויות ההצבעה
בפניקס ,בתמורה לסך של  924.3מיליוני  .₪משהושלמה העסקה ,הפכה החברה לבעלת השליטה
בפניקס בשיעור של .61.54%
לסעיף - 15.10
ביום  27.11.2006דיווחה הפניקס כי שותפות מוגבלת )בהקמה( אשר השותפים המוגבלים בה
)בחלקים שווים( הינם הפניקס חברה לביטוח בע"מ )חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס( וטאו
תשואות נדל"ן בע"מ )להלן" :טאו"( ,והשותף הכללי בה הינו חברה בהקמה בשליטת טאו ועטרה
ניהול שותפויות בע"מ )חברה בת בשליטה מלאה של הפניקס( )"השותפות"( ,חתמה עם מול הים
אילת ) (1978בע"מ )"המוכרת"( ועם מול הים נכסים והשכרות ) (2004בע"מ ומול הים תחזוקה
) (2004בע"מ ,חברות בשליטה מלאה של המוכרת )להלן" :חברות הבנות"( ,על הסכם לרכישת 50%
מזכויות והתחייבויות המוכרת בקשר עם קניון 'מול הים' באילת )"ההסכם" ו"הקניון" בהתאמה(.
במסגרת ההסכם רכשה השותפות  50%מזכויות המוכרת בקניון ,לרבות זכויותיה הקנייניות
וזכויותיה לקבלת הכנסות הקניון .בנוסף ,רכשה השותפות במסגרת ההסכם  50%מהונן המונפק
והנפרע של חברות הבנות .בהתאם להסכם ,השותפות תהא זכאית לתשלום הכנסות הקניון כפי
חלקה ,לאחר פירעון האג"ח אשר לטובתו משועבד הקניון )"האג"ח"( .במסגרת ההסדר הוסדרו
יחסי השיתוף שבין השותפות לבין המוכרת .במסגרתם הובטחה לשותפות קדימות בהכנסות הקניון
השווה ל 7.5% -לשנה למשך שמונה שנים ,המובטחת מתוך חלקה של המוכרת בהכנסות הקניון .עוד
נקבע בהסכם ,כי מר אלי ישראלי ימשיך לתת שירותי ניהול על לקניון .תנאי מתלה לביצוע העסקה
הינו אישור הפיקוח על הביטוח ואישור הנאמן על האג"ח .בתמורה לרכישת זכויות המוכרת כאמור
תשלם השותפות למוכרת סך של כ 260.4 -מיליון  .₪התמורה מבוססת על שווי נכס ) (100%של כ-
 925מיליון  ₪בניכוי חוב בגין האג"ח ) (100%בסך כ 403 -מיליון  .₪התמורה תשולם למוכרת בשתי
מנות 100 :מיליון  ₪על חשבון התמורה ישולמו עם התקיימות התנאים המתלים .יתרת התמורה
תשולם ביום .3.1.07
.11

פעילויות נוספות
לסעיף  16.1לדוח –
ביום  6.7.2006הגישה חברה בת של איי.די.אי .טכנולוגיות בע"מ )" "IDEהנדסת התפלה( הצעה
למכרז של ממשלת ישראל בדבר תכנון ,הקמה והפעלה בשיטת  BOTשל מתקן להתפלת מי ים
באזור חדרה בהיקף של  100מיליון מ"ק לשנה .על פי הסכם הזיכיון ,שטרם נחתם על ידי המדינה,
תתחייב הזוכה להקים את המתקן ,לתפעל ולתחזק אותו לתקופת זיכיון של כ 25 -שנה )מתוכן כ-
 2.5שנות הקמה( .בתום תקופת הזיכיון יימסר המתקן לידי המדינה ללא תמורה .בעלי המניות
בחברת הבת הנ"ל הם  IDEוחברה מקבוצת שיכון ובינוי אחזקות בע"מ בשיעורים שוויםIDE .
מוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של  .(50%בחודש ספטמבר  2006זכתה החברה הבת במכרז
האמור.
לסעיף  16לדוח -
התמודדות במכרז תחנות דלק באירופה
דלק פטרוליום בע"מ ,חברה בת של החברה ) ,(100%מקיימת שיחות עם הנהלת Chevron
) Corporationלהלן" :שברון"( במסגרת השתתפותה במכרז לרכישת פעילות השיווק של שברון
בארצות בנלוקס )הולנד ,בלגיה ולוקסמבורג( הכוללת כ 750 -תחנות תדלוק .השיחות מתקיימות
במהלך תקופת הבלעדיות שסוכמה בין הצדדים.
_______________
קבוצת דלק בע"מ
תאריך29.11.2006 :
שמות החותמים ותפקידם:
גבי לסט ,יו"ר הדירקטוריון
אסי ברטפלד ,מנכ"ל
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לכבוד
הדירקטוריון של
קבוצת דלק בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר2006 ,

לבקשתכם סקרנו את מאזן הביניים המאוחד של קבוצת דלק בע"מ )להלן  -הקבוצה( ליום  30בספטמבר2006 ,
ואת דוחות הרווח וההפסד המאוחדים ,הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
לתקופות של תשעה 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 22%-מכלל הנכסים המאוחדים ליום  30בספטמבר 2006 ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד
מהוות כ 4%-וכ 5%-מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה.
כמו כן ,הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביניים של חברות ושותפויות כלולות,
אשר ההשקעה בהן ליום  30בספטמבר 2006 ,הסתכמה לסך של כ 550-מליוני ש"ח ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי
החברות והשותפויות הנ"ל הסתכם לסך של כ 271-מליוני ש"ח וכ 69-מליוני ש"ח לתקופות של תשעה 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 הכספיים 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-
כמו כן סקרנו את מאזן הביניים המאוחד פרופורמה ליום  30בספטמבר 2006 ,ואת דוחות הרווח וההפסד
המאוחדים פרופורמה ,לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביניים של חברות ושותפויות שאוחדו אשר
נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 9%-מכלל הנכסים המאוחדים פרופורמה ליום  30בספטמבר 2006 ,והכנסותיהן הכלולות
באיחוד מהוות כ 4%-וכ 5%-מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה מעסקים כלליים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה .כמו כן ,הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים
ביניים של חברות ושותפויות כלולות ,אשר ההשקעה בהן ליום  30בספטמבר 2006 ,הסתכמה לסך של כ 516-מליוני ש"ח
ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות והשותפויות הנ"ל הסתכם לסך של כ 271-מליוני ש"ח וכ 69-מליוני ש"ח
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,בהתאמה.
בביצוע סקירתנו ,לרבות עיון בדוחות של רואי חשבון אחרים ,כאמור לעיל ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על
כך שיש צורך בשינויים מהותיים בדוחות הפרופורמה האמורים ,כדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים הערוכים
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וזאת על בסיס הנחות המפורטות בבאור .9
אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  4לדוחות הכספיים בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות מוחזקות.
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 29בנובמבר2006 ,
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קבוצת דלק בע"מ
מאזנים מאוחדים

ליום  30בספטמבר
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

ליום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

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

1,302
916
2,681
535
1,466
85

1,662
471
2,628
456
(* 1,261
43

835
681
2,356
539
(* 1,463
41

6,985

6,521

5,915

השקעות ,הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
3,561
2,359
457
707
926

1,777
2,279
444
(* 724
810

2,586
2,316
462
(* 645
794

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

8,010

6,034

6,803

רכוש קבוע ,נטו

3,056

2,261

2,518

רכוש אחר והוצאות נדחות ,נטו

753

737

747

18,804

15,553

15,983

*(

סווג מחדש.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

3

קבוצת דלק בע"מ
מאזנים מאוחדים

ליום  30בספטמבר
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

ליום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

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

3,383
1,904
776
250

2,625
1,727
874
-

3,528
1,633
627
-

6,313

5,226

5,788

התחייבויות לזמן ארוך
4,069
8
310
3,013
13
356
298

4,232
295
313
2,541
12
189
99

4,123
205
315
2,487
13
214
107

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדות
אגרות חוב אחרות
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
מסים נדחים
התחייבויות אחרות

8,067

7,681

7,464

זכויות המיעוט

1,166

514

455

הון עצמי

3,258

2,132

2,276

18,804

15,553

15,983

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 29בנובמבר2006 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

א .ברטפלד
מנכ"ל

ג .לסט
יו"ר הדירקטוריון

4

א .גלמן
משנה למנכ"ל
ואחראי על ענייני הכספים

קבוצת דלק בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
לשנה
שהסתיימה
ל 9-החודשים שהסתיימו
ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום
 31בדצמבר
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2005
2006
2005
2006
מבוקר
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים )למעט נתוני רווח נקי למניה(
20,016
1,619

(* 14,664
(* 1,517

7,155
554

(* 6,305
(* 542

20,347
2,014

הכנסות
בניכוי  -בלו ותמלוגים

18,397

13,147

6,601

5,763

18,333

עלות ההכנסות

16,140

(* 11,248

5,862

(* 4,897

15,802

רווח גולמי

2,257

1,899

739

866

2,531

הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות
תדלוק

695

632

234

224

861

הוצאות הנהלה וכלליות

331

255

113

97

337

רווח מפעולות רגילות

1,231

1,012

392

545

1,333

הוצאות מימון ,נטו

437

452

123

211

594

794

560

269

334

739

רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
ואחרות ,נטו

633

130

8

18

139

הכנסות אחרות ,נטו

20

108

11

68

113

רווח לפני מסים על ההכנסה

1,447

798

288

420

991

מסים על ההכנסה

335

246

102

150

339

רווח לאחר מסים על ההכנסה

1,112

552

186

270

652

חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות
כלולות ,נטו

390

87

108

14

146

חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו

)(272

)(139

)(84

)(50

)(176

רווח נקי

1,230

500

210

234

622

רווח נקי למניה )בש"ח מדווחים((** :
רווח נקי בסיסי למניה

109.34

50.67

18.13

23.52

61.84

רווח נקי מדולל למניה

104.73

46.77

17.22

22.03

58.05

*(
**(

סווג מחדש.
 - 2005הוצג מחדש ,ראה באור 2ב').(2

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

5

קבוצת דלק בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
המניות

קרנות
הון

פרמיה על
מניות

תקבולים
בגין
אופציית
יתרת
המרה
רווח
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

12

1,268

85

-

850

61

2,276

פיצול מרכיב אופציית המרה של אגרות חוב הניתנות
להמרה )בניכוי הוצאות הנפקה(
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות
מוחזקות
דיבידנד
המרת אגרות חוב במניות החברה
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

-

-

6

-

-

6

1
-

262
13
-

)(63
-

)(6
-

)(400
1,230
)(86

)(61
86

)(63
)(461
257
13
1,230
-

יתרה ליום  30בספטמבר2006 ,

13

1,543

22

-

1,594

86

3,258

יתרה ליום  1בינואר) 2006 ,מבוקר(

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

1
-

234
86
-

10
)( 3
-

)(137
500
)(140

)(104
140

10
)(3
)(241
235
86
500
-

יתרה ליום  30בספטמבר2005 ,

12

1,091

97

792

140

2,132

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

קרנות
הון

תקבולים
בגין
אופציית
יתרת
המרה
רווח
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

יתרה ליום  1ביולי2006 ,

13

1,493

75

2

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות
מוחזקות
דיבידנד
המרת אגרות חוב במניות החברה
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

40
10
-

)(53
-

)(2
-

210
)(86

יתרה ליום  30בספטמבר2006 ,

13

1,543

22

-

1,594

הון
המניות

פרמיה על
מניות

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

1,470

250

3,303

)(250
86

)(53
)(250
38
10
210
-

86

3,258

יתרת
קרנות
רווח
הון
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

יתרה ליום  1ביולי2005 ,

11

839

92

702

90

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

1
-

187
65
-

5
-

)( 4
234
)(140

)(90
140

5
188
65
)(94
234
-

יתרה ליום  30בספטמבר2005 ,

12

1,091

97

792

140

2,132

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

7

1,734

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  1בינואר2005 ,

11

771

90

569

104

1,545

מימוש עסקת החלפת ריבית בחברה זרה כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
דיבידנד ששולם
המרת אגרות חוב במניות החברה
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

1
-

357
140
-

11
)(16
-

)(280
622
)(61

)(104
61

11
)(16
)(384
358
140
622
-

יתרה ליום  31בדצמבר2005 ,

12

1,268

85

850

61

2,276

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

8

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 9-החודשים שהסתיימו
ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2006
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי
המזומנים מפעילות שוטפת )א(
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר
השקעה במקרקעין לבניה ולהשכרה
תמורה ממימוש רכוש קבוע ומקרקעין
מימוש )רכישת( ניירות ערך סחירים ,נטו
גביית הלוואות שניתנו לזמן ארוך
משיכת )הפקדת( פקדונות ,נטו
עלייה בעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
ואחרות
השקעה בחברות מוחזקות ואחרות
רכישת פעילויות וחברות שאוחדו
לראשונה )ב(
תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו
בעבר )ג(
מתן הלוואות לאחרים ,נטו
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 מניות למיעוט בחברות מאוחדות,
נטו
דיבידנד ששולם
דיבידנד ששולם למיעוט בחברות מאוחדות
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
תמורה ממימוש אופציות לאגרות חוב
בחברה מאוחדת
הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות
להמרה במניות ,נטו
פרעון אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות
להמרה במניות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים בחברות
מוחזקות אוטונומיות
עלייה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה

1,230

500

210

234

622

)(431
799

)(15
485

)(35
175

119
353

)(69
553

)(472
)(148
4
)(19
184
)(217
)(61

)(171
)(235
307
19
141
)(436
) (6

)(205
)(12
1
1
70
76
)(43

)(72
)(216
116
15
98
)(88
)(5

)(322
)(347
316
)(262
56
)(358
)( 6

218
)(913

30
)(284

218
)(132

)(1

50
)(1,130

)(513

)(317

)(513

)(20

)(487

9
)(24
)(1,952

180
)(30
)(802

)(21
)(560

180
)(9
)(2

192
)(25
)(2,323

)(73
973
)(998

)(727
1,830
)(1,809

49
329
)(155

)(100
153
)(283

)(220
1,960
)(1,978

1,260
)(211
)(28
13

163
)(241
)(123
86

6
)(150
10

)(137
)(109
65

163
)(384
)(125
140

-

58

-

-

58

866

2,453

866

744

2,733

)(161
1,641

)(264
1,426

)(47
908

)(193
140

)(296
2,051

)(21
467

8
1,117

)(13
510

1
492

9
290

835

545

792

1,170

545

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

1,302

1,662

1,302

1,662

835

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
9

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

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

ל 3-החודשים שהסתיימו
ל 9-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2006
2005
2006
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בתזרימי מזומנים:
פחת ,אזילה ,הפחתות וירידת ערך
נכסים
מסים נדחים ,נטו
עלייה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום
3
יחסי עובד-מעביד ,נטו
ירידת )עליית( ערך הלוואות שניתנו,
)(4
נטו
רווח ממימוש רכוש קבוע ,מקרקעין
והשקעות ,נטו
)(633
חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים
של חברות ושותפויות כלולות ,נטו
)(450
)(2) (1
ירידת )עליית( ערך ניירות ערך
8
ופקדונות ,נטו
עליית )ירידת( ערך התחייבויות לזמן
13
ארוך ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות,
נטו
272
50
עלות תשלום מבוסס מניות
238
158

259
1

87
70

93
)(17

350
49

) (4

-

)(1

)( 4

)(1

4

)(1

)(17

)(228

)( 8

)(89

)(246

)(18

)(111

11

)(51

) (5

)( 2

)(1

1

116

)(42

47

160

139
-

84
16

50
-

176
-

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עלייה( בלקוחות
עלייה בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני
שרותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

)ב (

)(310
)(62
)(9

)(849
)(82
2

53
)(71
)(49

)(275
)(18
)(79

)(605
)(86
)(103

319
)(24

472
183

132
)(198

232
167

363
)(56

)(431

)(15

)(35

119

)(69

) (1לאחר ניכוי דיבידנדים שהתקבלו

4

71

2

25

101

) (2לפני השפעת המס בגין חלק
הקבוצה ברווחי חברות כלולות

64

2

5

-

6

רכישת פעילויות וחברות שאוחדו
לראשונה
הון חוזר ,נטו )למעט מזומנים ושווי
מזומנים(
רכוש קבוע ,מקרקעין ,השקעות ורכוש
אחר
השקעות בחיפוש והפקת נפט וגז
התחייבויות לזמן ארוך

1

)(212

1

)(16

)(211

)(477
)(118
81

)(158
53

)(477
)(118
81

)(4
-

)(339
63

)(513

)(317

)(513

)(20

)(487

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

10

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 9-החודשים שהסתיימו
ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2006
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים
)ג (

תמורה ממימוש השקעות בחברות
שאוחדו בעבר
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי
מזומנים(
השקעות בחברות כלולות
מקרקעין להשכרה ולבניה ,נטו
הוצאות נדחות ,נטו
הלוואות מתאגידים בנקאיים
מסים נדחים ,נטו
רווח ממימוש השקעות בחברות
שאוחדו

)ד (

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

9
-

15
)(75
762
32
)(644
1

-

15
)(75
762
32
)(644
1

27
)(75
762
33
)(644

-

89

-

89

89

9

180

-

180

192

פעילויות מהותיות שלא במזומן
עלייה בסעיף השקעות בחיפושי גז
ונפט כנגד התחייבויות

7

-

7

-

-

רכישת רכוש קבוע באשראי

19

-

-

-

22

דיבידנד שהוכרז

250

-

250

-

-

חייבים בגין מכירת השקעות

-

25

-

25

13

דיבידנד ורווחים לשלם למיעוט
בתאגידים מאוחדים

71

-

-

-

72

דיבידנד ורווחים לקבל מתאגידים
כלולים

32

-

32

-

70

המרת אגרות חוב במניות החברה

257

235

38

188

358

המרת אגרות חוב במניות חברה
מאוחדת

3

40

3

40

40

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  30בספטמבר 2006 ,ולתקופות של תשעה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  -דוחות כספיים ביניים( .יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות
הכספיים השנתיים המבוקרים של הקבוצה ליום  31בדצמבר 2005 ,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 השנתיים ,פרט לאמור בסעיף ב' להלן.

