≤∞∞∂†˙˘Ï†È˙ÙÂ˜˙†ÁÂ„

Ó¢Ú·†˜Ï„†˙ˆÂ·˜
∞π≠∏∏µ¥πµµ†ÆÒ˜Ù†¨∞π≠∏∂≥∏¥¥¥Øµµµ†ÆÏË†ÌÂ¯„†‰È˙†Æ˙Æ‡†¨∑†Ï‡¯˘È†È¯Â·È‚†ßÁ¯
www.delek-group.com

קבוצת דלק בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2006

 28במרס 2007

תוכן העניינים:

פרק א'

תיאור עסקי התאגיד.

פרק ב'

דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד.

פרק ג'

דוחות כספיים ליום .31.12.2006

פרק ד'

פרטים נוספים על התאגיד.

פרק ה'

נספחים:
-

עבודה בנושא הקצאת מחיר הרכישה בחברות
הפניקס אחזקות בע"מ.

-

עבודה בנושא הקצאת מחיר הרכישה בחברת
Republic Companies Group, Inc.

פרק א – תיאור עסקי התאגיד
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פרק א  -תיאור עסקי התאגיד
מקרא
בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם להלן:
 קבוצת דלק בע"מהחברה
 אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מדלק אשקלון
 גדות תעשיות ביוכימיה בע"מגדות
דלק USA

Delek US Holdings Inc. -

דלק אנרגיה
דלק בלרון
דלק השקעות

 דלק מערכות אנרגיה בע"מ דלק בלרון בילנאומי בע"מ -דלק השקעות ונכסים בע"מ

דלק זיקוק

.Delek Refining Inc -

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
דלק נדל"ן בע"מ
דלק פטרוליום בע"מ
דלק תשתיות בע"מ
דלק מערכות רכב בע"מ
דלק קפיטל בע"מ
דנקנר השקעות בע"מ

דלק ישראל
דלק נדל"ן
דלק פטרוליום
דלק תשתיות
דלק רכב
דלק קפיטל
דנקנר

-

הנדסת התפלה

IDE Technologies Ltd -

הוט
הפניקס
מנורה

 הוט – מערכות תקשורת בכבלים בע"מ הפניקס אחזקות בע"מ -מנורה החזקות בע"מ

רפבליק

Republic Companies Group Inc. -

 אבנר חפושי נפט וגז – שותפות מוגבלתשותפות אבנר
שותפות דלק קידוחים  -דלק קידוחים – שותפות מוגבלת

א1-

חלק ראשון – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

1.1

קבוצת דלק בע"מ )להלן" :החברה"( היא חברת החזקות שבשליטתה מספר רב של תאגידים )החברה
והחברות בשליטתה ייקראו להלן לשם הנוחות" :הקבוצה" או "קבוצת דלק"(.

1.2

החברה התאגדה ביום  26באוקטובר  1999כחברה ציבורית.1

1.3

להלן תרשים עיקרי מבנה ההחזקות של הקבוצה נכון ליום  28במרץ :2006

1

החברה התאגדה בהתאם לתהליך רה ארגון שעברה הקבוצה בשנת  ,1999במסגרתו הופרדה פעילות הקבוצה ופוצלה בין שלוש
חברות בנות עיקריות ,מעליהן הוקמה החברה כחברת אם .עובר לרה-ארגון פעילות הקבוצה התבצעה במסגרת דלק חברת הדלק
הישראלית בע"מ ,חברה שהתאגדה ביום  12לחודש דצמבר  ,1951ואשר כיום ,לאחר הרה-ארגון ,מרכזת את פעילות מגזר מוצרי
הדלק בישראל.
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קבוצת דלק בע"מ
67.9%

100%

100%

94%

דלק נדל"ן

100%

100%

קפיטל

דלק השקעות ונכסים

דלק פטרוליום

97%

דלק

16%

100%

64%

100%

55.4%

89%

25.7% 29.8%

2.2%

3%

דנקנר
השקעות

בלרון דלק
בינלאומי

דלק חברת
הדלק
הישראלית

Delek
Hungary
Ltd.

77%

חברות
מוחזקות
בתחום
הנדל"ן*

100%

Delek U.S
Holding.
Inc

100%
דלק
זיקוק

הוט

דלק
תשתיות

100%

חברות
מוחזקות
בתחום
הדלק
בישראל*

50%

דלק
אשקלון

גדות
תעשיות
ביוכימיה

**69%

הנדסת
התפלה

דלק
מערכות
אנרגיה

**51%

דלק
קידוחים
שותפות
מוגבלת

דלק
רכב

מנורה חב'
לביטוח

100%

אבנר
חיפושי נפט
שותפות
מוגבלת

הפניקס

41%

דלק
מוטורס

100%

אקסלנס

רפבליק

_______________________________________________________________________

100%
MAPCO
Express
)תחום הדלק
בארה"ב(

* לפירוט החזקות בתחום הנדל"ן ראו פרק  12להלן .לתרשים מבנה החזקות מפורט בתחום מוצרי הדלק בישראל ראו פרק  9להלן.
** ההחזקות המצוינות בדלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת הן החזקות מצרפיות של דלק השקעות,
המחזיקה כ 89% -ממניות דלק אנרגיה ושל דלק אנרגיה .לפירוט ההחזקות ראו פרק  10להלן.
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1.4

קבוצת דלק היא אחת מחברות ההשקעה הגדולות והדינמיות הפועלות בישראל .הקבוצה היא חברת
החזקות בעלת מגוון השקעות בישראל ובחו"ל ,ופועלת בין היתר בתחומי הזיקוק ,תחנות דלק ,אנרגיה,
נדל"ן ,רכב ,פיננסים וביטוח ,וביוכימיה.
בשנים האחרונות התרחבה מאוד פעילות הקבוצה ,הן בתחום האנרגיה שהיווה את ליבת הפעילות של
הקבוצה בתחילת דרכה ,הן בתחומים נוספים שונים .במסגרת עסקי הקבוצה בשנים ) 2007 – 2004עד
למועד דוח זה( ניתן למנות את הרכישות המהותיות הבאות:
שנת 2004
בשנת  2004רכשה הקבוצה החזקות בתחום התקשורת ובתחום הנדל"ן:
תחום התקשורת :בחודש ינואר  2004רכשה דלק השקעות מדנקנר השקעות בע"מ )להלן" :דנקנר"( כ-
 17.99%ממניות חברת הכבלים מתב – מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן" :מתב"( בתמורה לכ-
 43.5מליוני דולר )כ 193 -מליוני  ,(₪ובחודש ספטמבר  2004מימשה אופציה לרכישת  2%נוספים
בתמורה לכ 4.8 -מליוני דולר )כ 22 -מליוני .(₪
תחום הנדל"ן :בחודש מאי  2004התקשרה דלק נדל"ן בעסקה לרכישת כ 87.5% -מהבעלות והשליטה
בדנקנר בתמורה לסך של  58.5מיליוני דולר )כ 264 -מיליוני  .(₪העסקה הושלמה בחודש אוגוסט .2004
הואיל ודנקנר החזיקה כ 22% -ממניות חברת הכבלים מתב ,עלה סך החזקות הקבוצה במתב לכ40% -
ממניותיה .בחודש נובמבר  2004התקבלה הצעת רכש מלאה למניותיה של דנקנר והיא הפכה לחברה
פרטית בבעלות מלאה של דלק נדל"ן.
שנת 2005
בשנת  2005נכנסה הקבוצה לשני תחומי פעילות חדשים – תחום הזיקוק ותחום הביטוח והפיננסים
בישראל:
תחום הזיקוק :בחודש אפריל  2005רכשה דלק זיקוק בית זיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי במדינת
טקסס ,ארה"ב ,בעלות רכישה של כ 68.1 -מיליוני דולר ,לאחר התאמות .לפרטים נוספים אודות תחום
הזיקוק ראו סעיף  7להלן.
תחום הביטוח והפיננסים :בחודש דצמבר  2005רכשה דלק השקעות כ  25.01% -ממניות הפניקס על
ידי דלק השקעות בתמורה לסך של כ 709 -מיליוני  ,₪ובחודש יוני  2006מימשה דלק השקעות אופציית
 CALLלרכישת כ 8.04% -נוספים ממניות הפניקס בתמורה לסך של כ 222 -מיליוני  .₪בחודש אוגוסט
 2006התקשרה דלק קפיטל בעסקה לרכישת  28.5%ממניות הפניקס ,תמורת סך של כ 940 -מליוני .₪
העסקה הושלמה בחודש נובמבר  .2006נכון למועד זה ,ולאחר ביצוע הקצאה פרטית של מניות הפניקס
למשקיעים מוסדיים ,מחזיקה קבוצת דלק בכ 55.5% -ממניות הפניקס וכ 53.4% -מזכויות ההצבעה
בה.
בחודשים מרץ  2005ואפריל  2006רכשה דלק השקעות כ 14.99% -מההון המונפק של מנורה בהקצאות
פרטיות בתמורה לסך כולל של  67.3מליון דולר .לאחר הרכישות האמורות החזיקה דלק השקעות כ-
 14.4%ממניות מנורה.בהתאם להוראות הממונה על ההגבלים העסקיים ,אשר ניתנו במסגרת עסקת
רכישת הפניקס ,נדרשה קבוצת דלק למכור חלק מהחזקותיה במנורה עד ליום  13במאי  ,2008באופן
שדלק השקעות לא תחזיק  5%או יותר מהון המניות של המנורה .לאור האמור מכרה דלק השקעות
בחודשים ינואר ופברואר  2007כ 12.4% -ממניות מנורה בתמורה לסך כולל של כ 391 -מיליון  .₪נכון
למועד זה ,מחזיקה קבוצת דלק בכ 2.2% -ממניות מנורה .רווחיה המצטברים של החברה )לפני מס(
בגין מכירת ההחזקות במנורה הסתכמו בסך של כ 142 -מיליון .₪
לפרטים נוספים אודות רכישות אלו ותחום הביטוח והפיננסים בישראל ראו סעיף  14להלן.
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שנת 2006
בשנת  2006נכנסה הקבוצה לתחום פעילות חדש – תחום הביטוח בארה"ב – ובתחום התקשורת
הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים:
תחום הביטוח בארה"ב :בחודש אוגוסט  2006התקשרה חברה אמריקאית בבעלות מלאה של דלק
קפיטל בהסכם מיזוג לרכישת רפבליק .לאחר התקיימות התנאים המתלים ,הושלמה עסקת הרכישה
בחודש דצמבר  .2006התמורה בגין כל מניה של רפבליק עמדה על סך של  20.40דולר ארה"ב והתמורה
הכוללת עמדה על סך כולל של כ 298 -מיליון דולר ארה"ב ) 1,249מיליוני  .(₪התמורה שולמה במועד
השלמת העסקה.
רפבליק היא חברת החזקות ביטוח ,הפועלת באמצעות מספר חברות ,בעיקר בתחום ביטוח רכוש ,פרטי
ומסחרי )לעסקים קטנים – בינוניים( ,ביחוד במדינות טקסס ,לואיזיאנה ,אוקלהומה וניו מקסיקו.
לפרטים נוספים אודות תחום הביטוח בארה"ב ראו סעיף  15להלן.
תחום התקשורת :בחודש דצמבר  2006הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים ,במסגרתה רכשה מתב
מיתר חברות הכבלים את כל פעילותן בתחום השידורים )טלוויזיה רב-ערוצית( ובתחום התקשורת
הנייחת הפנים ארצית )טלפוניה וגישה לאינטרנט( .במועד השלמת המיזוג הקצתה מתב מניות לבעלי
מניות וזכויות בחברות הכבלים שפעילותן ונכסיהן הועברה לחברה .שמה של מתב הוחלף להוט-
מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן" :הוט"( ולאחר ההקצאה מחזיקה דלק השקעות כ15.9% -
ממניותיה של הוט .לפרטים נוספים אודות ההחזקה בהוט ראו סעיף  16.3להלן.
במהלך השנים ) 2007 – 2004עד למועד דוח זה( ביצעה הקבוצה גיוסי הון וחוב בהיקפים ניכרים.
גיוסי הכספים העיקריים של הקבוצה מתוארים בפרקי תחומי הפעילות ,ונמנים עליהם הגיוסים
הבאים:
שנת 2004
•

במהלך שנת  2004הנפיקה דלק פטרוליום אגרות חוב בתמורה כוללת של כ 250 -מיליון .₪

במהלך שנת  2004הנפיקה דלק נדל"ן אגרות חוב למוסדיים בתמורה כוללת של כ 261 -מיליון .₪
•
שנת 2005
•

בחודש מרץ  2005הסתיים הליך גיוס המימון הפרוייקטלי במסגרתו הנפיקו דלק השקעות ,דלק
קידוחים – שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת באמצעות  SPCאגרות חוב
למשקיעים מוסדיים בארה"ב בהיקף כולל של כ 275 -מיליוני דולר.

•

בחודש מאי  2005הנפיקה גדות ניירות ערך לציבור בתמורה של כ 119 -מיליוני .₪

•

בחודש יוני  2005הנפיקה דלק נדל"ן ניירות ערך לציבור בתמורה כוללת )לרבות מימושי
אופציות( של כ 737 -מיליוני .₪

•

במהלך שנת  2005ביצעה החברה הנפקות פרטיות של אגרות חוב וכתבי אופציה למשקיעים
מוסדיים בהיקף כולל של כ 650 -מיליוני .₪

•

במהלך שנת  2005ביצעה דלק פטרוליום הנפקות פרטיות של אגרות חוב בתמורה כוללת של כ-

 454מיליוני .₪
שנת 2006
•

בחודש מאי  2006השלימה דלק  USAהנפקה ורישום למסחר של מניותיה בבורסה של ניו-יורק.
התקבולים נטו מן ההנפקה היו בסך של כ 172 -מיליוני דולר )בניכוי עמלות חיתום ולפני הוצאות
הנפקה(.
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•

בחודש יולי  2006הנפיקה דלק נדל"ן אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בתמורה לסך של כ400 -
מליון .₪

•

בחודשים יולי – אוגוסט  2006גייסה החברה סכום כולל של כ 367.6 -מיליון  ₪בהנפקה פרטית
של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים.

•

בחודש נובמבר  2006גייסה החברה כ 1.1 -מיליארד ש"ח בהנפקה פרטית של אגרות חוב
למשקיעים מוסדיים.

•

בחודש דצמבר  2006הנפיקה דלק נדל"ן מניות וכתבי אופציה בהקצאה פרטית למשקיעים
מוסדיים בתמורה מיידית על סך של כ 128 -מליון  .₪בנוסף הקצתה דלק נדל"ן מניות לצד
שלישי .לפרטים ראו ביאור 9י)א(.6 ,5

•

בחודש דצמבר  2006השלימה  ,Delek Finance US Inc.חברה בבעלות מלאה של דלק קפיטל,
גיוס הלוואה בסך של כ 220 -מיליוני דולר ממוסד בנקאי.

•
בחודש דצמבר  2006הקצתה הפניקס למשקיעים מוסדיים מניות וכתבי אופציה בתמורה כוללת
בסך של כ 374 -מיליון .₪
ינואר –  28במרץ 2007
•

בחודש פברואר  2007גייסה דלק נדל"ן כ 770.8 -מיליון  ₪בהנפקה פרטית של אגרות חוב
למשקיעים מוסדיים.

•

בחודש מרץ  2007גייסה הפניקס כ 600 -מיליון  ₪בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים
מוסדיים.
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.2

תחומי פעילות

2.1

לקבוצה  9תחומי פעילות כמפורט להלן:

2.1.1

תחום הזיקוק – תחום זה כולל החזקת בית זיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי ,וכן שיווק מוצרי דלקים,
במדינת טקסס ,ארה"ב.

2.1.2

תחום מוצרי הדלק בארה"ב  -תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים והפעלת תחנות תדלוק במשולב
עם חנויות נוחות במתחמי תחנות התדלוק בארה"ב.

2.1.3

תחום מוצרי הדלק בישראל – תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים והפעלת תחנות תדלוק וחנויות
נוחות במתחמי תחנות התדלוק בישראל.

2.1.4

תחום האנרגיה – תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בתחום הפקת הגז הטבעי וחיפושי נפט וגז.

2.1.5

תחום הרכב  -תחום זה כולל יבוא ,שיווק ומכירת כלי רכב פרטיים ומסחריים מסוג "מאזדה" ו"פורד"
בישראל.

2.1.6

תחום הנדל"ן – תחום זה כולל ייזום שיווק ואחזקת נדל"ן בישראל ובחו"ל.

2.1.7

תחום הביוכימיה – תחום זה כולל ייצור פרוקטוזה )תחליף סוכר( וכן חומצת לימון ומלחים,
המשמשים לתעשיות המזון ,הפרמצבטיקה והדטרגנטים.

2.1.8

תחום הביטוח והפיננסים בישראל – תחום זה כולל החזקה בשיעור של כ 55.5% -בפניקס והחזקה
בשיעור של כ 2.2% -במנורה.

2.1.9

תחום הביטוח בארה"ב – תחום זה כולל פעילות ביטוח במדינות טקסס ,לואיזיאנה ,אוקלהומה וניו
מקסיקו ,באמצעות חברת הביטוח רפבליק.

2.2

בנוסף לתחומים אלה ,לקבוצת דלק פעילויות שונות ,שאינן נכללות בתחומים שלעיל .פעילויות אלה
כוללות בעיקר החזקה של כ 16% -בחברת הכבלים הוט ,השקעות בפרויקטים בתחום התשתיות
)מתקני התפלת מים וכן מתקן לייצור חשמל( ,החזקות בחברות טכנולוגיות והשקעות פיננסיות נוספות
)ראו סעיף  16להלן(.

.3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
למיטב ידיעת החברה ,בשנים  2006 - 2005ועד סמוך למועד הדוח בוצעו השקעות בהון החברה ,כמפורט
להלן:
תאריך
רבעון שני 2005
רבעון שלישי 2005
רבעון רביעי 2005
רבעון ראשון 2006
רבעון שני 2006
רבעון שלישי 2006
רבעון ראשון 2007

סוג עסקה
המרת אגרות חוב למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
המרת אגרות חוב למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
המרת אגרות חוב למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
המרת אגרות חוב למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
המרת אגרות חוב למניות
המרת אגרות חוב למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
המרת אגרות חוב למניות
מימוש כתבי אופציה למניות

 %מההון
המונפק
1.7%
5.8%
3.8%
0.2%
4.9%
1%
0.2%

השקעה בהון
במיליוני *₪
47
21
188
65
123
54
7
3
212
38
10
4
6

* ביחס לאגרות חוב שהומרו למניות משקפת ההשקעה בהון את הקטנת ההתחייבות מול הגידול בהון העצמי .ביחס לכתבי
אופציה משקפת ההשקעה בהון את התמורה ששולמה.
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למיטב ידיעת החברה ,בשנים  2006 – 2005ועד סמוך למועד הדוח בוצעו עסקאות מהותיות על-ידי בעלי
ענין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה ,כמפורט להלן:
תאריך
3.1.2005
14.12.2005
10.1.2006
11.1.2006
28.2.2006

סוג עסקה

שם בעל הענין
1

יצחק שרון )תשובה(
יצחק שרון )תשובה(
1
יצחק שרון )תשובה(
1
יצחק שרון )תשובה(
1
יצחק שרון )תשובה(
1

.4

חלוקת דיבידנדים

4.1

חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות

מכירה
מכירה
מכירה
מכירה
מכירה

מההון מחיר
%
למניה
המונפק
360
1.45
602.8
2.82
675
2.53
675
0.29
667.4
2.05

תמורה במיליוני
₪
50.4
184.4
185.6
21.6
150.1

להלן פירוט הדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברה בשנים  2006 - 2005ועד סמוך למועד הדוח:
תאריך הכרזה
8.3.2005
30.3.2005
30.5.2005
29.8.2005
28.11.2005
29.3.2006
30.5.2006
30.8.2006
29.11.2006
28.3.2007

תאריך חלוקה
31.3.2005
3.5.2005
4.7.2005
22.9.2005
20.12.2005
1.5.2006
10.7.2006
4.10.2006
8.1.2007
1.5.2007

סכום דיבידנד
למניה )ב( ₪ -
8
2.67
4.35
9
13.3
5.57
13
21.5
7.4
8.57

סכום דיבידנד כולל
)במיליוני (₪
כ78 -
כ26 -
כ43 -
כ94 -
כ143 -
כ61 -
כ150 -
כ250 -
כ86 -
כ100 -

לפרטים נוספים בדבר חלוקת דיבידנד ראו פרק  2לדוח הדירקטוריון.
4.2

מדיניות חלוקת דיבידנד
ביום  30במרץ  2005החליט דירקטוריון החברה על מדיניות דיבידנדים .בהתאם להחלטה ,תשאף
החברה לחלק מדי שנה כ 50% -מרווחיה השנתיים נטו )לאחר מס( כפי שיהיו מדי שנה בשנה .החלטה זו
כפופה לתנאים הבאים:

א.

דירקטוריון החברה הוא שיחליט מעת לעת על חלוקת דיבידנד והחלטתו תתקבל בהתאם להוראות
הדין ובהתאם למגבלות הקבועות בו.

ב.

החלטת הדירקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בצרכי המימון של החברה ,התחייבויותיה,
נזילותה ותכניות ההשקעה שלה ,כפי שיהיו מעת לעת.

ג.

החלטת הדירקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בכך שחלוקת הדיבידנד כאמור לא תפגע
בהתחייבויות שהחברה נתנה לצדדים שלישיים לרבות מחזיקי אגרות החוב והבנקים.

4.3

מגבלות על חלוקת דיבידנד
בהתאם להוראות הסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי ,נדרשת קבוצת דלק לעמוד בתנאים
מסוימים בעת חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על  70%מהרווח השנתי .בעניין מגבלות על חלוקת
דיבידנד החלות על חברות הקבוצה ,ראו ביאור תחומי הפעילות השונים להלן.

1

העסקאות הנ"ל בוצעו על ידי חברות פרטיות המוחזקות ) (100%על ידי מר יצחק שרון )תשובה( בשרשור סופי.

א8 -

חלק שני  -מידע אחר
מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה

.5

להלן מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה:
שנת ) 2006במיליוני (₪

סך הכנסות
מחיצוניים
עלות הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
שיעור הרווח
התפעולי
סך הנכסים
חלק המיעוט
בהכנסות

זיקוק

דלק
ארה"ב

דלק
ישראל

אנרגיה

נדל"ן

רכב

ביוכימיה

ביטוח
ופיננסים
בישראל
)(1

ביטוח
בארה"ב
)(1

סה"כ

אחרים
והתאמות
)(2

8,072

6,181

4,455

268

4,060

439

366

-

-

277

24,118

7,389
683
632

5,467
714
143

3,958
497
94

104
164
154

3,564
496
440

278
168
81

254
112
55

-

-

210
67
)(69

21,217
2,901
1,530

8%

2%

2%

57%

11%

19%

15%

-

-

-

6%

1,358

1,778

2,445

1,575

1,678

5,553

409

29,938

4,202

3,498

52,434

818

626

130

94

1,814

125

126

-

-

-

3,733

) (1בתחומי הביטוח והפיננסים בישראל והביטוח בארה"ב נכללו רק פרטים מאזניים מאחר ורכישת השליטה בחברות הפועלות בתחומים אלו
התרחשה בשלהי שנת  .2006לפירוט בדבר נתונים תוצאתיים ראו סעיפים  14.1.1ו.15.1.1 -
) (2כולל מגזרים אחרים ,התאמות למאוחד והוצאות אשר לא יוחסו לתחומי הפעילות.

שנת ) 2005במיליוני (₪
זיקוק

סך הכנסות
מחיצוניים
עלות הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
שיעור הרווח
התפעולי
סך הנכסים
חלק המיעוט
בהכנסות

רכב

נדל"ן

דלק
ארה"ב

דלק
ישראל

אנרגיה

4,239

4,951

4,050

184

3,868

3,712
527
501

4,304
647
144

3,581
469
46

82
102
95

3,427
441
380

286
198
155

12%

3%

1%

52%

10%

32%

18%

896

1,516

2,255

1,391

1,756

4,075

417

658

--

--

146

58

1,490

66

120

-

ביוכימיה

ביטוח
ופיננסים
בישראל
)(1

אחרים
והתאמות
)(2

484

375

-

182

18,333

258
117
68

-

152
30
)(56

15,802
2,531
1,333

-

-

7%

3,019

15,983

-

1,880

) (1בתחום הביטוח והפיננסים בישראל נכללו רק פרטים מאזניים .לפירוט בדבר נתונים תוצאתיים ראו סעיף .14.1.1
) (2כולל מגזרים אחרים ,התאמות למאוחד ונכסים והוצאות אשר לא יוחסו לתחומי הפעילות.
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סה"כ

שנת ) 2004במיליוני (₪
זיקוק
סך הכנסות
מחיצוניים
עלות הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
שיעור הרווח
התפעולי
סך הנכסים
חלק המיעוט
בהכנסות

רכב

נדל"ן

דלק
ארה"ב

דלק
ישראל

אנרגיה

-

3,846

3,273

141

3,923

-

3,277
569
70

2,776
497
56

59
82
79

3,457
466
405

236
267
242

-

1.8%

1.7%

56%

10.3%

48.1%

19.2%

-

1,275

2,103

1,236

1,331

4,397

389

2,157

-

--

84

44

881

45

99

-

סה"כ

ביוכימיה

אחרים
והתאמות
)(1

503

343

220

12,249

232
111
66

197
23
)(13

10,234
2,015
905

-

7.4%
12,888
1,153

) (1כולל מגזרים אחרים ,התאמות למאוחד ונכסים והוצאות אשר לא יוחסו לתחומי הפעילות.

לפרטים אודות עיקרי ההתפתחויות שחלו בנתוני המידע הכספי ,ראו הסברי הדירקטוריון באשר למצב
עסקי התאגיד.

.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
החברה הינה חברת החזקות וניהול המחזיקה חברות העוסקות במגוון תחומי פעילות.
נתוניה הכספיים ותוצאותיה של החברה מושפעים מנתוניהן הכספיים ומהרווחים של החברות
המוחזקות על ידה ,וכן מפעולות של מימוש או רכישה של החזקות על ידי החברה .תזרים המזומנים של
החברה מושפע ,בין היתר ,מדיבידנדים ודמי ניהול המחולקים על ידי חברות מוחזקות שלה ,מתקבולים
הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן ,מיכולתה של החברה לגייס מימון זר בין היתר בהסתמך על
שווי החזקותיה ,וכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה ודיבידנדים שהיא מחלקת לבעלי מניותיה.
פעילותן של החברות המוחזקות על-ידי החברה מושפעת ,בין היתר ,מהמצב הביטחוני והפוליטי-מדיני
בישראל ובמזרח התיכון ,וכן ממצב המשק והמצב הכלכלי בישראל ובעולם .המצב הביטחוני והמצב
הכלכלי בישראל יכולים גם להשפיע על נכונותם של גורמים זרים להתקשר ביחסים עסקיים עם חברות
ישראליות.
שינוי מגמה בשוקי ההון בישראל ובעולם עלול להשפיע על מחירי ניירות הערך של החברות המוחזקות
על ידי החברה ,ועל יכולתה להפיק רוווחי הון ממימוש השקעותיה אלה .זאת ,בין היתר ,לאור קושי
אפשרי לבצע הנפקות פרטיות או ציבוריות על-ידי החברות המוחזקות או למצוא מקורות מימון
חלופיים לחברות אלה .כמו כן ,החברה וחברות מוחזקות מסוימות שלה ,רגישות לשינויים בשיעורי
ריבית ,אינפלציה ושערי חליפין ולשינויים במחירי חומרי הגלם ,המשפיעים על התוצאות העסקיות של
החברות האמורות ועל שווי הנכסים והתחייבויות שלהן.
החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה נתונות למגבלות לפי דין או לפי הוראות גופים רגולטוריים
שונים בפעילותן העסקית ,כגון הוראות הנוגעות להגבלים עסקיים ,הוראות הנוגעות לחובת קיום
מכרזים ,הוראות הנוגעות לחברות ביטוח ,קופות גמל וקרנות פנסיה ,הוראות הנוגעות לפיקוח על
מחירי מוצרים ושירותים והוראות מתחום התקשורת.
החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ"הוראות ניהול בנקאי תקין" של המפקח על
הבנקים בישראל ,הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ל"לווה
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בודד" ,ולששת הלווים הגדולים ו"קבוצת הלווים" הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת מונחים
אלה בהוראות האמורות( .בהתאם לזאת ,עשוי היקף הלוואות חברות הקבוצה ובעל השליטה בחברה,
להשפיע ,בנסיבות מסוימות ,על יכולתן של חברות הקבוצה ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל.
החברה והחברות המוחזקות על-ידה מושפעות גם ממדיניות הממשלה בנושאים שונים )כגון מדיניות
מוניטרית( ,ומדרישות של רשויות המפקחות על איכות הסביבה .כמו כן ,עליה משמעותית בשכר
המינימום בישראל ,שינויים מהותיים אחרים בדיני העבודה החלים בישראל או שביתות ואי שקט
תעשייתי יכולים להשפיע על תוצאותיהן הכספיות של החברה ושל החברות המוחזקות על ידה.
חלק מהחברות המוחזקות הינן בעלות פעילות בחו"ל ,משווקות מוצרים או שירותים מחוץ לישראל או
שניירות הערך שלהן נסחרים מחוץ לישראל .חברות אלה מושפעות מהסדרים תחיקתיים והסדרי
רגולציה זרים ,וחשופות לשינויי שערי מטבע שונים.
לפרטים בדבר סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים באופן ספציפי על תחומי הפעילות של קבוצת
דלק ,ראו התיאור בכל אחד מתחומי הפעילות להלן.

חלק שלישי  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
להלן תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד:
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.7

תחום הזיקוק
פעילות הזיקוק של הקבוצה ,הכוללת גם שיווק של מוצרי דלקים בארה"ב ,מרוכזת תחת חברת הבת
) Delek US Holdings, Inc.להלן" :דלק  .("USAביום  9במאי  2006השלימה דלק  USAהנפקה של
 11,500,000מניותיה ורישומן למסחר בבורסה של ניו-יורק .נכון למועד דוח זה מחזיקה החברה
)בעקיפין( בכ 77.0% -ממניותיה של דלק  .USAהתקבולים נטו מן ההנפקה היו בסך של  172מליוני
דולר )בניכוי עמלות חיתום ולפני הוצאות הנפקה(.

7.1

פעילות הזיקוק וההפצה של מוצרי נפט -כללי

7.1.1

ביום  29באפריל  2005השלימה דלק  ,USAעסקה לרכישת בית זיקוק בארה"ב )להלן" :בית הזיקוק"(
וצנרת להובלת נפט גולמי באורך של כ 104 -ק"מ )להלן" :צינור הנפט"( .הרכישה בוצעה באמצעות
שלוש חברות בת של חברת הבת ) Delek Refining Incלהלן" :דלק זיקוק"( ,שהתאגדה ערב רכישת בית
הזיקוק .בית הזיקוק נמצא בטיילר טקסס ,ונכון למועד דוח זה הוא בעל כושר ייצור מירבי של כ-
 60,000חביות נפט ביום .ההשקעה ברכישת בית הזיקוק וצינור הנפט הסתכמה בכ 78 -מיליון דולר
)כולל מלאי בפועל(.
דלק זיקוק רוכשת את עיקר מוצרי הגלם שלה מספקים במזרח טקסס ובמערבה ,ומוכרת את מוצרי
הדלקים אותם היא מייצרת למגוון לקוחות ,מקומיים בעיקרם.

7.1.2

באופן משלים לפעילות בתחום הזיקוק ,בחודש יולי  2006רכשה דלק  ,USAבאמצעות שתי חברות בת
של חברת הבת) Inc. Delek Marketing and Supplyלהלן "דלק שיווק"( מספר נכסים עבור מערך
השיווק ובית הזיקוק שלה מחברות מקבוצת  PRIDE-L.Pוחברות קשורות שלה שבסיסן באבילין )
 ,(Abileneטקסס .הרכישה מומנה מכספי הנפקת דלק  USAבחודש מאי  2006ומשתי מסגרות אשראי
חדשות .שווי הרכישה הכולל הסתכם בכ 55.1 -מיליון דולר ,לא כולל מלאים.
הנכסים שנרכשו כוללים שני מסופים לשיווק מוצרי דלק ,הממוקמים באבילין ובסאן-אנג'לו ,טקסס7 ,
צינורות להולכת מוצרי דלק שאורכם כ 114-מייל ,ומיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של
כמיליון חביות .כן כוללים הנכסים שנרכשו מתקני זיקוק שונים הממוקמים בסמוך למסוף אבילין,
שאת חלקם מתעתדת דלק זיקוק להעביר לבית הזיקוק שלה בטיילר.
במסגרת רכישה זו רכשה דלק שיווק גם את פעילות שיווק מוצרי הדלק של קבוצת  PRIDEהכוללת
שיווק סיטונאי של מוצרי דלק ללקוחות במערב טקסס .שיווק מוצרי הדלקים נעשה באמצעות שלושה
מסופי דלקים שבבעלות החברה ובהם שני המסופים שנקנו ב San Angelo-וב ,Abilene -והמסוף
השלישי שנרכש יחד עם בית הזיקוק והמשמש אותו ב Tyler -טקסס ,ובאמצעות ארבעה מסופים
נוספים הנמצאים באלדו ) Big Springs ,Odessa ,(Aledoודאלאס שבטקסס ,המצויים בבעלות צדדים
שלישיים .כן רכשה דלק שיווק את זכויותיה של קבוצת  PRIDEלרכישת עד  27,350חביות ביום של
מוצרי דלק ,בכפוף לחוזי האספקה הקיימים של .PRIDE
 96%ממוצרי הדלק מסופקים לדלק שיווק באמצעות שני הסכמי אספקה עיקריים מחברת ”"Magellan
והיתרה באמצעות עסקאות החלפה .לפרטים על הסכמי רכישת הדלקים עם חברת  Magellanראו גם
סעיף  7.11.2להלן.
דלק זיקוק רוכשת במסגרת הסכמים אלה את מוצרי הדלק ומזרימה אותם ,באמצעות רשת הצינורות
שבבעלותה ובאמצעות רשת צינורות שבבעלות  Magellanאל מסופי הדלקים הנ"ל.
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7.2

מידע כללי על תחום הפעילות

7.2.1

מהו זיקוק
זיקוק נפט הוא תהליך שבו מופרדים המרכיבים השונים הנמצאים בנפט גולמי ,לצורך הפיכתם
למוצרים כגון בנזין ,סולר וכיוצ"ב.
תהליך הזיקוק כולל מספר שלבים עיקריים ,ובהם :תהליכי הפרדה בהם הנפט הגולמי מופרד לקבוצות
של מוצרים; תהליכי פיצוח ,בהם משנים את ההרכב הכימי של חומרים שהופרדו לקבלת מוצרים בעלי
ערך מוסף גבוה יותר; תהליכי זיכוך שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים בתהליכי ההפרדה;
ולבסוף ,תהליכי גימור שמטרתם להתאים את המוצרים למפרטים ותקנים על פי הדין או על פי
הסכמים עם לקוחות ספציפיים )לדוגמה :הוספת תוספי דלק( .יצוין כי שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי
הדלקים המזוקקים הם שווקי סחורות ) ,(commoditiesכלומר שווקים בהם יש סטנדרטיזציה של
הסחורות ומסחר שוטף בהן.

7.2.2

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
כחברת זיקוק חשופה דלק זיקוק למגמות ,אירועים והתפתחויות במשק הדלק באזורי הפעילות שלה
בארה"ב ,שיש להם השפעה או שעשויה להיות להם השפעה ,על פעילותה ועל פעילות מתחריה ,ובכלל
זה:

א.

תנודות במחירי הדלקים בעולם בכלל ובאזור פעילותה של דלק זיקוק בפרט  -הנפט הגולמי שדלק
זיקוק רוכשת מהווה את עיקר העלויות של מוצרי הדלקים המיוצרים על ידי בית הזיקוק .מחיר הנפט
הגולמי מוכתב על-ידי מחירי הנפט בשווקים הבינלאומיים .מחיר זה משפיע על מחיר מוצרי הדלקים
המיוצרים על ידי דלק זיקוק .בשנים  2005ו 2006-רכשה דלק זיקוק כ 65% -וכ 67% -מהיקף
הרכישות של הנפט הגולמי מספקים מקומיים )במזרח טקסס( ,בהתאמה .היתרה נרכשת מספקים
במערב טקסס וממקורות בינלאומיים.
על הגורמים המשפיעים על מחירי הדלקים נמנים :שינויים במצב הכלכלי העולמי והמקומי; רמת
הביקוש למוצרי דלק בארה"ב ומחוצה לה ,המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל האזורים העיקריים
המפיקים נפט בפרט; היקף ההפקה של נפט גולמי ושל תזקיקי נפט בארה"ב ובעולם; פיתוח ושיווק
תחליפי דלקים; הפרעות בקווי האספקה ,גורמים מקומיים לרבות תנאי השוק ,תנאי מזג האויר ,רמת
התפוקה של בתי זיקוק מתחרים וכן תקנות של הממשל האמריקני.

ב.

מגבלות חקיקה ,התפתחויות רגולטוריות ואילוצים מיוחדים החלים בתחום הזיקוק -דלק זיקוק כפופה
להוראות חוק ,רגולציה ותקינה ,הנקבעות על ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה ,ברמה
הפדרלית ,המדינתית והמקומית ,וזאת בעיקר בתחום איכות הסביבה והתקינה .ראו פירוט בסעיפים
 7.16ו 7.17 -להלן.

ג.

האטה כלכלית– מרבית מוצרי דלק זיקוק מיועדים לענף התחבורה )כלי רכב ומטוסים( .האטה כלכלית
בארה"ב עלולה להקטין את הביקושים לטיסות וכן את היקף התנועה בכבישים ,ובכך להקטין הן את
היקף הביקוש למוצרי נפט והן את מרווח הזיקוק )כהגדרתו בסעיף  7.2.3להלן( של בית הזיקוק.

ד.

כושר זיקוק -מחסור בכושר זיקוק של תזקיקים המחויבים בתקני איכות סביבה מחמירים ,כגון בנזין
וסולר לתחבורה ,עשויים להגביל ניצול מקסימאלי של המתקנים הקיימים והרחבתם .תקנים כאמור
עשויים לחייב את דלק זיקוק לבצע שידרוגים במתקנים הקיימים ,ולהוסיף מתקנים חדשים ,על מנת
לאפשר סל מוצרים מתאים לביקושים .בשנים האחרונות ניכר גידול בביקוש לתזקיקי נפט .הגידול
בביקוש נענה באמצעות ניצול הולך וגובר של יכולת הזיקוק העולמית והתאמתה לרמת הביקושים
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ולסטנדרטים ההולכים ומחמירים של ייצור תזקיקים .היסטורית ,עליות בביקושים הובילו לתקופות
מחזוריות של עלייה ברווחיות ,שהביאו להשקעות שאפשרו הגדלת ההיצע .זו גרמה לאחר מכן לתקופות
של עודף כושר יצור וירידה ברווחיות הענף .כמו כן עליה במחירי הנפט הגולמי גורמים להאטה מסוימת
של הביקושים לנפט.
המידע הכלול בסעיף זה בדבר אפשרות למחסור בכושר זיקוק בשל החמרת תקני איכות סביבה הינו
מדע צופה פני עתיד .התממשות אפשרות כאמור תלויה במגמות בתחום הזיקוק ,לרבות קצב כניסת הגז
הטבעי לשימוש באזורי פעילותה של דלק זיקוק ,שינויים רגולטוריים ,הקמת בתי זיקוק נוספים,
שינויים בביקושים או באספקת חומרי הגלם ,שינויים במרווח הזיקוק וגידול בעלויות הזיקוק.
7.2.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
מוצרי נפט כגון אלה שמייצרת דלק זיקוק נסחרים בשווקים הבינלאומיים ,ועל כן מחירי מוצריה של
דלק זיקוק נתונים לתנודות יומיות חריפות .דלק זיקוק נוהגת ,בשל כך ,להתקשר עם לקוחותיה על פי
נוסחת מחיר המשקפת את השתנות מחירי השוק.
התוצאות בתעשיית הזיקוק מושפעות ונמדדות באמצעות ההפרש בין מחירי תזקיקי דלקים ומחירי
הנפט הגולמי ,המכונה מרווח הזיקוק .מרווח הזיקוק הינו הפער בין עלות הנפט הגולמי )כולל הוצאות
הובלה ,ביטוח ,פריקה ,אחסון ,וההזרמה לבית הזיקוק( ,לבין התמורה ממכירת תמהיל המוצרים
המתקבל מזיקוקו.
מרווח הזיקוק הרלבנטי לדלק זיקוק הינו המרווח המכונה ) The US Gulf Coast 5-3-2 Spreadלהלן:
"מרווח  ,("5-3-2המודד את ההפרש שבין המחיר המצוטט על ידי  Plattל 3/5 -חבית של US Gulf Coast
 ,Pipeline 87 Octane Conventional Gasolineו 2/5 -חבית של US Gulf Coast Pipeline No. 2 Heating
 ,Oilובין מחיר של  5/5חבית של נפט גולמי קל כפי שהוא מצוטט בשוק המסחר בניו יורק ) New York

 ,(Mercantile Excahngeלאספקה בחודש הבא.
לפי נתונים שפורסמו על ידי  ,Bloombergמרווח הזיקוק  5-3-2הממוצע באזור ה US Gulf Coast -עמד
במהלך שנת  2006על ממוצע של כ 10.16 -דולר לחבית בהשוואה לממוצע של כ 10.58 -דולר לחבית
בשנת  ,2005כשהוא נע בשנת  2006בטווח שבין מקסימום  21.50דולר לחבית ובין מינימום של 1.07
דולר לחבית .יצוין כי בשנים עברו היה מרווח הזיקוק נמוך משמעותית.

1

מרווח הזיקוק והשיווק של דלק זיקוק בשנת  2006הסתכם בכ 11.16 -דולר לחבית בהשוואה לכ12.29 -
דולר לחבית בשמונת החודשים האחרונים של שנת .2005
מרווח הזיקוק מושפע מכמה משתנים:
א.

מחירי הנפט הגולמי.

ב.

היקף הביקוש למוצרי נפט בעולם ,בארה"ב ובאזור ה) Gulf Coast -מפרץ מקסיקו( בפרט.

ג.

כושר הזיקוק העולמי.

ד.

שינויים במצב הפוליטי העולמי ,במיוחד באזורים בהם מופק נפט כגון המזרח התיכון ,מערב אפריקה,
מדינות חבר העמים )לשעבר ברית המועצות( ודרום אמריקה.

1

להלן נתונים היסטוריים לעשר השנים האחרונות באשר לממוצע מרווח הזיקוק  5:3:2באזור ה , US Gulf Coast -כפי שפורסמו על
ידי  :Bloombergשנת  -2004כ 6.25-דולר ,שנת  -2003כ 4.48 -דולר ,שנת  -2002כ 3.1 -דולר ,שנת  -2000כ 4.36 -דולר ,שנת -1999
כ 1.67 -דולר ,שנת  -1998כ 2.34 -דולר ,שנת  -1997כ 3.21 -דולר ובשנת  1996כ 2.91-דולר.
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ה.

רמת הייצור המקומי והזר של נפט גולמי ומוצרי דלקים ורמת הנפט הגולמי ,חומרי גלם אחרים ומוצרי
נפט המיובאים לארצות הברית.

ו.

רמות הניצול של בתי זיקוק בארצות-הברית.

ז.

פיתוח ושיווק של מוצרי דלקים תחליפיים.

ח.

הפסקות או הפרעות באספקה אל בית הזיקוק.

ט.

גורמים מקומיים ,כולל תנאי השוק ,שינויים במזג האויר ,ורמת הפעילות של בתי הזיקוק והצנרת
בשוק.

י.

חקיקה ממשלתית.

יא.

סל המוצרים שמייצר בית הזיקוק ,המושפע מסוגי הנפט הגולמי שבית הזיקוק רוכש וממתקני בית
הזיקוק המשפיעים על טכנולוגיית הזיקוק )בית הזיקוק של דלק זיקוק מייצר בעיקר מוצרים "לבנים":
בשנת  92% 2006ממוצרי בית הזיקוק היו תזקיקים לבנים )קרי מוצרים שאינם מזוט ,כגון בנזין ,סולר
ודלק סילוני( והיתרה מוצרים כבדים ואחרים(.
הואיל ורק הגורם האחרון נתון להשפעת בית הזיקוק ,וגורם זה אינו המרכזי בקביעת מרווח הזיקוק,
הרי שהרווחיות בתחום זה תלויה יותר בשינויים בשוק העולמי מאשר בהתנהלות דלק זיקוק.
מנפט גולמי מזוקק סל מוצרי נפט ,ולבית הזיקוק יש יכולת שולית להשפיע על סל זה באמצעות איכות
חומר הגלם המעובד ותהליכי הייצור .בהעדר יכולת השפעה מהותית על סל המוצרים ,בהתחשב ברמת
הביקושים ובמחירי המוצרים ,אין משמעות מבחינת בית זיקוק לייחוס רווח גולמי בחתך של מוצר
בדיד ובתי זיקוק נבחנים במרווח הזיקוק המתקבל ממכירת סל המוצרים.
עוד יצוין לעניין זה ,כי יכולתו של בית זיקוק להקטין את כמות המזוט המזוקקת תוך העלאת כמות
המוצרים "הלבנים" נמדדת באמצעות מדד ) Nelson Complexityלהלן" :מדד נלסון"( .ככל שהמדד
גבוה יותר יכול בית הזיקוק לייצר יותר מוצרים "לבנים" .בנוסף ,יש לבדוק את התאמת ייצור בית
הזיקוק לביקוש באזור בו הוא פועל .ניקוד בית הזיקוק כיום לאחר סיום פרויקטים כמתואר בסעיף
)7.16.6ד( להלן ,הוא  8.9במדד נלסון.

7.2.4

מבנה התחרות בתחום הפעילות וגורמי ההצלחה העיקריים בו
בית הזיקוק של דלק זיקוק ממוקם בעיר טיילר ,הנמצאת במזרח מדינת טקסס ,בארה"ב.
דלק זיקוק מפעילה בית זיקוק עצמאי .מרבית מוצרי בית הזיקוק נמכרים ללקוחות מקומיים שונים
באיזור מזרח טקסס .לבית הזיקוק יתרון רב הטמון במיקומו המרוחק יחסית מבתי זיקוק או
טרמינלים אחרים .יתרון זה מאפשר לדלק זיקוק למקסם את מחירי המכירה שלה ללקוחותיה תוך כדי
מתן הקפדה על שירות יעיל באמצעות זמינות תמוצרים והפעלת טרמינל בעל תשעה נתיבים.
נכון למועד הדוח ,על פי מידע שפורסם על ידי ה Oil & Gas Journal -ועל ידי משרד האנרגיה
האמריקאי )ה ,(U.S Department of Energy -פועלים בארה"ב כ 135 -בתי זיקוק לנפט ,ובנוסף כ15 -
בתי זיקוק קטנים לאספלט ,כאשר בשנת  1980פעלו בארה"ב  319בתי זיקוק .על פי סקר שנערך בשנת
 2004ושפורסם בינואר  ,2005על ידי ה (EIA) Department of Energy Information Administration -וה-
 ,Oil and Gas Journalמאז שנת  1976לא נבנה בארה"ב בית זיקוק גדול חדש ,וזאת על אף הגידול
בצריכת מוצרי דלק אשר סופק בעיקר על ידי שיפור בניצולת והרחבת בתי הזיקוק הקיימים .עוד יצוין
כי בעשר השנים האחרונות מאופיין תחום הזיקוק בארה"ב במיזוגים ורכישות רבות בהם היו מעורבות
החברות האינטגרטיביות הגדולות בתחום ,כגון  BP Arcoשהתמזגה עם  Exxon ,Amocoשהתמזגה עם
 Phillips ,Mobilשהתמזגה עם  Toscoו ,Conoco -ו Chevron -שהתמזגה עם  .Texacoדוגמא נוספת
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למגמה האמורה היא  ,Valeroאשר בשנת  1994היה בבעלותה בית זיקוק אחד ,וכיום בבעלותה  17בתי
זיקוק בארה"ב.
לפירוט בדבר תחרות בפעילותה של דלק שיווק ראו סעיף  7.6להלן.
7.2.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הזיקוק והשיווק
דלק זיקוק מעריכה כי גורמי ההצלחה העיקריים של בית הזיקוק הינם כדלקמן:

א.

גובה מרווח הזיקוק.

ב.

בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט גולמי ואיתור מקורות אספקה.

ג.

זמינות הון וזמינות תפעולית של מתקני הזיקוק.

ד.

מיקום בית הזיקוק  -בית הזיקוק של דלק זיקוק הינו היחיד ברדיוס של  115מייל המציע מכלול של
תזקיקי דלקים.

ה.

אופטימיזציה של שרשרת האספקה והייצור.

ו.

יכולת עמידה בתקני מוצרים ודרישות רגולטוריות משתנות והתאמת בית הזיקוק לתקנים אלה.

ז.

מיקום מסופי הדלקים.

ח.

אפשרות להשתמש בתשתיות הצנרת להובלת מוצרי דלקים הקיימת באזורי הפעילות ,ויכולת להרחיב
את השימוש בתשתית צנרת זו.

7.2.6

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות
דלק זיקוק רוכשת את נפט גולמי ממספר רב של ספקים במזרח טקסס ,ממערב טקסס ומיבוא ,ואין לה
תלות בספק זה או אחר.
דלק שיווק רוכשת מוצרי דלק מספק עיקרי אחד .לפירוט ראו סעיף  7.11.2להלן.

7.2.7

תחליפים ושינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות
לאור עליית מחירי הנפט הגולמי ובשל סוגיות הקשורות לאיכות הסביבה וגיוון מקורות האנרגיה,
ממשלות בעולם בוחנות תכניות ארוכות טווח למעבר חלקי לאנרגיה תחליפית וחברות שונות בעולם
מנסות לפתח תחליפי אנרגיה לנפט .נכון למועד הדוח ועד למציאת פתרונות אנרגיה יעילים וזולים ,דלק
זיקוק אינה צופה ירידה משמעותית בביקושים באזורי פעילותה עקב תחליפים כאמור ,בטווח הנראה
לעין.
המידע הכלול בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד .מידע זה מבוסס על הערכת דלק זיקוק באשר לקצב
וליכולת לאתר תחליפי אנרגיה יעילים לנפט ,אשר אינם ניתנים להערכה ומצויים באי וודאות.

7.2.8

מחסומי הכניסה והיציאה
מחסומי הכניסה העיקריים לתחום פעילות הזיקוק והשיווק הם היקף ההון הדרוש להקמת בתי זיקוק
חדשים והקמה של צנרת נפט וצנרת להולכת מוצרי דלק ,והקיבולת המצומצמת של תשתיות הצנרת
הקיימות ,המצויות במקרים רבים בתפוקה מלאה ומקשות על כניסת מתחרים חדשים לתחום .כמו כן
קיימות דרישות רישוי ואיכות סביבה מחמירות .מחסום היציאה המשמעותי בתחום הפעילות הוא
שווים של המתקנים וייעודם ,והשלכות איכות סביבה על המקרקעין בו הם מצויים ,העשויות להגביל
שימושים אפשריים אחרים.
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7.3

מוצרים ושירותים

7.3.1

המוצרים המשווקים על ידי דלק זיקוק כוללים מוצרי נפט ,כדלקמן:
-

בנזין )גזולין( – בנזין היווה בשנים  2005ו 2006 -כ 52.2% -וכ ,53% -בהתאמה ,מכלל המוצרים
המיוצרים על ידי בית הזיקוק .בית הזיקוק מייצר ארבעה סוגים שונים של בנזין )פרימיום93 -
אוקטן ,רגיל ובינוני( ,וכן בנזין למטוסים..

-

סולר )דיזל( ודלק סילוני – סולר ודלק סילוני היוו בשנים  2005ו 2006 -כ 38.6% -וכ,40.2% -
בהתאמה ,מסך תזקיקי הדלקים שיוצרו על ידי בית הזיקוק .דלק זיקוק מייצרת סולר ודלק סילוני
דלק סילוני לפי תקן צבאי ) ,(JP-8דלק למטוסי סילון אזרחיים ,והחל מספטמבר  2006סולר בעל
רמת גופרית נמוכה מאוד ).(Ultra Low Sulfur Dieslel

-

מוצרים פטרוכימיים – בית הזיקוק מייצר כמוית קטנות של פרופן פרופלין ובוטן.

-

מוצרים אחרים  -בית הזיקוק מייצר כמויות קטנות של מוצרים נוספים ,ובהם קוקס,slurry oil ,
גופרית ותערובות אחרות
המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק כוללים מוצרי נפט ,כדלקמן:

7.3.2
-

בנזין )גזולין( – בנזין היווה בשנת  2006כ 46% -מכלל המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק .דלק
שיווק משווקת שני סוגים שונים של בנזין )פרימיום 93 -אוקטן ,ו 87 -אוקטן(.

-

סולר )דיזל( – סולר היווה בשנת  2006כ 54% -מכלל המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק .דלק
שיווק משווקת החל מספטמבר  2006סולר בעל רמת גופרית נמוכה מאוד ) Ultra Low Sulfur

.(Diesel
פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושרותים
7.3.3

להלן הסכום ושיעור ההכנסות ממכירת מוצרים או שירותים על ידי דלק זיקוק ודלק שיווק שסך
ההכנסה מהם מהווה  10%או יותר מהכנסות קבוצת דלק.
בשנת  2006הסתכמו מכירות הבנזין של דלק זיקוק ודלק שיווק בכ 4,278 -מליוני ש"ח שהיוו כ18% -
ממכירות קבוצת דלק .במהלך  8חודשי פעילות דלק זיקוק בשנת  2005הסתכמו מכירות הבנזין של דלק
זיקוק בכ 2,231 -מליוני  ,₪שהיוו כ 11% -מכלל הכנסות קבוצת דלק בשנת .2005

7.3.4

הרווח הגולמי של דלק זיקוק ודלק שיווק בשנת  2006ובמהלך שמונת החודשים האחרונים של 2005
עמד על כ 684 -וכ 527 -מליוני ש"ח ,בהתאמה ,שהיוו כ 8.5% -וכ 12.4%-מההכנסות בתחום הפעילות,
בהתאמה.

7.4

לקוחות
דלק זיקוק משווקת את מוצרי הדלקים שלה לחברות הדלק הגדולות ,בתי זיקוק עצמאיים ,מפיצי
דלקים ,מפעילי תחנות תדלוק ,חברות שירותים ותחבורה ) ,(utility and transportationוקמעונאים
עצמאיים.
בשנת  ,2006המכירות לעשרת הלקוחות הגדולים של דלק זיקוק היוו כ 57.5%-מהמכירות נטו של דלק
זיקוק .אף אחד מלקוחות דלק זיקוק לא תרם יותר מ 10%-מהכנסות דלק  ,USAאולם המכירות
ללקוח אחד היו כ 13% -ממכירות דלק זיקוק.
דלק שיווק מוכרת את מוצריה ללקוחות במערב טקסס ,וביניהם חברות נפט גדולות כגון Exxon

 ,Mobileבתי זיקוק עצמאיים משווקים כגון  ,Murphy Oilסוכני דלקים ,חברות מתחום השירותים
והתחבורה ועוד.
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7.5

שיווק והפצה
הרוב המכריע של מכירות דלק זיקוק מתבצע בשער המפעל ,באמצעות מסוף ניפוק של בית הזיקוק
שהינו מסוף ניפוק בעל  9נתיבים המאפשר הוספת מגוון רחב של תוספי דלקים ,לרבות תוספים
מיוחדים הנמכרים לחברות הנפט העיקריות הרוכשות דלקים מבית הזיקוק .בית הזיקוק מוכר קוקס
בעיקר באמצעות קרונות רכבת וכאשר הדבר דרוש בהזמנות גדולות או מיוחדות  -באמצעות מיכליות.
לבית הזיקוק חיבור לצינור למכירת פרופן .את יתרת מוצריה מפיצה דלק זיקוק באמצעות צינור נפט
)שבבעלות צד שלישי(.
במסגרת פעילות דלק שיווק ,משווקת החברה מוצרי דלק באמצעות שני מסופים בעלי  2נתיבים אשר
בבעלות החברה במערב טקסס )אבילין וסאן אנג'לו( .מסופים אלה מחוברים אחד לשני וכן לבסיס
חיל האויר הסמוך ולמערכת צינורות בבעלות חברת  ,Magellanבאמצעות  7צינורות שונים בבעלות
החברה .בנוסף משווקת דלק שיווק מוצרים באמצעות ארבעה מסופים בבעלות צד שלישי.
לדלק שיווק קיימת תלות בתשתית ההזרמה של חברת  Magellanבטקסס ,מאחר וכל מוצריה
משווקים ישירות ובעקיפין )באמצעות עסקאות החלפה( על-ידי מערכת צינורות זו.

7.6

תחרות
דלק זיקוק פועלת ,כאמור ,במדינת טקסס שבארה"ב והיא משווקת את מוצריה בעיקר ללקוחות
מקומיים במזרח ובמערב טקסס.
ענף הזיקוק ושיווק הדלקים הוא תחום תחרותי מאוד והוא כולל חברות דלק לאומיות
ובינלאומיות הפעילות בתחומים שונים הקשורים לנפט ,לרבות חיפושי נפט ,הפקה ,זיקוק ושיווק
מוצרי דלקים והפעלת חנויות נוחות .המתחרים העיקריים של דלק זיקוק הם בתי הזיקוק
הממוקמים במפרץ טקסס ,מפעילים של מסופים להספקת דלקים ,וכן חברת Calumet Lubricants

בשרבפורט לואיזיאנה.
מתחריה של דלק שיווק הם בעיקר בעלי מסופים עצמאיים אחרים וחברות הדלק האחרות הפעילות
באזורי פעילותה .התחרות מתבטאת בעיקר במיקום ,מחיר ומגוון המוצרים והשירותים הנמכרים.
עלויות הובלת המוצרים ממסופי הדלק אל הלקוח הסופי מגבילות את גודלו הגיאוגרפי של שוק
רוכשי הדלקים ,שרכישה ממסופי הדלקים של דלק שיווק כלכלית עבורם .שני השווקים העיקריים
של פעילות שיווק הדלקים נמצאים במערב טקסס ,באזור אבילין וסאן אנג'לו .באיזור אבילין
קיימת תחרות ישירה מצידו של בית זיקוק אחר המשווק מוצרי דלקים באמצעות מסוף דלקים
אחר .באזור סאן אנג'לו אין מתחרה למסוף הדלקים של דלק זיקוק אלא במרחק של כ 90 -מייל
מהמסוף.
התחרות בין דלק זיקוק ודלק שיווק ובין מתחריה מושפעת מהמחיר המשולם עבור מוצרים
גולמיים ,מרווחי השיווק ,יעילות בית הזיקוק ,תמהיל המוצרים המיוצרים על ידי בית הזיקוק,
ועלויות הובלה והפצה .חלק מהמתחרים של דלק זיקוק מפעילים בתי זיקוק גדולים ומורכבים
משלה ,ולכן ייתכן כי עלויות הייצור לחבית שלהם נמוכות יותר.
הגורמים המשפיעים על מעמדו התחרותי של בית הזיקוק ושל מסופי הדלקים כוללים:
א.

מיקום בית הזיקוק ונגישותו ללקוחות מקומיים מעניק לה יתרון ביחס ללקוחות המצויים באזור
פעילותה.

ב.

מיקום מסופי הדלקים ונגישותם ללקוחות מקומיים .דלק זיקוק מפעילה כאמור שני מסופי דלקים
במערב טקסס.

ג.

היקף התפוקה של בית הזיקוק.
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ד.

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

ה.

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

7.7

עונתיות
הביקוש למוצרי בנזין בדרך כלל גבוה יותר בחודשי הקיץ מאשר בחודשי החורף ,וזאת בשל גידול עונתי
בתנועת כלי רכב בחודשי הקיץ ,אולם הביקוש למוצרי סולר לסוגיו גבוה יותר בחורף .בנוסף ,היסטורית
מרווח הזיקוק ברבעון הראשון והרביעי של השני של השנה בדרך כלל נמוך מהמרווח ברבעונים השני
והשלישי .כתוצאה מכך התוצאות התפעוליות של דלק זיקוק ודלק שיווק בדרך כלל נמוכות יותר
ברבעונים הראשון והרביעי .להלן טבלה המפרטת את ממוצע מרווח הזיקוק  5:3:2באזור מפרץ
מקסיקו בדולרים ,לפי רבעונים:
2006
2005

רבעון 1
8.13
6.22

רבעון 3
10.29
15.93

רבעון 2
15.38
9.15

רבעון 4
6.76
10.91

7.8

כושר ייצור

7.8.1

כושר הייצור המירבי של בית הזיקוק נכון ליום הדוח הינו כ 60,000-חביות ליום ,וזאת בתלות בחומר
הגלם המעובד וכמות הגופרית שבו.
בשנת  2006זיקקה דלק זיקוק  21.2מליוני חביות נפט וחומרי גלם אחרים ,ממוצע של כ 58,128 -חביות
ביום .במהלך שנת ) 2005כולל ארבעת החודשים טרם רכישת פעילות הזיקוק על ידי דלק זיקוק( זיקק
בית הזיקוק כ 18.2 -מליוני חביות של נפט וחומרי גלם אחרים ,כאשר בשמונת החודשים הראשונים
לפעילותה ) (31.12.2005-29.4.2005זיקקה דלק זיקוק כ 13.1 -מליוני חביות ,כ 53,150 -חביות בממוצע
ליום .בשנת  2004זיקק בית הזיקוק כ 18.3 -מליוני חביות )כאמור ,דלק זיקוק רכשה את בית הזיקוק
בחודש אפריל  ,2005ועל כן הנתונים לשנת  2004וארבעת החודשים הראשונים של שנת  2005הם כפי
שנמסרו לדלק זיקוק על ידי הבעלים הקודם( .להלן טבלה המפרטת את המוצרים שהופקו על ידי בית
הזיקוק בשנים ) 2006 - 2004במליוני חביות( ואת התפוקה השנתית היומית הממוצעת של חביות בכל
שנה:

בנזין
סולר לסוגיו
אחר
סה"כ

7.8.2

2004
כמות
תפוקה
ליום
28,349
10.4
17,613
6.4
3,261
1.2
49,223
18.0

2005
כמות
9.4
6.8
1.5
17.7

תפוקה
ליום
25,744
18,688
4,168
48,600

5-12 /2005
כמות
תפוקה
ליום
26,927
6.6
20,779
5.1
3,902
1.0
51,608
12.7

2006
כמות
11.0
8.0
16.8
35.8

תפוקה
ליום
30,163
21,816
4,604
56,583

פעילות דלק שיווק החלה ביום  1.8.06עם רכישת נכסי קבוצת  .Prideבשנת  2006פעלה מכרה דלק
שיווק כ 2.7 -מליוני חביות של תזקיקי נפט ,ממוצע של  17,758חביות ביום על פי החלוקה הבאה:

בנזין
סולר לסוגיו
אחר
סה"כ

12/06-8/06
תפוקה ליום
כמות
8,129
1.2
9,568
1.5
61
0.0
17,758
2.7
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7.8.3

להלן פירוט השקעות בשנים  2006 – 2005והשקעות צפויות של דלק זיקוק בשנת  ,2007שאינן קשורות
לאיכות הסביבה )במליוני דולר(:
שיפורים

2005
1.9

2006
5.6

צפי ל2007 -
34.4

השקעות אלה נוגעות בעיקר להשקעות עתידיות בקבוצה בשלושה פרויקטים בעלות כוללת של 55
מיליוני דולר .פרויקטים אלה צפויים להקטין את עלות הנפט המעובד על ידי החברה.
לפירוט בדבר השקעות צפויות הקשורות באיכות סביבה ראו סעיף  7.16.6להלן.
7.9

רכוש קבוע ומתקנים
מתקני דלק זיקוק בטיילר טקסס ממוקמים על קרקע בשטח רציף של כ 2.643 -קמ"ר ,מהם כ440.6-
קמ"ר בנויים .מתקני דלק זיקוק כוללים יחידות זיקוק ,פצחנים ,יחידות ייצור נוספות )קוקר( ,מתקן
לטיפול בגופרית ,מתקני תשתית )מבנים ,מיכלי אחסון ,צנרת וכד'( ומתקני שירותים )לרבות מיכליות(.
בנוסף בבעלות דלק זיקוק צנרת להובלת נפט גולמי באורך של כ 104 -ק"מ ,וכן  4מסופים לקליטת נפט
גולמי ותחנות שאיבה.
בנוסף ,כאמור בסעיף  7.1.2לעיל ,בסוף חודש יולי  2006רכשה דלק  USAמספר נכסים עבור מערך
השיווק ובית הזיקוק מחברות מקבוצת  PRIDE-L.Pוחברות קשורות שלה שבסיסן באבילין ,טקסס.
הנכסים שנרכשו כוללים שני מסופים לשיווק מוצרי דלק ,הממוקמים באבילין ובסאן-אנג'לו ,טקסס7 ,
צינורות להולכת מוצרי דלק שאורכם כ 114-מייל ,ומיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של
כמיליון חביות .כן כוללים הנכסים שנרכשו מתקני זיקוק שונים הממוקמים בסמוך למסוף אבילין ,כגון
מתקן אטמוספרי ומתקן בואקום לזיקוק נפט גולמי וציוד נוסף .בנוסף ,לדלק זיקוק תישמר אופציה ל-
 10שנים לרכישת השטח עליו ממוקמים מתקני הזיקוק של אבילין.

7.10

הון אנושי

7.10.1

להלן פירוט מצבת העובדים של דלק זיקוק בשנים :2006 - 2005
מחלקה
הנהלה
ייצור
אחזקה
כספים ורכש דלקים
תמיכה
איכות סביבה
שיווק והפצה
הנדסה
סה"כ

7.10.2

31.12.05
צינור נפט זיקוק ושיווק
1
8
1
10

10
116
33
11
19
9
22
4
224

31.12.06
צינור נפט זיקוק ושיווק
1
8
1
10

12
122
40
20
20
10
26
1
251

השקעות בהדרכה – דלק זיקוק ודלק שיווק מבצעות הדרכת בטיחות לכלל העובדים .העובדים
משתתפים בסמינרים ובהדרכות מקצועיות .דלק זיקוק ושיווק משקיעות משאבים בהדרכה מקצועית
לעובדי התפעול והאחזקה בתחומי עיסוקם והאחזקה בתחומי עיסוקם ובתחום הבטיחות לכלל
העובדים על פי החוקים הרלבנטיים.

7.10.3

הטבות וטיבם של חוזי העסקה  -עובדי דלק זיקוק ודלק שיווק אינם חתומים על הסכמי העסקה
אישיים .נכון ליום  31.12.2006כ 166 -מעובדי דלק זיקוק חברים באיגוד עובדים .בחודש ינואר 2006
חודש ההסכם עם עובדים אלה לתקופה של שלוש שנים נוספות.
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7.10.4

הנהלות דלק זיקוק ושיווק ומספר נושאי משרה בכירים בה הינם עובדים של חברת האחות Mapco

 Expressהמרכזת את פעילות הקבוצה בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בארה"ב .לפרטים ראו
האמור בסעיף  8.10.7להלן.
7.10.5

בנוסף ,קיימת בחברה תוכנית לתמרוץ עובדים במסגרתה זכאים חלק מעובדי דלק זיקוק ודלק שיווק
לקבל אופציות בהתאם תכנית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה .לפרטים ראו סעיף  8.10.6להלן.

7.11

חומרי גלם וספקים

7.11.1

חומר הגלם העיקרי המשמש את דלק זיקוק בתחום הפעילות הוא נפט גולמי .חומר הגלם העיקרי
המשמש את דלק שיווק הינו תזקיקי דלקים .שוק הנפט הגולמי ומוצריו הינו שוק של סחורות )
 (Commoditiesוהוא שוק משוכלל בעל סחירות גבוהה מאוד הן בתחום הפיזי והן בסחר עתידי,
המתבצע בבורסות או עם גופים בינלאומיים גדולים .דלק זיקוק רוכשת את הנפט הגולמי שלה מספקים
שונים בארה"ב.
להלן טבלה שבה פירוט הנפט הגולמי אשר נרכש על ידי דלק זיקוק בין  29.4.2005ובין :31.12.2006
מקור
נפט גולמי מזרח טקסס
נפט גולמי ממערב טקסס
אחר
סה"כ

אחוז הנפט הגולמי שהתקבל
5-12 /2005
2006
67%
65%
23%
26%
10%
9%
100%
100%

יצוין כי הנתונים לגבי ארבעת החודשים הראשונים של שנת  2005ושל שנת  2004אינם בידיעת דלק
זיקוק שכן הם קודמים לרכישת בית הזיקוק על ידה.
למעלה מ 90%-מהנפט המעובד ע"י החברה מקורו בטקסס ,וכ 65% -במזרח טקסס בסמוך לבית
הזיקוק .מיקום מקורות הנפט וזמינות הנפט מאפשרים לחברה להנות מעלויות הובלה נמוכות.
7.11.2

דלק שיווק רוכשת מוצרי דלק בעיקר מחברת  Magellanשסיפקה לה במהלך חמשת החודשים מאז
החלה בפעילות שיווק הדלקים כ 96% -מהיקף המוצרים הנמכרים במסגרת פעילות זו .דלק שיווק
חתומה על שני הסכמים עם ספק זה לאספקה של עד כ 27,350 -חביות ביום בתנאים מועדפים .על פי
ההסכם הראשון יכולה דלק שיווק לרכוש עד  20,350חביות ביום .הסכם זה בתוקף עד ליום 31.12.2007
והוא ניתן ,בתנאים מסוימים ,להארכה לחמש תקופות נוספות של שנתיים כל אחת .ההסכם השני
מאפשר לדלק שיווק לרכוש כמות נוספת של עד  7,000חביות מוצרי דלק ביום ,והוא בתוקף עד לשנת
 .2015במסגרת ההסכם השני נקבע גם כי לדלק שיווק תהיה זכות להשתמש בתשתית הצנרת להובלת
דלקים של  ,Magellanוזאת על פי תעריף שנקבע בהסכם.

7.12

הון חוזר

7.12.1

מדיניות החזקת מלאי נפט גולמי ומוצרים גמורים
מדיניות דלק זיקוק הינה להחזיק מלאי נפט גולמי ומוצרים ברמה המבטיחה אספקה רצופה של מוצרי
נפט ומילוי התחייבויותיה ללקוחות .הגורמים העיקריים המשפיעים על גודל המלאים הינם:
הצורך במלאי מינימלי הדרוש למילוי תחתיות המיכלים והצנרת.
הצורך להחזיק מספר רב של סוגי נפט גולמי לזיקוק תערובות שונות.
מצב שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הנפט ,והערכת דלק זיקוק ביחס להיקף הביקושים הצפויים
למוצריה וליכולת הייצור שלה.
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דלק זיקוק ושיווק מחזיקות בבית הזיקוק ,בטרמינלים השונים ובמתקנים של צדדים שלישיים מלאים
של נפט גולמי ,תערובות דלקים ותזקיקי דלקים ,ששווים משתנה בהתאם למצב הכלכלי העולמי,
כמויות המלאי בשוק המקומי והעולמי ותנאים עונתיים .להלן סך המלאים בבעלות דלק זיקוק ושיווק
לרבות המחיר הממוצע לשנים  2005ו.2006 -

כמות
)במליוני
חביות(
דלק זיקוק
דלק שיווק
סה"כ

1.2
1.2

31.12.05
מחיר ממוצע סה"כ
שווי
לחבית
)במליוני
)בדולר(
דולר(
61
61

75.5
75.5

כמות
)במליוני
חביות(
1.3
0.1
1.4

31.12.06
מחיר ממוצע סה"כ שווי
)במליוני
לחבית
דולר(
)בדולר(
64
74
63.9

82.9
6.6
89.5

7.12.2

מדיניות אשראי

א.

אשראי לקוחות :סך ימי האשראי אשר דלק זיקוק ושיווק נותנת ללקוחותיה נע בין  3ל 15 -ימים )כ10-
יום בממוצע( .היקף האשראי ללקוחות נכון ליום  31.12.2005ו 31.12.06 -עמד על כ 38-מליון דולר וכ-
 65מיליון דולר בהתאמה.

ב.

אשראי ספקים:

.1

דלק זיקוק  -סך ימי האשראי שדלק זיקוק מקבלת מספקיה בגין רכישות נפט גולמי הינו כ 35-יום )20
יום מתום החודש( מלווה בדרך כלל במכתב אשראי בנקאי .היקף האשראי מספקים נכון ליום
 31.12.2005ו 31.12.06 -עמד על כ 96 -מליון דולר ו 90 -מיליון דולר ,בהתאמה.

.2

דלק שיווק  -סך ימי האשראי אשר דלק שיווק מקבלת בגין רכישות תזקיקי דלק הנו כ 10 -ימים
בממוצע .היקף האשראי מספקים נכון ליום  31.12.06עמד על כ 14 -מליון דולר.

7.13

מימון
דלק זיקוק ושיווק מממנות את פעולותיה באמצעות אשראי בנקאי ,אשראי חוץ בנקאי ובאמצעים
עצמאיים.

7.13.1

מסגרת אשראי

א.

לדלק זיקוק מסגרת אשראי מובטחת בנכסים המשמשת אותה לפעילות השוטפת שלה ולרכישות נפט,
אשר גויסה באמצעות בנק אמריקאי ,בהיקף של כ 300 -מליון דולר .מסגרת זו נושאת ריבית לפי דרגות
קבועות מראש והיא מאפשרת לדלק זיקוק לבחור בין "ריבית בסיס" לבין ריבית המבוססת על
"יורודולאר" .הריבית השוטפת בשנת  2006עמדה על  .LIBOR + 1.875%מסגרת זו כוללת גם מכתבי
אשראי .נכון ליום דוח זה לדלק זיקוק היו מכתבי אשראי באשראי כולל של כ 152 -מליון דולר ,ומעבר
לכך לא ניצלה את מסגרת האשראי שלה.

ב.

לדלק שיווק מסגרת אשראי לזמן קצר המובטחת בנכסים המשמשת אותה לפעילות השוטפת שלה
ולרכישות מוצרי דלק ,אשר גויסה באמצעות בנק אמריקאי ,בהיקף של כ 50 -מליון דולר .מסגרת זו
נושאת ריבית לפי דרגות קבועות מראש והיא מאפשרת לדלק זיקוק לבחור בין "ריבית בסיס" לבין
ריבית המבוססת על ריבית הפריים .הריבית השוטפת בשנת  2006עמדה על  LIBOR + 2.25%כאשר
במקרים מסויימים לוותה החברה סכומים צמודים לריבית הפריים .נכון ליום דוח זה סך יתרת
ההלוואה לזמן קצר של דלק שיווק הסתכמה בכ 9.1 -מיליון דולר.
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7.13.2

אשראי בריבית משתנה
להלן פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה דלק זיקוק בהתאם להסכמי ההלוואות הנוכחיים בשנת
.2006

7.13.3

סוג ההלוואה

מנגנון
השינוי

טווח הריבית

זיקוק -לזמן ארוך
שיווק  -לזמן ארוך
שיווק  -לזמן קצר

L+2.0%
L+2.0%
L+2.25%

7.31%-7.04%
7.53%
9.0%-7.58%

שיעור
ריבית
שנתית
ממוצעת
7.07%
7.53%
7.92%

שיעור הריבית
סמוך למועד
הדוח

היקף
ההלוואה
)במליוני ($

7.31%
7.56%
7.07%

30
30
19.2

הלוואות
לחברת אחות של דלק זיקוק ניתנה הלוואה מבנק ישראלי בסך של כ 30 -מליון דולר בריבית של
 LIBOR+2.0%שנלקחה לטובת מיחזור חוב קודם ששימש לרכישת בית הזיקוק .מועד פירעון ההלואה
הוא חודש מאי .2009
בנוסף ,חלק מרכישת הנכסים מקבוצת  PRIDEכנזכר לעיל בסעיפים  7.1.2ו 7.10 -מומנה מכספי הנפקת
דלק  USAבחודש מאי  2006ובאמצעות הלוואה שנטלה דלק  USAבסך  30מיליון דולר מבנק ישראלי
בארה"ב בריבית שוטפת של  ,LIBOR+2.00%לתקופה של שנתיים המסתיימת ביוני .2009

7.13.4

גיוס מקורות כספיים נוספים
דלק  USAמעריכה כי בשלב זה ,לצורך פעילותה השוטפת ,למעט הצורך במימון מחדש של מסגרת
האשראי לזמן קצר של פעילות השיווק ,אין לה צורך בגיוס מקורות כספיים נוספים למימון פעילותה
השוטפת ,אולם עלייה חדה במחירי הנפט הגולמי עשויה להגדיל את צרכי האשראי של דלק זיקוק.
במקרה זה ,דלק זיקוק מעריכה כי תוכל לגייס סכומים אלה ממקורות בנקאיים ו/או חוץ בנקאיים,
ואולם אין כל בטחון כי תוכל לעשות כן .בנוסף ,ככל שדלק  USAתבקש לבצע רכישות או השקעות
חדשות ,יהיה עליה לגייס מימון מתאים.

7.13.5

מגבלות אשראי
להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק זיקוק מחויבת לעמוד בהן:
עודף מתואם של נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות פיננסיות )"מרווח אשראי"( מינימלי לכל
אורך תקופת האשראי .במידה ומרווח האשראי יהיה קטן מ 5 -מיליון דולר ,התחייבה דלק USA

-

לגייס הון זמני נוסף .נכון ליום  19.3.06מרווח האשראי הסתכם בכ 75 -מיליון דולר.
במידה ומרווח האשראי יהיה קטן מ 30 -מיליון דולר ,אזי אמות המידה הבאות יכנסו לתוקף) :
 (1על דלק זיקוק לעמוד ביחס )תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ) (EBITDAבניכוי השקעות

השוטפות()/הוצאות ריבית  +תשלום קרן ההלוואה מתוכנן  +תשלומי מס הכנסה( גדול מסכום
שנקבע בהסכם ההלוואה של דלק זיקוק ,והמשתנה לאורך תקופת האשראי (2) ,קיימות מגבלות
על היקף ההשקעות של דלק זיקוק במשך תקופת האשראי; ) (3חלות מגבלות שונות על חלוקת
דיבידנד.
נכון ליום הדוח עומדת דלק זיקוק בכל ההגבלות שלעיל.
להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק שיווק מחויבת לעמוד בהן בהקשר למסגרת
האשראי לזמן קצר בסך של כ 50 -מילין דולר.
שווי הון עצמי יעלה על כ 43 -מיליון דולר.
-
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-

)תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ) (EBITDAבניכוי השקעות שוטפות()/הוצאות ריבית +
תשלום קרן ההלוואה מתוכנן  +תשלומי מס הכנסה( יהיה גדול מ.1.2 -

7.14

-

יחס חוב לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת  EBITDAיהיה קטן מ.4.0 -

-

נכון ליום הדוח עומדת דלק שיווק בכל ההגבלות שלעיל.

שעבודים
להבטחת מסגרת האשראי ,דלק זיקוק שיעבדה לטובת קונסורציום בראשות בנק אמריקאי את כל
המלאים והתקבולים המגיעים לה מלקוחות .להבטחת מסגרת האשראי דלק שיווק שיעבדה לטובת
קונסורציום בראשות בנק אמריקאי את כל המלאים והתקבולים המגיעים לה מלקוחות.

7.15

מיסוי
דלק זיקוק הינה ודלק שיווק הינן חברות בבעלות מלאה של דלק  ,USAולפיכך הדוחות לצרכי מס שלהן
מאוחדים עם אלה של דלק  USAוהן כפופות לדיני המס החלים עליה .לפירוט דיני המס החלים על דלק
 ,USAראו האמור בביאור  33לדוחות הכספיים של קבוצת דלק.

7.16

איכות הסביבה
דלק זיקוק כפופה להוראות חוק ,רגולציה ,תקנות והיתרים מתחום איכות הסביבה ,הנקבעים על ידי
הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה ,ברמה הפדרלית ,המדינתית והמקומית ,ובפרט הרשות להגנת
הסביבה ) ,Environmental Protection Agencyלהלן ("EPA" :והמועצה לאיכות הסביבה במדינת
טקסס ).(Texas Commission on Environmental Quality
עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה לפעילותה של דלק זיקוק נוגעת בנושאים של איכות
האוויר ,איכות השפכים הנוזליים ,פסולת מוצקה/רעילה ומניעת זיהום קרקע וזיהום מי תהום ,ובכלל
זה כמתואר להלן:

7.16.1

הוראות ה - ("CAA") Federal Clean Air Act -חוק לפיקוח על איכות אויר– וחוקים ותקנות מדינתיים
ומקומיים המפקחים על הרמה המותרת של פליטת חומרים מסוימים לאויר ,משפיעים על פעילות בתי
זיקוק ישירות ובעקיפין .דרישות לרשיונות ו/או דרישות בקרה של ה CAA-הנוגעות לרמות הפליטה
המותרות של חומרים מזהמי אויר מסויימים יכולות להשפיע ישירות על הפעילות בתחום הזיקוק .ה-
 CAAמשפיע באופן עקיף על הפעילות בתחום הזיקוק על ידי רגולציה מקיפה בקשר עם פליטה לאוויר
של דו תחמוצת הגופרית וחומרים אחרים ,כולל תחמוצות חנקן ,והרכבים אחרים הנפלטים על ידי
מכוניות ,מפעלים וכלי רכב תחבורתיים אחרים המשתמשים במוצרי דלק זיקוק .בנוסף ,תרכובות
אורגניות לא יציבות שנפלטות מבית הזיקוק נמצאות תחת רגולציה כבדה ,כולל תרכובות כגון בנזן )
 .(benzeneבאשר לבנזן יצוין כי ה EPA-הציע שינויים בהרכב ) (formulationבנזין אשר ידרשו הפחתה
נוספת בתכולת בנזן עד שנת .2011
ה CAA-מטיל הגבלות מחמירות על פליטת חומרים ,מקים תכנית פדרלית הדורשת רשיונות הפעלה
ומאפשר סנקציות אכיפה אזרחיות ופליליות .כמו כן קובע ה CAA-מועדים סופיים ליישום התקנים
ודרישות בקרה המבוססים על חומרת זיהום האויר באזור גיאוגרפי מסויים.

7.16.2

חוק ה ("CWA") 1972 federal Clean Water Act-משפיע על הפעילות בתחום הזיקוק בכך שהוא מטיל
מגבלות על שחרור של מי שפכים לתוך מאגרי מים מסוימים .עמידה בדרישות בקרה ,תקנים ודיווח
שוטפים לפי החוק ,היא תנאי מקדמי לקבלת או חידוש רשיונות המאפשרים שחרורם של חומרים
מזהמים לתוך המים .למדינת טקסס יש חוקים ותקנות מקבילים מחמירים אף יותר .לבית הזיקוק יש
כיום את הרשיון הנדרש לשחרור פסולת בהתאם לדרישות התכנית הארצית לסילוק פסולת ) National
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 .(Pollution Discharge Elimination System Programכמו כן בית הזיקוק פועל לפי תכניות פנימיות
לפיקוח על מאמצי העמידה בחוקים הנ"ל .בנוסף ,ברמה הפדרלית ,בית הזיקוק מפוקח על ידי חוק
למניעת זיהום נפט ) (Oil Pollution Actאשר תיקן את חוק המים הנקיים ) .(Clean Water Actעל פי
החוק למניעת זיהום נפט נדרש ,בין היתר ,כי לבעלים או למפעיל של מתקן או מיכלית תהיה תכנית
חירום לטיפול במקרים של דליפת נפט ו/או חומרים מסוכנים אחרים .דלק זיקוק פיתחה ויישמה
תכנית כזו עבור כל אחד ואחד ממתקניה עליהם חל החוק למניעת זיהום נפט .בנוסף ,במקרה של דליפה
כאמור ,קובע החוק כי החברות האחראיות ישאו בעלויות ניקוי וטיהור הנזקים ,והוא מטיל קנסות
אזרחיים כבדים וכן סנקציות פליליות בגין הפרת החוק .מדינת טקסס העבירה חוקים דומים לחוק
למניעת זיהום נפט.
7.16.3

דלק זיקוק כפופה גם ל ("RCRA") Resource Conservation and Recovery Act -אשר מכתיב את אופן
הטיפול ,האחסנה והסילוק של פסולת מסוכנת .למדינת טקסס חוק ותקנות מקבילים מחמירים אף
יותר .כאשר הדבר אפשרי ,חומרי  RCRAממוחזרים בתהליך יצירת הקוקס ,במקום לשחררם באתר או
מחוצה לו .ה RCRA-קובע סטנדרטים ונהלים לטיפול בפסולת מוצקה מסוכנת .מעבר לנהלי הטיפול
בשחרור וסילוק פסולת ,ה RCRA-מתייחס גם להשפעות איכות הסביבה בקשר לסילוק פסולת בעבר,
מיחזור פסולת ,ובקרה על אחסון תת-קרקעי של מכלים המכילים חומרים הדורשים פיקוח .בנוסף
חוקים חדשים ותקנות של גופי פיקוח שונים מתווספים באופן שוטף.

7.16.4

תחת ה,("CERCLA") Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act-
ה RCRA-וחוקים מדינתיים ,מוטלת אחריות אישית על קבוצות מסוימות של אנשים ,בלי קשר לשאלת
האחריות או חוקיות המעשה המקורי ,בגין שחרור או שחרור אפשרי של חומרים מסוכנים לתוך
הסביבה .על אנשים אלה נמנים הבעלים או המפעיל של האתר אן האתרים בהם שוחררו חומרים
מסוכנים והחברות שיחררו או ארגנו את שחרור החומרים המסוכנים .תחת ה CERCLA-אנשים אלה
עשויים להיות כפופים לאחריות ביחד ולחוד לתשלום הוצאות ניקוי החומרים המסוכנים אשר שוחררו
לסביבהף בתשלום פיצויים בגין נזקים למשאבי טבע ,ובגין הוצאות עבור מחקרים מסוימים בתחום
הבריאות .אין זה בלתי נפוץ שבעלי קרקעות שכנות או צדדים שלישיים יגישו תביעות בגין נזקי גוף
ורכוש שנגרמו ,לכאורה ,מחומרים מסוכנים או מזהמים אחרים ששוחררו לסביבה .בנוסף ,באופן
דומה ,חוקים מדינתיים מטילים חובות ואחריות דומים .פסולת מיוצרת כחלק מהפעילות השוטפת בית
הזיקוק.