ב.

יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים
.1

יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( בדבר הטיפול החשבונאי במוניטין
ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת
החל מיום  1בינואר 2006 ,הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( -
הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת )להלן -
התקן( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן קובע את הטיפול החשבונאי לגבי
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה חברה בת,
לרבות חברה תחת שליטה משותפת .בהתאם לתקן ,יישומו לראשונה בוצע בדרך של
"מכאן ולהבא" ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
השינויים העיקריים שנקבעו בתקן ביחס לכללים שיושמו עד ליום  1בינואר 2006 ,הינם:
ייחוס עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת גם לנכסים בלתי מוחשיים של
החברה הנרכשת ,הניתנים לזיהוי; הבחנה בין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
שימושיים מוגדר ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר; הכרה
מיידית במועד הרכישה כרווח בדוח רווח והפסד במוניטין שלילי שנוצר ברכישה ,לאחר
קיזוז מנכסים בלתי מוחשיים ונכסים לא כספיים של החברה המוחזקת; אי הפחתה
שיטתית של מוניטין חיובי ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר;
בחינת ירידת ערך של מוניטין חיובי בגין חברה בת או חברה בשליטה משותפת ,ושל נכסים
בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ,אחת לשנה ,או בתדירות גבוהה
יותר ,אם קיימים סימנים לירידת ערך; הבחנה בין מוניטין ברכישה של חברה בת וחברה
בשליטה משותפת לעומת חברה כלולה לעניין בחינת ירידת ערך ,כך שירידת ערך של
מוניטין בגין חברה כלולה ,תטופל במסגרת בחינת ירידת ערך של ההשקעה בכללותה.
הטיפול בנושא ירידת ערך נעשה בהתאם לתקן חשבונאות מספר  ,15ירידת ערך נכסים.
בעקבות יישומו של התקן הקבוצה הפסיקה את ההפחתה השיטתית של מוניטין )לרבות חלק
הקבוצה במוניטין הקיים בספרי חברות כלולות( שהסתכמה לכ 42-מליוני ש"ח ,לכ 16-מליוני
ש"ח ולכ 55-מליוני ש"ח לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר,
 2005ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2005 ,בהתאמה .יתרת המוניטין ליום  1בינואר,
 2006הינה כ 860-מליוני ש"ח.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
.2

יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  21בדבר רווח למניה
החל מיום  1בינואר) 2006 ,מועד התחילה( הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר - 21
רווח למניה )להלן  -התקן( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן קובע את
העקרונות לחישוב והצגה של רווח )הפסד( למניה בדוחות הכספיים ומחליף את גילוי דעת 55
של לשכת רואי חשבון בישראל בנושא.
לפי התקן ,הרווח למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות )ולא ל 1-ש"ח ע.נ .כנהוג עד
למועד התחילה( .ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך
התקופה וניירות ערך המירים )כדוגמת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה( נכללים רק
בחישוב הרווח המדולל למניה ,וזאת לעומת הכללים שיושמו עד למועד התחילה ,לפיהם
במקרים בהם קיימת לנייר ערך המיר סבירות המרה ,אותו נייר ערך נכלל בחישוב הרווח
הבסיסי למניה .בנוסף ,ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה ,נכללים ברווח
המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,כאשר מאותו מועד הם נכללים ברווח הבסיסי
למניה .על-פי התקן ,כתבי אופציה נכללים ברווח המדולל כאשר מימושם יגרום להנפקת
מניות בתמורה הנמוכה ממחיר השוק של המניות .סכום הדילול הוא מחיר השוק של
המניות בניכוי הסכום שהיה מתקבל כתוצאה מההמרה של כל כתבי האופציה למניות,
לעומת שיטת החישוב שנקבעה בגילוי דעת  55שכללה גם התאמות לרווח.
חלקה של הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות חושב לפי הרווח למניה של אותן חברות
מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי הקבוצה.
כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן הוצגו מחדש מספרי ההשוואה של הרווח
למניה המתייחסים לתקופות קודמות .מספרי ההשוואה כאמור ,לפני הצגתם מחדש היו
לגבי הרווח הבסיסי למניה )ל 1-ש"ח ע.נ 48.5 (.ש"ח 23.2 ,ש"ח ו 58.0-ש"ח לתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2005 ,ולשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר ,2005 ,בהתאמה ולגבי הרווח המדולל למניה )ל 1-ש"ח ע.נ 46.4 (.ש"ח ו 20.8-ש"ח
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר .2005 ,מספרי
ההשוואה של הרווח המדולל למניה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2005 ,הוצגו
לראשונה בדוחות כספיים אלה.

.3

יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  22בדבר מכשירים פיננסיים :גילוי והצגה
החל מיום  1בינואר 2006 ,הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 22מכשירים
פיננסיים :גילוי והצגה )להלן  -התקן( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן
קובע את כללי ההצגה של המכשירים הפיננסיים והגילוי הנאות הנדרש בגינם ומבטל את
גילויי דעת  48ו 53-של לשכת רואי חשבון בישראל .בהתאם לתקן ,יישומו לראשונה בוצע
בדרך של "מכאן ולהבא" ללא הצגה או סיווג מחדש של מספרי השוואה.
השינויים העיקריים שנקבעו בתקן ביחס לכללים שיושמו עד ליום  1בינואר 2006 ,הינם:
עלויות עסקה בגין התחייבות פיננסית מקוזזות מההתחייבות הפיננסית ומובאות בחשבון
בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית; בהנפקת מספר סוגים של מכשירים פיננסיים בחבילה
)מניות ,אגרות חוב וכתבי אופציה( ,מפוצלים מרכיבי החבילה בעת ההכרה הראשונית
למכשירים הפיננסיים השונים לפי שוויים ההוגן; פיצול מכשירים פיננסיים מורכבים,
הכוללים רכיב של הון ורכיב של התחייבות )כדוגמת אגרות חוב להמרה( ,לרכיב הוני
ולרכיב התחייבותי והצגת כל רכיב בנפרד )בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים
השונים(.
התקן מבטל את ההוראות שנקבעו בגילוי הדעת  48ו 53-לפיהן חברה מחזיקה יצרה,
במקרים מסויימים ,הפרשה להפסד צפוי עקב ירידה בשיעור החזקה כתוצאה ממימוש
ניירות ערך המירים בחברה מוחזקת.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן:

.4

א(

הקבוצה זקפה את הרכיב ההוני של אגרות חוב להמרה במניות החברה וחברות
מאוחדות שלה ליום  1בינואר 2006 ,להון העצמי בסעיף "תקבולים בגין אופציית
המרה" ולזכויות המיעוט וכתוצאה מכך חל גידול בהון העצמי של הקבוצה בסך של
כ 6-מליוני ש"ח ובזכויות המיעוט בסך של כ 1-מליוני ש"ח ומנגד חל קיטון
בהתחייבויות של הקבוצה בסך של כ 7-מליוני ש"ח;

ב(

עלויות עסקה בגין התחייבות פיננסית מופחתות מההתחייבות הפיננסית ומובאות
בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית .לפיכך יתרת הוצאות הנפקה וגיוס של אגרות
חוב והלוואות בסכום של כ 106-מליוני ש"ח אשר הוצגו ביום  31בדצמבר2005 ,
במסגרת הרכוש האחר קוזזו ביום  1בינואר 2006 ,מסכום אגרות החוב וההלוואות.

יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  24בדבר תשלום מבוסס מניות
החל מיום  1בינואר 2006 ,הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 24תשלום מבוסס
מניות )להלן  -התקן( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן קובע כללי מדידה
ודרישות ספציפיות לשלושה סוגים של עסקאות תשלום מבוסס מניות:
א(
ב(
ג(

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים;
עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן;
עסקאות תשלום מבוסס מניות המאפשרות לישות או לצד שכנגד לבחור את אופן
הסילוק.

התקן חל על הענקות המסולקות במכשירים הוניים ,שבוצעו לאחר ה 15-במרס ,2005 ,אך
טרם הבשילו עד ליום  1בינואר .2006 ,באותו אופן התקן חל על שינויים שחלו בתנאי
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים שבוצעו לאחר ה 15-במרס ,2005 ,גם אם ההענקות
שבגינן בוצעו השינויים היו לפני תאריך זה .בדוחות הכספיים לשנת  2006יוצגו מחדש
הדוחות הכספיים לשנת  2005על מנת לשקף בהם את זקיפת ההוצאה המתייחסת
להענקות כאמור.
לגבי התחייבויות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות הקיימות במועד התחילה,
נקבע שיש ליישם את הוראות התקן למפרע ) .(Retrospectivelyעל החברה להציג מחדש
מספרי השוואה ,לרבות התאמת יתרת הפתיחה של העודפים לתקופה המוקדמת ביותר
לגביה הוצג מידע השוואתי.
התקן חל על כל העסקאות בהן התשלום מבוסס מניות בגין רכישת סחורות או שירותים,
כולל עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במכשירים הוניים של החברה ,או
במזומן; רישום ההוצאה בדוח רווח והפסד יהיה כנגד גידול מקביל בהון העצמי כאשר
עסקת התשלום מבוסס מניות מסולקת במכשירים הוניים ,או כנגד רישום התחייבות -
כאשר עסקה כזו מסולקת במזומן.
כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן כללה הקבוצה בדוח רווח והפסד בסעיף
הנהלה וכלליות בתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר2006 ,
סך של כ 50-מליוני ש"ח ושל כ 16-מליוני ש"ח ,בהתאמה ,וזאת בגין עסקאות תשלום
מבוססות מניות הקיימות בחברות הקבוצה ומנגד נרשם גידול בסעיפי ההתחייבויות
וזכויות המיעוט ,ראה גם באור  .3ההשפעה על נתוני שנת  2005לא היתה מהותית.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
.5

יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר  25בדבר הכנסות
החל מיום  1בינואר 2006 ,הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 25הכנסות )להלן
 התקן( ,של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .התקן מטפל בהכרה בהכנסות משלושהסוגי עסקאות כדלקמן :מכירת סחורות ,הספקת שירותים ,והכנסות מריבית ,תמלוגים
ודיבידנדים וקובע את הטיפול החשבונאי הנדרש )כללי הכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי( לגבי
שלושה סוגי עסקאות אלו.
השינויים העיקריים שנקבעו בתקן ביחס לכללים שיושמו עד ליום  1בינואר 2006 ,הינם:
הדרישה כי ההכנסות תימדדנה על פי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה
שהחברה זכאית לקבל; הקביעה כי אם התמורה אינה מתקבלת במועד העסקה ,ההכנסות
תימדדנה בערך נוכחי על ידי היוון התמורה לפי שיעור הריבית המקובלת בשוק; הקביעה
כי במקרים בהם ניתן לזהות בנפרד רכיבים בעסקה אחת ,והזיהוי בנפרד משקף את מהות
העסקה ,מדידת ההכנסות תיעשה לגבי כל רכיב בנפרד; הקביעה כי הכנסות שיוכרו בדוחות
הכספיים יכללו רק את הסכומים שהקבוצה קיבלה ו/או זכאית לקבל בעבור עצמה ,כך
שסכומים שנגבו בעבור צד שלישי אינם בגדר הכנסות הקבוצה.
לצורך הקביעה האם לדווח על ההכנסות על בסיס ברוטו )פעולה כספק עיקרי( או על בסיס
נטו )פעולה כסוכן( ,הקבוצה מיישמת החל מיום  1בינואר 2006 ,את הבהרה  - 8דיווח
הכנסות על בסיס ברוטו או נטו )להלן  -ההבהרה( .על-פי ההבהרה ,ההכרה בהכנסות על
בסיס ברוטו או נטו נקבעת בהתאם לחלוקת הסיכונים והתשואות הנובעים מהעסקה.
במסגרת ההבהרה נקבעו סממנים שיש להביאם בחשבון בקביעת אופן הדיווח )ברוטו או
נטו( .לגבי סכומים שדווחו כהכנסות אך היוו בגדר סכומים שניגבו בעבור צד שלישי על-פי
התקן וכן לגבי הכנסות שלא דווחו על בסיס ברוטו או בסיס נטו כנדרש על-פי ההבהרה ,יש
ליישם את ההוראות בנדון למפרע ,ולהציג מחדש את מספרי ההשוואה לתקופות קודמות.
ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים
מאוחדים ,לרבות באשר לעסקאות מכירה באשראי ,מכיוון שתקופת האשראי המקובלת
ללקוחות הקבוצה במרבית תחומי הפעילות אינה עולה על ארבעה חודשים ואינה חורגת
מהמקובל בתחומי הפעילות השונים.

ג.

גילוי להשפעות תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם
.1

תקן חשבונאות מספר  - 29אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר
" - 29אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )) "(IFRSלהלן  -התקן(.
תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני  (IFRSהם תקנים והבהרות ,שאומצו על ידי
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ,והם כוללים:
א(
ב(
ג(

תקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IAS
הבהרות שנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים
) (IFRICאו על ידי הוועדה שקדמה לה לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים
).(SIC

בהתאם לתקן זה ,חברות שכפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ומחויבות לדווח על-
פי תקנות חוק זה יערכו את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקני  IFRSהחל מהתקופות
המתחילות ביום  1בינואר .2008 ,חברות אלו ,וחברות אחרות ,יכולות לאמץ מוקדם את
תקני  IFRSולערוך את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקני  IFRSהחל מהדוחות הכספיים
המתפרסמים לאחר  31ביולי.2006 ,
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
חברות העורכות את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSיישמו לצורך המעבר את הוראות
תקן " IFRS 1אימוץ לראשונה של תקני ."IFRS
חברה המיישמת את התקינה הבינלאומית החל מיום  1בינואר 2008 ,ובחרה לדווח על
נתוני השוואה לשנה אחת בלבד ) ,(2007תידרש להכין מאזן פתיחה ליום  1בינואר2007 ,
)להלן  -מאזן הפתיחה( לפי תקני  .IFRSהתאמת מאזן הפתיחה לפי תקני  IFRSתחייב
ביצוע הפעולות כדלקמן:
-

הכרה בכל נכס או התחייבות שההכרה בהם במאזן נדרשת לפי תקני .IFRS
אי הכרה בנכסים או בהתחייבויות שלפי תקני  IFRSאין להכיר בהם במאזן.
סיווג פריטי נכסים ,התחייבויות והון עצמי על-פי תקני .IFRS
מדידת כל הנכסים וההתחייבויות שהוכרו על-פי תקני .IFRS

להקלת היישום לראשונה נקבעו מספר נושאים ,לגביהם לא חלה חובת יישום למפרע
במאזן הפתיחה תוך אפשרות לבחירת ניצול ההקלות ,כולן או חלקן .כמו כן נקבעו מספר
חריגים לעניין יישום למפרע של היבטים מסוימים של תקני .IFRS
על-פי התקן ,על הקבוצה לכלול בבאור לדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר2007 ,
את נתוני המאזן ליום  31בדצמבר 2007 ,ואת נתוני דוח רווח והפסד לשנה המסתיימת
באותו תאריך ,לאחר שיושמו לגביהם כללי ההכרה ,המדידה וההצגה של תקני .IFRS
לתקני  IFRSכללים שונים מכללי החשבונאות בישראל לגבי הכרה ומדידה של נכסים
והתחייבויות ,מתכונת הדיווח ודרישות הגילוי .להבדלים אלה בכללים יכולה להיות
השפעה מהותית על המצב הכספי ותוצאות הפעולות של הקבוצה .אימוץ לראשונה של
תקני  IFRSיחייב את הקבוצה לזהות את ההבדלים כאמור ,דבר המצריך זמן ומשאבים
ניכרים.
הקבוצה בוחנת את השלכות המעבר לתקני  ,IFRSאך אין באפשרותה ,בשלב זה ,לאמוד
את השפעת אימוץ תקני  IFRSעל הדוחות הכספיים.
.2

תקן חשבונאות מספר  - 26מלאי
בחודש אוגוסט  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות
מספר " - 26מלאי" )להלן  -התקן(.
התקן חל על כל סוגי המלאי ,למעט מלאי עבודות בביצוע שבתחולת תקן חשבונאות מספר
 ,4עבודות על פי חוזה ביצוע ,מלאי בניינים למכירה שבתחולת תקן חשבונאות מספר ,2
הקמת בניינים למכירה ומכשירים פיננסיים.
תקן זה קובע כי מלאי יימדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .שווי מימוש נטו
הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות
הדרושות לביצוע המכירה .עלות המלאי תיקבע על פי שיטת נכנס-ראשון ,יוצא-ראשון
) (FIFOאו באמצעות ממוצע משוקלל של העלות ,תוך שימוש עקבי לגבי כל מלאי בעל אופי
ושימוש דומים .הערכת מלאי לפי שיטת נכנס-אחרון ,יוצא-ראשון ) (LIFOאינה מותרת.
בהתאם לתקן ,במקרים בהם מלאי נרכש בתנאי אשראי ,כאשר ההסדר כולל מרכיב מימון,
המלאי יוצג לפי עלות התואמת את עלות הרכישה במזומן ומרכיב המימון יוכר כהוצאת
מימון לאורך תקופת האשראי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
באשר להעמסת עלויות המרה למלאי ,נקבע כי כאשר בתקופה מסוימת אין מייצרים
בתפוקה נורמלית ,אזי אין לכלול בעלות המלאי עלויות תקורה קבועות נוספות מעבר לאלו
הנדרשות בתפוקה נורמלית .עלויות כאמור שלא הועמסו יזקפו כהוצאה בדוח רווח והפסד
בתקופה בה התהוו .כמו כן ,אין לכלול בעלות המלאי סכומים חריגים של עלויות חומרים,
עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.
כאשר הוכרה ירידת ערך של מלאי ולאחר מכן עלה ערכו ,יש לבטל את ירידת הערך
שהוכרה בעבר .סכום ירידת הערך או ביטולה ייזקף לסעיף עלות המכר בדוח רווח והפסד.
תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות החל מיום  1בינואר ,2007 ,או לאחר
מכן .יש ליישם למפרע את הוראות התקן באופן של הצגה מחדש של נתוני השוואה
המתייחסים לתקופות קודמות.
להערכת הקבוצה ,השפעת התקן החדש על מצבה הכספי ,תוצאות פעולותיה ותזרימי
המזומנים שלה אינה צפויה להיות מהותית.
.3

תקן חשבונאות מספר  - 27רכוש קבוע
בחודש ספטמבר  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות
מספר  - 27רכוש קבוע )להלן  -התקן( .תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות
החל מיום  1בינואר) 2007 ,מועד התחילה( או לאחר מכן.
ההכרה הראשונית ברכוש קבוע תתבסס על עלות הרכישה .לאחר ההכרה הראשונית התקן
מאפשר לבחור בשיטת העלות או בשיטת הערכה מחדש כמדיניות חשבונאית ,וליישם
אותה בעקביות לגבי קבוצה של פריטי רכוש קבוע ,שהיא בעלת מהות ושימוש דומים .על
פי שיטת הערכה מחדש רכוש קבוע יוצג בסכום המשוערך על פי השווי ההוגן במועד
הערכה מחדש ,בניכוי פחת נצבר והפסדים מירידת ערך שנוצרו לאחר מכן .שערוך הרכוש
הקבוע ייזקף לקרן הון בהון העצמי ,בניכוי השפעת המס .קרן זו תיזקף ישירות לעודפים
כאשר הנכס נגרע ,או במהלך השימוש בנכס )בהתאם לקצב הפחת( .נכסים שהוערכו מחדש
יופחתו על בסיס הסכום המשוערך.
על פי התקן ,יש להפחית בנפרד כל חלק של רכוש קבוע בעל אורך חיים שונה עם עלות
שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של הרכוש הקבוע .הפחתת הנכס תתבסס על אורך
חייו השימושיים לחברה אשר ייבחן בתום כל שנה והיא תופסק כמוקדם מבין המועד בו
הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע .נכס המוחזק למכירה הוא נכס
אשר זמין למכירה מיידית במצבו הנוכחי ,קיימת מחויבות של החברה למכירתו והיא צפויה
להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג .כמו כן ,עם אימוץ התקן שינוי בשיטת פחת יטופל
כשינוי באומדן חשבונאי ,באופן פרוספקטיבי מכאן-ולהבא ,ולא בדרך של השפעה מצטברת
כנהוג עד למועד התחילה.
עלות רכוש קבוע שהתקבל בעסקת החלפה תימדד על פי שווי הוגן ,אלא אם העסקה
חסרת מהות מסחרית או שלא ניתן למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של הרכוש קבוע
שהתקבל או שנמסר .התקן למעשה מחליף את הסייג למדידה על פי שווי הוגן של נכסים
דומים ,בסייג של עסקאות חסרות מהות מסחרית .עסקה היא בעלת מהות מסחרית אם
היא מביאה לשינוי בסכום ,בעיתוי ובסיכון של תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס.
עלות רכוש קבוע תכלול גם אומדן ראשוני של עלויות פירוק ופינוי של הנכס ושיקום
האתר בו ממוקם הנכס ,אשר בגינן לחברה קיימת מחויבות .האומדן ירשם בערך נוכחי תוך
שימוש בשיעור היוון שמשקף את הסיכון של החברה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
הוראות המעבר של התקן דורשות יישום למפרע ,תוך הצגה מחדש של מספרי השוואה,
למעט:
א(

חברה שבוחרת במועד התחילה בשיטת הערכה מחדש לגבי קבוצה של רכוש קבוע -
ההפרש בין הערך בספרים המשוערך לבין עלותו במועד התחילה ייזקף לקרן הון
בהון העצמי באותו מועד.

ב(

חברה שלא כללה בעלות הרכוש קבוע את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק,
לפינוי ושיקום האתר בו ממוקם הנכס ,תידרש:
למדוד את ההתחייבות למועד התחילה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
(1
לחשב את הסכום שהיה נכלל בעלות הנכס הרלוונטי במועד בו ההתחייבות
(2
התהוותה לראשונה ,על ידי היוון סכום ההתחייבות האמורה למועד בו
התהוותה לראשונה ,באמצעות האומדן הטוב ביותר של החברה לשיעורי
היוון היסטוריים המותאמים לסיכון שהיה רלוונטי לאותה התחייבות במשך
התקופה שחלפה;
לחשב את הפחת הנצבר על סכום ההתחייבות המהוונת למועד התחילה ,על
(3
בסיס אורך החיים השימושיים של הנכס לאותו מועד.
ההפרש בין הסכום שנזקף לנכס ,בהתאם לסעיפים  2ו 3-לעיל ,לבין סכום
(4
ההתחייבות ,בהתאם לסעיף  1לעיל ,ייזקף לעודפים.

הקבוצה בוחנת את השפעת התקן החדש על הדוחות הכספיים ,אך אין באפשרותה בשלב
זה ,לאמוד את ההשפעה כאמור.
ד.

להלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של המטבעות העיקריים שבהם עוסקת הקבוצה:

ליום
 30בספטמבר2006 ,
 30בספטמבר2005 ,
 31בדצמבר2005 ,

מדד המחירים
לצרכן
בישראל *(
נקודות
110.9
109.5
110.0

שיעור העלייה
)הירידה( בתקופה
ספטמבר 2006
0.8
) 9חודשים(
ספטמבר 2006
)(0.7
) 3חודשים(
ספטמבר 2005
1.9
) 9חודשים(
ספטמבר 2005
1.4
) 3חודשים(
דצמבר 2005
2.4
) 12חודשים(
*( המדד לפי בסיס ממוצע .100 = 2000

ליש"ט
8.043
8.086
7.941

שער החליפין היציג של
 100יין
דולר
דולר
יפני
ארה"ב
קנדי
ש"ח
3.647
4.302
3.869
4.060
4.598
3.938
3.961
4.603
3.956

%

אירו
5.455
5.528
5.446

%
1.3

)(2.2

)(6.5

)(7.9

1.7

)(1.2

)(3.3

)(3.1

)(5.7

)(3.3

)(2.7

10.0

6.7

)(3.4

)(6.0

)(1.3

6.1

0.5

)(1.7

-

)(4.6

10.5

6.8

)(5.7

)(7.3
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
א.

פעילות בתחום הנדל"ן
.1

ביום  26בינואר 2006 ,הקצתה דלק נדל"ן בע"מ )להלן  -דלק נדל"ן( לתרשיש  -החזקות
והשקעות הפועלים בע"מ )להלן  -תרשיש( )חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ(
 12,461,673מניות רגילות של דלק נדל"ן המהוות  11%מהונה של דלק נדל"ן בתמורה לסך של
כ 260-מליוני ש"ח )כ 252-מליוני ש"ח לאחר התאמת דיבידנד והוצאות הנפקה( .בנוסף ,ניתנה
אופציה לתרשיש לתקופה נוספת של  18חודשים לרכוש בהקצאה פרטית באותו מחיר לפיו
הוקצו המניות )צמוד לדולר ובתוספת ריבית השווה לריבית ליבור  (2% +כמות השווה ל-
 12.36%מכמות מניות שתקצה דלק נדל"ן עקב מימוש אופציות שיוקצו לעובדי דלק נדל"ן או
עקב המרה במניות של אגרות החוב )סדרה ג'( שהנפיקה דלק נדל"ן.
באותו מועד ) 26בינואר (2006 ,רכשה דלק נדל"ן את כל זכויותיה ) (13.04%של דיור ב.פ .בע"מ
)להלן  -דיור( )חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ( בהון המניות של חברת מבני
תעשיה בע"מ )להלן  -מבני תעשיה( בתמורה לסך של כ 258-מליוני ש"ח )כולל הוצאות נלוות
לרכישה( .ביחד עם החזקות קודמות שהיו לדלק נדל"ן במבני תעשיה החזיקה דלק נדל"ן באותו
מועד בכ 13.38%-ממניות מבני תעשיה .ביום  6במרס 2006 ,רכשה דלק נדל"ן  2,000,000מניות
נוספות של מבני תעשיה מצדדים שלישיים תמורת  14מליוני ש"ח כך שסך אחזקותיה ליום 30
בספטמבר 2006 ,מסתכמות ב 43,388,797-מניות המהוות כ 14.02%-במבני תעשיה )כ12.85%-
בדילול מלא( .לדלק נדל"ן הסכם עם החברה הכלכלית לירושלים בע"מ )בעלת השליטה במבני
תעשיה( לפיו לדלק נדל"ן זכות למנות שני דירקטורים במבני תעשיה אם וכאשר דלק נדל"ן
תחזיק ב 15%-לפחות ממניות מבני תעשיה.
בנוסף ,העניקה דלק נדל"ן שתי אופציות ,לפיהן תהיינה זכאיות דיור וחברה מוחזקת שלה
)בשיעור של  (20%לחייב את דלק נדל"ן לרכוש מהן את זכויותיהן במקרקעין אשר עליהם
מתוכנן להיות מוקם "פרוייקט בבלי" .ביום  15ביוני 2006 ,פקעו האופציות האמורות.
כתוצאה מהנפקת המניות האמורה ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן לכ.72%-
הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקה הסתכם בכ 123-מליוני ש"ח והוא נכלל במסגרת
סעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות".

.2

בחודש ינואר  2006אושרה תוכנית להקצאת  7,317,474אופציות לעובדים ודירקטורים של דלק
נדל"ן הניתנות למימוש ל 7,317,474-מניות רגילות של דלק נדל"ן ,בהתאם להוראות סעיף 102
לפקודת מס הכנסה .מתוך הכמות הנ"ל  926,262אופציות הוענקו למנכ"ל הקבוצה )המכהן
כיו"ר דירקטוריון דלק נדל"ן( .הזכאות למימוש האופציות תתגבש במשך  5שנים בהתאם
לתנאים שנקבעו )כ 20%-כל שנה( .הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו הסתכם בכ 78-מליוני
ש"ח )חלק מנכ"ל הקבוצה כ 9.9-מליוני ש"ח( והוא נזקף לדוחות רווח והפסד על פני תקופת
הזכאות.

.3

ביום  25בינואר 2006 ,וביום  16בפברואר 2006 ,אישרו דירקטוריון דלק נדל"ן והאסיפה הכללית
של בעלי המניות של דלק נדל"ן ,בהתאמה ,את התקשרות חברה מאוחדת של דלק נדל"ן )להלן
 ההסכם( עם חברת ר.ג .נאור שירותי ניהול בע"מ )להלן  -נאור( ,אשר הינה חברה בבעלותוהמלאה של חתנו של בעל השליטה בקבוצה.
בהתאם להסכם תהא נאור זכאית לקבלת מענק מיוחד )פנטום( )להלן  -המענק( פעם בשנה
החל מיום  1ביוני 2006 ,וזאת למשך תקופה של חמש שנים )חמש מנות( ובלבד שנאור תמשיך
להעניק לחברה המאוחדת שירותים בהתאם להסכם מתן שירותי היעוץ ביניהן מיום  21ביוני,
 .2004גובה המענק בגין כל שנה ייגזר מהפער שבין מחיר מניות דלק נדל"ן בבורסה לבין מחיר
המימוש כפי שנקבע בין הצדדים ,בכפוף להתאמות ,לכל מועד זכאות כפול  416,818מניות.
תשלום המענק ייעשה על-פי דרישה בכתב שתגיש נאור לחברה המאוחדת וגובהו ייקבע במועד
בו יוגש כתב הדרישה ,ובלבד שכתב הדרישה יימסר לאחר שקמה לנאור הזכאות למענק כאמור
לעיל ולא יאוחר מיום  31בדצמבר .2010 ,במידה שנאור לא תדרוש את המענק בגין שנה
מסויימת ,תישמר זכאות זו ותיצבר עד לתום התקופה האמורה לעיל.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
על-פי נוסחת החישוב בלק אנד שולס ,השווי ההוגן הכולל של האופציות לקבלת מענקים
שהוענקו לנאור על-פי התוכנית כאמור ,במועד אישור האסיפה הכללית הינו כ 19.9-מליוני
ש"ח .השווי ההוגן של האופציות נכון ליום  30בספטמבר 2006 ,הסתכם לסך של כ 29-מליון
ש"ח .לאחר תאריך המאזן שולם סך של כ 5-מליון ש"ח לנאור בגין המנה הראשונה של המענק
הנ"ל.
כמו כן ,ביום  31במאי 2006 ,החליטה הנהלת דלק נדל"ן להעניק לשני עובדיה מענק מיוחד
)פנטום( )להלן  -המענק( אשר יכנס לתוקף פעם בשנה החל מיום  1ביוני 2006 ,וזאת למשך
תקופה של חמש שנים )חמש מנות( ובלבד שימשיכו לעבוד בחברה במועד הזכאות .גובה
המענק בגין כל שנה ייגזר מהפער שבין מחיר מניות דלק נדל"ן בבורסה לבין מחיר המימוש
כפי שנקבע בין הצדדים ,בכפוף להתאמות ,לכל מועד זכאות ,כפול  83,365מניות )סה"כ
כאמור ,עבור שני העובדים יחד(.
תשלום המענק ייעשה על פי דרישה בכתב שיגישו העובדים וגובהו ייקבע במועד בו יוגש
כתב הדרישה ,ובלבד שכתב הדרישה יימסר לאחר שקמה לעובדים הזכאות למענק כאמור
לעיל ולא יאוחר מיום  31בדצמבר .2010 ,במידה שהעובדים לא ידרשו את המענק בגין שנה
מסויימת ,תישמר זכאות זו ותיצבר עד לתום התקופה האמורה לעיל.
על פי נוסחת החישוב בלק אנד שולס ,השווי ההוגן הכולל של האופציות לקבלת מענקים
שהוענקו לעובדים על פי התוכנית כאמור ,ביום  31במאי 2006 ,הינו כ 4.5-מליון ש"ח.
השווי ההוגן של האופציות נכון ליום  30בספטמבר 2006 ,הסתכם לסך של כ 5.8-מליון
ש"ח.
.4

במידה שימומשו ויומרו כל כתבי האופציה ואגרות החוב שהנפיקה דלק נדל"ן יקטן שיעור
אחזקתה של הקבוצה בדלק נדל"ן לכ.62.5%-

.5

חלק מהחברות הכלולות של דלק נדל"ן עורכות את דוחותיהן הכספיים על-פי תקני
חשבונאות בינלאומיים ובכללם יישום תקן חשבונאות בינלאומי מספר  40אשר על-פיו
נדל"ן מניב מוצג על-פי שווי הוגן .כחלק מהערכות חברה בת זרה של דלק נדל"ן להנפקת
מניותיה בבורסה של לונדון ולאור הערכות הנהלת דלק נדל"ן בדבר עליות מהותיות במחיר
הנדל"ן באירופה )בהתבסס בין היתר על עסקאות שבוצעו בתקופת הדוח על ידה ו/או על
ידי שותפיה( ביצעו החברות הכלולות בתקופת הדוח בחינה מחודשת של שווי הנדל"ן
שבבעלותן וזאת לצורך קביעת השווי ההוגן שלו.
כתוצאה מהבחינה כאמור כללה דלק נדל"ן את חלקה ברווח מעליית ערך הנדל"ן המניב
בחברות הכלולות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר,
 2006בסך של כ 343-מליון ש"ח וכ 51-מליון ש"ח ,בהתאמה )לאחר השפעת המס( .השווי
ההוגן של הנדל"ן המניב נקבע על-פי הערכת מומחים חיצוניים.