7.16.5

ה Energy Policy Act -משנת  2005דורש להגדיל את היקף השימוש בבנזין חלופי מתוך סל מוצרי
הזיקוק .טרם נחקקו הכללים הסופיים המיישמים חוק זה ,וייתכן כי כבית זיקוק קטן עשוי להיות בית
הזיקוק פטור מסטנדרטים אלה עד לשנת .2010

7.16.6

השקעות מהותיות בתחום איכות הסביבה

א.

עובר לרכישת בית הזיקוק וצינור הנפט על ידי דלק זיקוק ,היה הבעלים הקודם של המתקנים מעורב
במשך שנים רבות בחקירה ופעולות ניקוי שנדרשו על-ידי רשויות איכות סביבה בגין השלכת פחממנים
נוזליים שזיהמו את הקרקע ואת מי התהום באתר האמור .עם רכישת בית הזיקוק הפכה דלק זיקוק
לאחראית בגין העלויות הקשורות בפעולות החקירה והניקוי המתמשכים באזורים מזוהמים ובאזורים
שטרם התגלו בהם זיהומים .כיום אין דלק זיקוק מודעת לזיהום כלשהו אחר של הקרקע או מי התהום
באזורי הצנרת הדורשים חקירה ותיקון ,אך בעתיד יתכן כי יהיה צורך לבצע הערכות וניקוי של אזורי
צנרת ,כולל באזורי אחסון שאינם בשימוש .בהתבסס על הערכות סביבתיות שבוצעו על ידי גורמים
שלישיים בעת רכישת בית הזיקוק ,רשמה דלק  USAבספריה התחייבות בסך של כ 7.9-מיליון דולר בגין
א25 -

עלויות ניקוי מוערכות באתר בית הזיקוק ,נכון ליום  31.12.06הסתכמה התחייבות זו בכ 7.8 -מיליון
דולר .תקנות נוכחיות ועתידיות בענייני איכות סביבה ,כמו גם מצבים אחרים הדורשים דיווח ופעולה,
עשויים לגרום להוצאות משמעותיות נוספות הקשורות בחקירה וניקוי .מאמצי הניקוי של מי התהום
בבית הזיקוק צפויים להימשך בעתיד הנראה לעין.
ב.

במועד רכישת בית הזיקוק ,הסכים הבעלים הקודם לשפות את החברה בתנאים מסוימים ,בגין הוצאות
שעשויות להיגרם לה כתוצאה מנזקי איכות סביבה מסוימים .עם זאת ,יתכן והסדר שיפוי זה לא יהיה
מספק להגנת דלק זיקוק מאחריות הקשורה לאיכות הסביבה ,מאחר ולדלק זיקוק אין זכות לשיפוי
עבור נזקים סביבתיים שהיו ידועים לה בזמן הרכישה.

ג.

עוד יצוין כי דלק זיקוק מחזיקה בפוליסות לביטוח נזקי איכות סביבה ) Environmental Pollution

 ,(Policyהמכסות תביעות ועלויות ניקוי וטיהור מסוימים בקשר עם בית הזיקוק )אשר אינם כוללים,
בין היתר ,הוצאות ניקוי בגין נזקים סביבתיים היסטוריים( .נכון להיום ,לא הוגשו תביעות כלשהן
בקשר עם פוליסות אלה.
ד.

בחודש ספטמבר  2006סיימה דלק זיקוק לשפץ 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 בחודש אוגוסט  .2006במהלך הפרויקט הורחבה קיבולת המתקן מ-
 12,000חביות ליום ל 22,000 -חביות ליום .דלק זיקוק מתכוונת לייצר ולמכור סולר זה לשימושים בכלי
רכב ,בציוד כבד וכדומה .בנוסף לכך דלק זיקוק סיימה הקמת קומפלקס חדש ,הכולל מתקן להשבת 35
טונות ארוכות ) (long tonליום של גופרית ומתקן לטיפול ב 75 -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 ,ויאפשר הפחתה משמעותית בפליטות לאוויר מבית הזיקוק.

ה.

להלן פירוט השקעות בית הזיקוק בטיפול בענייני איכות סביבה ותחזוקה שוטפים בשנים 2006 -2005
וצפי לשנת  2007במיליוני דולר.
שנה

2005

2006

צפי ל2007 -

אחזקה שוטפת )כולל עבודות לפי
תכנית רב שנתית(turanaround-
איכות סביבה ורגולציה

12.9

3.9

7.2

4.0

65.6

48.5

סה"כ

16.9

69.5

55.7

בשנת  2006חלה עלייה בהוצאות דלק זיקוק בתחום איכות הסביבה וזאת ,בין היתר ,בשל גידול בעלות
הקמת מתקנים לייצור סולר דל גופרית ,שהיתה גבוהה מהצפוי בשל הביקוש למתקנים אלה לאחר
הוריקן קתרינה.
במהלך שנת  2008צפוייה דלק זיקוק להשלים את פרויקט הקמתו של המתקן לייצור בנזין גופרית.
העלות המוערכת של הקמת המתקן מסתכמת בכ 64.8 -מיליוני דולר )מזה צפויה דלק זיקוק להוציא
בשנת  2008סך של כ 18 -מיליוני דולר(.
מידע זה לגבי הערכת דלק זיקוק באשר לצורך בהשקעות בתחום איכות הסביבה הינו מידע צופה פני
עתיד ,המבוסס על מידע והערכות המצויים כיום בידי דלק זיקוק ביחס להשקעות צפויות בתחום
איכות הסביבה ,ואשר עשויים לחול בהם שינויים בעתיד.
הערכות דלק זיקוק בקשר להשקעות בתחום איכות הסביבה והתקינה תלויות בהערכות ובגורמים שאין
ודאות ביחס אליהם ,כגון המורכבות של ההוראות הנוגעות לתחום איכות הסביבה והאפשרות ליתן להן
פרשנויות שונות ,מחסור במידע אמין ביחס להיקף המדויק של זיהומים קיימים או אשר עלולים
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להתגלות ,מחסור במידע אמין ביחס להיקף עבודות הניקוי הנדרשות לטיהור הזיהומים וחוסר וודאות
בקשר לבחירת שיטת הניקוי המתאימה ביותר לניקוי הזיהומים מבין האפשרויות הקיימות באותה עת.
בנוסף ,החקיקה והתקנים בתחום איכות הסביבה משתנים ומתעדכנים באופן תדיר ,ושינויים בהם
עלולים להשפיע על הערכה הנ"ל.
מידע זה לגבי הערכת דלק זיקוק באשר להשקעות עתידיות הינו מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על מידע
והערכות המצויים כיום בידי דלק זיקוק ביחס להשקעות צפויות אלה ,ואשר עשויים לחול בהם שינויים
בעתיד בשל קצב התקדמות הפרויקטים ,שינויים בלתי צפויים בפרויקטים או בעלויותיהם.
7.17

מגבלות ופיקוח על פעילות דלק זיקוק

7.17.1

רשיונות עסק
דלק זיקוק ושיווק פועלות מכוח רשיונות רבים שקיבלו לצורך פעילותה ,כגון רשיונות מכוח חוקי
איכות סביבה שונים )רשיונות לשחרור פסולות( ,רשיון הפעלת צנורות להובלת דלקים וכיוצ"ב.

7.17.2

תקינה של מוצרי דלקים
ל EPA -סמכות להתקין תקנות בקשר לתקני ייצור של תזקיקי דלקים.
ה EPA -הוציאה תקנים 1המגבילים את הכמות המירבית המותרת של פליטת גופרית משימוש בבנזין
מרכבים המשמשים לתחבורה .תקנים אלה קובעים שכמות הגופרית הממוצעת המותרת בתזקיקי
דלקים המופקים בבתי זיקוק לא יעלה על  30חלקי מיליון )"פפ"מ"( במשך שנה קלנדרית אחת ,וכן כי
לאחר  1.1.2006לא יכיל גאלון ) (gallonאחד של בנזין יותר מ 80-פפ"מ .במהלך  2006אישרה הEPA -

תכנית שבמסגרתה קיבלה דלק זיקוק ארכה לייצר בנזין דל גופרית החל מחודש יוני  2008ובמקביל
התחייבה דלק זיקוק ש 95% -מהסולר לשימוש ברכבים שתייצר החל מהרבעון השלישי של שנת 2006
לא יעלה על  15פפ"מ.
בהתאם להתחייבות האמורה ,החלה דלק זיקוק במהלך הרבעון השלישי של  2006לייצר  100%סולר
דל גופרית ,ובמחצית הראשונה של שנת  2008צפוייה דלק זיקוק לסיים את הקמתו של המתקן ליצור
בנזין דל גופרית.
בנוסף ,ה EPA -הוציאה תקנים להגבלת פליטת הגופרית המותרת כתוצאה משימוש בסולר המיועד
לתחבורה ).(On Road Diesel
עוד ,יש לציין כי ה TCEQ -הוציאה אף היא תקנות לפיהן החל מאוקטובר  ,2005במחוזות מדינת
טקסס הנמצאים ממזרח לכביש הבין-מדינתי מספר  (Interstate 35) 35יעשה שימוש רק בסולר דל
גופרית ) .(Low Emission Dieselדלק זיקוק קיבלה אישור מה TCEQ -לכך שהיא תוכל לעמוד בדרישה
זו על ידי מכירה של סולר דל גופרית העומד בתוכנית אלטרנטיבית הקרויה Alteranate Emissions

 ,Reduction Planאו לחלופין על ידי הוספת תוספים שאושרו על ידי ה.TCEQ -
7.17.3

אחר

א.

דלק זיקוק כפופה לדרישות החוק הפדרלי להבטחת הבטיחות והתברואה במקומות תעסוקה ) the

 ,Federal Occupational Safety and Health Actאו " ("OSHAוחוקים מדינתיים דומים ,המסדירים את
תנאי הבטיחות והבריאות של עובדים ,לרבות אופן הטיפול בחומרים מסוכנים.
ב.

דלק זיקוק כפופה לחקיקה פדרלית ומדינתית בנושאים של הגנת השכר ,שעות נוספות ,תנאי עבודה
ואזרחות .יצוין כי למיטב ידיעת דלק זיקוק עולות מעת לעת הצעות חוק פדרליות להעלאת השכר

1

.Tier 2 Motor Vehicle Emission Standards
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המינימלי וחיוב מעסיקים במתן פוליסת ביטוח בריאות לעובדיהם .באם תתקבלנה הצעות אלה הן
עשויות להשפיע לרעה על תוצאותיה של דלק זיקוק.
7.18

הליכים משפטיים
דלק זיקוק ודלק שיווק אינן צד להליכים משפטיים מהותיים.

7.19

יעדים ואסטרטגיה עסקית
דלק זיקוק ושיווק בוחנת את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ומעדכנת אותם בהתאם
להתפתחויות שחלות בשוק הדלקים ,למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות על תחום פעילותה.
בשנים הקרובות צפויה להתמקד דלק זיקוק בפעילויות הבאות:

7.19.1

בחינת רכישת בתי זיקוק נוספים או נכסים משלימים אחרים ,כגון צינורות או מסופים .רכישת נכסים
נוספים כאמור יכול שתהא באזור פעילותה של דלק זיקוק ,ויכול שתהיה באזורים אחרים.

7.19.2

הרחבת בסיס הלקוחות ושיפור הרווחיות של בית הזיקוק .בית הזיקוק ממוקם בעיר טיילר ,טקסס,
והוא הספק היחיד של מגוון מוצרי דלק היחיד ברדיוס של  115מייל )כ 184 -ק"מ( .דלק זיקוק הרחיבה
את מעגל לקוחותיה ,והיא פועלת להמשך הרחבתו .בנוסף ,דלק זיקוק פועלת להשגת תנאי התקשרות
טובים יותר עם לקוחותיה.

7.19.3

השקעה במתקנים לשיפור יכולת דלק זיקוק לעבד נפט חומצי יותר וכבד יותר.

7.19.4

ביצוע פרויקטים שיביאו לשימוש יעיל וטוב יותר של מתקני הזיקוק שלה ,יגדילו את כושר הייצור של
בית הזיקוק ואת טיב מוצרי הדלק המיוצרים בבית הזיקוק.
הערכות כאמור בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית הינן מידע צופה פני עתיד .לא כל ההערכות
נמצאות בשליטת דלק זיקוק והתממשות היעדים והאסטרטגיה תלויה גם בגורמים חיצוניים .כמו כן,
לגורמי הסיכון המפורטים להלן בסעיף  7.20יכולה להיות השפעה על יכולת דלק זיקוק לממש את
היעדים והאסטרטגיה כאמור.

7.20

גורמי סיכון
גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותן של דלק זיקוק ודלק שיווק הם:

7.20.1

חשיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצרים  -דלק זיקוק חשופה לשינויים במחירים בהם היא רוכשת
חומרי גלם ,ובמחירי מכירת מוצרי הנפט שלה ללקוחותיה .דלק זיקוק נוהגת מעת לעת לבצע עסקאות
הגנה באמצעות נגזרים על מנת להקטין את החשיפה שלה לסיכונים אלה .לעניין זה יצוין כי בין
מתחרותיה של דלק זיקוק ,מצויות ,בין היתר ,גם חברות רב לאומיות ובעלות יכולות משולבות )
 (integratedהגדולות מדלק זיקוק באופן משמעותי ,אשר בשל גודלן ,שילוב תחומי הפעילות שלהן
ומתקני הזיקוק המורכבים שלהן ,הינן בעלות כושר עמידה רב יותר במצבים של שוק משתנה.

7.20.2

מרווח הזיקוק -דלק זיקוק חשופה לשינויים במרווח הזיקוק ,כאשר עלייה במרווח הזיקוק תתרום
לגידול ברווחיות דלק זיקוק ,ולעומת זאת ירידה במרווח הזיקוק תגרום לירידה ברווחיות דלק זיקוק.

7.20.3

התפתחויות ושינויים חקיקתיים ונושאי איכות סביבה -דלק זיקוק כפופה לחוקים ,תקנות ותקנים
שונים הקשורים לפעילותה בתחום הזיקוק ,בעיקר בנושאי איכות הסביבה .על כן דלק זיקוק חשופה
להתפתחויות ,שינויים ודרישות חקיקתיות חדשות והאפשרות כי בעתיד יתגלו חריגות מהותיות או
יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות.

7.20.4

סיכונים תפעוליים -פעילות הזיקוק חשופה לסיכונים אינהרנטיים הקשורים לזיקוק דלקים ואספקתם
של מוצרי דלקים .סיכונים אלה כוללים ,בין היתר ,אסונות טבע ,שריפות ,פיצוצים ,נזילות בצנרת
המובילה נפט ,התערבות של צדדים שלישיים ואירועים אחרים שאינם בשליטת דלק זיקוק ,ואשר
עשויים לגרום להפרעות בפעילות בית הזיקוק ,לזיהומים ונזקים לסביבה ולרכוש של צדדים שלישיים,
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תביעות גוף ואף מוות .היות וכל פעילות הזיקוק מבוצעת בבית זיקוק אחד ,כל אחד מהסיכונים
האמורים עשוי לגרום להפרעות בפעילות בית הזיקוק ולגרום לנזק משמעותי.
7.20.5

התקפות טרור ומלחמות – התקפות טרור בארה"ב ,כמו גם מלחמה במדינות בעלות רזרבות נפט
מהותיות ,עשויות להשפיע לרעה על פעילות דלק זיקוק .כחברה בעלת בית זיקוק וצנרת להובלת נפט
עשויות דלק זיקוק ודלק שיווק להיות חשופות יותר להתקפות טרור .בנוסף ,התקפות טרור עשויות
להשפיע לעלייה חדה של מחירי הנפט בעולם ובכך לפגוע הן בביקוש למוצרי הנפט השונים והן ברווחיות
הגולמית של החברה.

7.20.6

תשתית צנרת מוגבלת  -לצינור הנפט המוביל נפט גולמי לבית הזיקוק קיבולת מוגבלת ,העשויה להיות
בלתי מספקת באם יגדיל בית הזיקוק את תפוקתו באופן מהותי .כמו כן אין בבעלות דלק זיקוק צינור
נפט יוצא לאספקת מוצרי הדלקים שלה ,ורוב המכירות שלה מתבצעות באמצעות מסופים שברשותה.
עובדה זו עשויה להקשות על גיוס לקוחות חדשים.

7.20.7

מגבלות אשראי של דלק זיקוק ודלק שיווק -נכון ליום  9במרץ  2007ניצלה דלק זיקוק כ 152 -מליוני
דולר ממסגרת האשראי שלה כאשר באפשרותה לנצל  148מליוני דולר נוספים .נכון ליום  9במרץ 2007
ניצלה דלק שיווק כ 9 -מליוני דולר ממסגרת האשראי שלה כאשר באפשרותה לנצל  41מליוני דולר
נוספים .התחייבויות אלה עשויות להגדיל את רגישות דלק זיקוק לשינויים כלכליים שליליים ולהגביל
את יכולתה לרכוש נפט גולמי וללוות כספים נוספים.

7.20.8

ביטוח – לדלק זיקוק ולדלק שיווק פוליסות ביטוח לרבות פוליסות רכוש עם כיסוי של עד  500מליוני
דולר לבית הזיקוק וצנרת הנפט .יחד עם זאת ,דלק זיקוק עשויה לסבול מנזקים שאינם מבוטחים ,או
שלא ניתן לבטח ,במסגרת פוליסות הביטוח שלה ,או הגבוהים מסכומי הביטוח בפוליסות .למשל,
הפוליסה לביטוח הפרעות בפעילות העסק ) (business interruption policyאינה חלה אלא אם כן נמשכת
ההפרעה במשך למעלה מ 45 -ימים.

7.20.9

תלות בעובדים – מרבית עובדי הזיקוק של דלק זיקוק מאוגדים בארגוני עובדים וכן  22נהגי משאיות
מאוגדים בארגוני עובדים וכפופים להסכמי העסקה קיבוציים .הסכם ההעסקה הקיבוצי עם עובדי
הזיקוק והנהגים חודש בינואר  2006לתקופה של  3שנים .הגם שהסכמי העסקה קיבוציים אלה מכילים
תנאים להרתעת שביתות ,אין כל ודאות כי לא יהיו שביתות או הפסקות עבודה .לשביתה או הפסקת
עבודה עשויות להיות השלכות שליליות על פעילות דלק זיקוק.

 7.20.10ספק מהותי -דלק שיווק מקבלת כ 96% -מאספקת מוצרי הדלקים מחברת  .Magellanלאור האמור
הפסקת הסכמי האספקה מכל סיבה שהיא עלולה לפגוע בתוצאות דלק שיווק.
 7.20.11האטה כלכלית בשוק העולמי ו/או בשוק המקומי  -האטה בשווקים עשויה לגרום לירידה ברכישת
מוצרי נפט ,ובכך להשפיע באופן מהותי לרעה על הכנסות דלק זיקוק .לירידה ברכישת מוצרי נפט עלולה
להיות השפעה על היקף ההזמנות המתקבלות ועל רמת המחירים של מוצרי הדלק וכתוצאה מכך על
היקף הפעילות של דלק זיקוק.
 7.20.12שינויים בריבית הדולרית -לדלק זיקוק ולדלק שיווק חוב אשראי כולל נכון ליום  31.12.06בסך של 79
מיליון דולר .קיימת חשיפה לשינויים בשיעור הריבית המשולמת על ידי דלק זיקוק במסגרת ההלוואות
אלה .דלק זיקוק ודלק שיווק מנהלות סיכון זה באמצעות הסכמי ריבית המשנים את מאפייני הריבית
של עיקר ההלוואות לטווח הארוך.
 7.20.13להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים
לקבוצה( ,אשר דורגו ,בהתאם להערכת הנהלת החברה ,על פי מידת השפעתם על עסקי החברה -השפעה
גדולה ,בינונית וקטנה:
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יכוני מקרו

יכונים ענפיים

סיכונים מיוחדים
לדלק זיקוק ושיווק

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
• שינויים בריבית
• האטה כלכלית
הדולרית
בשוק העולמי או
המקומי
• התקפות טרור
ומלחמות
• ביטוח
• חשיפה לשינויים
• מרווח הזיקוק
במחירי הגלם
• התפתחויות
והמוצרים
ושינויים
• סיכונים תפעוליים
חקיקתיים
ונושאי איכות
הסביבה
• מגבלות אשראי
• תשתית צנרת
• תלות בעובדים
מוגבלת
• ספק מהותי

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על עסקי הזיקוק הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת
ההשפעה תהיה שונה.
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תחום מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארה"ב

.8

החברה החלה לפעול בתחום מוצרי הדלק בארה"ב בשנת  2001באמצעות דלק  .USAתחום זה כולל
שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים ,וכן ייזום ,הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות .הפעילות
מבוצעת על ידי חברת בת של דלק ) MAPCO Express - USAלהלן .("MAPCO " :הפעילות בארה"ב
מתרכזת בשמונה מדינות שכנות באזור הדרום מזרחי של ארה"ב )בעיקר מדינות טנסי ,אלבאמה
ווירג'יניה(.
8.1

מידע כללי על תחום הפעילות

8.1.1

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
פעילות  MAPCOבתחום מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארה"ב חשופה למגמות ,אירועים והתפתחויות
במשק הדלק באזורי פעילותה ,שיש להם או עשויה להיות להם השפעה על פעילותה ועל מתחריה ,ובכלל
זה:
תנודות במחירי הדלקים בעולם – המחיר שמשלמת MAPCOעבור מוצרי הדלקים שהיא רוכשת נגזר

א.

ממחיר הנפט בשוק העולמי ,ולפיכך היא חשופה לשינויים במחירי הנפט בשווקים אלה .בין הגורמים
המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן למנות :שינויים במצב הכלכלי העולמי והמקומי; רמת הביקוש
למוצרי דלק בארה"ב ומחוצה לה; המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט בפרט )המזרח
התיכון ,מדינות ברית המועצות לשעבר ,מערב אפריקה ודרום אמריקה(; רמת ההפקה של נפט גולמי
ושל תזקיקי נפט בארה"ב ובעולם; פיתוח ושיווק תחליפי דלקים; הפרעות בקווי האספקה; וגורמים
מקומיים לרבות תנאי השוק ותנאי מזג האויר .עלייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עליה במחירי
המוצרים הנמכרים על ידי  ,MAPCOהעשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים אלה ,וכן לפגוע
ברווחי  MAPCOמכל מוצר נמכר .בשלוש השנים האחרונות לא היה שינוי מהותי בהיקף הביקושים
למוצרי דלק בתחנות דומות )תחנות שהופעלו על ידי  MAPCOלפחות שנה( ,וכן לא היה שינוי משמעותי
ברווח הגולמי ממכירת בנזין )ראו גם סעיף  8.1.4להלן( ,אולם אין כל ערובה שתנודות במחירי הדלקים
לא יביאו לפגיעה בעתיד.
המצב הכלכלי  -היקף מכירות  MAPCOבחנויות הנוחות ,כמו גם בתחום שיווק מוצרי הדלקים ,מושפע

ב.

מהמצב הכלכלי באזורי פעילותה בדרום מזרח ארה"ב ,כך שהרעה במצב הכלכלי באזורים אלה עשויה
להשפיע לרעה על פעילות  .MAPCOבשלוש השנים האחרונות לא נרשם ,להערכת  ,MAPCOשינוי
מהותי במצב הכלכלי באזורי פעילותה.
8.1.2

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

א.

נכון למועד הדוח כוללת פעילות  MAPCOשיווק מוצרים ל 394 -תחנות המופעלות ע"י, MAPCO
1

בשמונה מדינות בדרום מזרח ארה"ב  .פעילות  MAPCOמתרכזת במיוחד במדינות טנסי ) 214תחנות(,
אלבאמה ) 92תחנות( ווירג'יניה ) 36תחנות( 237 .מהתחנות בבעלותה של  MAPCOו 179-מוחכרות על-
ידה )מתוכן  22תחנות מופעלות על ידי צדדים שלישיים( .לפירוט הסטטוס הקנייני והתפעולי בתחנות
ראו סעיף  8.8להלן.

1

בנוסףMAPCO ,

מפיצה מוצרי דלקים לצדדים שלישיים במדינה נוספת.
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בחודש פברואר  2007חתמה  MAPCOעל הסכם לרכישת  107זכויות ב 107-תחנות תדלוק וחנויות

ב.

נוחות ,מחברת  ,Calfee Company of Daltin Inc.שבסיסה בדלטון ,ג'ורג'יה .במסגרת ההסכם,
תירכשנה זכויות בעלות ב 71 -תחנות וזכויות שכירות ב 36 -תחנות ,בעלות כוללת של כ 65 -מליוני
דולר ,לא כולל מלאים .תחנות התדלוק וחנויות הנוחות ממוקמות באזור מזרח טנסי וג'ורגי'ה ופועלות
תחת המותג  ,Favorite Marketsכאשר ב 124-מהתחנות נמכרים מוצרי דלקים ממותגים של החברות
 .Marathon Conco, Shellלאחר השלמת העסקה ,אם וככל שתושלם ,תחזיק  MAPCOב 501 -תחנות
תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב .העסקה כפופה לתנאים מתלים.
בחודש יולי  2006רכשה  MAPCOזכויות ב 43-תחנות תדלוק עם חנויות נוחות מחברת

ג.

Fast

 Petroleumבדלטון ,ג'ורג'יה .במסגרת העסקה נרכשו זכויות בעלות ב 30-תחנות וזכויות שכירות ב13-
תחנות ,בתמורה כוללת בסך של  46מיליון דולר ארה"ב ,לא כולל מלאי .הרכישה מומנה מכספי
ההנפקה שבוצעה בשנת  2006ומיתרת המזומנים של דלק  ,USAוכן ממסגרת אשראי .תחנות התדלוק
וחנויות הנוחות שנרכשו ממוקמות בצפון מערב ג'ורג'יה ובדרום מזרח טנסי ,שווקים הנמצאים בסמוך
לאזורים בהם פעלה .MAPCO
בחודש דצמבר  2005רכשה  MAPCOמחברת ) BP Products North America Incלהלן ("BP" :זכויות ב-

ד.

 25תחנות תדלוק עם חנויות נוחות )זכויות בעלות ב 20-תחנות וזכויות שכירות ב 5-תחנות( ו 4 -נכסי
נדל"ן נוספים המיועדים לתחנות תדלוק וחנויות נוחות )זכויות בעלות ב 3-נכסים וזכויות שכירות בנכס
אחד( בנשוויל ,טנסי בארה"ב .1יצוין כי תחנות התדלוק פועלות כיום וימשיכו לפעול תחת השם
המסחרי " ."BPהתמורה הכוללת ששולמה בגין העסקה הינה כ 35.5 -מליון דולר.
בנוסף ,נכון למועד הדוח ,משווקת MAPCOמוצרי דלק ליותר מ 50-תחנות המופעלות על-ידי צדדים

ה.

שלישיים ,לעתים ללא חוזי אספקה.
בכל תחנות התדלוק בארה"ב מפעילה  MAPCOגם חנויות נוחות ,כאשר מכירת מוצרי הדלקים והפעלת

ו.

חנויות הנוחות משולבים זה בזה.
תחום הפעילות מושפע ממשך הזמן הרב הדרוש לשם רישוי תחנות תדלוק והקמתן ,קושי באיתור

ז.

תחנות תדלוק חדשות והקמתן ,מגבלות רגולטוריות בשוק והתחרות בין חברות הדלק והרשתות
הקמעונאיות בכל תחומי פעילותן.
8.1.3

מבנה התחרות ומאפייני הלקוחות בתחום

א.

 MAPCOפועלת בשוק לצד חברות הנפט הגדולות וכן חברות ההיפרמרקטים הגדולות כדוגמת וול-
מארט ,אשר נתח השוק שלהן גדול יחסית לזה של  ,MAPCOואשר פועלות אף הן בתחום שיווק מוצרי
דלק ושמנים )ראו גם סעיף  8.6להלן(.

ב.

 MAPCOמשווקת את מוצריה ללקוחות מזדמנים הפוקדים את תחנות התדלוק .כמו כן ,באמצעות
חברת בת אחרת ,מפעילה דלק  MAPCOשירות תדלוק באמצעות כרטיסי אשראי ,בהיקף לא מהותי.

1

מתוך  25התחנות וחנויות הנוחות  21תחנות מופעלות על ידי MAPCO
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ו 4 -תחנות מופעלות על ידי צדדים שלישיים.

8.1.4

שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות
בשלוש השנים האחרונות לא היו שינויים מהותיים ברמות הרווח הגולמי של  MAPCOממכירות מוצרי
דלקים או מוצרים קמעונאיים .השינוי העיקרי בהיקף הפעילות של  MAPCOנובע מרכישת תחנות
תדלוק וחנויות נוחות חדשות ,כמפורט לעיל .בימים  31.12.2005 ,31.12.2004ו 31.12.2006 -היו ל-
 349 ,331 MAPCOו 394 -תחנות תדלוק וחנויות נוחות ,בהתאמה.

8.1.5

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם:
כמפורט בסעיף  8.11להלן ,ל MAPCO -ספק מוצרי דלקים עיקרי וספק מוצרים קמעונאיים עיקרי.
בשנת  2006חלה ירידה בשיעור הרכישות מספק הדלקים )כ 51% -מהרכישות בשנת  2005וכ33% -
בשנת  ,(2006וזאת בשל רכישת תחנות דלקים שמוצרי הדלקים בהם ממותגים ונרכשים מחברות הנפט
הגדולות ) BP, Conco, Shell, Exxon Mobileו.(Chevron -

8.1.6

גורמי הצלחה קריטיים
להערכת  ,MAPCOגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם:

א.

פריסה רחבה של תחנות התדלוק וחנויות הנוחות באזורי פעילותה של .MAPCO

ב.

איתנות פיננסית המאפשרת רכישה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות ,ביצוע השקעות בהקמת
תחנות חדשות ובשיפוץ תחנות קיימות והרחבתן.

ג.

שילוב חנויות נוחות ומרכזים קמעונאיים במתחמי תחנות התדלוק.

ד.

זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק.

8.1.7

חסמי כניסה ויציאה
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם בעיקר:

א.

העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות ברכישה ,איתור והקמת תחנות תדלוק ,המושפעות מהסטנדרטים
הדרושים בבניית תחנות.

ב.

מגבלות רגולטוריות הקיימות בתחום ,לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבה.

ג.

תחרות מול חברות הדלק והרשתות הקמעונאיות האחרות בכל תחומי פעילותן.

ד.

הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים למימון רכישות מלאי מוצרי הנפט וחנויות הנוחות.
מחסום היציאה העיקרי הוא קיומם של חוזי חכירה/הפעלה ארוכי טווח עם בעלי קרקעות.

8.2

מוצרים ושירותים
המוצרים המשווקים על ידי MAPCOכוללים בעיקר מוצרי נפט ושמן ,מוצרים קמעונאיים הנמכרים
בחנויות הנוחות ,כרטיסי לוטו )מדינתיים( וכן תווי כסף ).(Money Orders

8.2.1

מוצרי דלק
בתחום זה מוכרת MAPCOתזקיקים לבנים הכוללים בנזין לסוגיו וסולר ,כדלקמן:

א.

בנזין לסוגיו  -משמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק.

ב.

סולר  -משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל וכן לחימום ולתעשיה.

8.2.2

מוצרים קמעונאיים
בחנויות הנוחות נמכרים מוצרים קמעונאיים שונים .המוצרים העיקרים הם טבק )בעיקר סיגריות(,
בירות ,משקאות קלים ,מוצרי מזון לרבות מוצרי מזון מוכן ,ממתקים ,חטיפים ומוצרים רבים נוספים.

8.2.3

לוטו
ל MAPCO -רשיון למכירת טפסי לוטו ) (Lotteryבמדינות מסוימות.
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8.2.4

תווי כסף
ל MAPCO -רשיון למכירת תווי כסף ) ,(Money Ordersשהם המחאות הנמכרות בתמורה למזומן,
והמשמשות כתחליף לשיקים אישיים.

8.3

פילוח הכנסות מוצרים ושירותים

8.3.1

להלן הסכום ושיעור ההכנסות ממכירת מוצרים או שירותים על ידי  MAPCOשסך ההכנסה מהם
מהווה  10%או יותר מהכנסות קבוצת דלק בשלוש השנים האחרונות:

דלקים )לרבות
מכירות לצדדים
שלישיים(

8.3.2

שנת 2006
ב% -
מליוני ₪
מהכנסות
הקבוצה
17.9%
4,717

שנת 2005
ב%-
מליוני ₪
מהכנסות
הקבוצה
17.9%
3,636

שנת 2004
ב%-
מליוני ₪
מהכנסות
הקבוצה
18.7%
2,674

סך הרווח הגולמי של  Mapcoבשנים  ,2005 ,2006ו 2004 -עמד על כ ,647 ,714 -ו 570 -מליוני ,₪
בהתאמה ,שהיוו כ ,%12%-כ 13%-וכ 14.8% -מסך ההכנסות מפעילות התחום ,בהתאמה .יצוין כי
שיעור הרווח הגולמי ממכירות מוצרים קמעונאיים גבוה משיעור הרווח הגולמי של מכירות דלקים.

8.4

לקוחות
קבוצת הלקוחות העיקרית של  (95%) MAPCOהינה קבוצת הצרכנים הפרטיים הרוכשים מוצרי דלק
או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק וחנויות הנוחות .בנוסף משווקת  MAPCOמוצרי דלק לכ61-
תחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים.

8.5

שיווק והפצה
להלן תיאור תמציתי של דרכי השיווק של :MAPCO

8.5.1

שיווק בתחנות התדלוק MAPCO -מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים :מבצעים באזורי
הפעילות ,מבצעים נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות .כמו כן MAPCOמבצעת
פרסום באמצעי תקשורת שונים.

8.5.2

הסכמים לרכישת דלקים ממותגים -ביחס לכ 31% -מתחנות התדלוק שמפעילה  ,MAPCOקשורה
 MAPCOבהסכמים בלעדיים עם חברות הדלק  Exxon Mobil ,Chevron ,Shell, Conoco PhillipsוBP -

לרכישת מוצרי דלק ושימוש בשם המסחרי שלהן .ההסכמים הינם לתקופות של בין שנה ל 15 -שנים,
והם נמצאים בשלבים שונים של חייהם .בהתבסס על התקשרויות אלה יכולה  MAPCOלהנות
ממאמצי השיווק וכוח המותגים של חברות הדלק הנ"ל .ההסכמים לרכישת דלקים ממותגים נחתמו
במסגרת ההתקשרויות לרכישת התחנות .כיוון שניתן להסב את התחנות כך שיפעלו תחת שמה של
 ,MAPCOסיומם לא עשוי להשפיע מהותית על פעילותה.
8.6

תחרות

8.6.1

למיטב ידיעת  MAPCOהיא אחת משלוש החברות בעלות מספר תחנות התדלוק הגדול ביותר באזורי
פעילותה בנאשוויל וממפיס )שבמדינת טנסי( ,בריצ'מונד )וירג'יניה( ובצפון אלבאמה.

8.6.2

ל MAPCO-מתחרים רבים ,ובעיקר רשתות התדלוק הגדולות ,רשתות אחרות של חנויות נוחות ,תחנות
תדלוק וחנויות נוחות מקומיות עצמאיות ,רשתות ההיפרמרמקטים כדוגמת וול-מארט ,רשתות
קמעונאיות שונות ורשתות מזון מהיר .אין ל MAPCO-נתונים מדויקים באשר לנתחי השוק שלה ושל
מתחרותיה.
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8.6.3

התחרות בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות היא בעיקרה תחרות מקומית של תחנות תדלוק
וחנויות נוחות ביחס לעסקים המתחרים שבסביבתה .תחרות זו באה לידי ביטוי ,על פי רוב ,בתחרות על
מיקום ,גישה נוחה ,מחיר ,מגוון המוצרים והשירותים המוצעים ,שירות ללקוחות ,דלקים ממותגים,
מראה החנות ,ניקיון ובטיחות.

8.6.4

להלן פירוט הדרכים העיקריות של  MAPCOלהתמודד עם התחרות והגורמים המשפיעים על מעמדה
התחרותי:
 MAPCOפועלת להרחבת פריסת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות שלה באזורי פעילותה ואזורים

א.

סמוכים .הריכוז הגבוה של תחנות התדלוק של  MAPCOבאזורי פעילותה מאפשר לה להיות גורם
משפיע בשוק המקומי ,וכן להפעיל מטה מצומצם ויעיל יחסית .איתור הזדמנויות לייזום ולרכישת
תחנות תדלוק וחנויות נוספות ,לרבות הזדמנויות לרכישת רשתות ,נעשה על ידי ההנהלה הבכירה של
.MAPCO
 MAPCOפועלת להרחיב את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ואת טיבם ,בהתאם למגמות שהיא

ב.

מזהה .כך ,החלה MAPCOלמכור בשנת  2005מזון מוכן בחנויות הנוחות שלה תחת המותג GrilleMarx

השייך לה.1
ג.

 MAPCOמשקיעה בשיפור טכנולגיית המידע שברשותה ,לרבות השקעות במיחשוב ובתוכנות ניהול.

ד.

רוב תחנות התדלוק של  MAPCOממוקמות במקומות מרכזיים יחסית של אזורי פעילותה ,והדבר
מגביר נגישות התחנות ללקוחות.
עונתיות

8.7

הביקוש למוצרי דלקים ומוצרים אחרים באופן כללי גבוה יותר במהלך חודשי הקיץ מאשר במהלך
חודשי החורף .כתוצאה מכך ,התוצאות התפעולויות של  MAPCOבתחום תחנות התדלוק וחנויות
הנוחות נמוכות יותר ברבעון הראשון של השנה.
8.8

רכוש קבוע ומתקנים

8.8.1

נכון למועד הדוח ,בבעלות 237 MAPCOתחנות תדלוק וחנויות נוחות .כמו כן  MAPCOחוכרת 179
נכסים נוספים ,רובם בחוזים ארוכי טווח .מתוך סך תחנות הדלק וחנויות הנוחות שבבעלות ו/או חכירה
של  22 ,MAPCOתחנות תדלוק וחנויות נוחות מוחכרות על ידה לצדדים שלישיים ו 40 -תחנות
המופעלות על ידי צדדים שלישיים ונמצאות בבעלות המפעילים או מוחכרות על ידם.

8.8.2

לעניין עסקאות לרכישות תחנות תדלוק וחנויות נוחות על ידי  MAPCOבחודש פברואר  ,2007יולי 2006
ודצמבר  ,2005ראו סעיפים )8.1.2ב()8.1.2 ,ג( ו)8.1.2-ד( לעיל.

8.8.3

להלן טבלה המרכזת את זכויות הקניין של  MAPCOבתחנות התדלוק נכון ליום :31.12.2006
מדינה

טנסי
אלבמה
1
2
3
4

מספר
התחנות
המופעלות על
ידי
MAPCO
214
92

מס' התחנות
המופעלות על
ידי צדדים
4
שלישיים
8
45

מספר
תחנות
בבעלות

112
69

מספר
תחנות
בחכירה או
שכירות
104
39

מספר תחנות
שיתרת תקופת
השכירות בהן
קטנה מ3 -
3
שנים
3
3

בנוסף ,ל MAPCO Express -הסכמים עם חברות מזון מהיר כדוגמת  Subwayלהפעלת חנויות במספר תחנות תדלוק.
כולל אופציות להארכת תקופת השכירות/חכירה ,נכון ליום 31.12.2006
כולל אופציות להארכת תקופת השכירות/חכירה ,נכון ליום .31.12.2006
כולל  40אתרים שאינם בבעלות  MAPCOאו מוחכרים ממנה.
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מספר תחנות
שיתרת
תקופת
השכירות בהן
עולה על 3
2
שנים
101
36

מדינה

וירגי'ניה
ארקנסו
קנטאקי
לואיזיאנה
מיסיסיפי
ג'ורג'יה
פלורידה
סה"כ

מספר
התחנות
המופעלות על
ידי
MAPCO

מס' התחנות
המופעלות על
ידי צדדים
4
שלישיים

36
15
3
2
2
30
-394

מספר
תחנות
בבעלות

26
7
1
-2
20
-237

-----7
2
62

מספר
תחנות
בחכירה או
שכירות
10
8
2
2
-14
-179

מספר תחנות
שיתרת תקופת
השכירות בהן
קטנה מ3 -
3
שנים
-------6

מספר תחנות
שיתרת
תקופת
השכירות בהן
עולה על 3
2
שנים
10
8
2
--14
-173

ברוב הסכמי החכירה נקבע כי  MAPCOתשלם מסי מקרקעין ,דמי ביטוח והוצאות הפעלה של התחנות.
באשר להסכמי החכירה/שכירות המסתיימים תוך שלוש שנים MAPCO ,מעריכה כי תוכל לנהל מו"מ
להארכת ההסכמים להפעלתם בתנאים מקובלים ,אם תבקש לעשות כן.
8.8.4

בבעלות  15 MAPCOמשאיות ומיכליות הובלה.

8.9

נכסים לא מוחשיים
דלק  USAרשמה או הגישה למשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי בקשות לרישום שמות וסימני
מסחר שונים לשימוש בתחומי המכירת הדלקים והקמעונאות .בבעלות דלק  USAהסימנים הבאים,
הרשומים במשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי,MAPCO EXPRESS& Design :

EAST

GUARANTEED ,MAPCO & Design ,CAFÉ EXPRESS FINEST COFEE IN TOWN ,COAST
! ,FLEET ADVANTAGE ,FAST FOOD & FUEL ,MAPCO Express & Design ,RIGHTוDelta -

 .Expressסימנים שרישומם תלוי ועומד כוללים את  Grille Marxו .MAPCO Mart -בנוסף ,הגם ש-
 MAPCOלא רשמה או הגישה בקשה לרישום השם המסחרי  ,DISCOUNT FOOD MARTהיא סבורה
כי על פי המשפט המקובל המדינתי ,שם זה הינו סימן מסחר שלה ).(Common Law Trade Mark
8.10

הון אנושי

8.10.1

להלן פירוט מצבת העובדים של  MAPCOבתחום מוצרי הדלק וחנויות הנוחות לשנים  2005 2004ו-
 2006בחלוקה לפי מחלקות:
31.12.2006
מחלקה
1
138
מטה חברה
109
מטה איזורי
36
חלוקת דלק
0
מחסן מרכזי
2,520
חנויות ותחנות
תדלוק
2,803
סה"כ

1

מספר עובדים ליום
31.12.2005
93
79
36
0
2,192
2,400

יצוין כי מטה  MAPCO Expressכולל גם את מרבית מטה דלק זיקוק.
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31.12.2004
84
67
26
12
2,193
2,382

הגידול במספר העובדים בשנים האמורות נובע מרכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות על-ידי .MAPCO
בנוסף ,מטה  MAPCOגדל עקב ביצוע רכישות חדשות והנפקתה של דלק  USAלציבור בבורסת ניו-
יורק.
8.10.2

למעט מר עוזי ימין ,מנכ"ל דלק  ,USAעובדי  MAPCOאינם חתומים על הסכמי העסקה אישיים,
ואינם מאוגדים באיגוד מקצועי כלשהו.

8.10.3

ב MAPCO-קיימות מספר תוכניות הדרכה בהתאם למשרת העובדMAPCO .