.6

בדוח הסקירה לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2006 ,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 בתאגידים בנקאיים.
נכון ליום  30בספטמבר 2006 ,לחוף הכרמל גרעון בהון בסך של כ 165-מליוני ש"ח וגרעון
בהון החוזר בסך של כ 387-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 בכ370-
מליוני ש"ח ,וכן באמצעות העמדת אשראי לזמן ארוך ולזמן קצר מבעלי עניין ,שיתרתו
לתאריך המאזן מסתכמת לסך של כ 37-מליוני ש"ח )חלק דלק נדל"ן כ 10-מליוני ש"ח(.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
המשך פעילותה העסקית של חוף הכרמל מותנה בהמשך העמדת אשראי ממקורות מימון
חיצוניים 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.
דלק נדל"ן מנהלת משא ומתן עם בעלי המניות של חוף הכרמל והתאגיד הבנקאי לפיו תרכוש
דלק נדל"ן את יתרת מניות חוף הכרמל ויבוטלו כל הערבויות שניתנו לתאגיד הבנקאי .למועד
אישור הדוחות הכספיים טרם הסתיים המשא ומתן.
באשר לערבויות שהעמידה דלק נדל"ן לחוף הכרמל ,ראה באור 25ב') (3לדוחות השנתיים.
.7

במהלך תשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2006 ,רכשה חברה מאוחדת של דלק
נדל"ן ,באמצעות חברות כלולות )המוחזקות בשיעורים של  ,(40%-45%נכסים מניבים
המושכרים לתקופות ארוכות בגרמניה ,פינלנד ,שוויץ וקנדה .היקף רכישות הנכסים שבוצע על
ידי החברות הכלולות הסתכם בכ 2-מיליארד ש"ח .רכישות הנכסים מומנו ברובן באמצעות
הלוואות  Non-Recourseמתאגידים בנקאיים ובאמצעות הלוואות בעלים )חלק דלק נדל"ן כ-
 135מליוני ש"ח(.
בנוסף ,לאחר תאריך המאזן נרכשו על ידי החברות הכלולות נכסים מניבים נוספים בגרמניה
ובשוויץ בהיקף כולל של כ 700-מליוני ש"ח .חלקה של דלק נדל"ן במימון רכישות אלה הינו כ-
 66מליוני ש"ח.

.8

לאחר תאריך המאזן ,בחודש אוקטובר  ,2006חברה בת זרה של דלק נדל"ן חתמה על הסכם
לרכישת  90%ממניות חברות זרות שבבעלותן  73נכסים מניבים הכוללים חנויות נוחות
ותחנות תדלוק ברחבי פינלנד המושכרים לתקופות ארוכות.
הנכסים נרכשו תמורת סך של כ 115-מליון אירו )כ 618-מליון ש"ח( .רכישת הנכסים מומנה
באמצעות הלוואת  Non-Recourseמתאגידים בנקאיים ועל ידי הלוואות בעלים )חלק דלק
נדל"ן כ 15-מליון אירו )כ 53-מליון ש"ח((.

.9

במהלך תשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2006 ,מכרה חברה בת זרה של דלק
נדל"ן שתי חברות כלולות המחזיקות נכסים מניבים בשוודיה ובגרמניה ,בתמורה כוללת של כ-
 990מליוני ש"ח .תמורת המכירה משקפת את שווי הנכסים כפי שהם נכללו בדוחות הכספיים
של החברות הכלולות ליום המכירה )לאחר שערוך(.

.10

לאחר תאריך המאזן ,בחודש אוקטובר  ,2006נחתם הסכם בין דלק נדל"ן לחברת ויתניה
בע"מ )להלן  -ויתניה( ובעלי מניותיה ,לפיו דלק נדל"ן תעמיד לויתניה הלוואה בסך של כ-
 47.4מליון דולר )כ 200-מליוני ש"ח( הניתנת להמרה ל 50%-ממניות ויתניה במהלך  10שנים
ממועד העמדת ההלוואה .בהתקיים תנאים מסוימים יוכלו בעלי המניות של ויתניה לחייב
את דלק נדל"ן להמיר את ההלוואה במניות ויתניה .ויתניה עוסקת בעיקר בהחזקת נדל"ן
מניב בתל-אביב והרצליה בהיקף של  34אלפי מ"ר וברשותה זכויות בניה שטרם מומשו בהיקף
של כ 48-אלפי מ"ר ופוטנציאל לזכויות בניה נוספות של כ 19-אלפי מ"ר .ההלוואה תועמד
לויתניה עם התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם ,שהעיקרי שבהם  -קבלת אישור
הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הושלמה
העסקה.
ההלוואה תישא ריבית בשיעור "ליבור" על הדולר של ארה"ב בתוספת  .1%במידה ועד לתום
תקופת  10השנים לא תומר ההלוואה למניות ,אזי ויתניה תפרע את ההלוואה בתוספת הריבית
שנצברה עליה ובניכוי סכום מוסכם בגובה הפער בין הריבית שנצברה על ההלוואה לבין ריבית
בגובה ליבור פחות  1.5%בגין השנים הרביעית עד השביעית.
ההלוואה מובטחת בשעבוד של מחצית ממניות ויתניה המוחזקות בידי בעלי המניות הקיימים.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ב.

פעילויות בתחום הדלקים ובית זיקוק
.1

בחודש מאי  2006השלימה חברה מאוחדת בארה"ב ) Delek US Holdings Inc.להלן Delek -
 (USהנפקה ראשונה לציבור ,בבורסה של ניו יורק ,במסגרתה הנפיקה  Delek USסך של
 11,500,000מניות במחיר של  16דולר למניה )כולל  1,500,000מניות אשר נרכשו על ידי
החתמים לאור האופציה שניתנה להם(.

בעקבות ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב Delek US-לכ 77.4%-ונבע לקבוצה רווח
בסך של  443מליוני ש"ח ,הנכלל במסגרת סעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות".
בהמשך לאמור בבאור 9י'))(2ד( ,לדוחות השנתיים בעקבות ההנפקה לציבור של Delek US
נכנסו לתוקף אופציות שהוענקו בעבר למנכ"ל של  Delek USהניתנות למימוש לכ 3.9%-מהון
המניות המונפק והנפרע של ) Delek USלאחר ההנפקה(.

בנוסף ,במסגרת ההנפקה לציבור ,הוענקו לעובדים ולדירקטורים ב 1,705,218 Delek US-כתבי
אופציה הניתנים למימוש ל 1,705,218-מניות רגילות שלה )המהוות כ 3.2%-מהונה המונפק
והנפרע( ,בתמורה לסך כולל של כ 28-מליוני דולר .הזכאות למימוש האופציות תצמח על פני
תקופות של  3עד  5שנים .כמו כן ,הוקצו לדירקטורים של  71,500 Delek USמניות חסומות.
המניות ישוחררו מהחסימה על פני תקופה של  4שנים מיום ההנפקה .השווי ההוגן של כתבי
האופציה והמניות שהוענקו לעובדים ולדירקטורים כאמור מסתכם ב 9-מליוני דולר )כ39-
מליוני ש"ח( ונזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת הזכאות.
במידה וימומשו כל האופציות שהונפקו על ידי  Delek USלמנכ"ל ולעובדיה כאמור לעיל ,צפוי
לרדת שיעור ההחזקה של הקבוצה ב Delek US-ל.72.2%-
כמו כן ,לאחר תאריך המאזן אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של הקבוצה כי יוקצו
למנכ"ל הקבוצה וליו"ר הדירקטוריון )המכהנים גם כדירקטורים ב (Delek US-אופציות
למניות  .Delek USכמות האופציות שיוקצו לכל אחד מהם תיקבע בהתאם ליחס שבין 500
אלפי דולר לבין מחיר המניה במועד ההקצאה בפועל .האופציות יהיו ניתנות למימוש בתמורה
לשווי השוק של מניות  Delek USבמועד הקצאת האופציות והזכאות למימושן תצמח על פני
תקופה של  4שנים מיום הנפקתן של מניות  Delek USלציבור .הקצאת האופציות ליו"ר
דירקטוריון הקבוצה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בקבוצה.
.2

בחודש יולי  ,2006השלימה  Delek USעסקה לרכישת זכויות בעלות ושכירות ב 43-תחנות
תדלוק וחנויות נוחות בג'ורג'יה ובטנסי ,ארה"ב בתמורה לסך של כ 230-מליוני ש"ח )כ51-
מליוני דולר(.
ההקצאה של עלות הרכישה לנכסים ולהתחייבויות של הפעילות הנרכשת הינה כדלקמן:
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח
מדווחים
180
19
42
)(11

רכוש קבוע
רכוש שוטף )בעיקר מלאי(
רכוש אחר )בעיקר מוניטין(
התחייבויות לזמן ארוך

230
.3

בחודש אוגוסט  2006השלימה  Delek USעסקה לרכישת מגוון נכסי זיקוק ושיווק דלקים
מצד שלישי תמורת סך של כ 248-מליוני ש"ח )כ 56-מליוני דולר( .הנכסים שנרכשו כוללים,
בין השאר ,טרמינלים לשיווק מוצרי דלק ,צינורות הולכה ,מיכלים לאחסון מוצרי דלק
ומתקני זיקוק שונים .בנוסף ,כחלק מהרכישה רכשה  Delek USאת פעילות השיווק ,אספקה
והפצת מוצרי דלק של הצד השלישי.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ההקצאה של עלות הרכישה לנכסים ולהתחייבויות של הפעילות הנרכשת הינה כדלקמן:
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח
מדווחים
רכוש קבוע
מלאי
הסכם לרכישת דלקים לזמן ארוך
מוניטין
התחייבויות לזמן ארוך

154
3
54
46
)(9
248

ג.

.4

כאמור בבאור 2ח' לדוחות השנתיים ,מלאי הנפט הגולמי והתזקיקים בבית הזיקוק בארה"ב
וכן מלאי הדלקים התפעולי בישראל מוצגים בדוחות הכספיים לפי עלות או שווי השוק,
כנמוך שבהם ,כאשר העלות נקבעת לפי שיטת "ממוצע משוקלל רבעוני" .בעקבות ירידת
מחירי הנפט והדלקים שארעה בסמוך ולאחר תאריך המאזן ,ערך המלאים האמורים ליום
 30בספטמבר 2006 ,שנכלל בדוחות הכספיים הינו לאחר הפחתה בסך של כ 50-מליוני ש"ח
וזאת על מנת להתאימו לשווי השוק.

.5

הנהלת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ )להלן  -דלק ישראל( ,החליטה כי בשל
התכונות והסממנים הכספיים של התקשרות דלק עם מינהל הדלק בקשר עם יתרות
המלאי הבטחוני ,יוצג חוב מינהל הדלק בקשר למלאי זה במסגרת יתרות חובה לזמן ארוך.
לאור האמור ,מספרי ההשוואה המתייחסים לחוב זה סווגו מחדש.

פעילות בתחום כלי רכב וחלפים
.1

בהמשך לאמור בבאור 9י'))(4ב( לדוחות השנתיים ,בחודש ינואר  2006הקצתה דלק מערכות
רכב בע"מ )להלן  -דמ"ר( למנכ"ל דמ"ר  9,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת
בתמורה לכ 255-מיליוני ש"ח )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( .כמחצית מהתמורה הנ"ל נזקפה
להון העצמי של דמ"ר במועד ההנפקה והמחצית השניה נכללה במסגרת ההתחייבויות ,לאור
האופציה שניתנה לדמ"ר ו/או למנכ"ל דמ"ר לרכוש )למכור( את מניות מנכ"ל דמ"ר החסומות
במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד ,כמפורט בבאור הנ"ל ,ותזקף להון העצמי בהתאם לשחרור
המניות החסומות .לצורך מימון רכישת המניות נטל מנכ"ל דמ"ר שתי הלוואות בנקאיות:
האחת למימון רכישת המניות המשוחררות והשניה לרכישת המניות החסומות ,כל אחת בסך
של כ 120-מיליוני ש"ח )ההלוואות הנ"ל נלקחו ביין יפני ,אירו ודולר ארה"ב והן נושאות ריבית(.
להבטחת פרעון מחצית מההלוואה לרכישת המניות החסומות העמידה החברה האם ,דלק
השקעות ונכסים בע"מ )להלן  -דלק השקעות( ערבות מוגבלת על סך של כ 60-מיליוני ש"ח
ובנוסף העמיד מנכ"ל דמ"ר בטוחות לבנק בסך של כ 60-מיליוני ש"ח.
כל המניות שועבדו בשעבוד מדרגה ראשונה לטובת הבנק ,ובנוסף המניות החסומות שועבדו
בשעבוד מדרגה שניה לטובת דלק השקעות.
ההטבה הגלומה בערבות שהעמידה דלק השקעות למנכ"ל דמ"ר ,כאמור לעיל ,נאמדת בסך של
כ 2-מיליוני ש"ח )כ 1.5-מיליוני ש"ח בהתחשב במרכיב החסימה(.
ההטבה האמורה )ללא מרכיב החסימה( נזקפת כהוצאה בדוחות רווח והפסד על פני תקופת
החסימה ובמקביל נזקף גידול בזכויות המיעוט.
כתוצאה מהנפקת המניות ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדמ"ר לכ .55%-הרווח הכולל
כתוצאה מההנפקה הנ"ל מסתכם בכ 112-מיליוני ש"ח מתוכו סך של כ 59-מיליוני ש"ח נכלל
בדוח רווח והפסד ברבעון הראשון של שנת  2006במסגרת סעיף "רווח ממימוש השקעות
בחברות מוחזקות" .יתרת הרווח תוכר ותותאם בשנים הבאות ,בהתחשב ,בין היתר ,ברווחים
השוטפים של דמ"ר ,שחרור המניות החסומות ואי מימוש ערבות דלק השקעות על ידי התאגיד
הבנקאי.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
.2

בחודש אפריל  2006הוענקו ללא תמורה  2,720,000אופציות לעובדים של דלק מוטורס
בע"מ )חברה בת של דמ"ר( הניתנות למימוש ל 2,720,000-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת של דמ"ר .הזכאות למימוש האופציות תתגבש בארבע מנות החל מיום 10
באפריל.2008 ,
על-פי הערכת שווי שקיבלה דמ"ר ,השווי ההוגן של כל האופציות המוענקות על-פי
התוכנית במועד ההענקה ,מסתכם בכ 17-מיליוני ש"ח ונזקף בדוחות הרווח והפסד על פני
תקופת הזכאות.
במידה וימומשו האופציות האמורות צפוי לקטון שיעור ההחזקה של הקבוצה בדמ"ר לכ.54%-

ד.