מקיימת

דרכה/השתלמויות לעובדים שעתיים ,למנהלים בחנויות ולמנהלים אזוריים .בנוסף בMAPCO -

קיימות הכשרות נוספות ,ובהן שירות לקוחות ,שיווק ,בטיחות בעבודה ועוד.
8.10.4

למרבית עובדי  MAPCOניתנת האפשרות להשתתף במספר תוכניות הכוללות הטבות סוציאליות,
השתתפות בתוכנית ביטוח רפואי וכן השתתפות בתוכנית ביטוח חיים ,אשר כוללת ,בין היתר ,אובדן
כושר עבודה.

8.10.5

ב MAPCO-קיימות מספר תוכניות לתגמול עובדים ,בהתאם למשרת העובד ,כדלקמן:

א.

מנהלי החנויות ומנהלי האיזורים זכאים לבונוס חודשי ורבעוני בהתאם לעמידתם בתקציב.

ב.

ליתר עובדי ) MAPCOלמעט עובדי החנויות( קיימת תוכנית תגמול המבוססת על עמידתם ביעדים,
המוגדרים בתחילת כל שנה.

8.10.6

בחודש אפריל  2006אימץ דירקטוריון דלק  USAמדיניות תמריצים ארוכת טווח )להלן" :תכנית
התגמול"( .בהתאם לתכנית התגמול רשאית דלק  USAלהעניק זכויות שונות לניירות ערך שלה .זכויות
כאמור הוקצו מכוח תכנית התגמול לעובדי דלק זיקוק )למעט עובדים זמניים ועובדים המאוגדים
באיגוד מקצועי( ,מנהלים ב) MAPCO-עד רמת מנהל אזור( ,ונושאי משרה ודירקטורים בדלק .USA

8.10.7

בחודש דצמבר  2006הקצתה דלק  USAלמנכ"ל קבוצת דלק ,המכהן בדלק  USAכדירקטור ,אופציה
לרכוש  28,000מניות רגילות של דלק  ,USAתמורת מחיר מימוש של  17.64דולר למניה .בחודש ינואר
 2007הקצתה דלק  USAליו"ר דירקטוריון קבוצת דלק ,המכהן בדלק  USAכדירקטור ,אופציה לרכוש
 28,000מניות רגילות של דלק  ,USAתמורת מחיר מימוש של  16דולר למניה .הזכאות למימוש
האופציות תתגבש במשך ארבע שנים ממועד הנפקתן )רבע מכמות המניות בתום כל שנה( ,כאשר המועד
האחרון למימוש הוא  10שנים לאחר הקצאת האופציות.

8.10.8

לפי הסכם ההעסקה של מר עוזי ימין ,מנכ"ל דלק  ,USAלמר ימין אופציה לרכוש עד  5%מהון המניות
של דלק  ,USAהניתנת למימוש על פני  5שנים מחודש מאי  2004ועד אפריל  ,2009במחיר מימוש
המבוסס על ההערכה ששווי דלק  USAבעת מתן האופציה מיום  1במאי  ,2004עמד על  80מליון דולר.
נכון למועד הדוח מימש מר ימין  250,000אלף אופציות למניות דלק  ,USAוהוא מחזיק 1,719,493
אופציות ,מתוכן הבשילו  800,396אופציות.

8.11

חומרי גלם וספקים

8.11.1

ספקים של מוצרי דלק ושמנים MAPCO -רוכשת מוצרי דלקים מספקים באזורי פעילותה .לMAPCO-

ספק דלקים עיקרי ) Valero Marketing and Supply-להלן ,1("Valero" :שיש לה תלות בו ,אשר סיפק
לה בשנים  2005ו 2006 -כ 51% -ו 33% -מתצרוכת הדלקים ,בהתאמה.
בנוסף ל ,Valero-רוכשת  MAPCOמוצרי דלק מספקים נוספים ,העיקריים שבהם הם Exxon-Mobil,

 Shell ,Chevron ,Conoco Phillipsו BP -וכן מספקים עצמאיים אחרים.
1

יצוין כי במהלך שנת  2005רכשה Valeroאת  ,Premcor Refiningאשר חתמה עם  MAPCO Expressעל ההסכם לאספקת דלקים.

א37 -

בשנים  2005ו 2006 -כ 61% -ו 57% -מהובלת הדלקים מהספקים אל תחנות התדלוק נעשתה באמצעות
צי המיכליות של  .MAPCOיתרת ההובלה בוצעה באמצעות מובילים חיצוניים.
8.11.2

ספקים של מוצרים קמעונאיים -בשנים  2005ו 2006-רכשה  MAPCOכ 63%-ו ,69%-בהתאמה,
מהמוצרים הקמעונאיים המשווקים על ידה מחברת ) McLane Company Incלהלן" :מקליין"(.
ההתקשרות עם חברת מקליין החלה בשנת  .2005בנוסף ,רוכשת  MAPCOמוצרים קמעונאיים
מחברות ,פפסי קולה Oscar Mayer ,Kraft/Nabisco ,Hershey ,Frito Lay ,ו ,Gatorade -וכן מספקים
אחרים.
לפירוט בדבר ההסכמים עם ספקים אלו ראו סעיף  8.17להלן.

8.12

הון חוזר

8.12.1

מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
מדיניות  MAPCOהינה להחזיק מלאי של מוצרי דלק ל 5 -ימים ומוצרים קמעונאיים ל 26 -ימים
בממוצע בכל תחנת תדלוק /חנות נוחות .שווי המלאי נכון ליום  31.12.2005 ,31.12.2004ו31.12.2006 -
היה כ 34 ,28 -ו 41-מיליון דולר ,בהתאמה.

8.12.2

מדיניות אשראי –

א.

אשראי לקוחות :מדיניות  MAPCOהיא לא לתת אשראי ללקוחות פרטיים .במקרים מסוימים העניקה
 MAPCOללקוחותיה )בעיקר פעילות חוץ תחנה וציי רכב( אשראי בהיקפים לא מהותיים של עד  7ימים.
תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים  2006 - 2004עמדה על כ 5 -ימים.

ב.

אשראי ספקים MAPCO :מקבלת אשראי מספקיה לתקופות של עד  30ימים .תקופת האשראי
הממוצעת מספקים בשנים  2006–2004נעה בין  15ל 20-ימים ,כאשר מספקים מסוימים ,אין MAPCO

מקבלת אשראי כלשהו.
ג.

האשראי שמקבלת  MAPCOמספקיה מספיק על מנת לממן ,בקירוב ,את יתרות המלאי ואת אשראי
הלקוחות.

8.13

מימון

8.13.1

מגבלות אשראי
במסגרת הלוואות ומסגרות אשראי שקיבלה  MAPCOבחודש אפריל  ,2005התחייבה  MAPCOלשמור
על אמות מידה פיננסיות שעיקרן כדלקמן:

א.

)חוב פיננסי כולל( חלקי )תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ) - EBITDAמתואם(( יהיה קטן מ4.85-
בשנתיים הראשונות 4.25 ,בשנה השלישית 3.75 ,בשנה הרביעית 3.25 ,בשנה החמישית 2.75 ,בשנה
השישית.

ב.

)תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ) (EBITDAבניכוי השקעות שוטפות( חלקי )הוצאות ריבית+תשלום
קרן ההלוואה מתוכנן+תשלומי מס הכנסה( יהיה גדול מ 1.2 -בשלוש השנים הראשונות 1.25 ,בשנה
הרביעית 1.30 ,בשנה החמישית ואילך.

ג.

)תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתוספת שכ"ד ) ((EBITDARחלקי )הוצאות ריבית+שכ"ד( יהיה גדול
מ 1.90 -בשנתיים הראשונות 2.0 ,בשנה השלישית 2.15 ,בשנה הרביעית 2.35 ,בשנה החמישית2.50 ,
בשנה השישית.

ד.

)חוב פיננסי כולל  8 +פעמים שכ"ד( חלקי )תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ) (EBITDAבתוספת שכ"ד(
של החברה יהיה קטן מ 5.60 -בשנתיים הראשונות 5.10 ,בשנה השלישית 4.65 ,בשנה הרביעית4.25 ,
בשנה החמישית 3.80 ,בשנה השישית.
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ה.

היקף ההשקעות בנכסים הקיימים לא יעלה על  12מיליון דולר בשנה.

ו.

בנוסף ,קיימות מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד על ידי  ,Mapcoשעיקרן כדלקמן  :סכום הדיבידנד
בכל שנה פיסקלית יהיה הסכום הנמוך בין סך של מליון וחצי דולר או  50%מעודף התזרים של השנה
הפיסקלית הקודמת ,בלי לקחת בחשבון תשלום מראש של הלוואות שנלקחו על פי ההסכם ,ובלבד
שהיחס המוזכר בס"ק )א( לעיל אינו גבוה מ ,1:2.5 -והיחס המוזכר בס"ק )ב( לעיל גבוה יותר מ,1:1.25-
בכל מקרה ,עבור התקופה של ארבע הרבעונים הפיסקליים שקדמו למועד חלוקת הדיבידנד.

ז.

נכון ליום הדוח עומדת  MAPCOבכל התנאים שלעיל.

8.13.2

שעבודים MAPCO -שיעבדה את כל הנכסים הקבועים שלה ,לרבות נדל"ן ,מלאי ,תזרים מלקוחות
וכרטיסי אשראי לקונסורציום בראשות בנק השקעות אמריקני.

8.13.3

מסגרת אשראי -ל MAPCO -מסגרות אשראי שהסתכמה נכון ליום  ,9.3.2007בכ 120 -מליון דולר
בריבית משתנה של  .LIBOR + 2.25%מתוך המסגרת הנ"ל ניצלה  68 MAPCOמליון דולר )כולל מכתב
אשראי בסך  16מיליון דולר(.
אשראי בריבית משתנה – להלן פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה  MAPCOבהתאם להסכמי
ההלוואות הנוכחיים בשנת :2006
סוג ההלוואה

הלוואות לזמן
ארוך
revolver

8.13.4

מנגנון
השינוי

טווח הריבית

7.26%-8.2% L+2.75
6.62%-9.5% L+2.25

שיעור
ריבית
שנתית
ממוצעת
7.82%
7.77%

שיעור
הריבית
סמוך למועד
הדוח
8.1%
7.57%

היקף
ההלוואה
)במליוני דולר(
147
59

דירוג אשראי – ל MAPCO -הלוואות ומסגרת אשראי לז"ק אשר דורגו בשנת  2005על ידי  S&Pו–'s

 Moodyבדירוג של  B) B+פלוס( ו B) B1-אחד( בהתאמה.
8.14

מיסוי
הדוחות לצרכי מס של  MAPCOוחברות הבת שלה מאוחדים עם אלה של דלק  ,USAוהן כפופות לדיני
המס החלים עליה.
בנוסף כפופה  MAPCOלדיני המס במדינות השונות בהן היא פועלת ) State Income Tax and Franchise

 .(Taxשיעורי המס מבוססים על שווי הנכסים ,היקף הפעילות וההון העצמי של  .MAPCOלשיעורי המס
החלים על  MAPCOבארה"ב ראו ביאור  33לדוחות הכספיים של הקבוצה.
ההחזקה בדלק  USAהינה באמצעות חברה הונגרית בבעלות מלאה ,ולכן שיעורי המס על רווחי הון,
ריבית ודיבידנד מושפעים מאמנות המס בין ישראל להונגריה ובין הונגריה לארה"ב.
8.15

איכות הסביבה

8.15.1

על פעילות MAPCOחלות הוראות חוק ,תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסביבה,
שמקורם ברמה הפדרלית ,המדינתית והמקומית ,ולפיכך הם משתנים מאזור לאזור .המדינות השונות
מנפיקות היתר שנתי לאחסון הדלקים ) .(Above and/or Underground Storage Tanksברמה הפדרלית,
החוק לשימור משאבים ) (The Resource Conservation and Recovery Actדורש כי הרשות לפיקוח על
איכות הסביבה ) ,Environment Protection Agencyאו " ("EPAתכין תכנית רגולטורית מקיפה לאבחון,
מניעה וניקוי של דליפות ממאגרי דלקים .התקנות שפרסמה ה EPA -מאפשרות למדינות השונות לפתח,
לנהל ולאכוף תכניות רגולטוריות מדינתיות ,ובלבד שהן מאמצות סטנדרטים לא פחות חמורים מאלה
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הפדרליים .ה ,EPA -כמו גם רוב המדינות ,קבעו דרישות בקשר לאופן התקנת מאגרים תת קרקעיים,
שדרוג מאגרים קיימים ,נקיטת אמצעי תיקון במקרים של דליפות ,סגירה של מאגרים תת קרקעיים,
שמירת נתונים מתאימים ושמירת ראיות בקשר לחבויות כספיות הנובעות מנקיטת פעולות תיקון
ופיצוי צדיים שלישיים בקשר עם פגיעות גוף או רכוש שנגרמו כתוצאה מדליפות.
8.15.2

 MAPCOחברה בקרנות מדינתיות החולקות באחריות בגין ניקוי נזקי איכות סביבה מסוימים .בנוסף,
 MAPCOרכשה פוליסת ביטוח המכסה את חבותה בקשר לנזקים מסוימים שנגרמו לסביבה.

8.15.3

פעילות  MAPCOכפופה גם לComprehensive Environmental Response, Compensation and Liability -

 .("CERCLA") Actחוק זה מטיל אחריות מוחלטת על קבוצות מסוימות של אנשים ,המוגדרים
כאחראים לשחרור חומרים מסוכנים לסביבה .קבוצת אנשים זו כוללת את הבעל/ים או המפעיל של
אתר/י פסולת ,וכן את החברה/ות אשר השליכו או ארגנו את השלכת החומרים המסוכנים .להערכת
החברה מרבית עלות זו מכוסה על ידי הקרנות המוזכרות לעיל.
8.15.4

בשל מגמת התפתחות נושא איכות הסביבה ,עלולות בעתיד להתווסף הוראות דין מחמירות יותר בקשר
לפעילות  ,MAPCOוהיא עשויה להידרש להוצאות נוספות .יחד עם זאת ,בהסתמך על המידע המצוי
בידי  MAPCOביחס לעמידת פעילותה בדרישות איכות הסביבה הקיימות היא אינה צופה עלויות
השקעה מהותיות בשנת .2007
מידע זה בדבר הערכת MAPCOלגבי הצורך בהשקעות נוספות הקשורות באיכות הסביבה הינו מידע
צופה פני עתיד ,שייתכן ולא יתממש במידה ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות  MAPCOאו יכנסו לתוקף
דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן יידרשו הוצאות מהותיות.

8.16

מגבלות ופיקוח על פעילות MAPCO

על פעילות MAPCOחלים חוקים ותקנות הכוללים ,בין היתר ,חוקי עבודה ,תקנות בקשר למכירה של
מוצרי אלכוהול וטבק ,שכר מינימום ,תנאי עבודה ,דרכי גישה ציבוריות וחוקים נוספים ,ובכלל זה:
8.16.1

רישוי תחנות התדלוק ופעילות תחום מכירת דלקים ושמנים – ההיתר למכירת דלקים ושמנים ניתן על-
ידי המדינות השונות בהן פועלת  .(Regulatory Services Permit) MAPCOההיתר הינו שנתי .בנוסף,
המדינה מנפיקה היתר שנתי לאחסון הדלקים ) ,(Above and/or Underground Storage Tanksכנזכר
לעיל בסעיף .8.15.1

8.16.2

רישוי הלוטו –  MAPCOרשאית להנפיק כרטיסי לוטו ממוחשבים ,וכן למכור כרטיסי גירוד במדינות
מסוימות על פי רשיונות שקיבלה.

8.16.3

רישוי בקשר למכירת משקאות אלכוהוליים – חוקים מדינתיים או מקומיים מגבילים את השעות בהן
ניתן למכור מוצרים מסוימים ,המשמעותיים ביותר הם משקאות אלכוהוליים .לרשויות מדינתיות
ומקומיות יש הסמכות לאשר ,לבטל ,להשעות או לשלול בקשות למתן או חידוש היתרים למכירת
משקאות אלכוהוליים או להטיל מגבלות שונות וסנקציות.

8.16.4

רישוי בקשר למכירת סיגריות – ההיתר למכירת סיגריות ניתן בנפרד על-ידי שלושה גורמים :המדינה,
המחוז והעיר .ההיתר למכור סיגריות הינו שנתי ,כאשר בנוסף על  MAPCOלקבל היתרים למכירת
מוצרי טבק אחרים.

8.16.5

רישוי בקשר להפעלת חנויות נוחות -חנויות הנוחות כפופות לתקנות של רשויות פדרליות ומדינתיות
שונות ,בנושאי בריאות ותברואה ,בטיחות ,אש ותכנון ובניה.
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8.16.6

בנוסף MAPCO ,כפופה לחקיקה פדרלית ומדינתית בנושאים של הגנת השכר ,שעות נוספות ,תנאי
עבודה ואזרחות .יצוין כי למיטב ידיעת  MAPCOעולות מעת לעת הצעות חוק פדרליות להעלאת השכר
המינימלי וחיוב מעסיקים במתן פוליסת ביטוח בריאות לעובדיהם.

8.17

הסכמים מהותיים

8.17.1

כמפורט בסעיף  8.1.1לעיל Valero ,הינה ספק הדלקים העיקרי של  MAPCOוהיא רכשה ממנה בשנת
 2006כ 33% -ממוצרי הדלקים MAPCO .קשורה עם  Valeroבחוזה הפצה עד לחודש מאי .2008
בהתאם לחוזה של  MAPCOעם  ,Valeroחייבת האחרונה לספק ל MAPCO -כמות מסוימת של תזקיקי
דלקים ,שמחירם נקבע על פי נוסחה קבועה .יתכן כי בעתיד לא תצליח  MAPCOלחדש את חוזה
האספקה באותם תנאים ,דבר העשוי להשפיע על תוצאותיה הכספיות.

8.17.2

 McLane Grocery Distributionהינה ספק המוצרים הקמעונאיים העיקרי של  Mapco Expressשסיפק
לה בשנת  2006כ 69%-ממוצרים אלה .ההסכם נחתם ביום  1.1.2005לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים
נוספות.

8.18

הליכים משפטיים

 MAPCOאינה צד להליכים משפטיים מהותיים.
8.19

יעדים ואסטרטגיה עסקית
 MAPCOנוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכן אותם בהתאם
להתפתחויות החלות בשוק הדלקים ,למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות.
פעילות  MAPCOבשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות:

8.19.1

רכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות נוספות באזורי הפעילות הקיימים של  MAPCOובאזורים
סמוכים MAPCO .עוקבת אחר פעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות שלה ,ובוחנת הסבת תחנות
תדלוק וחנויות נוחות שהביצוע שלהן נמוך מהמצופה להפעלה על-ידי צדדים שלישיים.

8.19.2

הרחבת הפעילות הקמעונאית ומגוון המוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות ,בעיקר בתחום המזון המוכן.
כחלק ממהלך זה בכוונת MAPCOלמכור בחנויותיה גם מוצרי פרימיום ,אשר להערכתה ימשכו
לחנויות גם קהל יעד חדש .בין היתר ,בכוונת  MAPCOלהחדיר מזון מוכן אותו יוכל הלקוח להזמין
באמצעות מסך ) ,(touch screenלמכור מזון ממותג פרטי ) (Private Labelולהציג היצע גדול יותר
מוצרים .מגוון המוצרים אשר ימכר בכל חנות נוחות יקבע על פי אסטרגיית מכירה ייחודית לחנות
הנוחות ,אשר תביא בחשבון את מיקום החנות ומאפייני הלקוחות.

8.19.3

 MAPCOפועלת לחיזוק המותגים שלה וההכרה בהם כמותגים מובילים באזור דרום מזרח ארה"ב ,וכן
לשיפוץ ועיצוב מחדש של חנויות הנוחות שלה ,במטרה להעצים את חווית הקנייה של לקוחותיה.
 MAPCOהחלה במהלך של מיתוג מחדש של חלק מחנויות הנוחות שלה ,תחת השם "."Mapco Mart
 MAPCOמאמינה כי מהלך זה ,לצד שיפוץ ועיצוב חנויותיה מחדש ,יביא להרחבת קהל לקוחותיה.
עלויות ההשקעה מהותיות ,אך יתפרסו על פני מספר שנים .בשנת  2007צפויה ההשקעה להסתכם בסך
של כ 19 -מליוני דולר .מידע זה בדבר עלויות ההשקעה הינו מידע צופה פני עתיד ,והוא עשוי להשתנות
במידה ויחולו שינויים בתכנית ההשקעה ,עיכובים רגולטוריים בקבלת היתרים ואישורים נדרשים
וכיוצא באלו.
הערכות כאמור בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית הינן מידע צופה פני עתיד .לא כל ההערכות
נמצאות בשליטת  MAPCOוהתממשות היעדים והאסטרטגיה תלויה גם בגורמים חיצוניים .כמו כן
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לגורמי הסיכון המפורטים להלן בסעיף  8.20יכולה להיות השפעה על יכולת  MAPCOלממש את
היעדים והאסטרטגיה כאמור.
8.20

גורמי סיכון

8.20.1

 MAPCOמעריכה כי גורמי הסיכון העיקריים הקשורים בפעילותה בארה"ב הינם:

א.

תחרות  -רמת תחרות גבוהה ,לרבות תחרות מול רשתות ההיפרמרקטים ,במיוחד בתחום הדלקים,
המתבטאת במרווחים נמוכים יחסית.

ב.

תחרות מצד רשתות ההיפרמרקטים  -התפתחות התחרות בתחום שיווק הדלק מצד רשתות
ההיפרמרקטים.

ג.

חשיפה לתנודות במחירי הנפט  -השפעת התנודות במחירי הנפט על מחירי הדלק ועל המרווחים בענף.

ד.

שחיקה במרווחים -הסיכון לשחיקה במרווחים בשל שיעור הצמיחה הנמוך בהיצע הדלק מבתי הזיקוק
בארצות הברית ובשל עליית מחירי הנפט ,תוך קושי בהתאמה מלאה של מחירי הדלק הנמכר לצרכנים.

ה.

ירידה בצריכת הסיגריות -ירידה בצריכת הסיגריות )שהינו המוצר הקמעונאי הנמכר ביותר על ידי
 ,(MAPCOוקשיים של חברות הטבק בארה"ב שעשויות להיות להן השלכות על מחיר הסיגריות
ושיווקן .חקיקה עתידית בנושא מוצרי טבק ,כגון העלאת מחירי הסיגריות או העלאת המיסוי על מוצרי
טבק עשויים להשפיע לרעה על צריכת סיגריות.

ו.

איכות הסביבה -הוראות חוק ,תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסביבה החלים על
חברות הדלק ,והאפשרות כי בעתיד יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות
מצד .MAPCO

ז.

תלות בספק מוצרי דלקים MAPCO -רוכשת כ 33% -ממוצרי הדלקים שלה מספק אחד ,בתנאי הנחה,
וזאת על פי חוזה המסתיים בשנת  .2008אין כל בטחון כי יהיה באפשרות  MAPCOלחדש את ההסכם
עם ספק זה או ספקים אחרים בתנאים מועדפים .שינוי בספק הדלקים ,הפרעה באספקת דלקים או
שינוי ביחסים עם ספק הדלקים עשויים להשפיע לרעה על מצבה של MAPCO

ח.

מגבלות אשראי של  –MAPCOנכון ליום  9במרץ  2007ל MAPCO -הלוואות ומכתבי אשראי בסך של
כ 215-מיליוני דולר .בנוסף ,באפשרותה לנצל מסגרת אשראי בסך של כ 52-מיליוני דולר ,בכפוף לעמידה
במגבלות אשראי )ראו סעיף  8.13.1לעיל( .התחייבויות אלה עשויות להגדיל את רגישות MAPCO

לשינויים כלכליים שליליים ,לחייב אותה להפריש חלק משמעותי מהתזרים שלה לטובת חובותיה,
להגביל את יכולתה לתכנן ,לבצע שינויים ולהגיב מהר לשינויים בתחום פעילותה ולהגביל את יכולתה
ללוות כספים נוספים.
ט.

האטה כלכלית MAPCO -מושפעת מהאטה כלכלית במשק האמריקני המתבטאת בירידת נפח מכירות
מוצרי הדלקים והמוצרים הקמעונאיים הנמכרים בחנויות הנוחות.
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להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכוני מיוחדים
לקבוצה( ,אשר דורגו ,בהתאם להערכת הנהלת  ,MAPCOעל פי תנאי השפעתם על עסקי הקבוצה -
השפעה גדולה ,בינונית וקטנה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
סיכוני מקרו
סיכונים ענפיים

• חשיפה לתנודות
במחירי הנפט

• האטה כלכלית
• תחרות
• שחיקה
במרווחים

•
•
•
•

סיכונים מיוחדים לMAPCO-

•

תחרות מצד רשתות
ההיפרמרקטים
ירידה בצריכת
סיגריות
איכות הסביבה
תלות בספק מוצרי
דלקים
מגבלות אשראי

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על עסקי מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארה"ב הינה על סמך ההערכה
בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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.9

תחום מוצרי הדלק בישראל
פעילות החברה בתחום מוצרי הדלק בישראל נעשית באמצעות דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
)להלן" :דלק ישראל"( ,שהינה חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה .דלק ישראל פעילה בתחום
מוצרי הדלק בישראל ,הכולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים ,וכן ייזום הקמה והפעלה של תחנות
תדלוק וחנויות נוחות בתחום שטח תחנות התדלוק.
להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של של הקבוצה בתחום מוצרי הדלק בישראל:

דלק
100%

דלק חברת הדלק הישראלית

100%
100%
60%
51%

דלקול

שוהם תחנות
ונכסים בע"מ

גל-שוהם חברה לדלק בע"מ *
ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ

גל חברה לדלק
בע"מ

דלק חימום בע"מ

100%

של-דל שרות להובלת דלקים בע"מ
100%
100%
100%

שערי דלק-פתוח וניהול שותפות רשומה
דלק-בלסקי שותפות לשיווק דלקים ושמנים

דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ

75%

החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ
75%
39%

שרותים טנקרים בע"מ
החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ

15.3%

פי גלילות

50%

דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ )שותפות
עם דלק נדל"ן(

7.9%

אורפק תעשיות בע"מ

11.5%
3.33%

שב"ח – שמנים בסיסיים חיפה
דלק הונגריה

________________________________________________
* ביום  31.12.2006הגישה דלק ישראל לרשות המיסים בקשת מיזוג קבוצת גל שוהם עם דלק ישראל בפטור ממס .נכון למועד פרסום הדוח
טרם נתקבל האישור האמור.
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9.1

מידע כללי על תחום הפעילות

9.1.1

מבנה תחום הפעילות
במשק הדלק בישראל פעילות כיום ארבע חברות דלק עיקריות  -פז ,דלק ישראל ,סונול ,ודור-אלון.
חברות אלו מחזיקות בכ 859 -תחנות תדלוק ציבוריות בישראל וכן מבצעות פעילות של שיווק מוצרי
דלק ושמנים לצרכנים באופן ישיר מחוץ לתחנות תדלוק )להלן" :שיווק ישיר"( .בנוסף להן ישנן חברות
דלק אחרות המחזיקות יחד בסך הכל כ 97 -תחנות דלק ציבוריות ומבצעות את יתר פעילות השיווק
הישיר.
פעילות דלק ישראל כוללת שיווק מוצרי דלק ושמנים לתחנות תדלוק והפעלתן ,שיווק ישיר ,והפעלת
חנויות נוחות בהן נמכרים מוצרים שונים במתחמי תחנות התדלוק .כמו כן מפעילה דלק ישראל שירות
תדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרוני )"דלקן"( ,המיועד לציי רכב .בחלק מהמתחמים משכירה
דלק ישראל שטחים לצדדים שלישיים לצרכי מסחר )להלן" :מתחמים קמעונאיים"(.
בסוף שנת  ,2006לדלק ישראל היו  227תחנות תדלוק ציבוריות 35 ,חנויות נוחות ו 27-מתחמים
קמעונאיים .בסוף שנת  2005לדלק ישראל היו  225תחנות תדלוק ציבוריות 35 ,חנויות נוחות ו25-
מתחמים קמעונאיים .בסוף שנת  2004לדלק ישראל היו  223תחנות תדלוק ציבוריות 30 ,חנויות נוחות
ו 23-מתחמים קמעונאיים.
מתוך סך תחנות התדלוק להן משווקת דלק ישראל את מוצריה 34 ,תחנות בבעלותה 149 ,תחנות
חכורות בחכירת משנה או שכורות על-ידה ,ו 44-תחנות מופעלות על ידי אחרים ולחברה יש עימן חוזים
לאספקת מוצרי דלק ושמנים.
דלק ישראל מפעילה  117תחנות תדלוק 45 ,תחנות תדלוק מופעלות על-ידי אחרים עבור דלק ישראל ו-
 65תחנות תדלוק מופעלות על ידי אחרים שלא מטעם דלק ישראל.
יבוא ,רכישה ,הולכה ואחסון של מוצרי דלקים
חברות הדלק רשאיות לייבא נפט גולמי ומוצרי נפט לישראל .נכון למועד דוח זה הנפט הגולמי מיובא
לישראל על-ידי בתי הזיקוק ומזוקק על-ידם למוצרים הנמכרים לחברות הדלק במחירים מפוקחים
הנקראים מחיר שער בז"ן .דלק ישראל אינה מייבאת נפט גולמי ,1אולם החל משנת  1999החלה לייבא
מוצרי דלק )בעיקר בנזין וסולר( .החלטת דלק ישראל בדבר יבוא מוצרי דלק מושפעת מהכדאיות
הכלכלית של היבוא )המחיר המוצע למול המחיר בשער בז"ן(.
פריקת מוצרי נפט )להבדיל מנפט גולמי( מיבוא נעשית כיום בעיקר בנמל הפריקה באשקלון באמצעות
ק.צ.א.א.2
אחסון מוצרי נפט נעשה במסופים המתופעלים על ידי תש"ן ,בתי הזיקוק וחברות הדלק .הזרמת מוצרי
הנפט למסופי האחסון והניפוק נעשית בצנרת בבעלות קו מוצרי דלק בע"מ) 3להלן" :קמ"ד"( .הזרמת
מוצרי הנפט למסוף האחסון והניפוק של דלק ישראל בחיפה ,נעשית בדרך כלל בצנרת בבעלות בז"ן.
תעריפי שירותי תשתית )פריקה ,אחסון ניפוק והזרמה( של מוצרי נפט נקבעו בצו הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית במשק הדלק( ,תשנ"ו) 1995-להלן" :צו הפיקוח על מחירי
התשתיות"(.

1

2
3

דלק ישראל מחזיקה עבור המדינה מלאי של נפט גולמי ,סולר ודס"ל המוחזק על ידה כמלאי חירום ,וזאת בהתאם להוראות תקנות
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים )(2001החזקת מלאי ומלאי
בטחוני של דלק( ,התשס"א .2001-לפרטים נוספים ראו סעיף  9.17.1להלן.
חברה בבעלות מדינת ישראל ) (50%וצד ג'.
חברה בת בבעלות מלאה של תש"ן.
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הולכה ,ניפוק והובלה
הולכת מוצרי נפט שיוצרו בבתי הזיקוק בחיפה או באשדוד וכן הולכת מוצרי נפט מיובאים נעשית
באמצעות צנרת תזקיקים ארצית ,השייכת בעיקר לקמ"ד ,אל מתקני אחסון שונים .אתרי האחסון
והניפוק העיקריים של דלק ישראל מצויים בחיפה )בבעלות דלק ישראל( ובאשדוד )במתקן פי גלילות(.
ההובלה מאתרי הניפוק נעשית באמצעות מיכליות כביש.
נכון למועד הדוח כ 75%-מהובלת התזקיקים על-ידי דלק ישראל מבוצעת באמצעות של-דל שרות
להובלת דלקים בע"מ )להלן" :של-דל"( ,חברה בבעלות מלאה של דלק ישראל .יתרת ההובלה )כ(25%-
נעשית על מובילי משנה מטעם דלק ישראל או על-ידי הלקוחות המובילים את הדלקים באמצעות צי
מיכליות שלהם.
שיווק מוצרי נפט
נכון למועד הדוח ,רשומות במינהל הדלק כ 30-חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט במישרין מבתי
הזיקוק .להערכת דלק ישראל ,פועלים בשוק עוד גורמים )חברות ,סוכנים ,מפיצים ,לקוחות סיטונאיים(
אשר רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות ומשווקים אותם ללקוחות.
9.1.2

שינויים מהותיים בתחום הפעילות

א.

הפרטת בז"ן -בהתאם להחלטת ועדת השרים הופרדה בז"ן לשני בתי הזיקוק )באשדוד ובחיפה( ,אשר
נמכרו על ידי המדינה .בית הזיקוק באשדוד נרכש ביום  28.9.2006על ידי פז ,ואילו גרעין השליטה
בבז"ן נמכר ביום  19.2.2007לחברה בבעלות קבוצת עופר-פדרמן.
במסגרת החלטת ועדת השרים ,נקבע כי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מירביים
למוצרי נפט בשכר בז"ן( ,התשנ"ג 1992-יתוקן כך שלאחר פיצול בז"ן והפרטת בז"א ,יוסר הפיקוח על
מחירי מוצרי הנפט בשער בתי הזיקוק ,פרט לפיקוח על מחיריהם של מוצרי הנפט שלמעלה מ50%-
מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכר על ידי אחד מבתי הזיקוק ובמקביל פחות מ 15% -מהיקף
צריכתם בשוק המקומי נמכר על ידי בית הזיקוק השני .נכון למועד זה טרם הושאר הפיקוח על
מחיריהם של המוצרים הבאים :סולר דל גופרית לתחבורה ,גפ"מ ,ביטומן ומזוט.

ב.

מכרז פי גלילות )פעילות איחסון וניפוק(  -בחודש יוני  2005נחתם הסכם בין ממשלת ישראל ,חברות
הדלק פז ,סונול ודלק ישראל )שלושתן ייקראו להלן ביחד" :חברות הדלק"( ו"פי-גלילות" בדבר פירוק
חברת פי-גלילות .במסגרת הסכם זה פי-גלילות תמכור את הפעילות הקיימת )איחסון וניפוק הדלקים(.
הליך המכירה יהיה בדרך של מכרז ,במסגרתו לא תוכלנה חברות שבבעלותן פעילות זיקוק בארץ
להשתתף בו .לפרטים נוספים ראו סעיף  9.13.2להלן.

9.1.3

מגבלות ,חקיקה ותקינה
פעילות חברות הדלק כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונים .לפרטים ראו סעיפים  9.16ו 9.17-להלן.

9.1.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות
בשנים  2004ו 2005 -חלו עליות במחירי הנפט הגולמי בעולם אשר נבלמו במחצית השניה של שנת .2006
מתחילת שנת  2007שוב חלה עליה במחירי הנפט .ירידה במחירי הנפט הגולמי גורמת לירידה במחירי
מוצרי הנפט הנמכרים על ידי דלק ישראל ,המשפיעה לרעה על הרווחיות הגולמית של דלק ישראל.
בשנת  2006חלה ירידה בשיעורי הרווח הגולמי בתחום ,בעיקר כתוצאה מעליית מחירי תזקיקי הנפט,
שהביאו לכך שמחיר מוצרי הנפט בשער בז"ן עלה ,בעוד שמרווח השיווק ,הנקבע על ידי מדינת ישראל
)במוצרים שבפיקוח( )ראו סעיף )9.17.2ב( להלן( ,נותר קבוע למעט עדכונים לא מהותיים.
להלן גרף המתאר את תנודתיות מחירי הנפט הגולמי בעולם החל מינואר  2003ועד בסמוך למועד
תשקיף זה )מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" בדולרים(:
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9.1.5

התפתחויות בשווקים ובמאפייני הלקוחות
פעילות דלק ישראל מושפעת מהתפתחויות שונות בשווקים ובהן המצב הכלכלי במשק הישראלי ומחירי
הדלקים בעולם .להלן התפתחויות מהותיות בשווקים ובמאפייני הלקוחות:
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פיתוח תחנות תדלוק למתחמים קמעונאיים  -בשנים האחרונות קיימת מגמה של חברות הדלק ,לרבות
דלק ישראל ,לפתח את תחנות התדלוק למתחמים קמעונאיים המציעים בנוסף למוצרי דלקים ושמנים
גם מגוון שירותים ,כגון חנויות נוחות ,מסעדות ובתי אוכל ,שירותי רחיצה לרכב וכו'.
הרחבת השירות העצמי  -החל בחודש אפריל  2006חויבו חברות הדלק לספק ללקוחות עמדת שירות
עצמי במשאבות הבנזין שבפיקוח בתחנות תדלוק ציבוריות .מחיר המכירה של מוצרי הבנזין כאמור
נמוך יותר בשירות עצמי ,אולם מאידך פוחתות עלויות העסקת המתדלקים ,והמעבר לשירות עצמי אף
משתלב עם מגמת הרחבת השימוש בחנויות נוחות .ראו גם סעיף )9.17.2ב( להלן.
גידול במספר לקוחות ציי הרכב  -בשנים האחרונות חל גידול במספר לקוחות ציי הרכב המתקשרים עם
חברות הדלק בהסכמים לאספקת מוצרי נפט .מספר לקוחות ציי הרכב וחלקם היחסי מתוך כלל
לקוחות דלק ישראל בתחנות התדלוק הציבוריות גדל בשנים האחרונות .שיווק ומכירת מוצרי דלקים
לציי רכב נעשה באמצעות מערכת הדלקן ,המאפשרת תדלוק ממוחשב ותשלום באשראי .התחרות בין
ארבע חברות הדלק הגדולות )פז ,דלק ישראל ,סונול ודור אלון( מביאה לגידול בהנחות ללקוחות ציי
הרכב.
9.1.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום והשינויים החלים בהם
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הם:

א.

פריסה ארצית של תחנות התדלוק.

ב.

איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות ,שיפוץ תחנות קיימות
והרחבתן.

ג.

הקמת רשת חנויות נוחות והקמת מתחמים קמעונאיים.

ד.

יכולת לתת אשראי ללקוחות ,לרבות הענקת אשראי ללקוחות ציי הרכב בתדלוק באמצעות מערכות
זיהוי אלקטרוניות )דלקן(.

ה.

זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק.

ו.

תנאי ההתקשרות עם מפעילי התחנות.
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ז.

זמינות חומרי גלם ומוצרים ויכולת לאחסנם.

ח.

יכולת תחרותית במחירים המוצעים במכרזים של הלקוחות המוסדיים המשמעותיים.

ט.

מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים.

י.

מערך גביה ובקרה מפותח.

יא.

מיתוג משמעותי של מוצרי דלק ישראל לעומת מתחריה.

יב.

איכות מקצועיות השירותים הניתנים על ידי דלק ישראל ללקוחותיה.

יג.

במוצרים הממותגים בתחום השיווק הישיר )כגון מוצרי השמנים ,האיטום והבידוד( ,גורמי הצלחה
חשובים נוספים הינם מוניטין ,ידע ומקצועיות ,מערכות בקרת איכות והון אנושי.

9.1.7

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
בישראל פועלים שני בתי זיקוק – האחד בחיפה והשני באשדוד ,אשר עד להפרטת בז"ן היו שייכים
למדינה .מאז הפרטת בז"ן במקום ספק דלקים עיקרי אחד יש לחברה שני ספקי דלקים מקומיים )בז"א
ובז"ן( ,כאשר יתרת מוצרי הדלקים של דלק ישראל מיובאת .לפרטים נוספים ראו סעיף  9.11.5להלן.

9.1.8

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים במשק הדלק
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם:

א.

העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות באיתור והקמת תחנות תדלוק ,המושפעות מהסטנדרטים
הנדרשים בבניית תחנות ,או הקמת מפעלים ורכישת ופיתוח ידע הדרושים לכניסה לתחום שיווק
הישיר.

ב.

משך הזמן הרב )בין שלוש לחמש שנים( הדרוש לשם רישוי תחנות תדלוק והקמתן.

ג.

מגבלות רגולטוריות הקיימות בתחום זה לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבה.

ד.

התחרות מול חברות הדלק הותיקות בכל תחומי פעילותן.

ה.

הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים לצורך מימון רכישות מלאי מוצרי הנפט ,מתן אשראי
ללקוחות ציי הרכב וכדומה.
מחסום היציאה העיקרי הוא קיומם של חוזי חכירה/הפעלה עם בעלי קרקעות.

9.1.9

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
בשנת  2003אישרה ממשלת ישראל תיקון לתכנית מתאר ארצית  ,18שינוי מס'  ,3המאפשר שימוש
בגפ"מ לתדלוק כלי רכב בתחנות תדלוק )"גפ"מ אוטומטיבי"( .דלק ישראל מעריכה כי נכון למועד
הדוח ,מספר כלי הרכב בישראל המותאמים לשימוש בגפ"מ אוטומטיבי הינו זניח.

9.1.10

מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו
בתחום הפעילות קיימים ארבעה מתחרים עיקריים )כולל דלק ישראל( .לפז  26%מכלל תחנות התדלוק,
לדלק ישראל  24%מכלל תחנות התדלוק ,לסונול  22%מכלל תחנות התדלוק ולדור-אלון  17%מכלל
תחנות התדלוק .1להערכת דלק ישראל ,לכל אחד משלושת מתחריה העיקריים פריסת תחנות ארצית
ויכולת מתן שירותים ללקוחות ציי הרכב.
נוסף על חברות הדלק הנ"ל ,פועלים בתחום זה מספר רב של מתחרים קטנים ,אשר מפעילים יחדיו,
נכון למועד זה ,כ 11% -מתחנות התדלוק במדינת ישראל.
התחרות על הצרכנים הפרטיים מתבטאת בעיקר במחיר ,בשירות ,ומכירת מוצרים נלווים בתחנות
התדלוק.

1

נתונים אלה לקוחים מאתרי חברות הדלק הגדולות וכן מנתוני מנהל הדלק נכון ליום הדוח.
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התחרות על ציי הרכב מתבטאת במחיר ,בתנאי האשראי ובמתן שירותי ערך נוספים )כגון אספקת
דוחות ניתוח תצרוכת דלקים ,שירותי רחיצה וכו'(.
התחרות בין חברות הדלק מתבטאת גם בתחרות על מיקום תחנות תדלוק חדשות ,כאשר הביקוש
לתחנות תדלוק במקומות ספציפיים הצפויים להיות רווחיים מביא להעלאת דמי השכירות או מחיר
הרכישה שיש לשלם לבעלי המקרקעין ,דבר ששוחק את רווחיות חברות הדלק.
התחרות ביחס לפעילות השיווק הישיר אף היא חריפה ומתבטאת בתחרות על מחירים ותנאי האשראי
ללקוחות ותחרות על איכות השירותים הניתנים ללקוחות .התחרות היא בעיקר בין חברות הדלק
הגדולות .כמו כן פועלים בתחום מספר רב של גורמים קטנים ובינוניים.
9.2

מוצרים ושירותים
המוצרים המשווקים על ידי דלק ישראל כוללים בעיקר מוצרי דלק ,וכן מוצרים קמעונאיים הנמכרים
בחנויות הנוחות:

9.2.1

מוצרי דלק

א.

תזקיקים )"מוצרים לבנים"(
בנזין לסוגיו – משמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק.
סולר -משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל ,אוניות וכן לחימום ולתעשייה.
נפטא – משמש בעיקר כחומר גלם לתעשייה הפטרוכימית בה הוא משמש ליצור מוצרים אחרים.
נפט )קרוסין( – משמש בעיקר לחימום בתעשייה ולחימום ביתי.
גפ"מ )גז פחמימני מעובה( – משמש חומר זינה לתעשייה הפטרוכימית וכן לשימוש ביתי ותעשייתי.