פעילות בתחום התקשורת
בחודש מאי  2006חתמה מת"ב  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן  -מת"ב( המוחזקת על ידי
הקבוצה בשיעור של כ ,40%-על הסכם עם קבוצת ערוצי זהב והתאגידים הבנקאיים המחזיקים
במניות תבל ,לפיו תמוזג פעילותן של כל חברות הכבלים )קבוצת ערוצי זהב ,קבוצת תבל וקבוצת
מת"ב( בתחום שידורי הטלוויזיה בכבלים ובתחום שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים )להלן -
העסקה(.
במסגרת העסקה תרכוש מת"ב מיתר הצדדים לעסקה את מלוא פעילויותיהם בתחומים האמורים
לעיל בדרך של רכישת פעילות ו/או רכישת אחזקות בתאגידים המוחזקים על ידם .בתמורה
לרכישה תקבל מת"ב על עצמה התחייבויות פיננסיות בסך של כ 3-מיליארד ש"ח נכון ליום 31
בדצמבר 2005 ,וכן תקצה כ 45,600,000-מניות רגילות שלה לחלק מהצדדים לעסקה ולבעלי זכויות
בהם ,המהוות כ 60% -מהון המניות המונפק של מת"ב לאחר השלמת המיזוג .המיזוג יתבצע
באופן רטרואקטיבי ליום  1בינואר.2006 ,
השלמת העסקה מותנית בקיומם של מספר תנאים מתלים ,ביניהם השלמת בדיקת נאותות,
השלמה של הסכם מפורט למימון העסקה וכן קבלת אישורים רגולטוריים ,אישור בעלי מניות
ואחרים .עד למועד אישור הדוחות הכספיים אישרו אסיפת בעלי המניות של מת"ב ואסיפת
הנושים הבלתי מובטחים של קבוצת תבל את העסקה וכן התקבל אישור בית המשפט למכירת
פעילות קבוצת תבל למת"ב .אין כל ודאות כי כל יתר התנאים המתלים ימומשו ו/או שהעסקה
האמורה ,או עסקה דומה לה ,תושלם בתנאים אלו ו/או תחת תנאים אחרים .לפרטים נוספים,
ראה באור  3לדוחות הכספיים של מת"ב המפורסמים לציבור.
אם ובמידה והמיזוג של חברות הכבלים אכן יצא לפועל ,צפויה הקבוצה להחזיק בכ 16% -ממניות
החברה הממוזגת .כמו כן ,הנהלת הקבוצה מעריכה ,בשלב זה ,כי השלמת העסקה לא תניב רווח
או הפסד בסכומים מהותיים.

ה.

פעילות בתחום הביטוח
.1

בחודש אפריל  2006מימשה דלק השקעות את האופציה שהוענקה לה בעבר לרכוש כ5%-
נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של מנורה החזקות בע"מ )להלן  -מנורה( בתמורה
לסך של כ 23.3-מליוני דולר )כ 107-מליוני ש"ח( .לאחר מימוש האופציה האמורה מחזיקה
דלק השקעות בכ 14%-מהון המניות המונפק והנפרע של מנורה )ראה גם  2להלן(.

.2

כמתואר בבאור 9י'))(7ב( לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש דצמבר  2005רכשה דלק
השקעות כ 25%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס אחזקות בע"מ )להלן  -הפניקס(
בתמורה לכ 720-מליוני ש"ח .בנוסף ,בחודש יוני  2006מימשה דלק השקעות את האופציה
שהוענקה לה לרכוש כ 8%-נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס בתמורה לסך
של כ 213-מליוני ש"ח.
עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני שנוצר בשתי הרכישות האמורות הסתכם בכ446-
מליוני ש"ח.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
בהתאם לתקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( ובהתבסס על דוח מעריך שווי חיצוני ,עודף
עלות זה יוחס לנכסים והתחייבויות של הפניקס כדלקמן )בניכוי השפעת המס(:
מליוני ש"ח
מדווחים
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
בביטוח חיים
יתרת שווי תיק ביטוח החיים הקיים
תיק ביטוח כללי קיים
השקעות בחברה כלולה ובנכסי
נדל"ן
מוניטין

55
218
28
15

130

תקופת ההפחתה
במקביל לניצול העתודה לסיכונים
יוצאים מן הכלל
 15שנים
 8שנים
במקביל למימוש ההשקעות )כ10-
מליוני ש"ח הופחתו במהלך הרבעון
השני של שנת  2006בעקבות
מימוש השקעות בנדל"ן(

446
בנוסף ,בחודש אוגוסט  ,2006התקשרה חברה בת של דלק השקעות ,דלק קפיטל בע"מ
)להלן  -דלק קפיטל ,ראה גם סעיף  3להלן( ,בזכרון דברים עם חברות בשליטתו של צד ג'
)להלן  -המוכרות( לרכישת כ 28.5%-נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס
)להלן  -המניות הנמכרות( בתמורה לסך של כ 214-מליוני דולר )כ 924-מליוני ש"ח( .לאחר
תאריך המאזן ,במהלך חודש נובמבר  ,2006הושלמה העסקה .כתוצאה מהשלמת העסקה
מחזיקה הקבוצה בכ 61.5%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס .עודף עלות
ההשקעה על השווי המאזני של הפניקס ,שנוצר ברכישה הנוספת ,מוערך בשלב זה בכ520-
מליוני ש"ח .הקבוצה בוחנת את אופן ייחוס עודף העלות הנ"ל.
במסגרת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת השליטה בפניקס ,נקבע כי עד
ליום  13במאי 2008 ,תמכור דלק השקעות חלק מהחזקותיה במנורה ,כך שלא תחזיק יותר
מ 5%-מהונה המונפק והנפרע.
בנוסף ,במסגרת היתר לעסקה שהתקבל מהמפקח על עסקי הביטוח )להלן  -ההיתר(
התחייבה דלק השקעות להשלים הון עצמי של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )חברה
מאוחדת של הפניקס ,להלן  -הפניקס ביטוח( ושל גופים מוסדיים נוספים המוחזקים על ידי
הפניקס לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח ובחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים .לעניין הפניקס ביטוח ,סכום ההתחייבות כאמור יהיה כנמוך מבין  50%מההון
הנדרש על פי התקנות או סך של  557מליוני ש"ח .ההתחייבות להשלמת ההון תמומש רק
כאשר ההון של הגופים הרלוונטיים הינו שלילי .כמו כן הוטלו בהיתר מגבלות מסויימות
על חילופי השליטה בפניקס ובקבוצה וכן מגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי הפניקס )ראה
גם באור 9ו'(.
דוחות כספיים פרופורמה אשר נערכו לאור השלמת העסקה הנ"ל מוצגים בבאור .9
.3

במהלך הרבעון השני של שנת  2006הוקמה דלק קפיטל ,המוחזקת על ידי דלק השקעות
בשיעור של  ,94%על ידי מנכ"ל דלק קפיטל בשיעור של  5%ועל ידי מנכ"ל הקבוצה בשיעור
של  ,1%במטרה לעסוק בתחום הפיננסים ,הביטוח והבנקאות בישראל ומחוץ לה.
בחודש אוגוסט  ,2006התקשרה דלק קפיטל באמצעות חברה בת בארה"ב ,בהסכם מיזוג
לפיו תרכוש את מלוא המניות של חברת ) Republic Companies Group Inc.להלן  -רפבליק(,
בתמורה כוללת של כ 290-מליוני דולר )כ 1,248-מליוני ש"ח( .רפבליק הינה חברה ציבורית
הנסחרת בארה"ב )ערב המיזוג( ,העוסקת בתחום הביטוח הכללי .השלמת העסקה מותנית,
בין היתר ,באישורים רגולטוריים כמקובל בארה"ב בעסקאות מסוג זה ובאישור האסיפה
הכללית של בעלי המניות של רפבליק.
להערכת הנהלת הקבוצה ,השלמת העסקה ,בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,צפויה
להתבצע לקראת סוף שנת .2006
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באור - :3

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ו.

פעילות בתחומים אחרים
בחודש ספטמבר  ,2006זכתה חברה מוחזקת )בשיעור של  (50%של איי.די.אי .טכנולוגיות בע"מ,
המוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של  ,50%במכרז אותו פירסמה ממשלת ישראל לתכנון ,מימון,
הקמה ,תפעול ותחזוקה ,בשיטת  ,BOTשל מתקן להתפלת מי ים באזור חדרה בהיקף של כ100-
מליון קוב לשנה.

באור - :4

התחייבויות תלויות
א.

בשנים קודמות הוגשו לבתי משפט שלוש 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.
בחודש פברואר  2006אושר הסכם פשרה על ידי בית המשפט המחוזי.
בתביעה השניה 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.
בתביעה השלישית אשר הוגשה בחודש דצמבר  2003כנגד אמישראגז ושלוש חברות גז נוספות,
הסכום הנתבע מסתכם ב 1-מיליארד ש"ח .התביעה מסתמכת על תביעה שהוגשה בחודש אפריל
 2004כנגד הנתבעות על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בחשד לקיום קרטל ,ותיאום מחירים
ביניהן בשנים .1994-1999
בנוסף ,בחודש נובמבר  2006הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תביעה
ייצוגית נוספת כנגד אמישראגז ושתי חברות גז נוספות .לטענת המבקשים ,אמישראגז ושתי
חברות הגז הנוספות לא מילאו את חובתן בביצוע בדיקות תקופתיות למוני הגז המותקנים בבתי
הצרכנים כפי שמתחייב כל מספר שנים של שימוש במונים האמורים .סכום התביעה כולה
מסתכם בכ 190-מליוני ש"ח.
כמו כן הוצאו על ידי שלטונות המס לאמישראגז צווים בגין שנים קודמות ,אשר לגביהם ערערה
אמישראגז לבית המשפט המחוזי שדחה את הערעור ובעקבותיו הגישה אמישראגז ערעור לבית
המשפט העליון .לאחר תאריך המאזן ,בחודש נובמבר  ,2006דחה בית המשפט העליון את ערעור
אמישראגז בקשר עם שומות המס לשנים  1988עד וכולל  .1990אמישראגז שוקלת הגשת בקשה
לדיון נוסף על החלטה זו .בנוסף בוחנת אמישראגז את השלכות פסק הדין גם לגבי השנים
שלאחר מכן.
להערכת הנהלת אמישראגז לא ניתן בשלב זה לאמוד את ההשפעה ,אם בכלל ,של ההליכים
האמורים ,לרבות החלטת בית המשפט העליון כאמור לעיל ,על עסקי אמישראגז.
השקעתה של הקבוצה באמישראגז מסתכמת ביום  30בספטמבר 2006 ,לסך של כ 141-מליוני ש"ח.

ב.

כנגד גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן  -גדות( ואחרים הוגשו מספר תביעות משפטיות בגין
נזק גוף ונזקי רכוש המסתכמות לכדי מאות מליוני ש"ח המתייחסות לפעילות גדות באזור נחל
הקישון )לפרטים ראה דוחות כספיים של גדות המפורסמים לציבור(.
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התחייבויות תלויות )המשך(
מרבית 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
בחלק מהתיקים ובמרבית התיקים טרם הוגשו מלוא חוות הדעת והתצהירים מטעם הצדדים.
מעבר לכך ,קיימות בתביעות האמורות מחלוקות עובדתיות קשות וכן קיימות עובדות רבות
הצריכות להכרעה 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 תחויב 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 בשנים קודמות מספר תביעות משפטיות ,לרבות בקשות להכרה בחלקן
כתובענות ייצוגיות ,אשר מסתכמות בסכומים מהותיים )מאות מליוני ש"ח( .התביעות מתייחסות
בחלקן לנושאים הבאים :אי חיבור ישובי פריפריה לרשתות הכבלים ,אי מילוי תנאי המועצה
לשידורי כבלים ושידורי לוויין באשר לשידורו של ערוץ מסויים ,וכן תביעות בנושא הפרה לכאורה
של זכויות יוצרים של מפיקים שונים והפרת הסכמים לרכישת זכויות שידור שונות ועוד .כמו כן,
בחודשים מאי ויוני  2006הוגשו שלוש בקשות לתביעות ייצוגיות כנגד מת"ב וכנגד הוט טלקום
בע"מ )חברה מוחזקת של מת"ב( ואחרים .תביעה אחת כנגד מת"ב מתייחסת לחוקיות חבילת
הבסיס למנויי הטלויזיה בכבלים אשר הוצעה על ידי מת"ב למינוייה החל משנות התשעים
המוקדמות .סכום התובענה מסתכם בכ 4.9-מיליארד ש"ח .התביעה כנגד הוט טלקום בע"מ
ואחרים מתייחסת לנזקים למינויי טלפוניה שנגרמו כתוצאה מבעיות תקשורת שחלו בחודש מאי
 .2006סכום התובענה מסתכם בכ 100-מליוני ש"ח .התביעה הנוספת נגד מת"ב ואחרים מתייחסת
לשידור פרסומות בניגוד להוראות משרד התקשורת ומועצה לשידורי כבלים ולווין .סכום התביעה
הינו כ 106-מליוני ש"ח.
לדעת הנהלת מת"ב ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,לא ניתן להעריך בשלב זה
את סיכויי התביעות הנ"ל ,ולפיכך לא נכללו הפרשות בגין מרבית התביעות בדוחות הכספיים של
מת"ב .לפרטים נוספים ,ראה באור  5לדוחות הכספיים של מת"ב המפורסמים לציבור.

ד.

כנגד הפניקס ,חברות מוחזקות שלה ואחרים הוגשו מספר תביעות משפטיות ,לרבות בקשות
להכרה בחלקן כתובענות ייצוגיות ואשר מסתכמות בסכומים מהותיים )מאות מליוני ש"ח(.
התביעות מתייחסות בחלקן לנושאים הבאים :סכומי ביטוח גבוהים שנגבו שלא כדין ,פיצויים
בעת מקרי ביטוח בסכומים מופחתים ועוד .בגין מרבית התביעות לא נכללו הפרשות בדוחות
הכספיים ובגין חלקן לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכויי התביעות .לפרטים נוספים ,ראה באור
 5לדוחות הכספיים של הפניקס המפורסמים לציבור.

ה.

בחודש מרס  2006הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברה מאוחדת  -דלק ישראל וכנגד
חברות דלק אחרות .לטענת המבקש ,הפרה דלק ישראל את חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ועשיית עושר שלא במשפט ,וזאת בכך שדלק ישראל
גבתה תוספת שירות מלאה מנכים בתחנות שבהן קיימות משאבות בתדלוק עצמי .המבקש תובע
מקבוצת הנתבעים כולה סך של כ 22-מליוני ש"ח )חלקה של דלק ישראל להערכת המבקש כ-
 (27%בגין הנזק הממוני וכן תובע בגין נזק בלתי ממוני פיצוי בלא הוכחת נזק ,בהתאם
לשיקול בית המשפט.
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התחייבויות תלויות )המשך(
להערכת הנהלת דלק ישראל ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,לאור השלב
המקדמי בו מצוי ההליך ,לא ניתן להעריך את סיכויי בקשת האישור ,אולם נראה כי לדלק ישראל
טענות הגנה טובות כנגד הבקשה וכנגד הסכום הנתבע מדלק בגינה .לפיכך ,לא נכללה בגינה
הפרשה בדוחות הכספיים.
ו.

לאחר תאריך המאזן הוגשו כנגד דלק ישראל ,צדדים שלישיים וכן כנגד המשנה למנכ"ל של דלק
ישראל  3בקשות לאישור תביעות כתובענות יצוגיות .לטענת המבקשים ,דלק ישראל יחד עם
הנתבעים הנוספים נהגו ,בין היתר ,בדרך של תרמית ,הטעיה ,רשלנות והפרת חובה חקוקה.
הבקשות והתביעות הנ"ל הוגשו בעקבות חקירה שמקיימת משטרת ישראל בנוגע למהילות דלקים
שנתגלו במספר תחנות תדלוק המשווקות דלקים של דלק ישראל ,ולאור נזקים אפשריים שונים
שנגרמו להם עקב כך .סכום הבקשות כולן מסתכם בכ 1,409-מליוני ש"ח.
להערכת הנהלת דלק ישראל ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,לאור השלב
המקדמי בו מצויות הבקשות ,לא ניתן להעריך את סיכויי ההליכים האמורים ,ולפיכך לא נכללה
הפרשה בגינם בדוחות הכספיים.

באור - :5

השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
א.

בהמשך למתואר בבאור 13ד') (1לדוחות השנתיים ,בתקופת הדוח ,התקשרו השותפים בקבוצת ים
תטיס בתוספת להסכם עם חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן  -חברת החשמל( לפיה ניתנה לחברת
החשמל אופציה לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי בתקופה עד תום שנת  ,2007במחיר שנקבע
בתוספת להסכם ,לרבות בגין כמויות נוספות שנרכשו החל מחודש יולי .2006

ב.