ב.

שארית )"מוצרים שחורים"(
מזוט – משמש בעיקר כדלק לתעשייה ,לאוניות וליצור חשמל.
ביטומן )זפת( -משמש בעיקר כחומר גלם ביצור אספלט ולאיטום ונמכר בעיקר לקבלני עבודות עפר.

ג.

מוצרים תעשיתיים
דלק ישראל משווקת שמנים ומוצרי לוואי לרכב ולתעשיה מייצור עצמאי ומיבוא .השמנים ומוצרי
הלוואי נמכרים למפעלי תעשיה ,תחנות המשווקות את מוצרי הדלק של דלק ישראל ,מוסכים ,ארגוני
קניות וגופים נוספים .כמו כן מוכרת דלק ישראל מוצרי איטום ובידוד של מבנים ותשתיות.

9.2.2

מוצרים קמעונאיים
דלק ישראל משווקת בחנויות הנוחות ,תחת המותג "מנטה" ,מוצרים קמעונאיים שונים כגון מוצרי
מזון )כריכים ,דברי מאפה ,חטיפים וכו'( ,משקאות מסוגים שונים ,סיגריות ומוצרים נוספים .כמו כן
משווקים במרבית תחנות התדלוק מוצרים נלווים לרכב ומוצרי מזון .רוב חנויות מנטה פועלות  7ימים
בשבוע 24 ,שעות ביממה .מספר חנויות הנוחות של דלק ישראל נכון ליום  31בדצמבר של השנים ,2004
 2005ו 2006 -היה  35 ,30ו 35-בהתאמה.
כל חנויות מנטה הינן בהפעלת דלק ישראל ,ובכוונתה להגדיל את פריסת חנויות מנטה בתחנות תדלוק
נוספות .כמו כן בכוונת דלק ישראל להרחיב בשנים הקרובות את מגוון המוצרים והשירותים שיימכרו
בחלק מחנויות הנוחות.

א49 -

9.3

פילוח הכנסות
להלן הסכום ושיעור הכנסות דלק ישראל מהכנסות הקבוצה ,בחלוקה לקבוצות מוצרים או שירותים
שסך ההכנסה מהם מהווה  10%או יותר מהכנסות קבוצת דלק בשלוש השנים האחרונות האחרונות
)ללא בלו(:

דלקים
ושמנים

שנת 2005
ב%-
מליוני
מהכנסות
ש"ח
החברה
21.7%
3,994

שנת 2006
ב% -
מליוני
מהכנסות
ש"ח
החברה
18.2%
4,399

שנת 2004
ב%-
מליוני ₪
מהכנסות
החברה
26.3%
3,224

הרווח הגולמי הנובע מתחום מוצרי הדלק בישראל הסתכם בשנים  2005 ,2004ו 2006-בכ 469 ,496-ו-
 497מליוני  ,₪בהתאמה.
9.4

לקוחות

9.4.1

לקוחות דלק ישראל ניתנים לסיווג למספר קבוצות:

א.

לקוחות תחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות ,הנחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

.1

צרכנים פרטיים ,הרוכשים מוצרי דלק ,שמנים או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק ובחנויות
הנוחות המופעלות ע"י דלק ישראל.

.2

לקוחות עסקיים הכוללים ציי רכב המנויים על שירות ה"דלקן" ,לקוחות מכרזים וכן תחנות תדלוק
הקשורות עם דלק ישראל בחוזי הפעלה מטעם דלק ישראל ובחוזי אספקה לרכישות מוצרי דלק ושמנים
ממנה.

ב.

לקוחות תחום השיווק הישיר :לקוחות אלה כוללים לקוחות מוסדיים לרבות גופים המחויבים בחובת
מכרזים ,לקוחות עסקיים כגון מפעלי תעשייה ,כלי שיט וחברות הובלה ,קבלני תשתיות ,קיבוצים,
מושבים ,חברות בניה ,מחצבות ,וכו' .מרבית ההתקשרויות עם לקוחות השיווק הישיר הן בהסכמים
לתקופות קצובות קצרות.
בשל העובדה כי המרווח המרבי בבנזין הינו סכום קבוע )בשל קיומו של פיקוח ממשלתי( ,שאינו מושפע
מתנודתיות במחירי הבנזין /הבלו ,וכך גם במוצרים שאינם בפיקוח ,אין פיצוי מובנה על עלויות מימון
וסיכוני האשראי בעתות של גידול אשראי הלקוחות עקב עליות מחירי הדלקים והעלאת מרכיב הבלו.

9.4.2

להלן התפלגות המכירות במתחמי התדלוק והמסחר )כולל בלו ומע"מ( בשנים  2006–2004לפי סוג
הלקוחות ,שסך ההכנסות מהם מהווים  10%או יותר מהכנסות קבוצת דלק )באלפי ש"ח ובשיעור מסך
הכנסות קבוצת דלק באותה שנה(:
סוג הלקוחות
עסקי )לרבות
מכרזים ,דלקנים
ותחנות בהפעלה/
אספקה(

2006

2004

2005

אלפי ש"ח

ב %-מסך
ההכנסות

אלפי ש"ח

ב %-מסך
ההכנסות

אלפי ש"ח

ב %-מסך
ההכנסות

2,847,465

10.8%

2,471,185

12.1%

2,127,527

14.9%
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9.5

שיווק והפצה
להלן תיאור תמציתי של דרכי השיווק של דלק ישראל:

9.5.1

שיווק בתחנות התדלוק
שיווק לקהל הרחב – דלק ישראל מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים :הנחות ,מבצעים
ארציים או נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות )למשל מתן עיתון חינם או במחיר
מוזל ללקוחות הרוכשים דלק מעל לסכום מסוים או רחיצת רכב במחיר מוזל( ,ופרסום באמצעי
התקשורת .בנוסף ,דלק ישראל משקיעה בתחזוק ושיפור תחנות התדלוק והשירות הניתן בהן ,שיפוץ
תחנות ותיקות ושיפור חזותן ,וכן פועלת להרחבת מגוון השירותים הניתנים בתחנות .כמו כן ,דלק
ישראל משתפת פעולה עם חברות אחרות )כגון חברות ביטוח( לפרסום וקידום מוצרי החברות במשותף.
שיווק שירות התדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרונית )"דלקן"(– דלק ישראל מעסיקה עובדי
שיווק וכן מתקשרת עם מקדמי מכירות חיצוניים שתפקידם לגייס לקוחות לשירות ה"דלקן" .בנוסף,
דלק ישראל משתתפת במכרזים המפורסמים על ידי חברות וגופים בעלי ציי רכב המבקשים לקבל
שירותי תדלוק בהסדר קולקטיבי.
בנוסף ,מפעילה דלק ישראל שירות תדלוק באמצעות כרטיס אזורי )"כרטיס בעל תחנה"( המאפשר
לעסקים פרטיים לקבל אשראי והנחות ברכישת דלקים בתחנות התדלוק באזור הפעילות של בית
העסק.

9.5.2

הרחבת פריסת תחנות התדלוק ,חנויות הנוחות והמתחמים הקמעונאיים

א.

דלק ישראל מעסיקה אחראי ייזום ,אשר תפקידו לאתר קרקעות וגופים פוטנציאליים המעונינים
להיכנס להסכמי התקשרות עמה לצורך הקמת תחנות תדלוק .במהלך השנתיים הבאות בכוונת דלק
ישראל להגיע לפריסה של למעלה מ 100 -חנויות נוחות ,קרי להקים למעלה מ 70 -חנויות נוחות נוספות
)בין בהפעלה עצמית בין בזכיינות( .מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ,אשר עשוי שלא להתממש ,בין
היתר בשל קשיים בהשגת אישורים הנדרשים לשם הקמת מתחמים קמעונאים )על מנת להקים מתחם
קמעונאי נדרשת דלק ישראל לעיתים לשנות את התב"ע החלה על המתחמים הקמעונאים ,להשיג
אישורי בניה ועוד( ,שינויים רגולטוריים שיקשו על הקמת מתחמים קמעונאים נוספים ,בחינת אפיקי
השקעה רווחיים יותר ,הגברת התחרות בחנויות הנוחות ,מיתון כלכלי שיביא לירידה ברכישת מוצרים
בחנויות נוחות ,ועוד.

ב.

בשנת  2004הקימה דלק ישראל ,בשיתוף עם דלק נדל"ן את חברת דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ
)להלן" :ד.מ.ק"( ,חברה פרטית בבעלות משותפת של דלק ישראל ודלק נדל"ן ) 50%כל אחת( .ד.מ.ק
עוסקת ומתמחה באיתור ורכישת תחנות תדלוק וקרקעות ,עליהן תיזום ,תתכנן ,תקים ותפעיל מיזמים
נדל"ניים הכוללים תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים .עד לתאריך הדוח נרכשו על-ידי ד.מ.ק שמונה
מתחמי קרקע עליהם היא מתכוונת לפעול כאמור )על שניים מהם כבר קיימים תחנות תדלוק ומרכזים
מסחריים פעילים ,שלוש תחנות צפויות להתחיל לפעול עד חודש מאי  2007ושלושה מתחמי קרקע
נמצאים בשלבי תכנון(.

9.5.3

שיווק והפצה בתחום השיווק הישיר
במסגרת פעילות השיווק הישיר מפעילה דלק ישראל ,בעצמה ובאמצעות חברות בת ושותפויות
מוחזקות ,מערך שיווק ומכירות .הובלת מוצרי נפט שונים המשווקים על ידי דלק ישראל בתחום
השיווק הישיר מבוצעת בעיקר באמצעות החברה הבת שלדל ויתר ההובלות מבוצעות על-ידי הובלה
עצמית של הלקוחות ,באמצעות מובילי משנה מטעם דלק ישראל ובהזרמה ישירה ללקוח.
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9.5.4

הסכמים בלעדיים
לדלק ישראל הסכם ייצוג בלעדי ,לא מהותי לה ,עם חברת  Exxon Mobileהבינלאומית לשיווק מוצרי
השמנים שלה בישראל .ההסכם בתוקף עד ליום  31.12.2009וניתן לביטול בתנאים מקובלים בהסכמים
מסוג זה.
בנוסף ,הסכמי האספקה של דלק ישראל עם תחנות תדלוק הינם הסכמים לאספקה בלעדית של מוצרי
דלקים בתקופת ההתקשרות.

9.6

תחרות

9.6.1

על פי נתוני מינהל הדלק ,בישראל רשומות כ 30 -חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט מבז"ן .ארבע
חברות מחזיקות בנתח השוק העיקרי בישראל .כאמור בסעיף  9.1.10לעיל ,להערכת דלק ישראל ,היא
חברת שיווק הדלק השנייה בגודלה בישראל .מתחרותיה העיקריות היא פז ,אשר על פי תשקיף
שפרסמה ביום  ,27.11.06משווקת ל 257-תחנות )כ 26%-מכלל תחנות התדלוק( ,סונול ,אשר להערכת
דלק ישראל ,משווקת לכ 215-תחנות )כ 22% -ודור-אלון ,אשר להערכת דלק ישראל משווקת לכ160-
תחנות )כ .(17%-יצוין ,כי על פי פסק דין דור אלון  -סונול ,1לדלק ישראל כ 24%-מכלל תחנות התדלוק,
לפז כ 27% -מכלל תחנות התדלוק ,לסונול כ 23%-מכלל תחנות התדלוק ולדור אלון כ 17%-מכלל
תחנות התדלוק.

9.6.2

משק הדלק בישראל מתאפיין כיום בתחרות גבוהה בכל תחומי פעילותה של דלק ישראל ,כדלקמן:

א.

הרחבת פריסת תחנות התדלוק של חברות הדלק ומיקומן ,בין על-ידי איתור תחנות תדלוק חדשות
והקמתן ובין על-ידי התקשרות עם תחנות תדלוק ותיקות שתוקף חוזי ההפעלה  /אספקה שלהן פג.

ב.

השיווק לצרכן הסופי ,והגדלת המכירות בתחנות התדלוק .תחרות זו מתבטאת בשחיקת מרווחי
השיווק ,מתן הנחות וקיום מבצעי קידום מכירות שונים ,השירות הניתן בתחנות התדלוק ומגוון
השירותים הניתנים ללקוח.

ג.

כניסת חברות הדלק וחברות קמעונאיות לפעילות הקמעונאית בשטחי תחנות התדלוק.

ד.

התחרות בתחום השיוק הישיר חריפה ביותר ,הן בשל גורמים המשפיעים על התחרות בענף הדלק בכלל,
והן בשל גורמים ייחודיים לתחום זה .היות ועל פי רוב האספקה מבוצעת ישירות ללקוח ואינה תלויה
במיקום הפיזי של המשווק )קרי תחנת התדלוק( ,קיימת תחרות בין כל הגורמים המתחרים על כל לקוח
ולקוח ,ללא יתרון יחסי למי מהם .התחרות הגבוהה בתחום השיווק הישיר נגזרת ,בין היתר ,מכך
שחלק ממוצרי הנפט הינם מוצרים גנריים ,אשר יש חשיבות מוגבלת למקורם ו/או לאיכותם ,וגם
מעלויות המעבר הנמוכות )הן עבור הלקוחות והן עבור חברות הדלק( וממאפייני ההתקשרות עם
הלקוחות אשר מתבצעות במסגרת מכרזים או התקשרויות קצרות מועד.

9.6.3

להלן פירוט הדרכים העיקריות של דלק ישראל להתמודד עם התחרות ופירוט הגורמים המשפיעים על
מעמדה התחרותי:

א.

דלק ישראל פועלת להרחבת הפריסה של תחנות התדלוק עמן היא קשורה ומעריכה כי הפריסה הארצית
הרחבה של תחנות התדלוק שלה מגדילה את נגישות התחנות ,ומקנה לה יתרון בהתמודדות על לקוחות
פרטיים ועל לקוחות בשוק התדלוק באמצעות מערכת זיהוי ותדלוק אלקטרונית )"דלקן"( ,להם חשובה
במיוחד פריסה רחבה של תחנות תדלוק.

ב.

החדרת מוצרי דלק ייחודיים לדלק ישראל )כדוגמת דלק "דרגון" ,הכולל תוספים התורמים ליעילות
פעילות המנוע( ,ופועלת להשבחת המוניטין של מוצריה כמוצרי דלק איכותיים.

1

ע"א  3398/06הרשות להגבלים עסקיים נ' דור-אלון אנרגיה בישראל ) (1988בע"מ ואח'.
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ג.

הרחבת שיווק מוצרים ושרותים נוספים בתחנות התדלוק על בסיס התשתית הקיימת.

ד.

שיפור החזות ,האווירה והשירות בתחנות.

ה.

שיפור מבנה ההפעלה של התחנות.

ו.

יכולת מתן אשראי ללקוחות.

ז.

מערך שיווק מפותח ומפוקח ,בעל יכולת בקרה ושליטה גבוהה.

ח.

רמות מוכנות לייצור ותפוקה גדולים בעת הצורך )בתחום השיוק הישיר(.

9.7

עונתיות
ככלל ,דלק ישראל אינה מושפעת מעונתיות משמעותית .יחד עם זאת ,יצוין כי בשנים עברו ניכר גידול
במכירת דלקים בתחנות התדלוק בחודשי הקיץ ,דבר הנובע ,להערכת דלק ישראל ,בין היתר ,מעליה
בנסיעות ברכבים פרטיים ליעדי חופשות והפעלת מיזוג אויר ברכבים ,המעלה את צריכת הדלק .מאידך
בחודשי חגי ישראל ניכרת ירידה בתצרוכת הדלקים בעיקר המגזר העסקי והתעשיה.
ברוב מוצרי השיווק הישיר לא קיימת עונתיות .אולם ,היקף המכירות של סולר להסקה ונפט לחימום
ביתי ,כמו גם ללקוחות מתחום התעשייה ,עולה בתקופת החורף ,קרי ברבעונים הראשון והרביעי של כל
שנה קלנדרית .בנוסף ,מוצרי ביטום הם מוצרים עונתיים הן בתחום האיטום והן בתחום הבידוד ,והם
מיושמים בעיקר בעונות האביב ,הקיץ והסתיו ,כאשר בעונת החורף )מחצית שנייה של רבעון רביעי
ורבעון ראשון( יורד משמעותית הביקוש למוצרים ,היות ובתקופה זו אין אפשרות מלאה ליישם
בהצלחה חלק נכבד מן המוצרים ומערכות האיטום עקב תנאי מזג האויר.

9.8

כושר ייצור
כושר הייצור הפוטנציאלי המקסימלי של מפעל דלקול בתחום השמנים הינו כ 40 -אלף טון שמנים
לשנה .כושר הייצור המנוצל של מפעל דלקול בתחום השמנים עומד על כ 17 -אלף טון שמנים בשנה.
כושר הייצור הפוטנציאלי המקסימלי של מפעל ביטום בתחום המוצרים הכימיקלים הינו כ 21 -אלף
טון מוצרים לשנה .כושר הייצור המנוצל של מפעל ביטום בתחום המוצרים הכימיקלים עומד על כ-
 14.5אלף טון מוצרים בשנה.

9.9

רכוש קבוע ומתקנים

9.9.1

לדלק ישראל  34תחנות בבעלותה )כולל  8תחנות בבעלות משותפת עם צדדים שלישיים ודמ"ק( ו149-
תחנות חכורות או שכורות לתקופות ארוכות מועד בפריסה כלל ארצית ,מתקן ניפוק דלקים בחיפה,
מתקן ניפוק מזוט באשדוד ,מפעל לייצור ביטומן ומפעל לייצור וערבול שמנים בלוד.
מתוך סך תחנות התדלוק ,מפעילה דלק ישראל  117תחנות תדלוק 45 ,תחנות תדלוק מופעלות על ידי
מפעיל צד ג' מטעם דלק ישראל על פי הסכם בינה ובין המפעיל ,ו 65-תחנות מופעלות על ידי צדדים
שלישיים על פי הסכמי אספקה .כל תחנות התדלוק נושאות את שלטי דלק ישראל ומוכרות באופן
בלעדי את מוצריה.
כל חנויות מנטה של דלק ישראל מופעלות על ידה .דלק ישראל רוכשת את המלאים ונושאת בכל הסיכון
הכרוך בהפעלת חנויות הנוחות .בעתיד ,בכוונת דלק ישראל לבחון אפשרות של הפעלת חנויות נוחות על
ידי זכיינים.
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להלן פירוט תחנות התדלוק של דלק ישראל ,לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה
ומאפייני הפעלת התחנות ,נכון למועד הדוח:
סוג תחנה
בעלות וחכירת מינהל
נכים
שכירות מתחת לשלוש שנים
שכירות מעל שלוש שנים
ללא זכות קנין )אספקה(
סה"כ

9.9.2

הפעלה עצמית
)שערי דלק(
20
11
26
60
-117

הפעלה ע"י מפעיל
מטעם דלק
13
3
17
12
-45

הפעלה ע"י
עצמאי )אספקה(
1
10
4
6
44
65

סה"כ
34
24
43
82
44
227

הרכוש הקבוע של דלק ישראל כולל מבנים וציוד במרבית התחנות הציבוריות בהן יש לה זכויות קניין.
בנוסף ,לדלק ישראל ציוד בכל תחנותיה בהן אין לה זכויות קנייניות או בהן יש לה הסכמי שכירות
קצרי מועד .ציוד דלק ישראל בתחנותיה כולל את כל הציוד הדרוש להפעלת התחנות ,לרבות מיכלים,
צנרת ,משאבות ,מערכות מחשוב ותקשורת ,ציוד משרדי ,מערכות חשמל וגנרטורים במידת הצורך,
מערכות לכיבוי אש וחדרי שירותים לרווחת הקהל .כמו כן ,לדלק ישראל כלי רכב ומשאיות להובלת
מוצרי דלק ושמנים.

9.9.3

הרכוש הקבוע של דלק ישראל בתחום השיווק הישיר כולל את הציוד בתחנות הפנימיות הכולל
תשתיות ,מיכלים ,צנרת ,משאבות ומיכלים יעודיים המצויים בחצרות הלקוחות.
בנוסף ,ליונקס מתקן ניפוק דלקים באשדוד ,אותו היא חוכרת מחברת נמל אשדוד על פי הסכם שתוקפו
עד ליום  .31.12.2007כמו כן בבעלות יונקס שלוש דוברות לתדלוק אוניות בנמלי חיפה ואשדוד.
לדלקול מפעל המצוי בעיר לוד ,בשטח כולל של כ 50 -דונם ,מתוכן כ 30 -דונם בבעלות דלקול והיתרה
מוחכרת מהמינהל .המפעל כולל מתקני ערבול שמנים ,מתקני מילוי אריזות ,מתקן לחידוש שמנים,
מתקנים לייצור ומחזור ממיסים ,מתקן מרכזי לטיפול בשפכים ,מחסנים ,מעבדות ומבנים שונים וכן
משרדים[.
לביטום מפעל המצוי באזור התעשיה של מפרץ חיפה על מגרש בשטח של כ 11 -דונם ,שרובם בבעלות
הקבוצה )דלק ישראל ,דלק השקעות( וחלקם בחכירה מהקרן הקיימת לישראל )ב 1.4.2004-בוצע היוון
דמי החכירה למשך  46שנה( .בשטח המפעל מצויים מבנים תעשייתיים ובהם בתי מלאכה ,משרדים,
מחסנים ,מתקנים וסככות.

9.10

נכסים לא מוחשיים
דלק ישראל פועלת באמצעות מספר מותגים מוכרים ומוגנים" :דלק"" ,גל"" ,מנטה"" ,דלקול"" ,דלקן
דלק" .בנוסף ,דלק ישראל משווקת מוצרים ממותגים שונים ,כגון "דלק דרגון" )דלקים( שמני יצוא
תחת המותגים

 Deskoו ,Mapco-והיא בעלת זיכיון בלעדי ליבוא ושיווק מוצרי שמנים של חברת

 Exxon Mobileומותגים אחרים בתחום זפת ואיטום ,BTI :מולטיגג ומסטיגום .לדלק ישראל סימן
רשום על שם החברה "ביטום" .באוקראינה ובמזרח אירופה קיימים סימני מסחר רשומים למוצרים:
 Mastigum ,Mastigumו.Flexigum -
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9.11

הון אנושי

9.11.1

בדלק ישראל מועסקים נכון למועד דוח זה  1394עובדים ,לפי החלוקה הבאה:
מחלקה
הנהלה/מטה
ייצור
תפעול
שרות תחנות
מכירות ושיווק
סה"כ

מספר עובדים
106
45
117
129
997
1394

לא היה שינוי מהותי במצבת העובדים של דלק ישראל בשלוש השנים האחרונות.
9.11.2

מרבית עובדי דלק ישראל מועסקים על פי חוזי עבודה אישיים ואינם כפופים להסכם קיבוצי ,וזאת
למעט העובדים של שתי חברות בת ,שבהן עובדים כ 117-עובדים עליהם חל הסכם קיבוצי מפעלי .דלק
ישראל נוהגת לחלק מענקים לעובדיה בהתאם לביצועיהם ובכפוף לאישור הדירקטוריון.

9.11.3

דלק ישראל מקפידה להעסיק נהגי מיכליות כביש בעלי היתר להובלת חומרים מסוכנים .בנוסף ,עובדי
דלק ישראל המועסקים בתחנות התדלוק או אשר במסגרת עבודתם באים במגע עם חומרי דלק ,עוברים
הדרכה לכיבוי אש ולמניעת מפגעים והשתלמות לשמירה על איכות הסביבה.

9.11.4

בחודש יולי  ,2005במסגרת אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל דלק ישראל ,אישר דירקטוריון דלק
ישראל ,בין היתר ,כי למנכ"ל דלק ישראל יוענקו ללא תמורה כתבי אופציה שיהיו ניתנים למימוש
למניות ,המהוות  5%מהון המניות המונפק והנפרע של דלק ישראל .זכאות מנכ"ל דלק ישראל למימוש
כתבי האופציה תיפרס במשך  5שנים ממועד תחילת העסקתו בתנאים ובמחיר מימוש כפי שייקבעו
בהסכם מפורט שייחתם בין הצדדים.

9.11.5

חומרי גלם וספקים של מוצרי דלקים ושמנים

א.

מוצרי הנפט העיקריים המשמשים את דלק ישראל
מוצרי הדלק העיקריים המשמשים את דלק ישראל הם תזקיקי נפט המופקים מנפט גולמי הנרכש
ונסחר בבורסות בעולם .תזקיקי הנפט נרכשים בעיקר מבתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד והיתרה מיובאת
מספקים מחו"ל .יצוין כי עלות תזקיקי הנפט חשופה לתנודות בשערי החליפין ולתנודות בשווקי
הסחורות בעולם.
חומרי הגלם המרכזיים המשמשים את דלקול בהליכי ייצור השמנים וחומרי הסיכה הינם שמן בסיסי
הנרכש מחברת שמנים בסיסיים חיפה )בה מחזיקה דלק ישראל  ,(11.5%ומספקים בחו"ל ,וכן תוספים
הנרכשים מספקים שונים בישראל ובחו"ל .בנוסף מייבאת דלקול שמנים ומוצרים מוגמרים מספקים
בחו"ל ) (Exxon Mobileלהשלמת מגוון המוצרים.
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את ביטום הינם ביטומן ,לבדים ופולימרים .הביטומן נרכש מבתי
הזיקוק בישראל ,הלבדים והפולימרים נרכשים ממספר ספקים מקומיים או מיבוא.
בשנים  2005 ,2006ו ,2004 -רכשה דלק ישראל ,כ 86.0% ,80.4% -וכ ,84.5% -בהתאמה ,ממוצרי הבנזין
והסולר שנמכרו על ידה מבז"ן ,על פי הסכם רכישות שנתי .את יתרת מוצרים אלה ייבאה דלק ישראל
מספקים מחו"ל )בעיקר .(Glencore ,Vitol

ב.

התקשרויות עם ספקים עיקריים

.1

ספקים מקומיים
עד להפרטת בית הזיקוק באשדוד ,ספק מוצרי הנפט של דלק ישראל הייתה בז"ן .הרכישות מבז"ן נעשו
על פי נוהג שהיה קבוע ביניהן.
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החל מיום  1בינואר  2007רכישות מוצרי הנפט על ידי דלק ישראל מבית הזיקוק באשדוד מעוגנות
בהסכם מיום  20.2.2007בין דלק ישראל לבין פז בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן" :בז"א"( .על-פי
ההסכם האמור רכישות מוצרי נפט נעשות מבז"א על בסיס הזמנה חודשית .מחירי המכירה של
המוצרים נקבעו בהסכם והם מחושבים על פי נוסחת מחיר הנגזרת ממחיר הדלק באגן הים התיכון.
רכישות מבית הזיקוק בחיפה ממשיכות להעשות על פי הנוהג כאמור לעיל .לדלק ישראל תלות בספקים
המקומיים שלה.
.2

יבוא מוצרי נפט
דלק ישראל מייבאת מעת לעת מוצרי נפט מספקי נפט עולמיים ,במקרים בהם רכישת מוצרי הנפט
מייבוא זולה יותר מאספקה מקומית .במועד זה לדלק ישראל שני הסכמי מסגרת לרכישת מוצרי נפט
משני ספקים בינלאומיים Vitol Energy S.A ,ו ,Glencore Energy UK Ltd.-ומרבית הייבוא הוא מהם.
מחיר הייבוא לחברות הסחר הבינלאומיות נקבע לפי נוסחה המבוססת על השער המקומי.
הסכמי המסגרת האמורים כוללים ,בין השאר ,התחייבות של דלק ישראל לרכוש כמויות מוצרי נפט
מסוימות ,לעיתים עם אופציות לשינוי המחיר והכמות הנרכשת.
יתרת ייבוא מוצרי הנפט מתבצע בעסקאות מזדמנות ) .(spotדלק ישראל מתקשרת בעסקאות אלה
במקרים בהם הכמויות הנרכשות בהתאם להסכמי המסגרת כאמור אינם מספקים את הכמות הנדרשת
לחברה באותו חודש .העסקאות מתבססות על נוהג מסחרי מקובל בענף בעולם ,כאשר תנאי העסקאות
המזדמנות דומים לתנאי הסכמי המסגרת

9.12

הון חוזר

9.12.1

מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם -מדיניות דלק ישראל הינה להחזיק מלאי שמן בסיסי בממוצע
לתקופה של עד  60ימים.

9.12.2

מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים ומלאי חרום -דלק ישראל מחויבת על פי תקנות שעת חירום
להחזיק עבור המדינה במלאי חרום של סולר ודלק סילוני .מרבית הוצאות אחזקת המלאי והמימון
משולמת על ידי המדינה.

9.12.3

מלאי תפעולי -מדיניות דלק ישראל הינה להחזיק מלאי של מוצרי דלק בהיקף ממוצע של  30יום,
שמנים ומוצרים קמעונאיים בהיקף ממוצע של  90 - 60ימים.

9.12.4

מדיניות אשראי

א.

אשראי לקוחות :דלק ישראל מעניקה ללקוחותיה אשראי לתקופות שבין שוטף 5+ושוטף 90+ימים,
בהתאם לסוג המוצר ,הלקוח ולהתקשרות עימו .תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים ,2006
 2005ו 2004 -עמדה על כ 58 -ימים ,כ 60 -ימים וכ 60 -ימים ,בהתאמה .ההיקף הממוצע של האשראי
ללקוחות לשנים  2005 ,2006ו 2004 -עמד על כ 1,253 -מיליוני  ,₪כ 1,200 -מיליוני  ₪ו 1,150 -מיליוני
 .₪בהתאמה.

ב.

אשראי ספקים :דלק ישראל מקבלת אשראי מספקיה בחו"ל לתקופות של  30ימים .לבז"ן משלמת דלק
ישראל בממוצע באמצע החודש בו נרכשים הדלקים ומקבלת מבז"ן ריבית בגין "הקדמת תשלום" של
 30יום .תשלום עבור הבלו )המהווה חלק משמעותי ממחיר הדלקים( מתבצע על ידי דלק ישראל
בהתאם לחוק תוך  10ימים ממועד ניפוק הדלקים.

ג.

גרעון בהון החוזר :פערי האשראי לעיל שבין אשראי הלקוחות לבין אשראי הספקים ואשראי הבלו
מחייבים את דלק ישראל ליטול הלוואות לזמן קצר למימון פערי אשראי אלו .לדלק ישראל היה הון
חוזר חיובי ליום  31.12.2006בסך של כ 34 -מליוני  .₪הגרעון החוזר של דלק ישראל נכון ליום
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 31.12.2005ו 31.1.2004-היה כ 60-מיליון  ,₪וכ 160-מליוני  ,₪בהתאמה .אסטרטגיית דלק ישראל
בנושא הקטנת הפער הנ"ל היא קיצור ימי אשראי הלקוחות.
9.13

השקעות

9.13.1

דלק  -USAדלק ישראל מחזיקה בכ 3.33% -ממניות דלק הונגריה ,המחזיקה כ 77%-בדלק .USA
לפירוט אודות פעילות דלק  USAבתחום הזיקוק ובתחום מוצרי הדלק ותחנות התדלוק בארה"ב ,ראו
סעיפים  7ו 8-לדוח.

9.13.2

החברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ )להלן" :אמישראגז"(  -דלק ישראל מחזיקה באחזקת מיעוט
בשיעור אפקטיבי של  39%באמישראגז ,שהינה חברה כלולה העוסקת בתחום שיווק גז לענפי התעשיה,
המסחר ,החקלאות ,המלונאות ולמשקי הבית .יתר מניות אמישראגז מוחזקות ,בעקיפין באמצעות
חברות בשליטתו ,על ידי מר רפאל פרדיס .לדלק ישראל שלושה דירקטורים באמישראגז מתוך שמונה.
לבד מרכישת גפ"מ עבור אמישראגז והעברתו אליה ,לדלק ישראל אין הסכמים או התקשרויות עם
אמישראגז.

9.13.3

פי גלילות -לדלק ישראל אחזקות של כ 15.3% -בחברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ )להלן" :פי
גלילות"( ,חברה מעורבת כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות ,יחד עם פז ,סונול וסונפקו בנק
סטרייט קורפוריישן )להלן" :סונפקו"( ומדינת ישראל ) ,13.2% ,21.5%ו ,50%-בהתאמה( .פי גלילות
מחזיקה בזכויות המקרקעין במתקני אחסון וניפוק מוצרי נפט בירושלים )שטח כולל 76-דונם( ,בבאר
שבע )שטח כולל  87 -דונם( ובאשדוד )שטח כולל  320 -דונם( .במתקנים אלו מצויות חוות מכלים בהן
מאוחסנים מוצרי הנפט השונים .נכון למועד הדוח עוסקת פי גלילות באחסון וניפוק מוצרי נפט שונים
לחברות הדלק בתמורה לתשלום .המחירים המרביים המשולמים לפי גלילות עבור שירותי האחסון
והניפוק נקבעים בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )תעריפי תשתית במשק
הדלק( ,התשנ"ו.1995 -
בנוסף מחזיקה פי גלילות בזכויות המקרקעין במתחם פי גלילות ברמת השרון ,בשטח כולל של כ170 -
דונם ,שם היה בעבר מתקן אחסון וניפוק .נכון למועד הדוח ,מנהל מקרקעי ישראל מקדם תב"ע לפיתוח
האזור לרבות מתחם פי גלילות למגורים ,מסחר ותעסוקה .להערכת דלק ישראל ,המבוססת על הערכת
שמאי ,אם יושלמו הליכי שינוי היעוד כאמור לעיל ,שווי הנכס עשוי לעלות .מידע זה הוא מידע צופה פני
עתיד ,ומבוסס על הערכות שמאות ,ההנחה שאכן תתקבל תב"ע כאמור ,ביקושים לנדל"ן במתחם ,ועוד,
ועשוי לפיכך שלא להתממש.
בהתאם לפסק דין של בית המשפט המחוזי מיום  11ביוני  ,2002חדלה פי גלילות במהלך שנת  2004מכל
פעילות עסקית שעניינה אספקת מוצרי נפט מאתר פי גלילות ברמת השרון .נכון למועד זה מעניקה פי
גלילות שירותי אחסון וניפוק מוצרי נפט לחברות הדלק משלושת אתרי הניפוק הנותרים .ואולם ,על פי
הסכם בין בעלי מניות בפי גלילות וצו מוסכם אשר אושר בבית הדין להגבלים עסקיים ,אמורה פי
גלילות להתפרק מרצון ולחדול מכל פעילות.
הפרטת פי גלילות
ביום  18במאי  2005קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה של ממשלת ישראל החלטה בדבר הפרטת חברת
פי גלילות במספר שלבים .בהחלטה נקבעו עקרונות למכירת פעילותה של פי גלילות בשלושת מתקני
הניפוק בירושלים ,באר שבע ואשדוד כעסק חי ,כל מתקן בנפרד או שלושתם יחדיו ,כאשר מסוף אשדוד
ומסוף ירושלים יימכרו לשני רוכשים שונים .מכירת הפעילות ,כאמור מותנית במכירת כל המסופים.
כספי מכירת נכסיה של פי גלילות ישמשו לפירעון חובותיה לבנקים שונים .לאחר מכירת שלושת
המתקנים ומספר נכסים נוספים ,תפורק פי גלילות מרצון ונכס המקרקעין שלה במתחם פי גלילות
שברמת השרון יועבר לבעלותם של בעלי המניות בפי גלילות לפי חלקם באחזקות בפי גלילות.
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לאור החלטת ועדת השרים האמורה ,נחתם ביום  26ביוני  2005הסכם ,אשר תוקן ביום  18ביולי ,2006
בין כל בעלי המניות בפי גלילות למכירת נכסיה ופירוקה מרצון בהליך שינוהל על ידי ועדה חיצונית
שתורכב מנציג ממשלת ישראל ונציג חברות הדלק אשר הינו גורם אובייקטיבי .להלן עיקרי ההסכם:
א.

פי גלילות תמכור את הפעילות הקיימת בשלושת מתקני הניפוק ובנכסים נוספים ,למעט המקרקעין
באתר גלילות )להלן" :קרקעות גלילות"( .התמורה בגין מכירות אלו תשמש לפירעון חובות פי גלילות
לנושיה.

ב.

לאחר מכן תפורק פי גלילות והזכויות בקרקעית גלילות יועברו לבעלי המניות בפי גלילות ,בהתאם
לאחזקותיהם היחסיות בפי גלילות .חלק דלק ישראל בפי גלילות הנו ,כאמור ,כ.15.3% -

ג.

במסגרת מכירת המתקנים ייערכו הסדרים בקשר לעובדי פי גלילות על מנת לאפשר העברתם ,ככל
הניתן ,לעבודה אצל רוכשי המתקנים.

ד.

הוראותיו העיקריות של ההסכם ,המתייחסות למכירת הנכסים ופירוק פי גלילות ,ייכנסו לתוקף רק
לאחר שיתמלאו )תוך  60יום( מספר תנאים מוקדמים ,שהם (1) :הגשת בקשה לביה"ד לאישור צו
מוסכם שעליו הסכימו הממונה ,חברות הדלק ופי גלילות; ) (2קבלת הסכמות הנושים; ) (3קבלת
החלטות בנוסח מוסכם של הדירקטוריון והאסיפה הכללית של פי גלילות; ) (4מסירת הצעת פי גלילות
לענין שיוך הפעילות והנכסים לכל אחד ממתקני הניפוק הנמכרים ,וכן רשימה המפרטת את הנכסים
הנופסים שיוצעו למכירה ופירוט כל הזכויות וההתחייבויות בקשר אליהם.
בד בבד עם חתימת ההסכם חתמו חברות הדלק ופי גלילות על הסכמתן לצו מוסכם לפי סעיף .50ב
לחוק ההגבלים העסקיים )להלן" :הצו המוסכם"( בדבר הפסקת כל פעילות משותפת של חברות הדלק
ופי גלילות .צו זה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים.
ביום  8.11.2006התקבלו הסכמות הבנקים הנושים )להלן" :הבנקים"( בחברת פי גלילות להפרטת
החברה ובכך התקיים התנאי המתלה האחרון למימוש תהליך ההפרטה של פי גלילות .הסכמת הבנקים
ניתנה בעקבות הסכמתם של בעלי המניות בפי גלילות 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.
ביום  7.12.06פורסם נוהל מכירת המסופים של פי גלילות .לפיו ,הליך מכירת המסופים יתנהל בהליך
שוויוני ובדרך של תחרות בין מציעים )ולא בדרך של מכרז( במספר שלבים עיקריים ועפ"י לוחות
הזמנים.1
דלק ישראל הגישה מועמדותה לרכישת פעילות פי גלילות ומתקני פי גלילות )למעט המתקן בגלילות
שברמת השרון ,אשר יחולק לבעלי המניות בפי גלילות באופן יחסי להחזקותיהם( בהתאם לתנאי
הנוהל .מועמדותה של דלק ישראל טרם אושרה ,וטרם נקבע תאריך להגשת הצעות המחיר על ידי
המועמדים שאושרו.

1

לפרטים נוספים ראו נוהל מכירת פי גלילות ב.www.gca.gov.il -
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9.13.4

 - RoadChefביום  1.3.2007התקשרה דלק בלרון )חברה בבעלות מלאה של דלק נדל"ן( בהסכם לרכישת
כל הון מניותיה של חברה אנגלית המחזיקה ב 29 -תחנות שירות לצידי כבישים מהירים באנגליה תחת
המותג " ,"RoadChefהכוללות תחנות דלק המופעלות ע"י החברה הנרכשת 15 ,מלונות )הכוללים כ600 -
חדרים( ,מסעדות ,חנויות ודוכני קפה המופעלים על ידי החברה הנרכשת באמצעות זכיינים )כגוןCosta :

 ,Wimpey ,Pizza Hut ,coffeeבורגר קינג( ,חנויות נוחות ומתחמי בילוי ושעשוע ,הכל בשטח בנוי כולל
של כ 60,000 -מ"ר הבנוי על כ 2,400 -דונם.
רכישת המניות תבוצע באמצעות חברה בת זרה שהוקמה לצורך הרכישה המוחזקת ב 25% -על-ידי דלק
ישראל וב 75% -על-ידי דלק נדל"ן .בכפוף לקבלת הסכמות של צדדים שלישיים )אשר הסכמתם נדרשת
לצורך שינוי בשליטה של החברה הנרכשת( ,תרכוש דלק ישראל מהמוכרים במועד הסגירה 25%
מהמניות ותישא ב 25%-מהזכויות וההתחייבויות על פי הסכם הרכישה .המשמעות ,אם וככל שיתקבלו
ההסכמות ,היא כי במועד הסגירה תרכוש דלק בלרון מהמוכרים  75%מהמניות ודלק ישראל תרכוש
מהמוכרים  25%מהמניות ,בתנאים זהים וללא ערבות הדדית בין החברות .לפרטים נוספים אודות
ההשקעה האמורה ראו סעיף  12.9.5להלן.
9.14

מימון

9.14.1

להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים ,שהיו
בתוקף במהלך שנת  ,2006שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק ישראל:

מקורות בנקאיים

מקורות לא
בנקאיים

הלוואות שקליות
הלוואות מדדיות
הלוואות מט"ח
אג"ח צמוד
אג"ח דולרי
ניירות ערך מסחריים שקלי

שיעור ריבית ממוצעת
הלוואות לזמן
הלוואות לזמן
ארוך
קצר
5.2%
5.5%
5.2%
6.3%
5.3%

9.14.2

מגבלות על אשראי -דלק ישראל נתנה התחייבויות בלתי חוזרות למספר בנקים בישראל )להלן":
הבנקים"( לפיהן:

א.

ההון העצמי במאזן המאוחד של קבוצת דלק לא יפחת מסך של  680מליון ש"ח.

ב.

הרווח מפעולות של קבוצת דלק צריך לעלות על סכום הוצאות המימון שלה בגין הלוואות מסוג Non

 Recourseשניתנו לחברות בקבוצת דלק בתוספת הוצאות המימון בגין הלוואות למימון מלאי החירום
של דלקים ובתוספת מכפלת  140%מהוצאות המימון האחרות של קבוצת דלק.
ג.

במידה שתנאים אלו לא יתקיימו ,יוכלו הבנקים לתבוע מתן בטחונות נוספים או להקטין את סכומי
האשראי הניתנים לדלק ישראל .ההתחייבות לכל בנק עומדת בתוקפה כל זמן שהחוב לאותו בנק בגין
אשראי אינו פוחת מ 50 -מליון דולר )בחלק מהבנקים  50מליון דולר או  60%מגובה האובליגו המאושר
בבנק  -הנמוך מבין השניים(.
לתאריך הדוח עומדת דלק ישראל בתנאים האמורים.