בתקופת הדוח התקשרה דלק מערכות אנרגיה בע"מ באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה שהוקמה
בארה"ב )להלן  -דמ"א ארה"ב( בהסכם לרכישת  83.49%מזכויות בשותפות מוגבלת הרשומה בארה"ב
בשם ) AriesOne Limited Partnershipלהלן  (AriesOne -העוסקת בחיפושים והפקת נפט וגז.
בתמורה לרכישת הזכויות כאמור שילמה דמ"א ארה"ב סך של כ 34-מליוני ש"ח .כמו כן ,התחייבה
דמ"א ארה"ב להשקיע סך של כ 2-מליון דולר בביצוע קידוחים על ידי .AriesOne
במסגרת ההסכם נושאת דמ"א ארה"ב )בגובה חלקה בשותפות( בהתחייבויות השותפות בגין עסקאות
הגנה על מחיר הנפט והגז שבוצעו על ידי השותפות קודם לרכישה )כ 80-מליוני ש"ח( .סכום עלות
הרכישה שיוחס להשקעות בנכסי גז ונפט בהתחשב בהתחייבות האמורה ,הסתכם לסך של כ114-
מליון ש"ח.

ג.

לאחר תאריך המאזן ,בחודש אוקטובר  ,2006נחתם הסכם בין דמ"א ארה"ב ו,Jay Petroleum L.L.F-
חברה בשליטת ) Isramco Inc.להלן  ,(Jay -מצד אחד ,לבין ) McCommons Oil Companyלהלן -
המוכרת( ,חברה אמריקאית העוסקת בתחום האנרגיה מצד שני .על פי ההסכם רכשו דמ"א ארה"ב
ו ,Jay-כל אחת מהן 50% ,מהזכות לחפש ולהפיק גז ו/או נפט בשטח מסויים בטקסס .בתמורה
לזכויות אמורות ,ישלמו דמ"א ארה"ב ו ,Jay-כל אחת מהן ,למוכרת סך של כ 1.2-מליון דולר.
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השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז )המשך(
ד.

כמתואר בבאור 13ז' לדוחות הכספיים השנתיים ,מחזיקה חברה מאוחדת )Delek Energy (Vietnam
) LLCלהלן  -דלק וייטנאם( ב 25%-מהזכויות בפרויקט לחיפושי נפט וגז מול חופי וייטנאם.

בתקופת הדוח הודיעה החברה האם של מפעילת הפרוייקט ) (Premier Oil PLCעל מציאת נפט וגז
במספר קידוחים בשדה  .DUAכמו כן ,בוצעו מספר קידוחים על מנת להעריך את הפוטנציאל של
מאגרי הנפט והגז .לאחר תאריך המאזן הודיעה החברה הנ"ל כי בוצעו מבחני הפקה בשני מאגרים
כאשר ממאגר המטרה היתה זרימת נפט בקצב קבוע של  5,543חביות נפט ליום בתוספת 6.76
מיליון רגל מעוקב של גז ליום .מפעילת הפרוייקט תבצע הערכת התוצאות והכנת דוח הערכת
המאגרים.
כמו כן ,לאחר תאריך המאזן ,בוצע קידוח בפרוספקט  ,BLACKBIRDהנמצא במרחק כ 21-ק"מ
דרומית מערבית מהקידוחים שבוצעו בשדה  .DUAבמסגרת הקידוח התגלו ארבעה מאגרים נושאי
נפט ,בהם בוצעו בדיקות באמצעות לוגים ונלקחו מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה .כעת
נעשות הכנות לביצוע מבחני הפקה במספר מאגרים.
חלקה של דלק וייטנאם בעלויות שנצברו בתקופת החשבון בגין הפרוייקט הנ"ל הסתכם לסך של
כ 39-מליון ש"ח והוא נכלל במאזן בסעיף "השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז" .סכום זה כולל
סך של כ 4-מליון ש"ח עלויות בגין רכישת זכויות לקבלת תמלוג על.
באור - :6

אגרות חוב
במהלך הרבעון השלישי של שנת  2006הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית ,אגרות חוב )סדרה י"א( ,בהיקף של
 468מליוני ש"ח ערך נקוב .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של
 5.4%אשר תשולם כל רבעון .קרן אגרות החוב תעמוד לפרעון בתשלום אחד בחודש יולי .2018
בנוסף ,לאחר תאריך המאזן ,בחודש נובמבר  ,2006הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית ,אגרות חוב )סדרה י"ב(,
בהיקף של כ 1.1-מיליארד ש"ח .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור
של  5.35%אשר תשולם כל שישה חודשים .קרן אגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים שווים בין
השנים  2015עד .2017
בחודש יולי  ,2006הנפיקה דלק נדל"ן לגופים מוסדיים כ 371-מליוני ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'(
בתמורה לכ 400-מליוני ש"ח .באשר לתנאי אגרות החוב ,ראה באור 9י'))(1א())(1ג( לדוחות השנתיים.

באור - :7

הון עצמי
א.

בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2006 ,הומרו  33,707,290אגרות חוב )סדרה א'(2
אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 36-מליוני ש"ח ב 91,897-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל
אחת של החברה 714,286 ,אגרות חוב )סדרה ב' (2אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 1-מליוני ש"ח
ב 1,949-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ו 217,949,887-אגרות חוב
)סדרה ה'( אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ 220-מליוני ש"ח ב 583,782-מניות רגילות בנות  1ש"ח
ערך נקוב כל אחת של החברה.

ב.

בתשעת החודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2006 ,מומשו  8,000כתבי אופציה )סדרה  (1ל-
 8,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה בתמורה כוללת של כ 3-מליוני
ש"ח ו 20,000-כתבי אופציה )סדרה  (3ל 20,000-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של
החברה בתמורה כוללת של כ 10-מליוני ש"ח.

ג.

לאחר ההמרות והמימושים כאמור מסתכם ההון המונפק והנפרע של החברה ב 11,635,932-מניות
רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת.
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הון עצמי )המשך(
ד.

ביום  29במרס 2006 ,הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 61-מליוני
ש"ח .הדיבידנד שולם בחודש מאי .2006

ה.

ביום  30במאי 2006 ,הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 150-מליוני ש"ח.
הדיבידנד שולם בחודש יולי .2006

ו.

ביום  30באוגוסט 2006 ,הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 250-מליוני ש"ח.
הדיבידנד שולם בחודש אוקטובר .2006

ז.

ביום  29בנובמבר 2006 ,הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 86-מליוני ש"ח.

מידע בדבר מגזרים עסקיים
א.

הכנסות בניכוי בלו ותמלוגים:

ל 3-החודשים שהסתיימו
ל 9-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2006
2005
2006
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות
נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק
בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת גז
ונפט
מגזרים אחרים

3,433

2,938

1,171

1,131

4,050

4,802

3,671

1,764

1,404

4,951

6,015
3,154
303
288

2,648
2,992
380
276

2,278
1,011
98
89

1,806
1,144
98
90

4,239
3,868
484
375

193
209

134
108

84
106

56
34

182
184

סך הכל בדוח רווח
והפסד

18,397

13,147

6,601

5,763

18,333
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מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(
ב.

תוצאות המגזר ):(1

ל 3-החודשים שהסתיימו
ל 9-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2006
2005
2006
2005
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים
65

פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות
132
נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק
544
בארה"ב
323
מגזר הרכב
53
מגזר הנדל"ן
49
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת גז
115
ונפט
23
מגזרים אחרים
)(73
התאמות )(2
סך הכל בדוח רווח
והפסד
) (1
) (2
באור - :9

1,231

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

67

11

30

46

82

70

40

144

327
292
124
52

133
102
17
12

285
112
29
18

501
380
155
68

73
7
)(12

52
18
)(23

30
2
) (1

95
9
)(65

1,012

392

545

1,333

מייצג את הרווח מפעולות של המגזר.
כולל הוצאות שלא יוחסו למגזרים.

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
א.

כללי
כאמור בבאור 3ה') ,(2לאחר תאריך המאזן הושלמה העסקה לרכישת  28.5%נוספים מהון המניות
המונפק והנפרע של הפניקס )להלן  -הרכישה הנוספת( .כתוצאה מהשלמת העסקה מחזיקה
הקבוצה בכ 61.5%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס ולפיכך ,בהתאם להנחיית רשות
ניירות ערך כללה הקבוצה נתוני פרופורמה בדוחות הכספיים.
דוחות כספיים פרופורמה כוללים את המאזן המאוחד פרופורמה ליום  30בספטמבר 2006 ,ואת
דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו בימים
 30בספטמבר 2006 ,ו 2005-ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2005 ,
דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות פעילות הקבוצה תחת
ההנחה שהקבוצה רכשה כ 61.5%-מההון המונפק והנפרע של הפניקס ביום  1בינואר) 2005 ,להלן
 יום הרכישה( ולא בתאריכים כפי שמתואר בבאור 3ה').(2המאזן המאוחד פרופורמה נערך על מנת לשקף את מצבה הכספי של הקבוצה ליום  30בספטמבר,
 2006אילו הרכישה הנוספת של מניות הפניקס ,כאמור לעיל ,בוצעה ביום  30בספטמבר.2006 ,
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ב.

הנחות ששימשו בהכנת דוחות כספיים פרופורמה
דוחות כספיים פרופורמה נערכו על בסיס הדוחות הכספיים של הקבוצה ושל הפניקס לתקופות
האמורות בסעיף א' לעיל .המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים
פרופורמה הינה כפי שמתוארת בבאור  2לעיל לדוחות הכספיים וכפי שמתוארת בסעיף ח' להלן
באשר לסעיפים העיקריים של עסקי הביטוח ,כפי שנכללה בדוחות הכספיים של הפניקס .בנוסף,
הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:
.1

הקבוצה שילמה ביום הרכישה את מלוא התמורה בגין רכישת מניות הפניקס בסך של
כ 1,800-מליוני ש"ח ,אשר מומן על ידי הלוואות רעיוניות שנלקחו על ידי הקבוצה.
ההלוואות הרעיונות צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של
 .5.5%הוצאות המימון הנובעות מההלוואות הרעיוניות כאמור נרשמו בדוחות רווח והפסד
מאוחדים פרופורמה החל מיום הרכישה.

.2

עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני שנוצר ברכישה הנוספת חושב ליום  30בספטמבר,
 2006והסתכם בכ 520-מליוני ש"ח .עודף עלות זה יוחס לנכסים והתחייבויות של הפניקס
ולמוניטין בהתבסס על ייחוס עודפי העלות שנעשה ברכישות הקודמות כמתואר בבאור
3ה') .(2סך עודפי העלות שנוצרו בגין כלל רכישות מניות הפניקס הסתכם בכ 966-מליוני
ש"ח ויוחס כדלקמן:
מליוני ש"ח
מדווחים
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
בביטוח חיים
יתרת שווי תיק ביטוח החיים הקיים
תיק ביטוח כללי קיים
השקעות בחברה כלולה ובנכסי
נדל"ן
מוניטין

102
402
50
28

תקופת ההפחתה
במקביל לניצול העתודה לסיכונים
יוצאים מן הכלל
 15שנים
 8שנים
במקביל למימוש ההשקעות

384
966

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה כוללים את הפחתת עודפי העלות שיוחסו לנכסי
הביטוח החל מיום הרכישה )בהתאם לשיעורים המפורטים לעיל( .מוניטין אשר נוצר
ברכישות האמורות לא הופחת.
.3

בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה אוחדו הדוחות הכספיים של חברת החזקות עד"ך
בע"מ אשר בעקבות רכישת הפניקס נוצרה לקבוצה שליטה בה.

עקב המגבלות החוקיות הרבות המוטלות על אפשרות השימוש בנכסי חברות ביטוח ,מכח חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א 1981-והתקנות שהותקנו על פיו ובהתחשב בייחודיות של
עסקי הביטוח ,השונים משמעותית מעסקי הקבוצה האחרים ואשר היקפם יחסית לעסקי הקבוצה
האחרים משמעותי ביותר וכן לאור כללי הדיווח המיוחדים לתחום זה שנקבעו מכוח התקנות,
הוצגה פעילות הביטוח כמכלול נפרד )"עסקי ביטוח"( בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ג.

מאזן מאוחד פרופורמה
ליום
 30בספטמבר
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח
מדווחים

נכסי עסקים כלליים
רכוש שוטף

1,314
924
2,681
536
1,466
85

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

7,006
השקעות ,הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
מקרקעין להשכרה
מקרקעין לבניה
הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך
השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז

2,562
2,359
457
738
926
7,042

רכוש קבוע ,נטו

3,102

רכוש אחר והוצאות נדחות ,נטו

753

נכסי עסקי ביטוח
637
23,244
518
2,445
2,235

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות
רכוש קבוע
סכומים לקבל
הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר

29,079
46,982
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ג.

מאזן מאוחד פרופורמה )המשך(

ליום
 30בספטמבר
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח
מדווחים

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

3,383
1,904
776
250
6,313

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדות
אגרות חוב אחרות
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
מסים נדחים
התחייבויות אחרות

5,791
8
310
2,117
13
634
298
9,171

התחייבויות עסקי ביטוח
עתודות ביטוח ותביעות תלויות
התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות אחרות

24,886
882
698
26,466

זכויות המיעוט

1,774

הון עצמי

3,258
46,982
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ד.

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה

עסקים כלליים
הכנסות
בניכוי  -בלו ותמלוגים

ל 3-החודשים שהסתיימו
ל 9-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2006
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

20,017
1,619
18,398
16,140

(* 14,682
(* 1,517
13,165
(* 11,260

7,155
554
6,601
5,862

(* 6,305
(* 542
5,763
(* 4,897

20,365
2,014
18,351
15,814

2,258

1,905

739

866

2,537

695
332
1,231
484
747

632
258
1,015
558
457

234
113
392
135
257

224
97
545
260
285

861
340
1,336
734
602

633
18
1,398
335

130
240
827
249

8
11
276
102

18
68
371
151

139
245
986
342

1,063

578

174

220

644

חלק הקבוצה ברווחי חברות
ושותפויות כלולות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות
מאוחדות ,נטו
רווח נקי מעסקים כלליים
עסקי ביטוח
רווח מעסקי ביטוח
הכנסות )הפסדים( מהשקעות
ואחרות שלא נכללו בעסקי
ביטוח
הוצאות הנהלה וכלליות שלא
נכללו בעסקי ביטוח ואחרות
חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי(
חברות כלולות
חלק המיעוט ברווחים
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח נקי מעסקי ביטוח

354

44

84

15

104

)(272
1,145

)(184
438

)(84
174

)(50
185

)(221
527

296

375

137

137

406

10

5

4

)(17

27

34

32

8

11

52

18
)(90
200
101
99

8
)(105
251
153
98

2
)(36
99
52
47

)( 1
)(26
82
47
35

9
)(118
272
163
109

רווח נקי כולל

1,244

536

221

220

636

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 ,נטו
הכנסות אחרות ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח לאחר מסים על ההכנסה
מעסקים כלליים

*( סווג מחדש.
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ה.

פרוטים עיקריים לנתוני עסקי הביטוח
ליום
 30בספטמבר
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח
מדווחים
.1

השקעות
17,385
5,282
577

ניירות ערך
הלוואות ופקדונות בבנקים
השקעות אחרות

23,244
.2

עתודות ביטוח ותביעות תלויות
ביטוח חיים
עתודות ביטוח
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
תביעות תלויות

20,103
173
82

סך הכל ביטוח חיים

20,358

ביטוח כללי

.3

עתודה לסיכונים שטרם חלפו
תביעות תלויות

968
3,560

סך הכל ביטוח כללי

4,528

סך הכל עתודות ותביעות תלויות

24,886

נכסים והתחייבויות במסגרת עסקי הביטוח כוללים
סכומי השקעות והתחייבויות במסגרת עסקי
ביטוח חיים

20,580
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(

 .4דוחות עסקי ביטוח מתומצתים

לתשעה חודשים שהסתיימו לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2006
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

ביטוח חיים
פרמיות בניכוי ביטוח משנה
הכנסות מהשקעות

1,844
975

1,728
1,672

608
352

574
897

2,318
1,964

פרמיה והכנסות מהשקעות
תביעות ששולמו ותלויות בניכוי
ביטוח משנה

2,819

3,400

960

1,471

4,282

)(916

)(855

)(306

)(291

)(1,130

1,903
)(1,362

2,545
)(1,833

654
)(480

1,180
)(935

3,152
)(2,294

)(8

)(5

)(2

)(2

)(11

533

707

172

243

847

354
11

323
27

115
-

96
2

433
30

הפחתת הוצאות רכישת תיקי
ביטוח
תוצאות ביטוח משנה

168

357

57

145

384

6
5

6
11

3
1

2
5

8
14

רווח

157

340

53

138

362

עודף הכנסות מעל תביעות
עלייה בעתודות הביטוח ,נטו
עלייה בעתודה לסיכונים יוצאים
מן הכלל
דמי עמלה נטו והוצאות הנהלה
וכלליות ,נטו
ירידה בהוצאות רכישה נדחות

ביטוח כללי
דמי ביטוח בניכוי ביטוח
משנה
ירידה )עלייה( בעתודה לסיכונים
שטרם חלפו ,נטו

1,364

1,353

387

357

1,710

)(73

)(14

46

71

57

דמי ביטוח שהורווחו בשייר
הכנסות מהשקעות

1,291
133

1,339
154

433
47

428
68

1,767
192

סך הכנסות
תביעות ששולמו ותלויות בניכוי
ביטוח משנה

1,424

1,493

480

496

1,959

)(900

)(1,057

)(262

)(352

)(1,386

עודף הכנסות על תביעות
דמי עמלה נטו והוצאות הנהלה
וכלליות ,נטו
ירידה )עלייה( בהוצאות רכישה
נדחות

524

436

218

144

573

404

422

129

133

544

)(19

)(21

5

12

)(15

רווח )הפסד(

139

35

84

)(1

44

סך הכל רווח מעסקי ביטוח

296

375

137

137

406
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ו.

הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח
להלן נתונים בדבר הונה של פניקס ביטוח על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )הון עצמי
מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח ,1998-על תיקונן משנת ) 2004להלן  -התקנות(
ליום  30בספטמבר 2006
הון ראשוני
הון עצמי
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים
הסכום הקיים בהתאם לתקנות )(1
הסכום המינימלי הנדרש בהתאם לתקנות )(2

1,451
1,136

967
76

(3) 315

891

) (1

כולל כתבי התחייבות נדחים הנחשבים להון משני על פי התקנות בסך של  483מליוני ש"ח.

) (2

סכום ההון העצמי הנדרש כולל ,בין היתר ,דרישות הון בגין:
ליום
 30בספטמבר
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח
מדווחים
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובריאות
חברה מנהלת של קרן פנסיה
נכסים לא מוכרים כהגדרתם בתקנות )בעיקר הלוואות(

659
8
93
759

) (3

חלוקת דיבידנד מעודפי הון כפופה גם לדרישות נזילות ,עמידה בתקנות דרכי השקעה
ועמידה במגבלות על פי היתר השליטה שניתן לקבוצה .על פי היתר זה ,לא יחולקו יותר
מ 50% -מהרווחים השנתיים של הפניקס כדיבידנד למשך  3שנים ממועד מתן ההיתר.
מגבלה זו תחול רק אם ההון העצמי של הפניקס ביטוח יפחת מ 120%-מההון העצמי על פי
הוראות חוק הפיקוח על הביטוח ,או על פי כל תקנה או דין אחר שיבוא במקומן.
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ז.

מידע בדבר מגזרים עסקיים פרופורמה
.1

הכנסות בניכוי בלו ותמלוגים
ל 3-החודשים שהסתיימו
ל 9-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2006
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות
נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק
בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר עסקי הביטוח *(
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת גז
ונפט
מגזרים אחרים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

3,433

2,938

1,171

1,131

4,050

4,802

3,671

1,764

1,404

4,951

6,015
3,154
3,136
303
288

2,648
2,992
3,067
380
276

2,278
1,011
1,041
98
89

1,806
1,144
1,002
98
90

4,239
3,868
4,085
484
375

193
209

134
108

84
106

56
34

182
184

21,533

16,214

7,642

6,765

22,418

*(

מייצג פרמיות ביטוח שהורווחו בשייר העצמי בביטוח חיים ובביטוח כללי.

.2

תוצאות המגזר *(:
ל 9-החודשים שהסתיימו
ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2005
2006
2005
2006
בלתי מבוקר
מליוני ש"ח מדווחים

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2005
מבוקר

פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות
נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק
בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר עסקי הביטוח ***(
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת גז
ונפט
מגזרים אחרים
התאמות **(

65

67

11

30

46

132

82

70

40

144

544
323
272
53
49

327
292
348
124
52

133
102
133
17
12

285
112
109
29
18

501
380
381
155
68

115
23
)(73

73
7
)(12

52
18
)(23

30
2
) (1

95
9
)(65

סך הכל בדוח רווח
והפסד

1,503

1,360

525

654

1,714

מייצג את הרווח מפעולות של המגזר.
*(
**( כולל הוצאות שלא יוחסו למגזרים.
***( כולל רווח מעסקי ביטוח וכן הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות והכנסות אחרות של
הפניקס ,שלא נכללו בעסקי ביטוח.
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דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה )המשך(
ח.

עיקרי המדיניות החשבונאית המתייחסת לסעיפים עיקריים של עסקי הביטוח
הדוחות הכספיים של עסקי הביטוח ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות ,הדיווח והעריכה
אשר נקבעו על -פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ) פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח 1998-והתקנות
שהותקנו על פיו ובכללן תקנות פרטי דין וחשבון וחוזר המפקח על הביטוח הכולל הוראות בדבר
הדיווחים הכספים של חברות הביטוח ומחיל את התקן הבינלאומי בחשבונות בנושא הביטוח
).(IFRS 4 - INSURANCE CONTRACTS
.1

נכסים בלתי סחירים
נכסים בלתי סחירים ,למעט נכסים כאמור המוחזקים כנגד התחייבויות של פוליסות
המשתתפות ברווחי ההשקעה ,נכללו במאזן לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך
המאזן ,בהתאם לתנאי ההתקשרות .כאשר ההשקעה הנומינלית בנכסים מובטחת לפניקס,
גם אם היא גבוהה מהערך המותאם למדד ,מוצגות ההשקעות לפי ערכן הנומינלי.

.2

.3

השקעות בניירות ערך
א(

אגרות חוב בלתי סחירות המוחזקות כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה נכללו
לפי שוויין ההוגן כאמור בסעיף  1לעיל .יתר אגרות החוב הבלתי סחירות מוצגות
לפי סכום הקרן בצירוף הפרמיה או בניכוי הניכיון שטרם הופחת ובצרוף ריבית
שנצברה עד לתאריך הדוח הכספי ,הכל בערכם המותאם לפי תנאי ההנפקה.

ב(

אגרות חוב סחירות מוצגות לפי שווי השוק לתאריך המאזן.

ג(

מניות וכתבי אופציה סחירים מוצגים לפי שווי שוק לתאריך המאזן.

ד(

תעודות השתתפות בקרנות נאמנות מוצגות לפי ערכי הפדיון לתאריך המאזן.

ה(

מניות בלתי סחירות ,קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות המוחזקות
כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה נכללו לפי שוויין ההוגן כאמור בסעיף 1
לעיל .יתר המניות הבלתי סחירות ,קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות
נכללו לפי העלות ,ובמקרים של ירידת ערך שלדעת ההנהלה אינה בעלת אופי זמני,
נכללה הפרשה לירידת ערך.

ו(

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נובעים מעסקאות הגנה על נכסים והתחייבויות
קיימים מוצגים במאזן על פי שוויים ההוגן .שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח
והפסד באופן שוטף .השווי ההוגן של נכסים פיננסים נגזרים נקבע בהתאם לשווי
השוק שלהם .בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון מוצגים המכשירים הפיננסיים
הנגזרים ,נטו ,שבידי חברות הביטוח בסעיף ניירות ערך.

הלוואות ופקדונות
הלוואות ופקדונות המוחזקים כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה נכללו לפי שוויין
ההוגן כאמור בסעיף  1לעיל .יתר ההלוואות והפקדונות נכללו על פי ערכם המקורי
בתוספת הכנסות שנצברו לתאריך הדוחות הכספיים .ההלוואות מוצגות בניכוי הפרשה
לחובות מסופקים.
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.4

השקעות בחברות מוחזקות
השקעות בחברות מוחזקות מוצגות על בסיס שווין המאזני.

.5

.6

מקרקעין להשכרה ,בנייני משרדים ורכוש קבוע אחר
א(

מקרקעין להשכרה ובנייני משרדים נכללו בחלקם לפי העלות ,בניכוי פחת נצבר,
ובחלקם בהתאם להערכות שנקבעו ע"י שמאי מקרקעין שהאחרונה שבהם ליום 31
בדצמבר .2005 ,במידה וסכום הערכה מחדש שנקבעה על ידי שמאי מקרקעין עולה
על העלות המותאמת נזקף העודף בניכוי המס המתייחס לקרן ההון .במידה וסכום
ההערכה נמוך מערך הנכס בספרים קוזז ההפרש מקרן הון שנוצרה קודם לכן במידה
ונוצרה )ראה סעיף  13להלן( ,ובגין היתרה נכללת בדוח רווח והפסד הפרשה לירידת
ערך בהתאם לתקן  15של המוסד לתקינה חשבונאית.
בנינים המשמשים בחלקם להשכרה ובחלקם למשרדי החברות ,הוצגו בסעיף
מקרקעין להשכרה או בסעיף רכוש קבוע בהתאם לשימוש בהם.

ב(

רכוש קבוע אחר נכלל לפי העלות בניכוי פחת נצבר.

ג(

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הפחת השווה על פני תקופת חוזי השכירות,
שהיא קצרה מתקופת החיים המשוערת של השיפורים.

ד(

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים הנחשבים כמספיקים להפחתת
הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.

מבנים בהקמה
המבנים בהקמה מוצגים לפי העלות בניכוי הפרשה לירידת ערך בהתאם לתקן  15של
המוסד לתקינה חשבונאית .העלות כוללת את העלות הישירה של קרקע ,חומרים ,שכר
עבודה ,קבלני משנה ,עלויות ישירות אחרות ועלויות אשראי הנובעות מההשקעה בהקמת
הבניינים במידה ועומדים בהגדרות תקן חשבונאות מספר ) 3היוון עלויות אשראי( .כמו כן,
מהוונות עלויות ניהול ומכירה הניתנות לזיהוי ברור ובלעדי עם הפרוייקט ספציפית.
העלויות המהוונות נזקפו להוצאות יחד עם העלויות האחרות של הפרוייקט ,בעת ההכרה
בהכנסה.

.7

יצירות אומנות
השקעה ביצירות אמנות מוצגת לפי עלות ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי
זמני וזאת על פי הערכת הנהלת החברה ובהתאם לתקן  15של המוסד לתקינה חשבונאית.

.8

הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר
א(

הוצאות רכישה בביטוח חיים ,בביטוח כללי ובביטוח מפני מחלות ואישפוז  -ראה
סעיפים )10ז( ו)11-ו( להלן.

ב(

הפרשים מקוריים ומוניטין
(1

הפרשים מקוריים שנוצרו ברכישת חברת הדר ,המיוחסים לשווי תיקי ביטוח
החיים של הדר והוצאות בגין רכישת תיקי ביטוח חיים ,מופחתים בשיעורים
שנתיים שווים על פני תקופה של  10שנים ,אשר להערכת הנהלת הפניקס
משקפת את תקופת החיים הממוצעת של הפוליסות.
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שיעור ההפחתה הנ"ל כפוף לבחינה מחדש ,מדי שנה ,של ערך תיק ביטוח
החיים בהתחשב בתקופת החיים המשוערת של יתרת התיק שהייתה קיימת
בעת הרכישה.

ג(
.9

.10

(2

הפרשים מקוריים שנוצרו ברכישת סוכנויות ביטוח ,המיוחסים בעיקרם
לתיקי עמלות ,מופחתים על בסיס אורך החיים הצפוי של תיקי העמלות
ומשתנים בהתאם לשימור התיק .הפניקס בוחנת באופן תקופתי את יתרת
אורך החיים הצפוי ומתאימה את קצב ההפחתה בהתאם.

(3

הפרשים מקורים ברכישת חברות מוחזקות שאינם מיוחסים לנכסים
והתחייבויות )מוגדרים כמוניטין( הופחתו עד ליום  31בדצמבר 2005 ,על פי
אורך תקופת ההנאה הכלכלית הצפויה מהם )בעיקר .(10%

הוצאות הנפקת כתבי התחייבות נדחים בפניקס הופחתו לפי שיטת הריבית על פני
התקופה ממועד הנפקת כתב ההתחייבות ועד למועד פדיונו.

הפרשה לחובות מסופקים
א(

הפרשה בגין פרמיות לגבייה ,הלוואות וחובות אחרים מחושבת באופן ספציפי בגין
חובות שלדעת הנהלת הפניקס גבייתם מוטלת בספק.

ב(

בגין חובות מבטחי משנה ,ראה סעיף  12להלן.

עסקי ביטוח חיים
א(

פרמיות בביטוח חיים ,לרבות פרמיות חסכון ,נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן.
ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה או באופן יזום על ידי
הפניקס עקב פיגורים בתשלום ,הכל בהתאם לסוג הפוליסה ובכפוף להוראות כל דין.

ב(

פרעון פוליסות נזקף בהגיע זמן הפרעון.
קצבאות נזקפות בהגיע זמן תשלומן.
פדיונות נזקפים בעת התשלום.
מקרי מוות נזקפים עם היוודע הדבר לפניקס.

ג(

עתודות ביטוח חיים ,חלקם של מבטחי המשנה בהן וכן בחינת נאותות יחוס
הוצאות הרכישה הנדחות בביטוח חיים לרווחים העתידיים בביטוח חיים )ראה סעיף
ז' להלן( ,מבוצעים על ידי האקטוארים של הפניקס וחברת הבת הדר ,מר אריה
וירצבורגר שהינו נושא משרה בפניקס וגב' מימי פרנקל עובדת הפניקס .האקטוארים
הצהירו כי סכומים אלו חושבו על סמך בסיסי הנתונים של החברות ,לפי שיטות
אקטואריות מקובלות בישראל ,ובהתאם לנתונים ששימשו את החברות בתוכניות
הביטוח השונות ,הכל באופן עקבי לתקופות קודמות .בחישוביהם התחשבו
האקטוארים בנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג
הביטוח ,סכום הביטוח וכו'.
בגין ביטוחי סיעוד קולקטיבים מחושבת עתודה אקטוארית הכוללת הפרשה להפסד
צפוי והפרשה להשתתפות ברווחים .במקרה שקיים קולקטיב שבגינו צפוי הפסד
בעתיד נכללת בדוחות הכספיים הפרשה על בסיס אקטוארי בגין אותו הפסד צפוי.
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ד(

עתודות ביטוח חיים המתייחסות לפוליסות הצמודות למדד חצי שנתי )יוני(
וההשקעות החופפות להן הוצגו לפי המדד האחרון הידוע לתאריך המאזן ,בהתאם
להוראות המפקח על הביטוח.
הצגה זו אינה מייצגת את סכום ההתחייבויות החוזיות של הפניקס לגבי פוליסות
אלו ואין לה השפעה על התוצאות העסקיות.

ה(

עתודה בגין ביטוח חיים קבוצתי חושבה בהתאם לתקנות הפקוח על עסקי ביטוח
)ביטוח חיים קבוצתי( ,התשנ"ג .1993-העתודה כוללת ,בין היתר ,הפרשה בגין
השתתפות ברווחים שנצברה למבוטחים כאשר בסעיף "השתתפות ברווחים בביטוח
חיים קבוצתי" בדוח העסקים מוצגים התשלומים שהוחזרו בפועל למבוטחים.
בחודש אפריל  2005פרסם המפקח על הביטוח נייר עמדה ,בנושא הלימות העתודות
לפוליסות ביטוח חיים מסוג קיצבה .בחודש אוקטובר  2005שלח אקטואר האוצר
מכתב למנהלי החברות ,בו ציין כי יישום נייר העמדה וביצוע ההפרשה בהתאם
ללוחות התמותה הכלולים בו ,יחולו מהרבעון הראשון של שנת  2006וכי בכוונתו
לעדכן מעת לעת את אופן חישוב העתודה ופריסתה.
בהמשך לנייר העמדה האמור פרסם המפקח על הביטוח בחודש יולי  ,2006טיוטת
חוזר בדבר חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים .במסגרת טיוטת
החוזר נקבעה ,בין השאר ,שיטת השלמת העתודות לתשלום קצבה עבור פוליסות
שבגינן משולמות גמלאות ועבור פוליסות שנמצאות בתקופת החיסכון שלהן .כמו כן
נקבע כי ההנחות לקביעת השלמת העתודות לתשלום קצבה ,יוגשו בכתב למפקח על
הביטוח בכל שנה בצירוף נימוקים להצדקתן .לעניין זה נקבעו הוראות מעבר ,לפיהן
רשאי מבטח ,לצורך החישוב הנ"ל בדוחות כספיים לשנת  ,2006להשתמש בהנחות
בטיוטת החוזר ,מבלי להגישן בכתב למפקח על הביטוח .בין חברות הביטוח למפקח
על הביטוח מתקיימים דיונים בנושא.
בהתאם להחלטת הנהלת הפניקס ביטוח ובהתאם להערכת אקטואר הפניקס ביטוח
שנסמכה על נייר העמדה וטיוטת חוזר האוצר ,בוצעה בתקופת הדוח ,הפרשה מלאה
בגין התחייבויות בפוליסות שבגינן משולמות גמלאות והפרשה נוספת בגין
התחייבויות בפוליסות שנמצאות בתקופת החסכון שלהן ,אשר נפרסת על פני
התקופה הממוצעת עד לתשלום הגמלאות של התיק בפניקס המוערכת בחמש עשרה
שנים.
כתוצאה מהאמור לעיל ,קטן הרווח מעסקי ביטוח חיים והרווח לפני מסים על
ההכנסה מעסקי ביטוח לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר 2006 ,בסך של כ 18-מליוני ש"ח ו 11-מיליוני ש"ח ,בהתאמה .הרווח הנקי
מעסקי ביטוח קטן בסך של כ 11-מליוני ש"ח ו 6-מיליוני ש"ח ,בהתאמה.