9.14.3

שעבודים -להבטחת חובותיה לבנקים ,הנפיקה דלק ישראל אגרות חוב לבנקים במסגרתן שעבדה
בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום את כל המלאי שברשותה ,תמורתו והזכויות בגינו כהגדרתם באגרות
א59 -

החוב .בנוסף ,דלק ישראל ערבה לכל גיוסי האג"ח של דלק פטרוליום מגופים מוסדיים ,והתמורה
שהתקבלה מגיוסי האג"ח של דלק פטרוליום הועמדה כהלוואה בתנאים זהים לדלק ישראל.
דלק ישראל התחייבה כלפי מספר בנקים כי לא תשעבד בשעבוד קבוע מכל סוג ודרגה את נכסיה
הקבועים מבלי לקבל את הסכמת הבנקים בכתב ומראש )למעט נכסים שישועבדו לגופים שיממנו את
רכישתם(.
בחודש ינואר  ,2004במסגרת הנפקת אגרות חוב על ידי החברה האם )דלק פטרוליום( ,שעבדה דלק
ישראל בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ,ללא הגבלה בסכום ,את כל זכויותיה בגין ההלוואות שהעמידה
דלק ישראל לקבוצת דלק.
בנוסף ,דלק פטרוליום שעבדה  25%מהון המניות שלה בדלק ישראל לטובת בנק דיסקונט לישראל
בע"מ ,וזאת לצורך הבטחת הלוואה שנטלה דלק פטרוליום מבנק דיסקונט.
9.14.4

מסגרות אשראי -מסגרות האשראי הבנקאי של דלק ישראל סמוך למועד הדוח הן כ 1,500 -מיליון ,₪
מתוכן ניצלה דלק ישראל כ 520 -מיליון .₪

9.14.5

דירוג אשראי – לדלק ישראל אין דירוג אשראי .ברם ,לאגרות חוב שהנפיקה דלק פטרוליום )החברה
האם( אשר מחזיקה גם בדלק  ,USAואשר אינן מובטחות בשעבודים ,ניתן דרוג של  A+על ידי מעלות .

9.14.6

אשראי בריבית משתנה:
להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה דלק ישראל בשנת :2006
מסלול
צמוד מדד
שיקלית
דולרית
On Call

9.15

טווח הריביות 2006
5.3%-4.9%
5.5%-5.2%
7.2%-6.9%
5.5%-5.2%

שיעור הריבית סמוך למועד
הדוח
5.2%
5.2%
7.1%
5.2%

מיסוי
פרט לדיני המס הרגילים החלים על חברות )ראו פרטים נוספים בבאור  33לדוחות הכספיים( ,יש לציין
כי על פי חוק הבלו על הדלק ,התשי"ח ,1958-ומכוח צו הבלו על הדלק ,התש"ם ,1980-מוטל מס בסכום
קצוב על מוצרי הדלק המפורטים בצו ,המתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם לשינויים במדד
המחירים לצרכן .לעניין זה יצויין כי בחודש ינואר  2005פורסם צו לפיו יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט
)קרוסין( ויושוו לאלו החלים על בנזין באופן הדרגתי החל משנת  2005ועד שנת  .2009מרכיב הבלו
במחירי הדלקים הינו משמעותי מאוד .הבלו מוטל על חברות הדלק ישירות בעת ניפוק הדלק באשראי
של  10ימים ,וזאת בעוד מספר ימי האשראי הניתנים על ידי דלק ישראל ללקוחותיה גבוה משמעותית
מכך ,במיוחד במכירות סולר.

9.16

איכות הסביבה

על פעילות דלק ישראל ,בעיקר במגזר מתחמי התדלוק והמסחר ,חלות הוראות חוק ,תקנות וצווים
שונים שעניינם שמירה על איכות הסביבה .דלק ישראל פועלת באופן שוטף לצמצום ומניעה של נזקים
אפשריים לסביבה ,ומשקיעה משאבים ניכרים בתחום איכות הסביבה .דלק ישראל הגבירה את
השקעותיה בתחום זה מאז הותקנו תקנות המים )מניעת זיהום מים()תחנות הדלק( ,התשנ"ז1997-
הכוללות הוראות מקיפות שנועדו להסדיר את התחום ולמנוע זיהומי קרקע ומים .בשנים האחרונות
ניכרת מגמה של אכיפה מוגברת של דיני איכות הסביבה .לפרטים אודות כתבי אישום תלויים ועומדים
בעניין זה ראו סעיף  9.16.7להלן.

א60 -

הוראות החוק ,התקנות והצווים העיקריים הנוגעים לדיני איכות סביבה והחלים על דלק ישראל
והשפעתם יפורטו להלן:
9.16.1

חוק שמירת הניקיון
חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד") 1984-חוק שמירת הניקיון"( ,מטיל אחריות פלילית על מי שהשליך
פסולת )לרבות דלקים( ברשות הרבים ו/או לכלך את רשות הרבים .חוק שמירת הנקיון מקנה סמכות
להטיל קנסות ,להוציא צו לפיו נדרש המזהם להשיב את המצב לקדמותו ,או להטיל עליו כפל הוצאות
בגין השבת המצב לקדמותו על ידי הרשויות.

9.16.2

חוק המים ותקנות המים
חוק המים ,תשי"ט) 1959-להלן" :חוק המים"( מטיל אחריות בקשר לזיהום מקורות מים .חוק המים
מקנה לרשויות המדינה סמכויות נרחבות ,ובכלל זה סמכות לדרוש הפסקת זיהום ,השבת מצב
לקדמותו ,הטלת קנסות ,וחיוב בהוצאות.
תקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק( ,התשנ"ז") 1997-תקנות המים"( ,שהותקנו מכוח חוק
המים ,כוללות הוראות מקיפות שנועדו להסדיר את התחום ולמנוע זיהומי קרקע ,מים או אויר.
במסגרת תקנות המים נקבעו ,בין היתר ,הוראות המחייבות מפעילי תחנות תדלוק לנקוט אמצעי הגנה
במכלול נושאים ,לרבות בניית רצפה אטומה ומערכת ניקוז ,לערוך בדיקות תקופתיות ,לטפל מיידית
בדליפות ולדווח עליהן ,ולהתאים תחנות דלק ותיקות לסטנדרטים הקיימים.
נכון למועד זה ,טרם נקבע אם חברה המספקת דלקים ומתחזקת תחנה תדלוק נחשבת כמפקחת או
משגיחה על התחנה ,ולפיכך יתכן שדלק ישראל עשויה להיחשב למפעיל התחנה ,החב באחריות לפי
התקנות ,גם בתחנות המופעלות באמצעות צדדים שלישיים מטעם דלק ישראל או על פי הסכמי
אספקה.
מרבית תחנות התדלוק של החברה ממוקמות באזורי סיכון גבוה לזיהום מי תהום .נכון למועד זה,
במספר תחנות תדלוק התגלו זיהומי קרקע ומי תהום בגין זיהומי עבר ותשתיות דלק דולפות .בתחנות
אלה מבוצעים סקרי קרקע וקידוחי ניטור למי תהום במטרה לאפיין את אופי הזיהום.
לאחר קבלת תמונת מצב ברורה ,יחל טיפול לשיקום הקרקע והמים בטכנולוגיות מקובלות וזאת תוך
שיתוף פעולה עם נציבות המים והמשרד להגנת הסביבה.
אומדן העלויות לשיקום זיהום הקרקע והמים תלוי בגודל וחומרת הזיהום.

9.16.3

אמצעי ניטור בתחנות הותיקות
בהתאם לתקנות המים ,נדרשת דלק ישראל להתקין בכל תחנות התדלוק שהוקמו לפני ") 1997התחנות
הותיקות"( אמצעי ניטור שמטרתם גילוי דליפות דלק בקרקע תחנת התדלוק .דלק ישראל התקינה
בתחנות התדלוק הותיקות אמצעי ניטור כנדרש.

9.16.4

בדיקות אטימות
תקנות המים מחייבות ביצוע של בדיקות אטימות תקופתיות )אחת לחמש שנים( לצנרת ולמיכלים בכל
תחנת תדלוק .במועד דוח זה הושלמו בדיקות אלה במרבית תחנות התדלוק של דלק ישראל ,וצפוי כי
היתרה תושלם עד  .2010עלות ביצוע הבדיקות אינה מהותית לדלק ישראל והן לא ישפיעו באופן מהותי
על תוצאותיה ,למעט אם יתגלו זיהומי קרקע או מים.

9.16.5

דרישות איכות סביבה נוספות

א.

בחודש נובמבר  2005פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה תנאי מסגרת לתחנות תדלוק ,תנאים אלה
מאפשרים לרשויות לדרוש בתנאים מסוימים ביצוע שדרוגים נוספים בתשתיות התחנה שאינן כלולות
בתקנות המים שפורסמו בשנת  ,1997כגון ביצוע איטום מתחת לדיספנסרים ,התקנת גובלי מילוי יתר,
התקנת אמצעים למניעת גלישות הגנה קטודית .עלות הדרישות מסתכמת בכ 150 -אלף  ₪לתחנה.
א61 -

נכון למועד הדוח התקבלו כ 10 -דרישות לביצוע .חלק מהדרישות נמצאות בשלבי ביצוע ולגבי יתר
הדרישות נערכת דלק ישראל לבצע את העבודות הדרושות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בדרישות
לביצוע.
ב.

לדלק ישראל נודע כי במשרד להגנת הסביבה נבדקת אפשרות לחייב את מפעילי תחנות התדלוק
להתקין בתחנות מערכת החזרת אדים למיכלי התחנה ממיכלי כלי הרכב בעת תדלוק כלי רכב.
במקביל נבחנת אפשרות להתקנת מערכת החזרת אדים בכלי הרכב ,אולם טרם הוחלט באיזו שיטה
לנקוט .אם יוחלט לחייב את מפעילי תחנות התדלוק להתקין בתחנות את מערכת החזרת האדים ,דלק
ישראל ו/או בעלי התחנות יאלצו לבצע השקעות מהותיות בהתקנת מערכות אלו בתחנות.

9.16.6

טיפול בזיהום קרקע ומים -דלק ישראל קיבלה דרישה מהמשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות סקרי
קרקע ומים בעשרים וארבע תחנות תדלוק .תחנות אלה נמצאות בשלבים שונים של בדיקה וטיפול.
ההשקעה הצפויה בביצוע הבדיקות והטיפול בתחנות אלה מוערכת בכ 11-מליוני  ,₪אשר תתפרס
בשנים .2009-2007

9.16.7

הליכים פליליים בקשר לאיכות הסביבה
אי קיום הוראות חוק המים ותקנות המים ,עלול להוות עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס כספי
של עד  350אלפי  ,₪ועונשים כבדים יותר במקרה של עבירה מתמשכת .נגד דלק ישראל ומנהלים בה
הוגשו שני כתבי אישום בענייני איכות סביבה.

9.16.8

קרן לשיקום מאגרי מים וקרקעות
בחודש מרץ  2005הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ,לפיה תוקם קרן שמטרתה מימון פעולות גילוי,
איתור וטיפול בתחנות תדלוק .הוצאותיה של הקרן הנ"ל ,ימומנו ,על-פי הצעת החוק ,על ידי חברות
הדלק ,כך שכל חברת דלק תעביר לקרן אגורה אחת על כל ליטר בנזין שנמכר על ידה לתחנת תדלוק,
וחצי אגורה על כל ליטר סולר שנמכר על-ידה .במסגרת הצעת החוק הנ"ל ,מוצע כי צו הפיקוח )הקובע
את המחיר המירבי לדלק מסוג בנזין  95או  96אוקטן( יתוקן ,כך שלמחיר הדלק המירבי תתווסף
"תוספת שיקום" של אגורה אחת לכל ליטר .על פי המוצע ,חברת דלק שתקיים את הוראות החוק ,באם
יתקבל על ידי הכנסת ,תהא זכאית ,בתנאים מסוימים ,לקבל מהקרן החזר בגין הוצאות שהוצאו על
ידה במסגרת יישום תכנית טיפול בתחנת תדלוק ,וכן תהנה מפטור מאחריות לזיהום.
אין באפשרות דלק ישראל להעריך האם הצעת החוק תתקבל אם לאו ,ומתי .במידה והצעת החוק
תתקבל ,עשוי החוק לגדר את עלויות החברה הנדרשות לצורך עמידה בהוראות החוק הרלבנטיות
לשמירה על איכות הסביבה.
מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ,ואין כל ודאות כי הצעת החוק בנוסחה הנוכחי או בכלל תאושר.

9.16.9

הגברת האכיפה למניעת מכירת דלקים מהולים
בראשית שנת  2005אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק הפעלת רכב )מנועים ודלק(
)תיקון מס' ) (3הגברת האכיפה במכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן( ,התשס"ן .2005-מטרת הצעת
החוק למזער את התופעה של מכירה ואספקה של דלק מהול בסולר ,בנפט ,נפטא ובחומרים אחרים,
שמחירם והמס שיש לשלם בגינם נמוך בהרבה ממחיר הדלק.
על פי הצעת החוק ,תוטל חובה על כל מפעיל תחנה לבצע לפחות שש בדיקות שנתיות לתקינות המוצר
באמצעות מעבדה מוסמכת .הצעת החוק מגדילה בצורה משמעותית את הסנקציה שתוטל בגין מוצרי
נפט שאינן עומדים בתקן ,לרבות אפשרות לצווי סגירה מנהליים ,פרסום שמות תחנות שמוצריהן נמצאו
לא תקינים והחמרה משמעותית בקנסות.
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 9.16.10מתקן ניפוק דלקים
המשרד להגנת הסביבה דרש מדלק ישראל להתקין במתקן הניפוק שלה בחיפה מערכת מישוב אדים
שמטרתה טיפול באדי הדלק שנאספים ממיכלי הדלק של התחנות בעת מילויין .התקנת המערכת
והפעלתה צפויים להסתיים בסוף חודש מרץ .2007
 9.16.11מערכות מילוי תחתי
על פי תקנות משרד התחבורה חויבה החברה בהתקנת מערכות מילוי תחתי במתקן ניפוק הדלקים
ובמיכליות הדלק שבבעלותה ,על מנת למנוע זיהום הסביבה בעת מילוי מיכליות אלו .נכון למועד הדוח
השלימה הדלק ישראל התקנת מערכות אלו הן במתקן הניפוק שלה והן במיכליות שבבעלותה.
 9.16.12מתקן ניפוק מזוט באשדוד
לחברת יונקס )חברה בת של דלק ישראל ) ((75%מתקן ניפוק מזוט המוחכר על ידה מחברת נמל אשדוד
עד ליום  .31.12.2007על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה בוצעו בשטח המתקן סקרי קרקע ולא נמצאו
ממצאים חריגים ,ועל כן לא נדרשות ,נכון למועד זה ,עבודות פינוי או טיפול בקרקע או במי תהום .עם
זאת ,הועלו דרישות לביצוע השקעות מיוחדות לצורך מניעת זיהומים עתידיים .השקעות אלו צפויות
להיות לא מבוטלות ,אולם על פי ההסכם של יונקס עם חברת נמל אשדוד ,יונקס אינה מחויבת לשאת
בהן.
 9.16.13חומרים מסוכנים
על-פי חוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג) 1993-להלן" :חוק החומרים המסוכנים"( ,תזקיקי נפט
מוגדרים כחומרים מסוכנים .חוק החומרים המסוכנים מטיל חובת החזקה ב"היתר רעלים" מאת
הממונה המוסמך לכך על ידי השר להגנת הסביבה .לדלק ישראל היתר כאמור להחזיק בחומרים
מסוכנים לפי ההגדרות המפורטות בהיתר שברשותה ,ולעסוק במסחר בדלקים בלא איחסון.
 9.16.14עלויות והשקעות מהותיות צפויות בתחום איכות הסביבה
בשנים  2005 ,2004ו 2006 -הסתכמו סך השקעות ועלויות דלק ישראל בקיום הוראות דין ודרישות
הרשויות בתחום איכות הסביבה ,בסכומים של כ ,3.3 ,2.3 -ו 2.7 -מליוני  ,₪בהתאמה )לא כולל
השקעות בהקמת תחנות תדלוק חדשות בהתאם לדרישות דיני איכות הסביבה(.
הואיל והתחנות הותיקות של דלק ישראל )כ 134 -תחנות( נבנו בהתאם לסטנדרטים שהיו נהוגים טרם
כניסת תקנות המים לתוקף ,והואיל והידע המצטבר מלמד כי הסטנדרטים שהיו נהוגים באותה תקופה
אינם יכולים להבטיח כי לא יגרם נזק לקרקע ו/או למים ,אין ביכולת דלק ישראל להעריך האם מי
מתחנות התדלוק הותיקות שלה גרמה בעבר לזיהום קרקע או מים בסביבת התחנה .למיטב הערכת
דלק ישראל ,אם יתגלו זיהומים כאמור שאינם ידועים לה נכון למועד הדוח ,ייתכן כי תידרש לבצע
השקעות בסכומים מהותיים עבורה.
להלן פירוט עלויות והשקעות משוערות בשנים הקרובות )באלפי :(₪
עלויות מהותיות צפויות
השקעות מהותיות
צפויות
סה"כ

שנת 2007
3,700
3,000

שנת 2008
4,800
3,000

שנת 2009
4,600
3,000

6,700

7,800

7,600

מידע זה באשר לעלויות וההשקעות המשוערות הינו מידע צופה פני עתיד ,שיתכן ולא יתממש במידה
ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות דלק ישראל או יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן
יידרשו ביצוע הוצאות מהותיות.
 9.16.15פעילות דלק ישראל בתחנות הפנימיות הממוקמות בחצרי הלקוחות בתחום השיווק הישיר כפופה אף
היא להוראות תקנות המים כאמור בסעיף  9.16.3לעיל .האחריות לקיום הוראות תקנות המים מוטלת
א63 -

על מפעיל התחנה כהגדרתו בתקנות המים .קיימת אפשרות שבית משפט ,אם הדבר יגיע להכרעתו,
יקבע כי לאור התנאים הקיימים בהסכם שבין החברה ובין בעל התחנה הפנימית ,כי גם החברה נחשבת
ל"מפעיל התחנה" .לפרטים לעניין אחריותו של "מפעיל תחנה" ראו סעיף  9.17לעיל.
 9.16.16חברת הבת דלקול מפנה פסולת תעשייתית על פי הוראות חוקי איכות הסביבה .בנוסף ,הפעילות בקשר
עם מוצרי התשתית והאיטום כפופה לפיקוח נרחב ,שמטרתו מניעת פגיעה באיכות הסביבה .בשנים
האחרונות ניכרת מגמה של החמרה באכיפת הוראות החוק בתחום ,שלה השלכות בעיקר לגבי
ההשקעות הנדרשות להקמה ותחזוקה של מיכלי ביטומן הדורשים חימום באופן שוטף וקבוע.
9.17

מגבלות ופיקוח על פעילות דלק ישראל
להלן תיאור המגבלות והפיקוח העיקריים החלים על דלק ישראל ,נוסף על הפיקוח בנושא איכות
הסביבה שתואר לעיל:

9.17.1

חקיקה ספציפית למשק הדלק:

א.

חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספים  ,(2001תשס"א) 2001-להלן" :חוק משק המדינה"( – חוק זה קובע כי חברת דלק תירשם
במרשם לפני תחילת עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במירשם המנוהל על מנהל
ידי מינהל הדלק .דלק ישראל רשומה במירשם מנהל מינהל הדלק מאז שנת היווסדה .עוד יצויין כי
בחוק ההסדרים נקבע כי על חברת דלק להחזיק ,על חשבונה ,במלאי דלקים ,כפי שייקבע על ידי שר
התשתיות הלאומיות בהתייעצות עם שרי הביטחון והאוצר ,וכי מכוח חוק ההסדרים הותקנו תקנות

1

המסדירות עניין זה .בג"צ אישר בחודש נובמבר  2002הסדר המחייב החזקת מלאי בטחוני ,אולם
המדינה תוכל לשנות את המצב הקיים ולדרוש גם החזקת מלאי אזרחי.
ב.

חוק משק הדלק )קידום התחרות( ,התשנ"ד - 1994-חוק זה קובע ,בין היתר ,מגבלות על פתיחת תחנות
תדלוק חדשות בסמוך לתחנות המשווקות את מוצרי אותה חברת דלק או המופעלות על ידי אותו
המפעיל .הוראות החוק בתוקף עד לסוף חודש יוני .2008

ג.

חוק משק הדלק )איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסויימות( התשס"ה –  – 2005חוק זה אוסר
למכור ולספק דלק לתחנת תדלוק אלא אם כן היא כלולה ברשימת התחנות שמינהל הדלק ינהל.

ד.

פיקוח על תעריפי שירותי תשתית  -שירותי התשתית הניתנים לחברות הדלק השונות הכוללים ,בין
היתר ,שירותי פריקה ,הזרמה ,איחסון וניפוק מוצרי דלק ,ניתנים ,נכון למועד הדוח ,לכל החברות
שהוכרו כחברות דלק בתעריפים שנקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )הוראת שעה(
)תעריפי תשתית במשק הדלק( ,התשנ"ו) 1995-להלן" :צו תעריפי תשתית"( .צו זה בא להבטיח גביית
מחיר מירבי בגין שירותי התשתית השונים.

ה.

בלו –לפי חוק הבלו לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק במכירתו אלא אם קיבל רישיון לכך מאת מנהל
המכס והבלו .לדלק ישראל הוצא רשיון ייצור כאמור ,והיא פועלת לחדשו מדי שנה .בלו מוטל על דלק
בעת ניפוקו ממתקני הניפוק או בעת שחרורו מהמכס במקרה של יבוא .כפועל יוצא מכך ,רק חברות להן
רשיון ייצור כאמור לעיל רשאיות לרכוש תזקיקי נפט ישירות מבתי הזיקוק בישראל או לייבאם.

1

תקנות ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) (2001החזקת מלאי
ומלאי בטחוני של דלק( ,התשס"א.2001-
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צו הבלו על דלק )הטלת בלו( ,תשס"ד) 2004-להלן" :צו הבלו"( קובע שיעורים ספציפיים של בלו לכל
מוצר נפט .בחודש ינואר  2005נכנס לתוקף צו הבלו על הדלק )תיקון מספר  3והוראת שעה( ,התשס"ד-
 2004וצו הבלו על דלק )פטור( התשס"ה ,2004-לפיו יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט )קרוסין( ויושוו
לאלו החלים על בנזין ,באופן הדרגתי החל משנת  2005עד שנת  .2009להערכת החברה ,המבוססת על
נסיון העבר ,לשינוי כאמור עלולה להיות השפעה לרעה על תוצאותיה העסקיות ,בעיקר בשל הפער בין
מועדי תשלום הבלו על ידי החברה לבין מועדי הגביה של הבלו מהלקוחות.
9.17.2

פיקוח על מחירים:

א.

אספקת מוצרי דלק על ידי בז"ן לחברות הדלק  -בז"ן הוכרזה בזמנו כמונופול בתחום זיקוק נפט גולמי
בישראל .חלק ממחירי מוצרי הדלק הנמכרים על ידי בז"ן נקבעים על פי צו יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מירביים למוצרי נפט בשער בז"ן( ,התשנ"ג ) 1992להלן" :צו מחירי
שער בז"ן"( ,הקובע את המחירים המירביים למוצרי הדלק השונים בשער בז"ן )ראו סעיף  9.1.2לעיל(.
עדכון המחירים בשער בז"ן נעשה בדרך כלל ב 1 -לכל חודש על פי מחיר חיצוני של מוצר הנפט בתוספת
או בהפחתת סכום שיקבע מנהל מינהל הדלק ,באישור שר האנרגיה ושר האוצר .נכון למועד זה לאחר
הפרטת בתי הזיקוק מנגנון קביעת המחיר לא השתנה.

ב.

מחיר לצרכן  -צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מירביים בתחנות תדלוק( התשס"ב-
 – 2002על פי צו זה נקבע מחיר מירבי לבנזין  95ו 96 -אוקטן הנמכר בשירות עצמי בתחנות תדלוק
ציבוריות וכן נקבעו מועדי ושיטת עדכונו.

9.17.3

מפעל חיוני -דלק ישראל ותחנות התדלוק שלה הוכרזו כמפעל חיוני באישור שניתן על ידי משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה .בהתאם לאישור כאמור ,במצב חירום ,ציי הרכב ומתקני הניפוק והמילוי
של החברה מגויסים לטובת המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה סדירה של דלקים וגז.

9.17.4

פקודת המשקלות והמידות ) 1947להלן" :פקודת המשקלות"( -פקודת המשקלות קובעת תקנים
למשקלות ומידות ובכלל זה לליטר כתקן של נפח.
פקודת המשקלות קובעת מספר עבירות ,ובהן סירוב לשתף פעולה עם המבקר ,ואחזקה לשם שימוש
במסחר או שימוש מסחרי במכשירים שלא ניתנה לגביהם תעודת אישור מהמבקר או שהינם מכשירים
כוזבים.
מכח פקודת המשקלות הותקנו תקנות המשקלות ,הקובעות ,בין היתר ,את אופן בדיקת משאבות
דלקים נוזליים וכיולן ואת חובת הטבעת חותם כיול על המשאבות לאחר בדיקתן וכיולן ע"י המבקר.
כמו כן ,קובעות תקנות המשקלות הוראות לגבי מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות
ובכלל זה התקנת חותם כיול על המכשירים.
צו המשקולות והמידות אוסר שימוש במכשירים כאמור לעיל אלא אם כויילו ונחתמו בהתאם לתקנות
המשקלות.

9.17.5

רישיונות לצורך הפעלת תחנות תדלוק:
הליך הרישוי של תחנות תדלוק חדשות והקמתן הינו הליך ממושך ,סבוך ועתיר השקעות ,הכרוך
בהשגת אישורים ורשיונות ממספר רב של גורמים .ההליך מוסדר במספר רב של חיקוקים ,המקנים
סמכויות רישוי לרשויות שלטוניות שונות .להלן העיקריים שבהם:

א.

חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה) 1965-להלן" :חוק התכנון"( והתקנות שיצאו מכוחו -מכוח חוק זה
אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה "תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק" הקובעת תנאים
וקריטריונים להקמתן של תחנות תדלוק .בהתאם לחוק התכנון ולתקנות שהוצאו מכוחו ,כל שימוש
בקרקע  -הקמת מבנה כלשהו ,שימוש במבנה וכיוצ"ב – טעון היתר .לעתים קרובות כרוכה הוצאת
היתר בנייה של תחנת תדלוק גם בשינוי הייעוד של המקרקעין.
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במחצית הראשונה של  2006נכנס לתוקף שינוי מספר  4לתמ"א  ,18שמטרותיו להתאים את מערך
תחנות התדלוק לצרכי האוכלוסיה במדינת ישראל תוך הבטחת שירות נאות לצרכנים והקפדה על
מניעת מפגעים תחבורתיים ,בטיחותיים ,חזותיים וסביבתיים .עיקר השינוי הוא בכך שוועדות מקומיות
לתכנון ובנייה מוסמכות לאשר הקמת תחנת תדלוק בכל "אזור בנוי" לרבות אזור המיועד למגורים,
משרדים ,מסחר ועוד ,בעוד שהיום הסמכות של הועדות המקומיות הינה באזורי תעשיה או באזורים
משולבים לתעשיה ולמסחר .שינוי נוסף בתכנית הינו אפשרות להקים תחנות זעירות בעוד שלפי תמ"א
 18הקיימת אין הדבר ניתן .התחנות הזעירות ידרשו השקעה הונית נמוכה יותר להקמתן מההשקעה
הנדרשת כיום להקמתן של תחנות תדלוק ציבוריות .תחנת תדלוק זעירה הינה תחנה היכולה לשרת בו
זמנית עד ארבעה כלי רכב ,שמשקלם אינו עולה כי ארבעה טון ,ולא ניתן להקים בה כל מבנה שהוא,
למעט גגון לעמדות התדלוק
ב.

חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק רישוי עסקים"( ,התקנות והצוים שיצאו מכוחו-

.1

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,התשנ"ה - 1995-על פי צו זה ,תחנת תדלוק ,היא עסק הדרוש
רישום לפי החוק .רשות הרישוי הינה הרשות המקומית אשר בתחום שיפוטה מצויה תחנת התדלוק.
לצורך הפעלת תחנת תדלוק יש לקבל ,בין היתר ,את אישורם של הגורמים העיקריים הבאים :משטרת
ישראל ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ,שירותי הכבאות ואישור הועדה
הרלבנטית לתכנון ובניה.

.2

תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט( ,תשל"ז ) 1976להלן" :תקנות אחסנת נפט"( – תקנות אשר הותקנו
מכוח חוק רישוי עסקים ,הקובעות הוראות פרטניות לגבי דרך הוצאת רישיון עסק לתחנת תדלוק.
תקנות אלה קובעות ,בין היתר ,תנאי בטיחות ואחסנת נפט לצורך קבלת רשיון.

.3

תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים בתחנות דלק( ,התש"ל - 1969-תקנות אלה קובעות ,בין היתר,
הוראות בדבר התנאים והמיתקנים התברואתיים בתחנות תדלוק.

.4

תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים( ,תשנ"ג – 1993-על פי תקנות אלה ,עסק שבו מאחסנים,
מייצרים ,מעבדים או מוכרים חומרים מסוכנים טעון רישיון מיוחד לכך ,ועל אותו עסק לעמוד
בהוראות בטיחות הקבועות בחוק או מכוחו.

ג.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( ,התש"ל ,1970-שהוצא מכוח חוק
הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח – 1957-אוסר על פתיחת תחנות תדלוק או על הפעלתן שלא על
פי רשיון מטעם מנהל אגף לרכב ולשירותי תחזוקה שבמשרד התחבורה.

9.17.6

למרבית תחנות התדלוק הציבוריות וחנויות הנוחות של דלק ישראל הוצאו רשיונות עסק או היתרים
זמניים .ביחס לתחנות התדלוק וחנויות הנוחות האחרות ,פועלת דלק ישראל או בעל התחנה להוצאת
רשיונות עסק או היתרים זמניים ,ולהערכת דלק ישראל אין מניעה מהותית מלקבלם.

9.17.7

נכון לתאריך הדוח תלויים ועומדים נגד דלק ישראל ארבעה כתבי אישום בנוגע להפעלת תחנות תדלוק
ו/או חנויות נוחות ללא רשיון עסק או בחריגה מהיתר .להערכת דלק ישראל ,מעבר לקנסות בסכומים
לא מהותיים ,אין לה חשיפה מהותית נוספת בהקשר זה.

9.17.8

הגבלים עסקיים
הסכמי אספקה בלעדיים עם תחנות תדלוק:
ביום  27.10.97הגיעו הממונה ודלק ישראל להסדר )להלן" :ההסדר"( ,אשר הוגש לאישורו של בית הדין
להגבלים עסקיים )להלן" :בית הדין"( לפיו צמצם הממונה את תחולתה של קביעתו מיום 28.6.93
)להלן" :הקביעה המקורית"( ,לפיה הסכמי האספקה של חברות הדלק עם תחנות התדלוק ,שאינן
בבעלות או בחכירה ראשית מהמינהל ,הינם הסדרים כובלים כך שהקביעה המקורית תחול רק על
א66 -

תחנות תדלוק עמן אין לדלק ישראל "הסכם חכירה מקובל" )היינו ,הסכם חכירה שדמי החכירה
המשולמים על פיו עולים על סך מסויים ,כמוגדר בהסכם עם הממונה(.
עוד נקבעו במסגרת ההסדר תנאים להתקשרות עתידית של דלק ישראל עם תחנות דלק ,תוך קשירת
הסכמי בלעדיות אולם נקבע כי דלק ישראל יכולה לבקש אישור פרטני גם לתקופות ארוכות יותר מבית
דין .תנאים אלה כוללים ,בין היתר ,חיוב דלק ישראל להגשת בקשה לאישור הסכמים כאלו לבית הדין.
הממונה הודיע כי ימליץ לבית הדין לאשר הסכמים להספקה בלעדית לתקופות מוגבלות שבין שנה עד
 14שנה ,בהתאם לנסיבות המיוחדות של התחנה אשר לגביה מבקשים לאשר הסכם.
כמו כן ,התחייבה דלק ישראל כי לא תהא בינה לבין פז ו/או סונול שותפות או הסדר אחר בזכויות
מקרקעי תחנת תדלוק או בהסכמי שיווק עם מפעיל תחנת תדלוק.
במסגרת ההסדר דלק ישראל הסכימה לשחרור מיידי של  35תחנות מתוך  65התחנות אשר לא היה
בינה לבינן "הסכם חכירה מקובל" ,ואילו הממונה הסכים לתמוך באישור הסכמים של דלק ישראל עם
חלק מיתר  30התחנות לתקופות קצובות ותחומות ,לפי נסיבות העניין.
נכון להיום מרבית התחנות שוחררו מהתחייבותן לרכוש בלעדית דלקים מדלק ישראל .ברם ,מרבית
תחנות אלה ממשיכות לרכוש דלקים ממנה.
ביום  1.7.02הגיעה דלק ישראל להסכמה עם הממונה בעניין צו מוסכם לפי סעיף  50ב' לחוק ההגבלים
העסקיים התשמ"ח) 1988-להלן" :הצו המוסכם"( ,אשר אושר על ידי בית הדין .עיקרו של הצו המוסכם
הוא כי שכירות של תחנת תידלוק ע"י דלק ישראל לתקופה העולה על  7שנים בנסיבות האמורות בסעיף
 17לחוק ההגבלים העסקיים יראוה כמיזוג .משמעות הדבר היא כי באותם מקרים העסקה טעונה
הסכמת הממונה.
לעניין ההסדר עם הממונה על ההגבלים העסקיים בקשר עם פי גלילות -ראו האמור בסעיף  9.13.3לעיל.
9.17.9

ספק מוכר למשרד הבטחון
דלק ישראל משתתפת במכרזים שמפרסם משרד הבטחון שבהם תקנים ודרישות סף ,והיא עומדת
בתנאים אלו.

 9.17.10תקינה
בישראל קיימים תקנים לדלקים המשווקים בישראל ,דלק ישראל משווקת אך ורק דלקים העומדים
בתקן הישראלי.
9.18

הליכים משפטיים
לתיאור הליכים משפטיים אשר דלק ישראל צד להם ראו באור 25א לדוחות הכספיים.

9.19

יעדים ואסטרטגיה עסקית
החברה נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכנם בהתאם להתפתחויות
שחלות בשוק הדלקים ,למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות.
פעילות החברה בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות:

9.19.1

הגדלת מספר התחנות בבעלות ובהפעלת דלק ישראל והקמה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות
במקומות אסטרטגיים והרחבת הפריסה שלהן.

9.19.2

הקמת תחנות זעירות במקומות אסטרטגיים.

9.19.3

העמקת החדרת מוצריה הייחודיים של דלק ישראל ,כדוגמת דלק "דרגון".

9.19.4

נסיון להקטין את האשראי הניתן ללקוחות וקבלת בטחונות נוספים מהם.
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9.19.5

הקמת מתחמים קמעונאיים  -בכוונת דלק ישראל להתמקד בשנים הקרובות בתחום מתחמי תדלוק
ומסחר בהקמת עשרות חנויות נוחות ,מתחמי תדלוק ומסחר חדשים בכל רחבי הארץ ובמיוחד בשטחים
מוניציפאליים.

9.19.6

שיפור הסכמי שכירות בעייתיים.
הערכות כאמור בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית הינן מידע צופה פני עתיד ,שכן התממשות
היעדים והאסטרטגיה תלויות גם בגורמים חיצוניים .כמו כן לגורמי הסיכון המפורטים להלן בסעיף
 9.20יכולה להיות השפעה על יכולת דלק ישראל לממש את היעדים והאסטרטגיה כאמור.

9.20

גורמי סיכון
ניתן לציין מספר גורמי הסיכון המאיימים על פעילותה של דלק ישראל כמפורט להלן:

9.20.1

מצב ביטחוני ופוליטי  -למצב הביטחוני והפוליטי בעולם השפעה ישירה על המצב הכלכלי ועל מחירי
הנפט העולמיים ולכך השפעה על פעילות החברה בכללותה וכן על יכולתה לייבא תזקיקי נפט .בנוסף,
למצב הביטחוני והפוליטי בישראל יש השפעה מהותית על המצב הכלכלי במשק .האטה כלכלית במשק
השראלי עלולה להביא לירידה בביקוש למוצרי החברה וכתוצאה מכך לירידה בנפח מכירות מוצרי
הדלקים ומוצרים קמעונאיים.

9.20.2

שינויים בשערי חליפין  -מוצרי הדלק הנקנים על ידי דלק ישראל מספקיה ,נרכשים בדולר ארה"ב או
בצמוד לו ,ועל כן שינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל עלולים להשפיע על שווי המלאים
שלה .מדיניות דלק ישראל הינה להימנע מחשיפה מטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים שונים ונטילת
הלוואות דולריות למימון המלאי .יצוין ,כי דלק ישראל זוקפת הפרשי שער בגין המלאי התפעולי מיד
עם התהוותם .לאור האמור לעיל ,שינויים בשערי החליפין עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה
הכספיות של דלק ישראל.

9.20.3

שינויים בריבית במשק  -השינויים בריבית במשק עלולים להשפיע על הלוואות שניתנו לדלק ישראל על-
ידי מוסדות בנקאיים .לפיכך חשופה דלק ישראל לשינויים בשיעורי הריבית.

9.20.4

שינויים במדד המחירים לצרכן – במועד הדוח ,לדלק ישראל הלוואות לזמן ארוך  /קצר שהינן צמודות
למדד המחירים לצרכן .בנוסף ,דלק ישראל העמידה הלוואה לקבוצת דלק וללקוחותיה שהינן גם כן
צמודות למדד המחירים לצרכן .לפיכך ,עליה משמעותית במדד המחירים לצרכן עשויה להביא לעליה
בעלויות המימון של דלק ישראל ,וכתוצאה מכך לפגוע ברווחיה של דלק ישראל .על מנת להגן בפני
תנודות במדד המחירים לצרכן ביצעה דלק ישראל ,בחודש יולי  2006עסקאות הגנה על כל החשיפה
המדדית כאמור לעיל.

9.20.5

שביתות והשבתות במשק הישראלי  -שביתות והשבתות במשק הישראלי וביחוד השבתת הנמלים ,ו/או
השבתות חברות התשתית להזרמת דלק ,עלולות למנוע ייבוא מוצרי חומרי גלם ואספקת הזמנות
במועדן ובכך לפגוע ביכולתה של דלק ישראל לעמוד בהתחייבותה כלפי לקוחותיה ,דבר אשר עלול לפגוע
במוניטין שלה.

9.20.6

שינויים במחירי הנפט ובמחירי מוצרי הדלקים -המחיר שמשלמת דלק ישראל עבור מוצרי הדלקים
שהיא רוכשת נגזר ממחיר מוצרי הדלק בשוק החופשי באזור הים התיכון ,ולפיכך היא חשופה לשינויים
במחירי הנפט בשווקים אלה ,מחיר המושפע ,בין היתר ,גם מחוסר יציבות כלכלית ופוליטית במדינות
המייצרות נפט.

9.20.7

הסביבה התחרותית –משק הדלק מאופיין בתחרות חריפה המתבטאת בשחיקת המרווחים ובהגדלת
האשראי ללקוחות .תוצאותיה הכספיות של דלק ישראל מושפעות באופן מהותי מהסביבה התחרותית
בה פועלת דלק ישראל.
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9.20.8

תחנות דלק זעירות – עם אישור השינוי המוצע בהוראות תמ"א  18תתאפשר הקמת תחנות דלק זעירות
במרכזי ערים בהליכי אישור מקוצרים .הקמת תחנות אלו עשויה להשפיע על מכירות דלק ישראל
בתחנות שבבעלותה ו/או בהפעלתה אשר תהיינה בסמוך לתחנות הזעירות שיוקמו.

9.20.9

מיסוי הדלקים  -מרכיב הבלו בחלק ממחירי מוצרי הנפט הינו משמעותי מאוד .היות ותקופת האשראי
שדלק ישראל מקבלת מספקי הדלק לתשלום עבור מחיר מוצרי הדלקים )כולל הבלו( קצרה בהרבה
מתקופת האשראי שהיא נותנת ללקוחותיה ,לדלק ישראל חשיפה מימונית ,אשר תגדל עם עם כל עליה
בשיעור הבלו )לרבות על הסולר( .דבר העשוי להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של דלק ישראל.
לעניין הגידול בשיעור הבלו על הסולר ,ראו סעיף  9.15לעיל.

 9.20.10שינוי בדרישות לגבי אחזקת מלאי אזרחי – כאמור בסעיף  9.17.1לעיל אישר בג"צ הסדר ביניים לפיו
חלה חובה על החזקת מלאי חירום בטחוני בלבד .יחד עם זאת ,המדינה רשאית לשנות את המצב הקיים
תוך מתן הודעה מוקדמת בת  60יום מראש תוך שמירה על זכויות הצדדים לפנות שוב לבג"צ .משמעות
הדרישה להחזיק במלאי אזרחי ,ככל שתהיה ,היא הגדלת הוצאות דלק ישראל בגין הוצאות מימון
וגידול בנפחי האשראי.
 9.20.11תלות במתקני תשתית -ענף הדלק מוגבל במתקני התשתית )שני בתי זיקוק ,מספר מוגבל של מתקני
אחסנה וניפוק( ולפיכך הפסקת פעילות במתקן תשתית עלולה לפגוע בפעילות התקינה של בתי הזיקוק
ושל חברות הדלק .הפסקת פעילות עלולה להיגרם כתוצאה משביתות ,אירוע ביטחוני ,תאונה ,פגעי טבע
וכדומה .להערכת דלק ישראל ,בשל היקף המלאי המוחזק על ידה במקומות שונים ,דלק ישראל אינה
חשופה מעבר לחשיפה הענפית.
 9.20.12מעורבות רגולטורית -כאמור לעיל ,דלק ישראל מושפעת משינויים רגולטוריים במשק הדלק לרבות
פיקוח על מחירי הבנזין והגבלות על מחירי רכישה מבתי זיקוק והגבלות רגולטוריות על התקשרויות
בקשר לתחנות תדלוק בתחום תזקיקי הנפט .שינויים רגולטוריים במשק הדלק עשויים להשפיע על
היקף ההשקעות הנדרשות מדלק ישראל בתחום פעילותה וכתוצאה מכך על תוצאותיה הכספיות של
החברה ועל רווחיותה.
 9.20.13איכות סביבה -הוראות חוק ,תקנות וצווים שונים ,וכן דרישות המשרד להגנת הסביבה בקשר עם
תחנות התדלוק מתקנים ומפעלים שעניינם שמירה על איכות הסביבה מאלצות את דלק ישראל
להקצות משאבים כספיים בנושא זה .בשנים האחרונות היו החמרות של ממש בדרישות המשרד להגנת
הסביבה ודרישות אלו עלולות להתרחב ולהתרבות ,דבר שיכול ויאלץ את דלק ישראל להקצות משאבים
כספיים נוספים לנושא זה .דלק ישראל אינה מסוגלת להעריך בוודאות את ההשלכות של דיני איכות
הסביבה ודרישות המשרד להגנת הסביבה.
דלק ישראל חשופה להליכים משפטיים ,אזרחיים ופליליים עקב זיהומים סביבתיים נטענים שנגרמו
בעבר ועלולים להיגרם בעתיד כתוצאה מפעילותה ובמסגרת זו נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של
רשויות האכיפה .קיים סיכון של הגשת כתבי אישום נגד דלק ישראל ונושאי משרה בה ,היה ויתגלו
זיהומי קרקע ומים בתחנות נוספות מעבר למפורט בסעיף  9.16לדוח .כמפורט לעיל ,שיקום סביבת
תחנה בה נגרם זיהום למי תהום עלול לגרום להוצאות מהותיות שאינן ניתנות להערכה.
פוליסת הביטוח לאחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי דלק ישראל מכסה ,בין היתר ,את חבות דלק
ישראל בשל פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם כתוצאה מזיהום סביבתי תאונתי .לדלק ישראל
אין פוליסת ביטוח בשל חבות העלולה להיות מוטלת עליה עקב זיהום סביבתי מתמשך שאינו תאונתי,
כדוגמת הזיהומים המפורטים בסעיף  9.16לעיל.
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 9.20.14חומרים מסוכנים ורעילים -מאחר ודלק ישראל עוסקת בחומרים מסוכנים ורעילים ,בעלי פוטנציאל
התפוצצות ,הידלקות או הרעלה ,היא חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים אלו ,לרבות נזקים
בריאותיים ,נזקים סביבתיים ,נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים וכדומה .תביעות בגין
נזקים אלו עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות ולפגוע במוניטין שלה .דלק ישראל רוכשת
פוליסות ביטוח מקובלות הנהוגות בישראל על מנת לבטח את נכסיה ואת חבויותיה הנובעות מהעיסוק
בחומרים כאמור .אין כל ודאות שהכיסויים ו/או גבולות האחריות בפוליסות מכסים את כל הסיכונים
הכרוכים בפעילות דלק ישראל ,ואף לא קיימת ודאות שניתן יהיה להמשיך את הפוליסות בעתיד
בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.
 9.20.15חבות מוצר  -דלק ישראל משווקת תזקיקי נפט שונים בעלי רגישות מיוחדת בשל היותם חומרים
מסוכנים ובשל אופי שימושם .חוקים ותקנות רבים מסדירים את זכויותיהם של ניזוק או קבוצת
ניזוקים שנגרם להם נזק כתוצאה ממוצר המיוצר ,מאוחסן ,משווק או נמכר על ידי ספק .במידה ויגרם
נזק כלשהו לצרכן או לקבוצת צרכנים כתוצאה ממוצרים ששיווקה דלק ישראל ,היא עלולה להיתבע על
ידי אותם צרכנים ,לרבות בדרך של תביעות ייצוגיות ועלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקיה
ותוצאותיה העסקיות.
 9.20.16גז טבעי  -המדינה פרסמה בקשה להגשת הצעות לקבלת זיכיון לחלוקת גז טבעי באזור דרום הארץ .הגז
הטבעי משמש לבעירה והינו מוצר תחליפי לסולר הסקה ,מזוט וגפ"מ אותם משווקת דלק ישראל.
שיווק הגז הטבעי מגדיל את קשת המוצרים התחליפיים למוצרי דלק ישראל ובשל כך שיווקו עלול
להקטין את היקף המכירות של החברה.
 9.20.17פיתוח מקורות אנרגיה חליפיים -מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי ,מנועים
חשמליים וכיוצ"ב עלולה להשפיע על כמויות מוצרי הנפט שדלק ישראל תמכור ולחייב אותה בהשקעות
ניכרות בהתאמת תחנותיה לדרישות חדשות של הלקוחות ועלולה אף ליצור תחרות מעבר לתחנות
התדלוק .דלק ישראל מעריכה כי תהליך זה לא ישפיע באופן משמעותי על תוצאותיה בשנים הקרובות
למעט בנושא הגז הטבעי כאמור לעיל.
 9.20.18גז אוטומטיבי לרכבים – המעבר לתדלוק באמצעות גז אוטומטיבי אשר יחליף תדלוק רכבים באמצעות
בנזין יחייב את דלק ישראל להיערך מבעוד מועד ע"י הקמת נקודות מילוי גז )נקודות תדלוק( בהיקפים
של מאות אלפי שקלים לכל נקודת תדלוק בגז המשולבת בתחנת תדלוק .יודגש שקיימת אי בהירות
לגבי מידת המעבר לתדלוק בגז אוטומטיבי ,בין היתר בשל חוסר הוודאות לגבי כוונת הממשלה למיסוי
הגז )בלו( והשוואת המיסוי לרמת המיסוי הקיימת על הבנזין.
 9.20.19מחסור באתרי אחסון גפ"מ  -מאז החלטת ביהמ"ש להפסיק את פעילות הגז באתר פי גלילות קיים
מחסור באתרי אחסון לגפ"מ בישראל דבר המקשה על הפעילות השוטפת של חברות גז ואמישראגז
ביניהן.
 9.20.20תלות בבתי הזיקוק -כמפורט בסעיף  9.11.5לעיל ,לחברות הפועלות בתחומי פעילות תזקיקי הנפט תלות
כמעט מוחלטת בבתי הזיקוק ,שהינם הספקים המרכזיים ועיקריים של תזקיקי הנפט השונים אותם
רוכשות חברות אלו .פיצול והפרטת בתי הזיקוק עלולה לשנות את מבנה משק הדלק ולהשפיע על
פעילות מגזר הדלקים במיוחד אם יאפשרו לבתי הזיקוק לשווק במישרין לצרכנים.
 9.20.21מכירת נכסי פי גלילות -הפרטת פי גלילות ומכירת נכסי פי גלילות לאחת ממתחרותיה העיקריות של
דלק ישראל עשויה ליתן למתחרה זו יתרון תחרותי על-פני חברות הדלק העוסקות במשק הדלק לרבות
דלק ישראל.
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 9.20.22האטה כלכלית בשוק המקומי -האטה כלכלית במשק מביאה לירידה במוסר התשלומים לרבות
מטעמים אוביקטיביים של פגיעה בכושר ההחזר של הלקוחות .הענף מאופיין במתן אשראים גדולים
ללקוחות ,חלקם ללא בטחונות או בבטחונות חלקיים ,ולפיכך האטה כלכלית חושפת את החברות
הפועלות בענף ,כי האשראים כאמור לא יפרעו במלואם .בנוסף ,האטה כלכלית בשוק העולמי ובשוק
הישראלי עלולה להביא לירידה בצריכה הפרטית ובפעילות העסקית ,ועקב כך לגרום לירידה במכירות
מוצרי הקבוצה ,הכנסותיה וורווחיותה.
 9.20.23מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית– בשנים האחרונות חל גידול מתמשך בשימוש ברשת הרכבות ,לרבות
רכבת "קלה" שאמורה להיות מרושתת בערים הגדלות ,דבר שמקטין את השימוש בכלי רכב פרטיים.
ככל שמגמה זו תתרחב ,כמויות בנזין וסולר הנמכרים ללקוחות תקטן ,דבר העשוי להשפיע על התוצאות
הכספיות של דלק ישראל.
 9.20.24הוראות רשות ההגבלים העיסקיים לגבי הסכמי אספקה בלעדיים בתחנות בהן לחברות הדלק אין
זכויות קנין -על פי הוראות רשות ההגבלים ניתן להתקשר בהסכמי אספקה בלעדיים לתקופה מירבית
של  3שנים בתחנות בהן אין לחברת הדלק זכויות קניין .דבר זה מגביר את התחרות ועלול לגרום
לשינויים בפריסת תחנות דלק ישראל.
 9.20.25רגולציה בתחום המזון -מוצרי המזון הנמכרים ברשת חנויות הנוחות מנטה כפופים להוראות חקיקה
רבות ומגוונות .במקרה של אי קיום הוראות חוקים אלו ,צפויה דלק ישראל לשאת באחריות בגין נזקים
מאכילת מזון מקולקל ומאי עמידה בתקנים ובהוראות חוק של רשויות מוסמכות.
 9.20.26כשלון בהשגת אישורים ורישיונות הנדרשים לצורך הפעלת תחנות התדלוק -הפעלת תחנות התדלוק של
דלק ישראל מצריכה השגת אישורים ורישונות מגורמים רבים .לגבי חלק מהתחנות לא קיימים בידי
דלק ישראל מלוא הרשיונות והאישורים הנדרשים או שלעיתים פג תוקפם ויש לחדשם .במידה ודלק
ישראל לא תצליח להשיג את האישורים והרישיונות האמורים עלולה להיות כך השפעה לרעה על
תוצאות פעולותיה.
 9.20.27סיכון אשראי )אובליגו( -לדלק ישראל סיכון אשראי היכול להתבטא במספר צורות:
א.

בתחום השיווק הישיר מכירת דלק על-ידי דלק ישראל ללקוחות מוסדיים נעשית ברובה באשראי .חלק
מהאשראי אינו מובטח בביטחונות ועל כן נתונה דלק ישראל בסיכון ביחס לאותו אשראי .דלק ישראל
מעריכה כי פיזור הלקוחות הגבוה מקטין במעט סיכון זה ,ובנוסף ,היא נוקטת מדיניות של הקטנת
חשיפה ללקוחות בעייתיים.

ב.

גם במכירות בתחנות תדלוק חלק מהאשראי הניתן ללקוחות אינו מכוסה בבטחונות ועל כן החברה
נתונה לסיכון ביחס לאותו אשראי.

ג.

בנוסף ,ענף הדלק בישראל מאופיין בשיעורי חדירה גבוהים של מערכות דלקן אשר מגדילות את היקף
האשראי ללקוחות.

ד.

בתקופה שבה עולים מחירי הדלקים )הנמצאים בפיקוח ממשלתי( ,עולה היקף אשראי הלקוחות
הממומן על ידי חברות הדלק.

 9.20.28מבנה הבעלות על תחנות התדלוק -בשל מבנה הבעלות על תחנות התדלוק ,אשר חלקן שכורות על ידי
דלק ישראל ואשר עם חלקן לדלק ישראל רק חוזים לאספקת דלקים ,קיים סיכון של מעבר תחנות אלה
לשווק מוצרים של דלק ישראל אחרת לאחר תום תקופת השכירות  /חוזי האספקה .בנוסף ,בתחנות
שאינן בבעלות דלק ישראל ואינן בהפעלתה חשופה דלק ישראל ללחצים גדולים יותר של המפעילים /
הבעלים ,ולכן שיעורי הרווחיות בתחנות אלה נשחקים.
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 9.20.29התקשרויות קצרות מועד בתחום השיווק הישיר -בתחום השיווק הישיר ההתקשרויות הן קצרות מועד,
ועל כן קיים סיכון של עזיבת לקוחות ומעברם לחברות מתחרות בהתרעה קצרה מאוד.
 9.20.30תביעות – כנגד דלק ישראל תביעות מהותיות בסכומים נכבדים )ראו באור 25א לדוחות הכספיים(.
דלק ישראל חשופה להשלכות הנובעות מתביעות אלה.
 9.20.31תלות במיתוג ומוניטין -לדלק ישראל מוניטין רב שנים ומותגים המבדילים את החברה והחברות הבנות
והקשורות שלה ממתחרותיהן .פגיעה במוניטין או במותגי דלק ישראל באמצעות פרסומים שונים או
באמצעים אחרים עלולה להשפיע לרעה על תוצאות דלק ישראל אף אם פרסומים אלו אינם נכונים.
 9.20.32איכות הסביבה בתחנות ותיקות -לדלק ישראל תחנות תדלוק ציבוריות ותיקות שהוקמו לפני שנת 1997
 ,המהוות כ 59% -מסך תחנות התדלוק שלה .תחנות אלו נבנו על-פי סטנדרטים שהיו מקובלים בעבר
ואשר על-פי הידע היום אינם מבטיחים שלא היתה ושלא תהיה בהן דליפה ממיכל או מצנרת.
 9.20.33העלאת שווי שימוש ברכב צמוד -בחודש ינואר  2007הודיע משרד האוצר על תכנית להעלאת שווי
השימוש ברכב צמוד .על פי התכנית ,המותנית באישור ועדת הכספים של הכנסת ,שווי השימוש צפוי
לעלות בהדרגה במהלך תקופה של מספר שנים .אם וכאשר תאושר התכנית ויחל יישומה ,הדבר עשוי
להשפיע בטווח הארוך על מספר רכבי החברה הצמודים שברשות העובדים ,דבר העלול לגרום לירידה
בתצרוכת הדלקים.
להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכוני מיוחדים
לקבוצה( ,אשר דורגו ,על פי תנאי השפעתם על עסקי החברה )השפעה גדולה ,בינונית וקטנה(:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
סיכוני מקרו

•
•
•

סיכונים ענפיים

•
•
•

סיכונים מיוחדים
לחברה

•
•
•

שינויים בשערי
חליפין ומדד
שינויים בשערי
ריבית
האטה כלכלית בשוק
המקומי
מעורבות רגולטורית
איכות הסביבה
רשות להגבלים
עסקיים

• מצב בטחוני
• תנודות במחירי
דלקים

•
•
•
•
•

•
•

הפרטת בז"א
תחנות דלק זעירות
סיכוני אשראי
לקוחות
כשלון השגת
אישורים ורשיונות
תחנות
מבנה בעלות על
תחנות תדלוק

•
•
•

תחרות
תביעות ייצוגיות
מיסוי דלקים
מכירת נכסי פי
גלילות
חומרים רעילים
ומסוכנים
מחסור אתרי גפ"מ
מעבר לשימוש
בתחבורה ציבורית
תלות במיתוג
ומוניטין

• מקורות אנרגיה
חלופיים

•
•
•
•

•
•
•
•
•

מלאי אזרחי
מתקני תשתיות
רגולציה בתחום המזון
העלאת שווי שימוש
ברכב צמוד

התקשרויות קצרות
מועד בתחום השיווק
הישיר
גז אוטומטיבי
גז טבעי
חבות מוצר

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על עסקי הדלק בישראל הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל
מידת ההשפעה תהיה שונה.
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תחום האנרגיה
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10.1

מידע כללי על תחום הפעילות

10.1.1

תחום האנרגיה של החברה מרוכז תחת דלק מערכות אנרגיה בע"מ ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת ) 1982להלן" :דלק אנרגיה"(.

10.1.2

דלק אנרגיה עוסקת ,באמצעות שותפויות וחברות בנות ,בתחום חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל
ובמספר מדינות בעולם .הפקה של גז מתבצעת בפרוייקט ים תטיס ,בים התיכון מול חופי ישראל,
והפקת נפט וגז מתבצעת בדרום ארה"ב .חיפושי נפט וגז מתבצעים בנכסים בישראל ,בוייטנאם ,בדרום
ארה"ב ובגיניאה ביסאו .נכון למועד הדוח ,הפרוייקט המרכזי של דלק אנרגיה ,המניב את עיקר
הכנסותיה ,הוא פרוייקט ים תטיס.

10.1.3

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

א.

הפעילות בישראל :הפעילות בישראל מבוצעת על ידי דלק אנרגיה באמצעות אחזקותיה בשותפויות
המוגבלות דלק קידוחים )להלן" :שותפות דלק קידוחים"( ואבנר חיפושי נפט )להלן" :שותפות אבנר"(
)שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר להלן ביחד בפרק  10זה" :השותפויות" או "השותפויות
המוגבלות"(.
השותף הכללי בשותפות דלק קידוחים הינו חברת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה ,והשותף הכללי
בשותפות אבנר הינה חברה אשר דלק אנרגיה מחזיקה במחצית ממניותיה.
מלבד ניהול השותפויות מחזיקה דלק אנרגיה ביחידות השתתפות שהונפקו על-ידי השותפים המוגבלים
בשותפויות כדלקמן:
•

החזקה במישרין ובעקיפין של כ 62.3% -מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי השותף המוגבל
בשותפות דלק קידוחים )להלן" :יחידות דלק"( .השותף המוגבל והנאמן בשותפות זו הוא דלק
נאמנויות קידוחים בע"מ ,שדלק אנרגיה מחזיקה  100%ממניותיו .החזקות אלו בשותף המוגבל
אינן מקנות לדלק אנרגיה זכויות ניהול או זכויות לקבלת רווחים.

•
החזקה במישרין ובעקיפין של כ 39.02% -מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי השותף המוגבל
בשותפות אבנר )להלן" :יחידות אבנר"( .השותף המוגבל והנאמן בשותפות הזו הוא אבנר
נאמנויות בע"מ ,שדלק אנרגיה מחזיקה  50%ממניותיו .החזקות אלו בשותף המוגבל אינן מקנות
לדלק אנרגיה זכויות ניהול או זכויות לקבלת רווחים.
יצוין כי דלק השקעות ,מחזיקה במישרין בכ 6.53% -מיחידות דלק ובכ 12.59% -מיחידות אבנר.
עיקר פעילותן של השותפויות הוא "פרוייקט ים תטיס" אשר במסגרתו כלולות שתי חזקות נפט )נועה
ואשקלון( בים התיכון ,מול חופי ישראל ,בהן נמצאו מאגרי גז טבעי מוכחים .במסגרת הפרויקט
מתבצעת הפקת גז טבעי וכן מתבצעים חיפושים נוספים .בשנת  2004החלו השותפויות למכור גז טבעי
המופק ממאגר מרי שבחזקת אשקלון ,וכתוצאה מכך החלה דלק אנרגיה לרשום הכנסות משמעותיות.
שותפות דלק קידוחים ,שותפות אבנר ודלק השקעות מחזיקות  23% ,25.5%ו ,4.441%-בהתאמה,
בפרוייקט ים תטיס וכן בחברת ים תטיס בע"מ ,שהיא בעלת רשיון הקמה והפעלה של צינור הולכת גז.
כמו כן ,מחזיקות שותפות דלק קידוחים ,שותפות אבנר ודלק השקעות  43.44% ,48.17%ו,8.39%-
בהתאמה ,בחברת דלק ואבנר – ים תטיס בע"מ ,שהוקמה על ידי השותפים הישראליים בפרוייקט ים
תטיס לצורך הנפקת אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בארה"ב .לפרטים נוספים אודות פרויקט ים

תטיס ראו סעיף  10.2להלן .בנוסף לפרויקט ים תטיס ,מקיימות השותפויות המוגבלות פעילויות חיפושי
נפט נוספות בישראל כמפורט בסעיף  10.3להלן.

א73 -

ב.

הפעילות בחו"ל :פעילות דלק אנרגיה בחו"ל החלה בשנת  2001עם רכישת החזקות בפרוייקט חיפושי
הנפט בוייטנאם ,ובשנה האחרונה התרחבה עם רכישת זכויות לחיפושי נפט וגז והפקתם בדרום ארה"ב
בחודשים ספטמבר –אוקטובר  2006ורכישת זכויות בגיניאה ביסאו בחודש פברואר  .2007הפעילות
בחו"ל מבוצעת באמצעות החברות הבאות:

.1

 ,Delek Energy (Vietnam) LLCחברה בת בבעלות מלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ הרשומה
בארה"ב )להלן" :דלק וייטנאם"( ,מחזיקה בזכויות השתתפות בפרוייקט חיפושי נפט וגז מול חופי
וייטנאם.

.2

דלק אנרגיה בינלאומית בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ הרשומה
בישראל )להלן" :דלק אנרגיה בינ"ל"( ,מחזיקה בזכויות בשני זכיונות ימיים בגיניאה ביסאו שבמערב
אפריקה.

.3

 ,Delek Energy Systems US Incחברה נכדה בבעלות מלאה של דלק מערכות אנרגיה בע"מ הרשומה
בארה"ב )להלן" :דלק אנרגיה ארה"ב"( ,מחזיקה בזכויות בשותפות המוגבלת AriesOne Limited

) Partnershipלהלן ("AriesOne" :אשר בבעלותה נכסי נפט הממוקמים בדרום ארה"ב והכוללים שטחי
אקספלורציה והפקה.
.4

דלק אנרגיה ארה"ב מחזיקה זכויות חיפוש והפקה של גז טבעי בנפת  Wiseבטקסס.

10.1.4

השקעות דלק אנרגיה בפעילותה
להלן תיאור השקעות דלק אנרגיה בפרוייקטים לחיפושי נפט בשנים ) 2006-2004באלפי ש"ח( ,לרבות
סכומים שנזקפו לרווח והפסד:
2006
הפעילות
34,504
 ,AriesOneארה"ב
5,418
זכויות לחיפושי גז ,ארה"ב
82,312
וייטנאם
ים תטיס – השקעות בפלטפורמה ,בקידוח מרי 29,816
ובתחנת הקבלה
377
ים תטיס – השקעות אחרות
--מד אשדוד
--מד יבנה
1,071
אחרים
153,498
סה"כ
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2005

2004

----816
4,913

----1,868
---

862
6,703
--1,053
14,347

24,856
--1,878
1,744
30,346

10.1.5

להלן תרשים המתאר את מבנה ההחזקות של החברות העיקריות בתחום פעילות זה:
קבוצת דלק בע"מ
100%
דלק השקעות
ונכסים בע"מ
88.87%

דלק מערכות
אנרגיה בע"מ

100%

100%

דלק אנרגיה
אגרות חוב בע"מ

דלק ניהול קידוחים
) (1993בע"מ

49.8%
6.53%

שותף
כללי

אבנר נפט וגז
בע"מ
1.81%

12.52%

דלק קידוחים –
שותפות מוגבלת

Delek Energy
(Vietnam)LLC

שותף 12.59%

כללי

Delek Energy
Systems US Inc.

23%
25.5%

43.44%
דלק ואבנר – ים
תטיס בע"מ

4.441%
עסקה משותפת
ים תטיס

* שיעורי ההחזקות בשותפויות המוגבלות הם של יחידות השתתפות בשותף המוגבל.
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דלק אנרגיה בינ"ל
בע"מ
100%

אבנר חיפושי נפט-
שותפות מוגבלת

48.17%
8.39%

50%

38.12%

100%

100%

10.1.6

נכון למועד הדוח מחזיקות השותפויות המוגבלות זכויות בנכסי הנפט הבאים בישראל:

מספר
זיהוי
I/ 7
I/10
313
I/ 9
308
309
321
327
331
332

10.1.7

השם
2

נועה
אשקלון
אשקלון
עמוק
4
מד אשדוד
3

סוג הזכות
חזקה
חזקה
רשיון

חזקה
5
רשיון
מיכל
6
רשיון
מתן
זרח )מובלעת רשיון
7
צוק תמרור(
רשיון
צורים
)מובלעת
8
חלמיש(
9
רשיון
אוהד
10
רשיון
שמשון

שטח
בקמ"ר

חלקה של
שותפות דלק
קידוחים
25.50%
25.50%
25.50%

23.00%
23.00%
23.00%

31.1.2030
10.6.2032
30.4.2008

כ250 -
כ393 -
כ318 -
כ16.5-

21.766%
15.125%
15.125%
25%

--15.125%
15.125%
25%

14.6.2030
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2007

כ35.4-

25%

25%

18.7.2008

כ400-
כ400-

-----

-----

14.6.2009
14.6.2009

כ250 -
כ250 -
כ133.9 -

חלקה של
שותפות אבנר

הזכות בתוקף
1
עד ליום

לפירוט נכסי הנפט שבהם היו לדלק אנרגיה זכויות משנת  2004ואשר אינה מחזיקה בהם עוד במועד
הדוח ראו סעיף  10.4להלן.

10.1.8

לפירוט נתונים לגבי הפקת גז טבעי בפרוייקט ים תטיס ראו סעיף 10.2.7ז להלן.

10.1.9

נכון למועד הדוח מחזיקות חברות המוחזקות על ידי דלק אנרגיה זכויות בנכסי הנפט הבאים מחוץ
לישראל:

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.
חלקה של דלק השקעות בחזקה הינו .4.441%
חלקה של דלק השקעות בחזקה הינו .4.441%
בהתאם להסכם מיום  ,28.10.2004והחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים ,מכרה שותפות דלק קידוחים לרציו חיפושי נפט )(1992
– שותפות מוגבלת ,את החלק המוגבל לגז טבעי בלבד מתוך זכויות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים בחזקה מד אשדוד.
זכויות השותפויות ברשיון זה טרם נרשמו במלואן בספר הנפט )ראה סעיף  10.3.2להלן(.
זכויות השותפויות ברישיון זה טרם נרשמו במלואן בספר הנפט )ראה סעיף  10.3.2להלן(.
הזכויות האמורות הינן זכויות השתתפות במובלעת "צוק תמרור" שהינה מובלעת בשטח הרישיון .בקידוח צוק תמרור  3זכויות
השותפויות הינן  22.386%כל אחת) .ראה סעיף  10.3.3להלן(.
הזכויות האמורות הינן זכויות השתתפות "במובלעת חלמיש" שהינה מובלעת בשטח הרשיון )ראה סעיף 10.3.3ג להלן(.
הרשיון ניתן לשותפים הכלליים והזכויות בו טרם הועברו לשותפויות )ראה סעיף  10.3.5להלן(.
הרשיון ניתן לשותפים הכלליים והזכויות בו טרם הועברו לשותפויות )ראה סעיף  10.3.5להלן(.
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שטח בקמ"ר
2
כ6,900-

השם
וייטנאם – בלוקים W12
וE12 -
4
כ40 -
שותפות AriesOne
כ11-
טקסס – Barnett Shale
גיניאה ביסאו – זכיונות כ4,900-
 EsperancaוSinapa -

שם החברה המחזיקה
דלק וייטנאם
דלק אנרגיה ארה"ב
דלק אנרגיה ארה"ב
דלק אנרגיה בינ"ל

חלק בנכס
1
25%
83.49%
50%

3

11.43%

5

 10.1.10פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ,הכרוכה בעלויות משמעותיות ובחוסר
ודאות גדולים ביותר לגבי עלויות החיפושים ,לוחות הזמנים שלהם ,הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת
להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכלית .כתוצאה מכך ,חרף ההשקעות הניכרות ,לעתים קרובות
הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או מביאים לאובדן רוב
ההשקעה או כולה .פעולות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות
משותפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול משותף ) ,(JOAעל פיו מתמנה אחד השותפים
כמפעיל העסקה המשותפת .תהליך החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בזכיון כלשהו כולל מספר שלבים
הכוללים ,בין היתר ,ניתוח של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים לבחירת אזורים בהם יש פוטנציאל
לחיפושי נפט וגז ,ביצוע סקרים סייסמיים ,המסייעים לאיתור מבנים גיאולוגיים העשויים להכיל
הידרוקרבונים )נפט ו/או גז( ,הכנת פרוספקטים ראויים לאקספלורציה ,התקשרות עם קבלנים לביצוע
הקידוח וביצוע קידוח האקספלורציה .לא בכל פרוייקט מתבצעים כל השלבים ולעיתים לא נמצאים
מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט לקדיחה ,ולפיכך התהליך נעצר קודם
לכך .בנוסף ,פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים משתנים על פי אופי הפרוייקט וקשה להצביע על
תהליך חיפוש בו מתבצעים השלבים האמורים באופן רציף וללא תקלות בלתי צפויות .תהליכי חיפוש
והפקת נפט וגז ביבשה ובים דומים ביסודם .ההבדל העיקרי הוא בטכנולוגיה ובעלויות הביצוע ,כאשר
בים הן בדרך כלל יקרות באופן ניכר יותר מאשר ביבשה.
 10.1.11מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים  -חיפושים והפקה של נפט וגז כפופים לרגולציה ענפה של
המדינות בשטחיהן מתבצעת הפעילות .לפרטים בדבר הרגולציה החלה על פעילות דלק אנרגיה ראו
סעיף  10.23להלן.
 10.1.12שינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות  -בשנים האחרונות חלו שינויים טכנולוגיים בתחום חיפושי הנפט
והגז ששיפרו את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט וייעלו את ביצוע עבודות הקידוח .כמו
כן ,לאור השיפורים הטכנולוגיים ,ניתן כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר ובעומקי ים
גדולים מאוד .במקרים רבים הביאו שיטות אלו אף להקטנת הסיכונים בביצוע הקידוחים .בהתאם
לאמור ,יכולות חברות המחפשות נפט להשקיע מאמצי חיפוש בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע
קידוחים או שניתן היה לבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים גבוהים יותר.

1

2

3
4
5

לחברת הנפט הלאומית של וייטנאם אופציה לרכוש ,במקרה של הכרזה על תגלית מסחרית 15% ,מהזכויות בנכס .במקרה של
מימוש האופציה ,חלקה של דלק וייטנאם יפחת ל 21.25%-מהזכויות )ראו סעיף  10.5להלן(.
לפי תנאי הזכיונות בשטח האמור החזירו השותפים בפרוייקט  25%מהשטח ובהתאם למיזוג בין שטחי הזכיונות ותנאי הזכיון
צפויים להחזיר השותפים חלק נוסף מהשטח )ראו סעיף  10.5להלן(
חלקה של שותפות  AriesOneברוב השטחים הינה פחות מ) 100%-ראו סעיף  10.6.1להלן(.
יצויין כי מדובר במספר רב של שטחים קטנים שאינם רציפים.
לחברת הנפט הלאומית של גיניאה ביסאו אופציה לרכוש ,במקרה של תגלית מסחרית 30% ,מהזכויות בפרוייקט .במקרה של מימוש
האופציה ,חלקה של דלק אנרגיה בינ"ל יפחת לכ 8%-בכל אחד מהזכיונות.
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 10.1.13גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  -איתור וקבלת זכויות לחיפושים )רכישה או הצטרפות(
בשטחים בהם קיים פוטנציאל לתגלית מסחרית; יכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים; חבירה לגופים
בינלאומיים הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים מורכבים ,הסתייעות בידע המקצועי שברשותם,
והשתתפותם בעלות ההשקעות; הצלחת פעילות האקספלורציה.
 10.1.14מחסומי כניסה ויציאה  -מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות
לביצוע חיפושי נפט ,וכן ההשקעות הגדולות וברמת סיכון גבוהה יחסית ,הכרוכות בביצוע פעילות
חיפושי נפט וגז .לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות ,למעט הסכמי אספקת גז ארוכי
טווח בהם התקשרו השותפויות )ראו סעיף  10.25להלן( וכן חובת פירוק מתקני ההפקה לפני נטישת
שטחי החיפושים .כמו כן ,חסמי היציאה ביחס לשותפויות המוגבלות ,הם הוראות הבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ והסכמי השותפות המוגבלת של השותפויות ,המגבילים את השותפויות מביצוע פעולות
שאינן חיפושי נפט וגז כמוגדר בהסכמים.
 10.1.15תחליפים למוצרי תחום הפעילות  -גז טבעי ונפט משמשים כחומרי בעירה ונמכרים ללקוחות
תעשייתיים ופרטיים .השותפויות ודלק השקעות מוכרות גז טבעי ללקוחות תעשייתיים .ישנם תחליפים
לגז טבעי כגון הסולר והמזוט ,ותחליפים לנפט כגון פחם ,אנרגיה הידרואלקטרית ,אנרגיה סולרית וביו
דיזל .לכל אחד מהחומרים האמורים יתרונות וחסרונות והוא כפוף לתנודתיות מחירים .המעבר
בשימוש מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות .יתרונותיו העיקריים
של גז טבעי לעומת פחם ודלקים נוזליים הם ניצולת גבוהה וזיהום נמוך באופן יחסי )לעומת נפט ופחם(.
 10.1.16מבנה התחרות בתחום – ראו סעיף  10.14להלן.
10.2

פרוייקט ים תטיס

10.2.1

עיקר פעילותן של השותפויות המוגבלות מתבצעת במסגרת חזקות ורשיונות נפט ימיים המכונים בשם
"פרויקט ים תטיס" .נכון לתאריך הדוח התקופתי ,כולל פרויקט ים תטיס את חזקות " I/7נועה" וI/10 -

"אשקלון" וכן את רשיון "/313אשקלון עמוק" .בעבר נכללו בפרוייקט ים תטיס היתרים ורשיונות
נוספים אשר בוצעו פעולות חיפוש לפיהם אולם פעולות אלו לא הניבו תגליות )ראו סעיף  10.4להלן(.
10.2.2

הפעילות בשטחי פרויקט ים תטיס נעשית במסגרת עסקה משותפת המנוהלת בהתאם להסכם תפעול
1

משותף מיום  ,24.2.1999אשר השותפים לו הינם נובל אנרג'י מדיטריניאן לימיטד )להלן" :נובל"(-
 ,47.059%שותפות דלק קידוחים  ,25.50% -שותפות אבנר  23.00% -ודלק השקעות.4.441% -
10.2.3

בידי השותפים בפרויקט ים תטיס שני מאגרי גז מוכחים .מאגר הגז נועה אשר התגלה בחודש יוני 1999
ומאגר הגז מרי אשר התגלה בחודש פברואר  .2000לאור הממצאים בדבר המאגרים החלו השותפים
בפרויקט ים תטיס במהלך שנת  2001בפיתוח המאגרים ובהקמת תשתית הפקה וצנרת להולכת הגז
לחוף.
הקמת שלב א' של מערכת ההפקה הסתיימה בסוף שנת  ,2003למעט הקמת מתקן קבלה קבוע בחוף
אשדוד ,אשר בנייתו צפויה להסתיים במהלך הרבעון השלישי של שנת  .2007נכון ליום 31.12.2006
הסתכמו הוצאות הקמת שלב א' של מערכת ההפקה )עבור  100%מהזכויות( בסך כולל של כ 350 -מליון
דולר .והשלמת הקמת מתקן הקבלה מוערכת בעלות כוללת נוספת של כ 10-מיליון דולר.
במהלך הרבעון האחרון של שנת  2006והרבעון הראשון של שנת  ,2007נקדח קידוח פיתוח נוסף בשדה
מרי )קידוח מרי  (7-Bהמיועד להגביר את כושר הפקת הגז משדה מרי .עלות הקידוח הכוללת לפרוייקט

1

לשעבר .Samedan Mediterranean Sea
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ים תטיס )בגין  100%מהזכויות( צפויה להסתכם בכ 26-מיליון דולר ומתוך סכום זה הוצאו עד ליום
 31.12.2006כ 14-מיליון דולר.
שלב ב' של מערכת ההפקה ,אשר טרם החל בביצועו בפועל ,צפוי לכלול השלמה תת ימית ) sub-sea

 (completionשל שדה "נועה" וחיבורו לפלטפורמת ההפקה ,אשר עלותם הכוללת לפרויקט ים תטיס
)בגין  100%מהזכויות( עשויה להסתכם בכ 150 -מליון דולר ללא השתתפות גורמים נוספים .השותפים
בפרויקט ים תטיס בוחנים אפשרות לשיתוף פעולה עם  ,British Gasבין היתר ,בקשר עם פיתוח משותף
של שדה "נועה" ושל שדה הגז הטבעי הסמוך לו המצוי בים מול חופי רצועת עזה ואשר  BGהינה
המפעיל שלו ,וכן לגבי הזרמת הגז הטבעי משדות אלו דרך מערכת ההפקה וההולכה של פרויקט ים
תטיס.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – ההערכה כאמור לעיל ,הינה מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על
הערכות ראשונות של דלק אנרגיה לגבי עלויות השלמת שלב ב' בהתבסס על חוות דעת ראשונית
שקיבלה דלק אנרגיה מהמפעיל .העלות בפועל של השלמת שלב ב' עשויה להיות שונה )גבוהה או נמוכה(
מהערכה לעיל והיא מותנית ,בין היתר ,בתכנון המפורט של שלב ב' אשר טרם בוצע ,בקבלת הצעות
מקבלנים ,בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם כגון מתכות ובביצוע ,אם בכלל ,של פיתוח
משותף עם  BGכאמור לעיל.
10.2.4

כמתואר לעיל ,החל מתחילת שנת  2004מספקים השותפים בפרויקט ים תטיס גז טבעי לחברת החשמל
בהתאם להסכם אספקת גז מיום  25.6.2002והתיקונים לו .כמו כן ,החל מחודש נובמבר  ,2005מספקים
השותפים בפרויקט ים תטיס גז טבעי לבתי זיקוק נפט בע"מ )להלן" :בזן"( וחתמו על הסכמי אספקת גז
עם מפעלי נייר חדרה ועם דלק אשקלון.
במסגרת פרוייקט ים תטיס נקבעו תנאים שונים לחזקות ולרשיונות הקובעים בין היתר חובות לפתח
את התגלית ולהפיק גז ,אבני דרך להתקדמות בפרוייקט ,חובות להגיש תכנית עבודה לממונה על ענייני
הנפט ,הוראות לגבי בטיחות ,איכות סביבה ותיאום בטחוני.

10.2.5

היתרים ורשיונות למערכות הפקה והולכה :במסגרת פיתוח תגליות הגז של השותפים בפרויקט ים
תטיס ,קיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס היתרים ורשיונות מכוח חוק הנפט התשי"ב – ) 1952להלן:
"חוק הנפט"( וחוק משק הגז הטבעי התשס"ב –  ,2002הדרושים לצורך הקמת והפעלת מערכת ההפקה
ומערכת ההולכה מפלטפורמת ההפקה לחוף.

10.2.6

הסכם התפעול המשותף :פעילות החיפושים וההפקה במסגרת פרויקט ים תטיס נעשית במסגרת הסכם
תפעול משותף ) (Joint Operating Agreementמיום  24.2.1999אשר הצדדים לו הינם השותפויות
המוגבלות ויתר השותפים בפרויקט ים תטיס כמפורט להלן .על פי הסכם התפעול המשותף מונתה נובל
כמפעיל ) (Operatorשל פרויקט ים תטיס .נובל הינה חברת בת )בלתי ישירה( של נובל אנרג'י אינק אשר
הינה חברת נפט אמריקאית הפעילה בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי .נובל אנרג'י אינק .הינה
חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה של ניו-יורק ) (NYSEתחת הסימול "."NBL

10.2.7

הוראות הסכם התפעול המשותף עוסקות בין היתר בנושאים הבאים:

א.

נובל תהיה המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות
המשותפות .בניהול הפעולות המשותפות מוטלות על נובל חובות שעניינן בין היתר ,קיום הוראות ועד
התפעול ,הסכמים רשיונות ודין.

ב.

המפעיל יקבע את מספר העובדים ,יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם
בקשר לפעולות המשותפות.
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נקבעו הוראות בנוגע לשיפוי למפעיל ,נושאי משרה וחברות קשורות שלו לגבי מילוי תפקידיו כמפעיל,

ג.

כמפורט בהסכם התפעול המשותף.
ד.

המפעיל זכאי לדמי מפעיל הנגזרים משיעור ההוצאות של העיסקה המשותפת הנעים בטווח שבין 1%
מהוצאות העסקה כאשר הוצאות העסקה בחישוב שנתי הן מעל  12מיליון דולר ועד  4%מהוצאות
העסקה כאשר ההוצאות בחישוב שנתי הן עד  4מיליון דולר .בקשר להוצאות הקשורות בפעולות
הפיתוח וההפקה של פרויקט ים תטיס סוכם בין הצדדים כי לגבי הוצאות פיתוח והפקה שיחולו מיום 1
בינואר  2004ישולם עד להיקף הוצאות של  20מליון דולר למפעיל  1%ומעבר לסכום זה ישולם לו
 0.85%מההוצאות.

ה.

נקבעה חובת הגנה ושיפוי למפעיל מצד הצדדים להסכם התפעול המשותף בהתאם לשיעורי השתתפותם
ברשיונות ים תטיס .אחריות המפעיל מסוייגת למקרים מסויימים כגון מקרים בהם פעל ברשלנות
רבתי.

ו.

על פי הסכם התפעול המשותף מונתה אבנר נפט וגז בע"מ כמפעיל הישראלי למילוי מטלות ,פונקציות
ותפקידים ושירותים בישראל לתועלת הפעולות המשותפות ,וזאת בכפוף ובתאום עם נובל .התמורה
בגין שירותים אלו אינה מהותית.

ז.

ועדת תפעול :במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת תפעול אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על
הפעולות המשותפות הדרושות או נחוצות למילוי תנאי הרשיונות שהסכם התפעול המשותף חל עליהם.
ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל נציג זכות הצבעה בשיעור הזכויות של הצד אותו הוא
מייצג .אלא אם נקבע אחרת בהסכם התפעול המשותף ,כל ההחלטות ,אישורים ופעולות אחרות של
ועדת התפעול לגבי כל הצעה המובאת בפניה ,יוכרעו על ידי הצבעה חיובית של שני צדדים או יותר
)שאינם צדדים קשורים/מסונפים( המחזיקים יחד בעת ההצבעה לפחות  51%מסך כל זכויות
ההשתתפות בשטח הרשיון לגביו נוגעת ההחלטה.

10.2.8

רזרבות גז מוכחות ) (Proved1בפרויקט ים תטיס:
להלן טבלת רזרבות הגז המראה את השינויים ברזרבות הגז המוכחות ) (Provedבמאגרי הגז מרי ונועה
בשנים  2005 ,2004ו .2006-השינויים ברזרבות נובעים ממכירת גז לחברת חשמל ובז"ן וכן מהערכה
מעודכנת של רזרבות הגז המוכחות והמפותחות במאגר מרי .להלן פרטים על רזרבות הגז המוכחות
במאגרים "מרי" ו" -נועה" )ברמת :(2Proved

1

2

כללי רשות ניירות ערך האמריקאית ) ה (SEC-המחייבים את החברות להנדסת מאגרים ,קובעים כעיקרון כי רזרבות גז מוכחות הן
כמויות הגז ,אשר על פי המידע הגיאולוגי ,ההנדסי והכלכלי יהיו ניתנות להפקה ברמת ודאות גבוהה )סבירות של לפחות  (90%מתוך
המאגר הרלוונטי.
הנתונים הם לגבי רזרבות גז מוכחות ברמת הסתברות של  Provedבלבד )ללא כמויות גז ברמת הסתברות של  Probableו .(Possible -ראו
בענין זה גם סעיף  10.29.7בגורמי הסיכון.

א80 -

BCM

1

2
31.9
רזרבות הגז המוכחות )מאגרים מרי ונועה( טרום הפקה
)(1.2
מכירת גז במהלך שנת 2004
3
)(1.7
מכירות גז במהלך שנת 2005
)(2.3
מכירות גז במהלך שנת 2006
יתרה ליום  31.12.2006של רזרבות הגז המוכחות )מאגרים 26.7
מרי ונועה(

10.2.9

פעולות מתוכננות במסגרת פרויקט ים תטיס:

למיטב ידיעת דלק אנרגיה ,במהלך שנת  2007צפויה להסתיים הקמת מתקן הקבלה הקבוע באשדוד של
פרוייקט ים תטיס )ראו סעיף  10.2.3לעיל( .כמו כן ,בוחנים השותפים בפרוייקט ים תטיס את האפשרות
לביצוע עבודות גיאולוגיות וגיאופיסיות נוספות בשטחים הימיים של ישראל.
10.3

פעולות חיפושים של השותפויות המוגבלות שלא במסגרת פרויקט ים תטיס
בנוסף לפעילות ההפקה המתבצעת במסגרת פרויקט ים תטיס ,השותפויות עוסקות בחיפושי מאגרי נפט
וגז נוספים במסגרת היתרים ,רשיונות וחזקות אשר ניתנו להן מכוח חוק הנפט.
ככלל פעולות החיפושים נעשות על פי תנאי החזקה או הרשיון שנקבעים על ידי הממונה על ענייני הנפט
במשרד התשתיות הלאומיות )להלן" :הממונה על ענייני הנפט"( ובהם הוראות בדבר לוחות זמנים
לביצוע קידוחים ,חובת קיום ביטוח ,כפיפות להוראות איכות סביבה ועוד .השותפים בחזקה מתקשרים
בהסכם תפעול משותף ,המגדיר בין היתר נושאים כגון תחומי האחריות של המפעיל ,חיוב השותפים
בהוצאות ,הקמת ועדת תפעול והרוב הנדרש לקבלת הכרעות בה ,סנקציות נגד צד המפר התחייבויות
ועוד .השותפויות אינן משמשות כמפעילות החזקה או הרשיון.
להלן תאור תמציתי של פעילות חיפושי הנפט של השותפויות המוגבלות בשטחים נוספים שאינם חלק
מפרויקט ים תטיס:

10.3.1

חזקה  I/9אשדוד:

א.