ו(

העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים מחושבת בשיעורים מסכום
הביטוח בסיכון.
משרד המפקח על הביטוח העביר בשנת  2002לחברות הביטוח טיוטת תקנות בקשר
להפרשה לקרן לסיכונים מיוחדים בביטוח חיים המבוססת על העקרונות שהוסכמו
ביניהם כמפורט להלן:
חברת ביטוח תחזיק עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים בשיעור של
 0.2%מהסכום בסיכון בשייר עצמי .חברות ביטוח אשר שיעור ההפרשה שלהן
לעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל ליום  31בדצמבר  ,2001נמוך מהשיעור האמור,
נדרשות להשלימה בחלקים שווים על פני שתיים עשרה שנות דוח .הפרשה בגין
השינוי בסכום בסיכון בשייר עצמי לבין שנת דוח לקודמתה ,החל מיום  1בינואר,
 ,2002תבוצע בחלקים שווים על פני שמונה שנות דוח .ניתן לשחרר כספים
מהעתודה ,בתנאי שסכום העתודה גבוה מ 0.25% -מהסכום בסיכון בשייר עצמי.
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סכום העתודה הנוכחי של הפניקס ושל החברה הבת שלה נמוך מ 0.2% -מהסכום
בסיכון בשייר עצמי .החברה וחברת הבת הפרישו במהלך תקופת הדוח את סכום
הפריסה הנדרש.
ז(

הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שנמכרו החל מיום  1בינואר 1999 ,חושבו לפי
שיטת ה DAC-על פי כללים שנקבעו בתקנות פרטי דין וחשבון )להלן  -הכללים
החדשים( .על פי הכללים החדשים הנ"ל ה DAC -כולל עמלות לסוכנים ומפקחי
רכישה והוצאות אחרות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות ,לרבות חלק מהוצאות
הנהלה וכלליות .על-פי כללים אלו מופחת ה DAC-בשיעורים שווים על פני תקופת
הפוליסה ,אך לא יותר מ 15-שנה .הוצאות הרכישה הנדחות המתייחסות לפוליסות
שבוטלו נמחקות במועד הביטול.
הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום  31בדצמבר 1998 ,ממשיכות
להיכלל על בסיס "ניכוי הצילמר" לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון
בהתאם לתוכניות הביטוח השונות.
החברה בודקת כי השווי המהוון של הרווחים העתידיים מפוליסות ביטוח חיים
עולים על סכום הוצאות הרכישה הנדחות.

ח(

תביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן מחושבות באופן פרטני ,בהתאם
להערכת מומחי הפניקס על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח.
ההפרשה לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אי כושר עבודה ובביטוח סיעודי,
נכללו בעתודות הביטוח.
החל מיום  1בינואר 2006 ,הפניקס ביטוח מיישמת את הנחיות המפקח על הביטוח
בנוגע לתוספת הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות לגבי הערכת תביעות
תלויות בגין פוליסות ביטוח חיים.

.11

ט(

החברה הבת הדר קשורה בהסכמי ביטוח משנה מסוג MODIFIED LIFE
) REINSURANCEלהלן  -מוד-רי( עם חברות ביטוח מחו"ל המשתתפות בחלק
מפוליסות ביטוח החיים .תוצאות המוד-רי מוצגות בסעיף נפרד בדוח עסקי ביטוח
חיים מאוחד .בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון ,נפרסות מלוא העמלות ,כולל
עמלת המשנה העודפת ,המתקבלת ממבטחי המשנה בגין פוליסות שהופקו החל
מיום  1בינואר ,1999 ,בהתאם לפריסת הוצאות הרכישה הנדחות.

י(

דמי הניהול המוצגים בדוח עסקי ביטוח חיים מחושבים בהתאם להנחיות המפקח
על הביטוח )נוהל חישוב תשואה בפוליסות משתתפות ברווחים( על בסיס התשואה
והיתרות החודשיות של עתודות הביטוח.

יא(

מענקים המשולמים לעובדים על בסיס היקפי תפוקה ,נכללו בסעיף הוצאות הנהלה
וכלליות.

עסקי ביטוח כללי
א(

פרמיות ודמים )"דמי ביטוח"( נרשמים כהכנסות בשנת תחילת הפוליסה ומתייחסים
בעיקרם לתקופת ביטוח של שנה .בענף ביטוח רכב חובה ,הואיל וכניסת הביטוח
לתוקף מותנית בתשלום דמי הביטוח ,נזקפים דמי הביטוח לאחר תשלום דמי
הביטוח .בענפים ביטוח מחלות ואישפוז ,ימי ,קבלנים ,ימי מחלה ונסיעות לחו"ל
נרשמים דמי הביטוח על בסיס חודשי או יומי.
חלק דמי הביטוח המתייחס לתקופה שלאחר תאריך המאזן נזקף לעתודה לסיכונים
שטרם חלפו ,ראה סעיף ב' להלן.
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דמי ביטוח מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן או דמי ביטוח
המתייחסים לתקופה העולה על שנה ,נרשמים כהכנסות מראש.
דוחות התפוקה החודשיים ,בעיקר בענפי רכוש ודירות ,כוללים חידושים אוטומטיים
של פוליסות שמועד החידוש שלהם הגיע .ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן
לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי פוליסות ,ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי פרעון
דמי הביטוח ,בכפוף להוראות כל דין.
ב(

העתודה לסיכונים שטרם חלפו ,הוצאות רכישה נדחות ותביעות תלויות ,לרבות
חלקם של מבטחי המשנה בהן ,חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח
)דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,התשמ"ה) 1984-להלן -
תקנות חישוב הפרשות בביטוח כללי( והוצגו בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון
וההבהרות להן.
העתודה לסיכונים שטרם חלפו משקפת את מרכיב דמי הביטוח המתייחס לתקופה
שלאחר תאריך המאזן )פרמיה שטרם הורווחה( על פי כללים חשבונאיים מקובלים.
עתודות אלו אינן משקפות את ההתחייבות האקטוארית של הסיכונים שטרם חלפו.
יחד עם זאת העתודות בענפי רכב רכוש ומקיף דירות ובתי עסק כוללות במידת
הצורך הפרשות לפרמיה שאינה מכסה את העלות הצפויה של התביעות )להלן
פרמיה בחסר( המחושבות בהתאם למודל שנקבע בתקנות חישוב הפרשות בביטוח
כללי .כמו כן ,נערכות הפרשות לפרמיה בחסר בענפי ביטוח בריאות על בסיס
הערכה אקטוארית.

ג(

תביעות תלויות בניכוי חלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית,
למעט ענפים מסוימים.
בהתאם לתקנות חישוב הפרשות בביטוח כללי אין להכיר בעודף ההכנסות על
ההוצאות בניכוי ההפרשות )להלן  -הצבירה( בענפים עם זנב תביעות ארוך )ענפים
בהם הזמן הנדרש למתן הודעה על קרות הנזק ו/או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו,
עשוי לארוך מספר שנים( ,כגון בענפי רכב חובה וחבויות אחרות ,לפני סיום השנה
השלישית ממועד שנת הפקת הפוליסות ,כשהם מחושבים על פי הקבוע בתקנות.
הצבירה שנרשמת בגין העודף נכללת בסעיף תביעות תלויות והגרעון נזקף כהוצאה.
בענפים בהם העתודות מחושבות בשיטת עודף הכנסות על הוצאות ,העתודה
האקטוארית בדוחות הכספיים לאותן שנים לא תפחת מעתודת עודף הכנסות על
הוצאות.
החל מיום  1בינואר 2006 ,הפניקס ביטוח מיישמת את הנחיות המפקח על הביטוח
בנוגע לתוספת הפרשה להוצאות עקיפות ליישוב תביעות לגבי הערכת תביעות
תלויות בגין פוליסות בביטוח כללי המונפקות החל מתאריך זה.

ד(

העתודה בגין ביטוח בריאות פרט כגון הוצאות רפואיות והשתלות איברים מחושבת
על בסיס אקטוארי.
בגין ביטוחי בריאות קולקטיבים מחושבת עתודה אקטוארית הכוללת הפרשה
להפסד צפוי והפרשה להשתתפות ברווחים .במקרה שקיים קולקטיב שבגינו צפוי
הפסד בעתיד נכללת בדוחות הכספיים הפרשה על בסיס אקטוארי בגין אותו הפסד
צפוי.
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.12

ה(

בביטוחי שיניים קולקטיביים נעשית הערכה אקטוארית לגבי הרווח או ההפסד
הכולל הצפוי מכל קולקטיב בנפרד.

ו(

(1

חלק העמלה ששולמה והוצאות רכישה אחרות המתייחס לפרמיה שטרם
הורווחה מועבר לשנה הבאה כהוצאות רכישה נדחות .הוצאות אלו מחושבות
לפי השיעורים בפועל או לפי שיעורים תקניים לכל ענף בנפרד לפי הנמוך
שבהם ,בהתאם לתקנות כאמור בסעיף )11א( לעיל ונזקפות לדוחות עסקי
ביטוח כללי בהתאם לתקופת הפוליסות.

(2

החל מיום  1בינואר 2005 ,מיושמות הנחיות המפקח על הביטוח לחישוב
הוצאות רכישה נדחות בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז )להלן  -ה(DAC-
הנמכרות החל מיום  1בינואר .2005 ,על-פי הכללים הנ"ל ,ה DAC -מחושב
בהתאם לכללים שנקבעו לגבי  DACבביטוח חיים )ראה סעיף 10ז' לעיל(
ומופחת בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסה ,ואולם בפוליסות שתקופת
הביטוח בהן ארוכה משש שנים ,ניתן להפחית את ה DAC -לתקופה קצרה
יותר ובלבד שלא תפחת משש שנים.

ז(

עסקים המתקבלים מהפול ,מחברות ביטוח אחרות וסוכנויות חיתום נכללים לפי
חשבונות המתקבלים עד לתאריך המאזן בתוספת הפרשות לפי העניין ,והכל בהתאם
לשיעור השתתפות הפניקס בהם.

ח(

הכנסות מהשקעות מיוחסות לענפים השונים בהתאם ליחס הקיים של יתרת פתיחה
של תביעות תלויות ועתודות הביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת מחצית
מסך דמי הביטוח בניכוי התביעות וההוצאות המשולמות במהלך תקופת הדיווח.

ט(

הוצאות הנהלה וכלליות נזקפות בין ענפי הביטוח הכללי על פי מודל המתחשב
בהיקפי התפוקה והתביעות על פי חוזר המפקח.

י(

עתודה בגין ביטוח בריאות קבוצתי כוללת ,בין היתר ,הפרשה בגין השתתפות
ברווחים שנצברה למבוטחים .כאשר הסכומים מוחזרים למבוטחים מנוכה הסכום
שמוחזר מסעיף "דמי ביטוח".

יא(

שיבובים נכללים כהקטנת התביעות ששולמו במועד קבלתם .כמו כן ,נלקחים
השיבובים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות ההערכות האקטואריות של
התביעות התלויות .בענפים שאינם סטטיסטיים נלקחים השיבובים בחשבון בעת
הערכת הסיכון הכוללת בתיקי התביעה על בסיס פרטני .שרידים בעיקר של כלי רכב
נרשמים כהקטנה של עלות התביעות על בסיס הצפי למימושם.

ביטוח משנה
א(

בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון ,התחייבויות מבטחי המשנה לתאריך המאזן בגין
חלקם בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקים,
בהתאם להערכת ההנהלת הפניקס )ראה ב' להלן( מוצגות בנפרד במאזן ,בסעיף
סכומים לקבל.

ב(

הפניקס מבצעת הפרשות לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם
מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות .בנוסף ,בגין חלקם של מבטחי
המשנה בתביעות התלויות ובעתודות הביטוח מתחשבת הפניקס ,בין היתר,
בהערכת אפשרות הגביה ממבטחי המשנה ,כאשר חלקם של מבטחי המשנה כאמור
מחושב על בסיס אקטוארי .חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים מחושב
בהתאם להמלצת האקטואר המביאה בחשבון את כלל גורמי הסיכון .כאשר מבטחי
משנה נקלעים לקשיים ,הם עשויים להעלות טיעונים שונים הנוגעים להכרה בחוב.
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במקרים אלו מתחשבת הפניקס בעת עריכת ההפרשות בנכונות מבטחי המשנה
להגיע להסכמי "חתך" ).(cut off
ג(

.13

"חשיפה למבטח משנה"  -חלקו של מבטח המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות
התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי סכום כתבי האשראי שנתקבלו ממבטח המשנה
כערבות להתחייבויותיו ובתוספת )בניכוי( היתרת השוטפת בחובה )בזכות( נטו.

קרן שערוך מקרקעין
קרן שערוך מקרקעין כוללת תוספות בגין הערכה מחדש של מקרקעין להשכרה ובנייני
משרדים בניכוי הפרשה למיסים נדחים.

.14

הכנסות מהשקעות
הכנסות מהשקעות נזקפות לדוח רווח והפסד על בסיס ההשקעות החופפות להון העצמי
ולהתחייבויות אשר אינן מיוחסות לעסקי ביטוח.

.15

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות ,המיוחסות ישירות לעסקי ביטוח ,נזקפו לדוחות העסקים
המתאימים .הוצאות אחרות נזקפו על פי עקרונות ההקצאה שנקבעו בתקנות פרטי דין
וחשבון ,המבוססים בעיקרם על התפלגות השכר ,שטחי המשרדים ומחזורים.

.16

הכרה בהכנסות ממימוש יצירות אומנות
הכנסה ממימוש יצירות אומנות נכללת במועד המכירה כאשר קיימת התקשרות חוזית
מחייבת עם הרוכש ובמידה וקיימת סבירות גבוהה לקבלת התמורה.

ט.

הצעת אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון שעניינה העברת כספים בין קופות גמל
בחודש יולי  2006פרסם המפקח על הביטוח טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות
גמל( )העברת כספים בין קופות( ,התשס"ו 2006-וטיוטת חוזר לעניין העברת כספי חסכון )לרבות
כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות( בין קופות גמל .מטרת הטיוטות הינה לאפשר לצרכן לנייד את
החיסכון הפנסיוני ,בכל עת ,בין הגופים המנהלים חיסכון פנסיוני ,ובכך להביא להגברת התחרות
ולשכלול השוק .במסגרת השינויים המוצעים יתאפשר ,בין השאר ,מעבר ללא מגבלות
רגולטוריות ,משפטיות או אחרות ,של כספי חסכון שנצברו ,בפוליסת ביטוח לקיצבה לקרן פנסיה
מקיפה ולהיפך ,וכן מעבר מתוכניות הוניות )פוליסת ביטוח ,קופת גמל וקרן השתלמות( ,המקנות
סכום הוני חד פעמי ,לקרן פנסיה או לפוליסת קיצבה .כמו כן ,נקבעו הוראות חדשות לתמיכה
בתהליכים המוצעים ,לרבות קביעת מועדים מחייבים להעברת המידע והכסף שנצבר ,עבור עמית
שביקש לעבור ,וקביעת דרכי ההתקשרות בין היצרנים השונים ,להעברת המידע ותוכנו בגין עמית
שעובר.
להעברת כספי החסכון מחברת ביטוח ,כתוצאה מיישום התקנות הנ"ל ,עשויה להיות השלכה על
פעילות הפניקס ו/או תוצאותיה בעתיד.
מאחר ולא ברור אם טיוטת התקנות תתקבל כמות שהיא או עם שינויים ומאחר ולא ניתן להעריך
את התנהגות המבוטחים בעקבות פרסום התקנות הנ"ל ,הרי שלא ניתן ,בשלב הזה לחזות את
השלכות התקנות.
בין חברות הביטוח למפקח על הביטוח מתקיימים דיונים בנושא.
---------------
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