שותפות דלק קידוחים מחזיקה  21.766%מזכויות חיפוש ,הפקה וניצול של נפט )שאינו גז טבעי(
וחומרים בעלי ערך אחרים בחזקה .ישראמקו אינק .משמשת כמפעילת החזקה )להלן בסעיף זה:
"המפעיל"(.

ב.

1
2

3

פעילות החיפושים בחזקת מד אשדוד:
פעילות חיפושי הנפט והגז בשנים  2006 - 2004התמקדה באיתור ובבחינת פרוספקטים בשכבות
גיאולוגיות עמוקות יותר משכבת הפליוקן )שכבה בעומק של כ 2,000-מטר שבה נמצא גז( .בעקבות סקר
תלת מימדי שבוצע בשטח החזקה ,אותרו מספר פרוספקטים למטרות גז ונפט ,בשכבות גיאולוגיות
שונות ,אשר לגביהם ביצע המפעיל בדיקה השוואתית תוך קביעת כמות סיכון לכל פרוספקט.
ביום  25.9.2005הוחל ביצועו של קידוח "גד  "1במסגרת מובלעת "גד  "1שנוצרה בקשר עם הקידוח
בחלק מחזקת אשדוד .הקידוח תוכנן למטרות גז בעומק מים של כ 100 -מטר .בחודש נובמבר 2005
הנתונים בסעיף זה הינם לגבי  100%מהמאגר )לרבות חלק שאר המשתתפים ותמלוגים(.
יתרת הרזרבות טרום הפקה הינה בהתאם לדוח הערכות רזרבות במאגרים מרי ונועה ממרץ  ,2001שהוצא לבקשת המפעיל בפרויקט
ים תטיס על ידי חברה זרה בלתי תלויה ,מהמובילות בתחום ביצוע הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז כפי שעודכן בשלושה דוחות
הערכת רזרבות נוספים המתייחסים אך ורק למאגר המפותח בשדה הגז מרי )בעקבות הדוח הראשון בוצעה הפחתה של כ0.8 BCM-
מההערכה הראשונית ,בשני בוצעה הפחתה נוספת של כ 0.2 BCM-ובשלישי בוצעה הגדלה של כ .(0.2BCM -הדוחות המעדכנים הנ"ל
התקבלו מחברה זרה בלתי תלויה אחרת ,אשר אף היא מהמובילות בתחום ביצוע הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז.
יצוין כי בדוחותיה הכספיים לשנת  2005של חברת האם של נובל רשמה הנ"ל בספריה רזרבות גז מוכחות ) (Provedבמאגרים מרי
ונועה )טרום הפקה( בסך כולל של .29.9 BCM
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הודיע המפעיל שקידוח "גד  "1הגיע לעומקו הסופי ) 2,550מטר( וכי בבדיקות חשמליות שבוצעו התברר
כי שכבות המטרה רוויות במים ולפיכך הוחלט לנטוש את הקידוח .חלקה של שותפות דלק קידוחים
בקידוח הנ"ל היה  9%וחלקה היחסי בעלויות הקידוח הסתכם בכ 1.5 -מליון דולר.
השותפים בפרוייקט נערכים לביצוע קידוח נוסף" ,ים  – "3קידוח למטרות נפט בשכבת היורה .התקציב
שהוערך על ידי המפעיל בשנת  2004עמד על כ 40-מיליון דולר ,אך צפוי כי עקב התייקרות מחירי כלי
הקידוח ושירותים נלווים הוא יעלה על כך .טרם הוצג התקציב המעודכן ,ולכשהוא יוצג הוא יובא
לאישור השותפים בפרוייקט.
בהתאם לחוק הנפט ,אם לא הופק משטח החזקה נפט/גז בכמויות מסחריות בתוך שלוש השנים
הראשונות למתן החזקה ,רשאי השר הממונה לשלוח לבעל החזקה הודעה הדורשת להתחיל בהפקה
בתוך פרק זמן שלא יפחת מ 60-יום .לא הוחל בהפקה כאמור ,תפקע החזקה .להערכת דלק אנרגיה,
ובהסתמך על מידע שנמסר לה עקב דיונים שקיים מפעיל העסקה עם הממונה על ענייני הנפט לא תישלח
הודעה כאמור על ידי השר.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת דלק אנרגיה כאמור לעיל ,הינה מידע צופה פני עתיד,
המבוסס על עמדתו של הממונה על ענייני הנפט כפי שנמסרה למפעיל בעל פה בדיונים עם נציגי המפעיל.
ההערכה עשויה שלא להתממש במידה ועל אף עמדת הממונה ,יוציא השר הודעה כאמור או במקרה בו
יחליט הממונה לשנות את עמדתו בענין זה.
10.3.2

רשיונות /308מיכל ו/309 -מתן

א.

בעקבות שינויים בהחזקות בזכויות הרשיונות "/308מיכל" ו/309"-מתן" )בסעיף זה" :הרשיונות"( מכח
הסכמים בין השותפים ברשיונות בשנים  ,2007-2005השותפיות המוגבלות מחזיקות ,כל אחת ,זכויות
השתתפות בשיעור  15.125%ברשיונות .נובל ,המחזיקה  33%מהזכויות ,היא מפעילת הרשיונות.

ב.

בהתאם לתנאי הרשיונות עד ליום  1.9.2006על השותפים ברשיונות להתקשר בהזמנת תכנון הנדסי של
קידוח בשטח הרשיונות.

ג.

תכנית עבודה ותקציב :בעקבות כניסתה של נובל כמפעילת הרשיונות ,ביצעה נובל ,על בסיס נתוני סקר
סייסמי שערכה  BGבעבר ,עבודה גיאולוגית וגיאופיסית נוספת בשטח הרשיונות ,אשר בעקבותיה,
בחודש נובמבר  ,2006המליצה נובל ליתר השותפים בפרוייקט על תכנית עבודה הכוללת ביצוע של
קידוח "תמר" ופעולות נלוות בתקציב כולל של כ 71-מיליון דולר לשנים  2006ו .2007-תוכנית העבודה
והתקציב הנ"ל אושרו על ידי כל השותפים בפרוייקט.
נובל ממשיכה כיום בביצוע עבודה גיאולוגית וגיאופיסית וכן עוסקת בתכנון מפורט של קידוח "תמר",
בהליכי הרכש של הציוד הדרוש לקידוח ובמו"מ לחתימת הסכם עם אנית קידוח ,אשר יאפשר את
ביצוע קידוח "תמר" במהלך המחצית השניה של .2007
קידוח תמר מתוכנן להקדח כ 90 -ק"מ מערבית לחיפה במים עמוקים מאוד בעומק של כ 1,650-מטר.
הקידוח מתוכנן בעיקר למטרות גז לעומק כולל של כ 5,000-מטר )כולל המים( ולמבנה גדול של שכבות
מגיל הטרציר.
במידה והקידוח יסתיים בתגלית ,כלכליותו של הפרוייקט תהיה תלויה בגורמים רבים ,לרבות גודל
המאגר וטיבו ,עלויות הפיתוח )העשויות להיות גבוהות ביותר( ,אופי שוק היעד ומחירי המכירה של הגז
הטבעי .במידה והקידוח יסתיים בתגלית מסחרית ,כלומר שתסתבר כדאיות כלכלית ,עשויה להיות
לתגלית השפעה משמעותית ביותר על דלק אנרגיה .מובהר בזאת כי הקידוח הינו קידוח אקספלורציה )
 (Wildcatאשר מעצם טיבו אין לדעת אם הקידוח יעמוד ביעדיו ,יימצא מבנה גיאולוגי ו/או אם יכיל גז
ו/או נפט ו/או אם ימצא גז ו/או נפט אם יהיה בר הפקה ו/או בעל ערך כלכלי .האמצעים והטכניקות
הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדוייקת של כל הפרמטרים המפורטים לעיל ולפיכך
א82 -

ההחלטה לביצוע הקידוח מבוססת במידה רבה על נתונים משוערים ועל הנחות שלא הוכחו )ראו גורמי
סיכון בסעיף  10.29להלן(.
1

10.3.3

רשיון /321זרח – מובלעת צוק תמרור

א.

מובלעת צוק תמרור הינה מובלעת בשטח של כ 16,500-דונם בשטח רשיון זרח המצוי באיזור ים המלח.
חלקן של כל אחת מהשותפויות בזכויות במובלעת צוק תמרור הוא  .25%בקידוח "צוק תמרור ,"4
כמפורט להלן ,חלקן של כל אחת השותפויות הוא .22.386%

ב.

על פי תנאי הרשיון והתיקונים שבאו אחרי הנפקתו תקופת הרשיון היא עד ליום  31.12.2007ועד ליום
 15.5.2007יש לקדוח את קידוח זרח ") 2צוק תמרור  .("4נכון למועד הדוח ,טרם הוחל בביצוע הקידוח.

ג.

תכנית העבודה במובלעת צוק תמרור כוללת ביצוע של קידוח "צוק תמרור  "4לעומק של כ 2,100-מטר
במבנה סמוך ל"צוק תמרור  ,"3כ 3-ק"מ צפונית לו ,בתקציב של כ 4-מיליון דולר.

10.3.4

רשיון /327צורים – מובלעת חלמיש

א.

מובלעת חלמיש הינה מובלעת בשטח של כ 35,500-דונם בשטח רשיון צורים המצוי באיזור ים המלח.
חלקן של כל אחת מהשותפויות בזכויות במובלעת חלמיש הוא  25%וגינקו חיפושי נפט שותפות מוגבלת
מחזיקה בשאר הזכויות ).(50%

ב.

בשטח מובלעת חלמיש בוצע בעבר קידוח חלמיש  1אשר ננטש בשנת  .1999טרם גובשה תוכנית עבודה
למובלעת חלמיש.

10.3.5

רשיונות /331אוהד ו/332-שמשון

א.

ביום  15.6.2006ניתנו הרשיונות לדלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ ,לאבנר נפט וגז בע"מ ולישראמקו
אינק .כשכל אחת מהשותפויות מחזיקה ב 25%-מהזכויות .נכון למועד הדוח התקופתי הזכויות טרם
נרשמו על שם השותפויות בספר הנפט וטרם התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים )ראו סעיף
10.24.2ג להלן(.
תכנית העבודה בשטחי הרשיונות נגזרת מתנאי הרשיונות וכוללת קביעת מיקום לקידוח עד ליום

ב.

 1.4.2007והצגת חוזה עם קבלן קידוח עד ליום  ,1.2.2007תחילת ביצוע קידוח למטרה מגיל פליוקן,
לעומק משוער של  1,700מ' עד ליום  ,1.12.2008ניתוח ממצאי הקידוח ועדכון תכנית העבודה למטרה
הפליוקנית עד  4חודשים מסיום הקדיחה והכנת פרוספקטים נוספים לקדיחה ,עמוקים יותר ,בשטח
הרישיון עד תום תקופת הרישיון .נכון למועד הדוח טרם הוחל בביצוע תכנית העבודה הואיל וטרם
התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להעברת הזכויות לשותפויות )ראו סעיף 10.24.2ג להלן(.
ברשיון אוהד ישמש אבנר נפט וגז בע"מ כמפעיל הרשיון וברשיון שמשון ישמש ישראמקו כמפעיל

ג.

הרשיון.
10.4

פעולות בישראל שהופסקו בשנת הדו"ח
בשנת הדוח הפסיקה דלק אנרגיה את פעילויותיה ברשיונות /314גיא/315 ,אלי ו/325-ראשון מערב.
בחודש אוקטובר  2004מכרה שותפות דלק קידוחים את כל זכויותיה בחזקה  I/8מד יבנה )בשיעור 8%
מתוך  (100%ואת כל זכויותיה בקשר לגז טבעי בלבד בחזקה  I/9מד אשדוד )בשיעור  21.766%מתוך
 ,(100%לאור הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים לפיהם רכישת זכויות נפט נוספות בפרויקט ים
תטיס הותנתה במכירת זכויות שותפות דלק קידוחים בקשר לגז טבעי במסגרת חזקות אשדוד ויבנה.
תמורת הזכויות האמורות נטלה על עצמה רציו את התחייבויותיה של שותפות דלק קידוחים ,לפי

1

ביום  21.11.2006פרסמה השותפות המוגבלת זרח – חיפושי נפט וגז תשקיף גיוס הון לצורך מימון חלקה בחיפושים בשטח הרשיון.
בתשקיף זה נכללו הערכות ונתונים של זרח לגבי הפעולות המתוכננות בשטח הרשיון.
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הסכמים קיימים ,לתשלום תמלוגים מתוך חלקה בשטח החזקות הנ"ל )לרבות תמלוגים לדלק אנרגיה
ולדלק השקעות(.
10.5

פעולות חיפושי נפט בוייטנאם

10.5.1

דלק וייטנאם ,חברת בת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה הינה בעלת זכויות השתתפות בשיעור של 25%
בפרוייקט חיפושים בוייטנאם )להלן בסעיף זה" :הפרוייקט"( ,אשר השתרע במקור על שטח של כ-
 6,900קמ"ר בים כ 400-ק"מ דרום מזרחית לחופי וייטנאם בעומק מים של כ 100-מטר )הידועים בשם
בלוקים  W12ו .(E12-הזכויות בפרוייקט הינן מכוח הסכם השתתפות בהפקה ) Production Sharing

) (Contractלהלן" :ה ("PSC-בין דלק וייטנאם ושותפיה בפרוייקט לבין החברה הלאומית של ממשלת
וייטנאם )להלן" :פטרו וייטנאם"( .לתיאור הוראות ה PSC-ראו סעיף  10.25.9להלן .לפי תנאי ה,PSC-
ויתרו בעבר השותפים בפרוייקט על  25%מהשטח שנקבע במקור ברשיון וצפויים בזמן הקרוב לוותר על
 25%נוספים וזאת במסגרת איחוד שני הבלוקים לבלוק אחד .1שאר השותפות בפרוייקט ,המחזיקות כל
אחת  37.5%מהזכויות בפרוייקט הן) .Premier Oil Vietnam Offshore B.V :להלן" :פרימייר
וייטנאם"( ,שהינה חברת בת של  ,Premier Oilחברה בריטית בעלת פעילות בינלאומית לחיפושים
והפקה של נפט הנסחרת בבורסת לונדון  London Stock Exchangeתחת הסימול " ."PMOוחברת
 ,Santos International Operations PTY Ltd.שהינה חברה אוסטרלית העוסקת בחיפושים והפקה של
נפט וגז )להלן" :סנטוס"( .פרימייר וייטנאם משמשת כמפעילת הפרוייקט.
הזכויות בפרוייקט כפופות לאופציה של פטרו וייטנאם ,חברה בשליטת ממשלת וייטנאם ,לרכוש 15%
מהזכויות בתמורה להחזר הוצאות .כמו כן הזכויות היו כפופות לתמלוג על לטובת צדדים שלישיים
בשיעור של כ .3.8% -ביום  11.9.2006רכשה דלק וייטנאם יחד עם שאר שותפותיה בפרוייקט,כל אחת
לפי חלקה היחסי ,את זכויות הצדדים השלישיים הנ"ל לקבלת תמלוג העל .דלק וייטנאם רכשה 25%
מהתמלוג הנ"ל בתמורה לסך של  875אלף דולר.
10.5.2

פעילויות חיפושים
במהלך התקופה בה סמדן שימשה כמפעילת הפרוייקט )עד לפרישתה בחודש ינואר  (2004בוצעו בשטח
הפרוייקט שלושה קידוחים .באחד הקידוחים ) (Swan 1נמצאה תגלית גז ובקידוח אחר ) (Larkנמצאו
סימנים טובים מאד של נפט.
במסגרת הסכם רכישת הזכויות מדלק וייטנאם בשנת  ,2004התחייבה פרימייר וייטנאם לבצע תוכנית
עבודה בפרוייקט הכוללת ,בין השאר ,ביצוע סקר סייסמי בשנת  2005וביצוע קידוח אימות או
אקספלורציה אחד .כמו כן התחייבה פרימייר וייטנאם לשאת בחלקה של דלק וייטנאם בתוכנית עבודה
זו.
בשנת  2005בוצע בשטח החיפושים סקר סייסמי תלת מיימדי ) .(D3בעקבות פענוח הסקר הסייסמי,
נקדח קידוח  Dua-4xהממוקם במורד המבנה מקידוח התגלית  ,Dua-1xשנקדח בשנת  1974ואשר הפיק
במבחני הפקה  1,500חביות נפט ליום .בהמשך למציאת הידרוקרבונים בקידוח  Dua-4Xבוצע קידוח
אלכסוני ) (Dua-4X ST1במטרה להשיג אינפורמציה גיאולוגית נוספת.
בבדיקות שנעשו בקידוח האנכי  Dua-4Xובקידוח האלכסוני  Dua-4X ST1הוצאו דגימות נפט וגלעין וכן
נמדדו לחצים ,שיסייעו בהגדרת הכמות והאיכות של ההידרוקרבונים בחלקו של מבנה  Duaשמצפון
לשבר .כמתוכנן ,לא בוצעו מבחני הפקה בקידוח.

1

תהליך איחוד שני הבלוקים לבלוק אחד נמצא בשלבי סיום.
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בהמשך בוצע קידוח אלכסוני גיאולוגי שני ,Dua-4X ST2 ,וזאת על מנת להוסיף ולהעריך את
הפוטנציאל של מאגרי הנפט והגז בחלקו של מבנה  Duaשמדרום לשבר .קידוח אלכסוני זה חצה חתך גז
תוך אבן גיר ,שמעל שכבת המטרה העיקרית .נדרשת עבודה נוספת על מנת להעריך את משמעות הגז
שנמצא ,ואולם כאשר הקידוח התקרב לבסיס אבן הגיר ,נתגלו קשיים טכניים .על מנת לוודא שבטיחות
הפעולה לא תיפגע ,נאטם קידוח  Dua-4X ST2והקידוח בוצע מחדש כקידוח אנכי בשם ,Dua-5X RE
בחלק הדרומי של מבנה .Duaקידוח  Dua-5X REחצה מספר מאגרי גז ונפט בחלקו של מבנה Dua

שמדרום לשבר .באמצעות בדיקות לוגים בקידוח  Dua-5X REהוצאו דוגמאות נפט ונמדדו לחצים
בקידוח שיסייעו להגדרת הכמות והאיכות של ההידרוקרבונים בחלק הדרומי של מבנה  .Duaבשני
מאגרים בקידוח זה בוצעו מבחני הפקה ,ממאגר המטרה העיקרי זרם נפט בקצב קבוע של  5,543חביות
נפט ליום בתוספת  6.76מיליון רגל מעוקב של גז ליום ,ממאגר שני ,עמוק יותר ,זרם נפט בקצב של 247
חביות נפט ליום .שני המאגרים לא הפיקו מים בזמן המבחנים.
ביום  17.10.2006הוחל בביצוע קידוח האקספלורציה  .(12E-CS-1X) Blackbirdהקידוח נקדח בבלוק
נטוי גדול ,במרחק של כ 21 -ק"מ דרומית מערבית מהקידוחים המוצלחים שבוצעו לאחרונה בשדה ,Dua
ובמעלה המבנה ,בו נקדח בעבר קידוח  ,12E-LK-1Xבו נמצאו סימנים טובים של נפט .הקידוח נקדח
לעומק סופי ) (TDשל  4,058מ'.
קידוח  Blackbirdגילה ארבעה מאגרים נושאי נפט באזור המטרה העיקרי  .Middle Duaבמאגרים אלה
בוצעו בדיקות באמצעות לוגים ונלקחו מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה .בסך הכל נמצאו למעלה מ-
 70מ' של שכבות נושאות נפט .בשניים מהמאגרים בוצעו מבחני הפקה.
מהאזור הראשון ,בו בוצע מבחן הפקה ,זרם נפט בקצב יציב של  2,177חביות ליום בתוספת  1.63מיליון
רגל מעוקב גז ליום .במסגרת מבחן ההפקה ,שבוצע באזור השני ,זרם נפט בקצב יציב של  3,706חביות
ליום בתוספת  2.49מיליון רגל מעוקב גז ליום .בשני מבחני ההפקה לא הופקו מים.
לאור תוצאות מבחני ההפקה ,הוחלט לקדוח מקידוח  Blackbirdקידוח אלכסוני ,וזאת על-מנת לקבל
מידע נוסף על המאגר .הקידוח האלכסוני נועד להאיץ את תהליך ההערכה של שדה .Blackbird
בחודש דצמבר  2006הוחל בביצוע הקידוח האלכסוני מקידוח  Blackbirdוהוא הסתיים בתחילת
פברואר  .2007גלעינים ) (Coresשהוצאו ולוגים חשמליים שבוצעו במאגר אבני החול אישרו את הציפיות
לגבי גודל החתך ההידרוקרבוני.
במקביל לאמור לעיל ,התבצע סקר סייסמי  2Dמשלים )כולל עיבוד נתונים( בבלוקים  12Eו12W -
שהסתיים בחודש אוגוסט  2006ושעלותו היתה כ 2.4-מיליון דולר.
על פי הערכתה הראשונית של פרמייר וייטנאם ,בהתבסס על המידע הקיים כיום ,סביר להניח ) most

 (likelyכי ניתן יהיה להפיק משדות הנפט  Duaו Blackbird-כמות של כ 80 -מיליון חביות נפט )
 ,(recoverableוזאת בהתבסס על הערכתה כי כמות הנפט המצויה בשדות נפט אלו עשויה לנוע בתחום
שבין  180ל 620 -מיליון חביות ).(Oil In Place
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הנתונים המפורטים לעיל ,בדבר יכולת ההפקה משדות הנפט Dua

ו Blackbird -הינם מידע צופה פני עתיד .המידע האמור מתייחס לנתונים שנתקבלו מפרמייר וייטנאם,
ובשלב זה מדובר בהערכות בלבד של כמויות הנפט הנ"ל ,אשר לגביהן לא קיימת עדיין וודאות.
ההערכות הנ"ל צפויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע גיאולוגי והנדסי נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של
גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז )ראו גם סעיף  10.29להלן הדן בגורמי סיכון(.
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עלויות פעילות החיפושים בוייטנאם בשנים  2005 ,2004ו 2006-הסתכמו בכ ,1,868-כ ,816-וכ82,312 -
אלפי ש"ח ,בהתאמה.
10.5.3

תכנית עבודה ותקציב לשנת 2007
היות ותחילת הפקת הנפט מהשדות מתוכננת כיום לשנת  ,2010החלה פרמייר וייטנאם בביצוע עבודות
טרום פיתוח של שני שדות הנפט ובהכנות לביצוע סקר סייסמי תלת מיימדי ) (D3מקיף ,אשר צפוי
להתחיל בחודש אפריל  2007ואשר נועד ,בין היתר ,לסייע בהקטנת אי הוודאות באשר לכמויות הנפט
המצויות בשדה  .Blackbirdהסקר הסייסמי המתוכנן יבוצע על שטח המשתרע מעבר לשדה ,Blackbird
וזאת במטרה להגדיר פרוספקטים חדשים לקראת השלב הבא של קידוחי האקספלורציה.
תכנית העבודה לשנת  2007כוללת ,כאמור ,ביצוע סקר סייסמי  3Dעל אזור תגלית  Blackbirdועל
פרוספקטים נוספים ,המשך הערכת רזרבות הנפט בשדות  Duaו ,Blackbird -גיבוש תוכנית פיתוח
לשדות הנ"ל ,גיבוש תוכנית אקספלורציה לשנים  2007ו ,2008 -וחתימת הסכם עם קבלן קידוחים .כמו
כן ,ייתכן וכבר בשנת  2007יבוצעו שני קידוחים ,אחד לאקספלורציה ואחד לאימות .ביצוע הקידוחים
מותנה בתוצאות פענוח הסקר הסייסמי התלת ממדי וזמינות אסדת הקידוח.
תקציב שנת  2007מוערך בכ 96 -מיליון דולר ,מתוכם כ 41 -מיליון דולר אופציונאליים לביצוע שני
הקידוחים הנ"ל .במידה ויבוצע התקציב הכולל הנ"ל ,צפויה דלק וייטנאם לשאת בחלקה )(25%
בתקציב הנ"ל העשוי להסתכם בכ 24 -מיליון דולר.
תוצאות פרוייקט זה עשויות להשפיע על תוצאותיה העסקיות של דלק אנרגיה באופן משמעותי ביותר.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכת דלק אנרגיה כאמור לעיל בדבר ביצוע הפעולות במסגרת
פרוייקט וייטנאם ,בדבר הוצאות הקידוחים ,ובדבר אופן השפעתו על דלק אנרגיה הינה מידע צופה פני
עתיד .המידע האמור מבוסס על הערכות שקיבלה דלק אנרגיה מהמפעיל ,על נתונים משוערים ועל
הנחות שלא הוכחו .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה וישתנו הערכות המפעיל ,תשתנה התוכנית
עקב תוצאות הסקר ,ו/או במידה ויחולו שינויים בתכניות הסופיות לפיתוח בשדות  Duaו,Blackbird -
ו/או ייחתם הסכם סופי עם קבלן קידוחים ו/או ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי
נפט וגז )ראו גם סעיף  10.29להלן הדן בגורמי סיכון(.

10.5.4

הסכם תפעול משותף
הסכם התפעול המשותף החל על פרוייקט וייטנאם מכסה את אותם הנושאים הכלולים בהסכם
התפעול שחל במסגרת פרויקט ים תטיס והמתואר בסעיף  10.2.6לעיל ,ההחלטות מתקבלות ברוב
בהתאם לשיעור אחזקת הזכויות בפרוייקט.

10.6

זכויות שותפות בנכסי נפט בארה"ב

10.6.1

AriesOne Limited Partnership

א.

בחודש אוגוסט  2006נחתם הסכם בין דלק אנרגיה ארה"ב לבין מוסד פיננסי אמריקאי ,לפיו רכשה דלק
אנרגיה ארה"ב את חלקו של המוסד הפיננסי בשותפות המוגבלת ,AriesOne Limited Partnership
העוסקת בחיפושים והפקה של נפט וגז והרשומה בארה"ב )להלן .("AriesOne" :הזכויות אותן רכשה
דלק אנרגיה ארה"ב מהוות  83.49%מהזכויות ב AriesOne-ויתרת הזכויות ) (16.51%מוחזקות על ידי
השותף הכללי  Aries Resources LLCאשר הינה חברה אמריקאית מיוסטון טקסס העוסקת בניהול
ופיתוח נכסי נפט .בבעלות  AriesOneנכסי נפט הממוקמים בדרום ארה"ב )טקסס ,לואיזיאנה ,קולורדו,
קנזאס ,אוקלהומה וניו מקסיקו( והכוללים שטחי אקספלורציה והפקה אשר בהם מצויות כ240-
בארות המפיקות נפט וגז טבעי.
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בתמורה לזכויות המפורטות לעיל ,שילמה דלק אנרגיה ארה"ב למוכר סך של  7.3מיליון דולר וכן נטלה
התחייבויות של  AriesOneבסך של כ 0.3-מיליון דולר .כמו כן ,התחייבה דלק אנרגיה ארה"ב להשקיע
סכום של כ 2-מיליון דולר בביצוע שלושה קידוחי פיתוח ברזרבות מוכחות בלתי מפותחות של
.AriesOne
על פי דוח הרזרבות ליום  31.12.2006שהתקבל בחודש מרץ 2007מחברה זרה בלתי תלויה העוסקת

ב.

בתחום הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז ,הרזרבות המוכחות ) (Provedשל  AriesOneנטו בניכוי
תמלוגים ובניכוי חלקם של צדדים שלישיים הינן ) (100%כדלקמן :1

רזרבות מוכחות ,מפותחות
ומפיקות
רזרבות מוכחות ,מפותחות
ולא מפיקות
רזרבות מוכחות ולא
מפותחות
סך הכל

ג.

נפט
)באלפי חביות(
2,176

גז טבעי
)במיליוני רגל מעוקב(
1,507

---

82

1,521

970

3,697

2,559

תכנית עבודה ותקציב
תכנית העבודה לשנת  2007כוללת ביצוע של שלושה קידוחי פיתוח בעלות מוערכת כוללת של כ2 -
מיליון דולר.
נכון למועד הדוח ,נעשות הכנות לביצוע קידוח אחד במחצית הראשונה של שנת ,(Lieurance) 2007
בתקציב של כ 700,000 -דולר ובוצעה פעולת פיתוח באמצעות פיצוח שכבות בקידוח נוסף ,שטרם
הסתיימה ,בעלות כוללת של כ 100,000 -דולר.
הסכם ניהול

ד.

לצד רכישת הזכויות ,סוכמו תנאי הסכם השותפות המוגבלת והסכם הניהול על פיו ינהל השותף הכללי
את פעילות  AriesOneעד ליום .1.1.2011
10.6.2

McCommons Oil Company

א.

ביום  19.10.2006נחתם הסכם בין דלק אנרגיה ארה"ב ו ,Jay Petroleum LLC -חברה בשליטת Isramco

) Inc.להלן ("Jay" :לבין  ,McCommons Oil Companyחברה אמריקאית העוסקת בתחום האנרגיה
)להלן בסעיף זה" :המוכרת"( .על פי ההסכם רכשו דלק אנרגיה ארה"ב ו ,Jay -כל אחת 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 שילמו דלק אנרגיה ארה"ב ו ,Jay -כל אחת,
למוכרת ,סך של כ 1.2-מיליון דולר.
ב.

תכנית עבודה ותקציב
ב JOA-נקבעה תכנית עבודה ראשונית ,במסגרתה יבוצעו סקר סייסמי תלת מימדי וכן  2קידוחים
למטרות גז טבעי ,אשר בהתאם לתוצאותיה ישקלו השותפים ביצוע של קידוחים נוספים .התקציב
לפעילות זו צפוי להסתכם בכ 5.5-מיליון דולר )בגין  100%מהזכויות(.

1

בעניין עסקאות הגנה על מחיר הנפט ראה ביאור 37ה לדוחות הכספיים.
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ג.

הסכם תפעול משותף
בנוסף להסכם הרכישה ,חתמו דלק אנרגיה ארה"ב ו Jay -על הסכם תפעול משותף ) ,(JOAעל פיו מונתה
 ,Jay Management Company LLCחברה בשליטה ובבעלות מלאה של  ,Isramco Inc.כמפעילה )(operator
של פרוייקט החיפושים.

10.7

זכויות להפקת נפט בגינאה ביסאו

10.7.1

ביום  8.2.2007נחתם הסכם בין דלק בינ"ל לבין חברת  ,Premier Oil West Africa B.V.חברת בת של
) Premier Oilלהלן" :פרמייר אפריקה"( ,על פיו רכשה דלק בינ"ל  11.43%מהזכויות בשני זכיונות
ימיים בגיניאה ביסאו שבמערב אפריקה :זכיון ) Esperancaבלוקים  4Aו (5A -וזכיון ) Sinapaבלוק (2
)להלן בסעיף זה" :הזכיונות"(.
שטח הזיכיונות הינו כ 4,900 -קמ"ר והם נמצאים במרחק של כ 150-70 -ק"מ מהחוף במים רדודים
)שעומקם עד כ 150 -מ'(.
בתמורה לזכיונות התחייבה דלק בינ"ל לשאת ב 22.86%-מהוצאות הקידוחים )כולל נשיאת פרמייר
אפריקה( עד לעלות כוללת )לחלקה היחסי( של כ 13.3-מיליון דולר ולשאת בחלקה היחסי ) (11.43%מכל
יתרת ההוצאות בפרוייקט.

10.7.2

השותפים בזכיונות
בזכיון  Sinapaחלוקת האחזקות היא כדלקמן :פרמייר אפריקה שהיא גם מפעילת הפרוייקט מחזיקה
 43.57%מהזכויות , Occidental of Guinea Bissau, LLC ,מחזיקה  40%מהזכויות Sterling Northwest

 ,Africa Holdings Ltd.המחזיקה בזכיון מחזיקה ב 5%-מהזכויות ודלק בינ"ל מחזיקה ב11.43%-
מהזכויות.
בזכיון  Esperancaחלוקת האחזקות היא כדלקמן :פרמייר אפריקה שהיא גם מפעילת הפרוייקט
מחזיקה  48.57%מהזכויות , Occidental of Guinea Bissau, LLC ,מחזיקה  40%מהזכויות ודלק בינ"ל
מחזיקה ב.11.43%-
לחברת ) Empresa Nacional De Pesquisa e Exploracao Petroliferas, E.Pלהלן" :פטרוגוין"( ,שהינה
חברת הנפט הלאומית של גיניאה ביסאו ,יש על פי תנאי הזכיונות ,אופציה לקבל  30%מהזכויות
בפרוייקט ,במקרה של תגלית מסחרית כהגדרתה בהסכם השיתוף שנחתם בין השותפות בפרוייקט לבין
פטרוגווין ,וזאת תמורת החזר ההוצאות ,ששולמו על ידי השותפים בגין הפרוייקט .במקרה כזה יקטנו
זכויות כל אחד מהצדדים ב ,30%-כך שזכויות דלק בינלאומי יעמדו על כ 8%-מהזכויות בכל אחד
מהזכיונות.
ההסכם מותנה בקבלת האישורים הנדרשים מן הרשויות המוסמכות בגיניאה ביסאו.
10.7.3

פעולות שבוצעו בעבר
פרמייר אפריקה ביצעה בעבר בשטח זכיון  Sinapaשני קידוחים בהם נתגלו סימני נפט .הקידוחים לא
הבשילו לכדי תגלית מסחרית אך איפשרו לפרמייר אפריקה להרחיב את בסיס המידע הגיאולוגי ולזהות
פרוספקטים נוספים ,אשר נקבעו על ידם כראויים לקידוח וכבעלי פוטנציאל לתגליות מסחריות.

10.7.4

תכנית העבודה ותקציב
תכנית העבודה לזכיונות כוללת שני קידוחים בבלוק  ,4Aהמתוכננים להתבצע ברצף ובתקציב משוער
של כ 64-מיליון דולר .הקידוחים מיועדים לשני מבנים גדולים הצמודים לדיאפירים של מלח ,כשכל
קידוח עומד בפני עצמו ואינו תלוי בתוצאות הקידוח השני .הקידוח הראשון ,Espinafre1 ,המצוי בעומק
מים של כ 30-מ' ושתוכנן להיקדח לעומק של כ 2,800-מ' ,החל להיקדח ביום  .7.2.2007קידוח
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 Espinafre1נאטם וננטש מסיבות טכניות טרם שהגיע למאגר המטרה .הקידוח נועד לבחון מאגר מטרה
בעומק של החל מכ 2,500-מ' ,הצמוד לדיאפיר )גוף( מלח .בקידוח נמצא מלח בעומקים רדודים מהצפוי
ונסיונות חוזרים ונשנים להסיט את הקידוח מהדיאפיר ולהמשיך ולקדוח אל מאגר המטרה בקידוח
אלכסוני ,לא צלחו ,עקב בעיות קשות ביציבות חור הקידוח בשכבות הרדודות בהרבה מעל לשכבת
המטרה .לאור האמור לעיל ,המליצה מפעילת הפרוייקט ,פרימייר אפריקה ,על אטימה ונטישה של
הקידוח .תקציב הקידוח  Espinafre1צפוי להסתכם בכ 35 -מיליון דולר ,שמתוכם צפויה דלק אנרגיה
בינלאומית לשאת בכ 7.3 -מיליון דולר.
עם השלמת הפעילות בקידוח  Espinafre1צפויה אסדת הקידוח להתחיל בימים הקרובים בביצוע קידוח
 ,Eirozes1המצוי בעומק מים של כ 120-מ' והמתוכנן לבחון מאגר נפט פוטנציאלי ,הגדול יותר ממאגר
המטרה של קידוח  Espinafre1המצוי בעומקים דומים.
הקידוח מתוכנן להימשך כ 30-ימים ובעלות כוללת ) (100%הצפויה להסתכם בכ 30-מיליון דולר.
10.8

פרוייקטים נוספים
בנוסף לכל האמור לעיל ,פועלת דלק אנרגיה לאיתור ובחינת הזדמנויות נוספות להשקעה בפעילות של
חיפושים ,פיתוח והפקת נפט וגז בעולם.

10.9

מוצרים ושירותים
נכון לתאריך דוח זה השותפויות המוגבלות מספקות גז טבעי לחברת החשמל ולבז"ן ממאגר מרי ו-
 AriesOneמספקת גז טבעי ונפט ללקוחות שונים .ככל שנמצאו ו/או ימצאו גז ו/או נפט במסגרת פעילות
החיפושים של דלק אנרגיה ו/או השותפויות המוגבלות ,תפעל דלק אנרגיה למכירתם.

10.10

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
עיקר הכנסותיה ורווחיה של דלק אנרגיה נכון למועד הדוח נובעים ממכירת גז טבעי ותמלוגים
מפרוייקט ים תטיס .יתר הכנסות דלק אנרגיה נובעות מהזכויות שנרכשו בשנת  2006בשותפות
 .AriesOneחלקה של דלק אנרגיה בהכנסות ) AriesOneנטו ,בניכוי תמלוגים( הסתכמו בשנת 2006
)ברבעון האחרון( בסך של  9.6מיליון  ₪ממכירות נפט ו 0.5-מיליון  ₪ממכירות גז.

10.11

לקוחות

 10.11.1לקוחות בישראל
נכון לתאריך הדוח התקופתי התקשרו השותפויות המוגבלות )יחד עם יתר השותפים בפרויקט ים
תטיס( בארבעה הסכמים לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של כ) 21.5 BCM -לא כולל הכמויות הנרכשות
בהתאם לתוספת להסכם( המהווה כ 68% -מסך הגז המוערך )ברמת  (Provedבמאגרי הגז בפרויקט ים
תטיס )ראו טבלה בסעיף  10.2.3לעיל( .ים תטיס מספקת גז טבעי באופן קבוע לשני לקוחות :חברת
החשמל ובז"ן .הכנסות דלק אנרגיה מחברת החשמל בשנים  2005 ,2004ו 2006 -היו כ ,100%-כ99%-
וכ 97%-מהכנסותיה בישראל ,בהתאמה.
לדלק אנרגיה תלות בחברת החשמל היות וביטול ההסכם עימה או אי קיומו ישפיעו באופן מהותי על
פעילות דלק אנרגיה ורווחיותה .לפירוט בדבר ההסכם עם חברת חשמל ראו סעיף  10.25.1להלן.
לתאור תמציתי של התקשרויות השותפויות המוגבלות למכירת גז טבעי ראו סעיף  10.25להלן.
הלקוחות הפוטנציאלים של ים תטיס בישראל הם לקוחות ממשק החשמל ולקוחות תעשייתיים
משמעותיים.
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 10.11.2לקוחות בארה"ב
 AriesOneמכרה בשנים  2006-2004נפט ללקוחות רבים שכן בארה"ב נפט וגז הם סחורות )
 (Commodityשמחיריהם מוכתבים על-ידי תנודות היצע וביקוש כלל עולמיות .השוק בארה"ב הוא
שוק גדול ומשוכלל וניתן להתקשר עם מגוון רחב של לקוחות .אין לקוח בארה"ב שסך ההכנסות ממנו
מהווה  10%ומעלה מסך הכנסות דלק אנרגיה.
10.12

שיווק והפצה

 10.12.1השותפים בפרוייקט ים תטיס ,פועלים לשיווק הגז ממאגרי מרי ונועה לצרכנים פוטנציאליים מעבר
ללקוחות הקיימים ומנהלים משאים ומתנים בשלבים שונים .אין כל ודאות שמשאים ומתנים אלה
יבשילו לכדי חתימת הסכמי אספקת גז מחייבים .נכון למועד דוח זה ,טרם השלימה החברה
הממשלתית ,נתיבי גז לישראל בע"מ )אשר מונתה להקמת מערכת ההולכה הארצית( את בניית מערכת
ההולכה הארצית באופן שיאפשר הזרמת גז ללקוחות נוספים ולתחנות כוח נוספות של חברת החשמל.
כתוצאה מכך ,קצב צריכת הגז של חברת החשמל בתאריך הדוח נמוך מההערכות מוקדמות של
השותפויות וזאת בעיקר עקב העיכוב .בנוסף ,שני לקוחות עימם התקשרו השותפויות ,מפעלי נייר חדרה
ודלק אשקלון ,טרם חוברו למערכת ההולכה הארצית ועל כן טרם החלו לצרוך גז טבעי.
 10.12.2שוק הנפט בארה"ב מפותח מאוד וקיימות תשתיות מתאימות להובלה של נפט ו/או גז .לפיכך ,השיווק
וההפצה מתבצעים תוך שימוש בתשתיות קיימות ודלק אנרגיה אינה נדרשת להשקיע במתקנים נוספים.
 10.12.3אם וככל שיתגלה נפט בכמות מסחרית במסגרת פרויקט החיפושים בוייטנאם ,יצטרכו דלק אנרגיה
ושותפיה לשווק את הנפט הנ"ל לשוק המקומי בוייטנאם ולשווקים מחוץ לוייטנאם ,ככל הנראה
ההפצה תהיה עצמאית ,תוך שימוש במיכליות שיובילו את הנפט מאתר הקידוח הימי.
10.13

צבר הזמנות
לענין התקשרויות של השותפויות המוגבלות בחוזים מחייבים לאספקת גז טבעי ראו סעיפים 10.25.1

עד  10.25.4להלן .בתאריך הדוח לא ניתן להעריך ברמת ודאות גבוהה את צפי צריכת הגז על פי הסכמי
מכירת הגז הקיימים ,וזאת בעיקר לאור חוסר הוודאות והעיכובים העלולים להיות בלוחות הזמנים
לחיבור תחנות כוח וצרכנים נוספים למערכת הולכת הגז .ראו סעיף  10.25.1לעניין כמות מינימלית
שהתחייבה חברת החשמל לרכוש.
10.14

תחרות
בתחום הגז הטבעי ,המכירות מיועדות לשווקים מקומיים בלבד עקב הבעייתיות בהובלת הגז שלא
באמצעות צנרת הולכה ,ועל כן התחרות היא עם גופים הפועלים באותם שווקים .בישראל ,נכון לתאריך
דוח תקופתי זה ,השותפים בפרויקט ים תטיס הם הגופים היחידים המספקים בפועל גז טבעי .להערכת
השותפים בפרוייקט ים תטיס ,ספקים פוטנציאליים אחרים הם:

.1

 EMGהמחזיקה ברשיון לייבוא גז ממצרים ואשר חתמה על הסכם אספקת גז לחברת החשמל; וכן

.2

קבוצת  British Gasאשר למיטב ידיעת דלק אנרגיה גילתה מול חופי עזה מאגרי גז טבעי בהיקף דומה
לתגליות הקיימות של ים תטיס.
להערכת דלק אנרגיה ,קבוצות אלה יוכלו לספק בעתיד כמויות משמעותיות של גז למשק הישראלי .עם
זאת ,לאור משך הזמן שידרש ל EMG -להקים את התשתית הדרושה לאספקת גז ממאגרי הגז
שברשותה ,מעריכה דלק אנרגיה כי קבוצת ים תטיס תישאר ספק יחיד של גז טבעי בישראל לפחות עד
תחילת שנת .2008
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כמו כן ,ככל הידוע לדלק אנרגיה ,מזה זמן מנהלת מדינת ישראל משא ומתן לרכוש מ BG-גז שיופק
מהתגליות האמורות .לרכישה כזו ,אם תתבצע ,עשויה להיות השפעה מהותית לרעה על עסקיה
העתידיים של דלק אנרגיה.
בעולם ,בתחום הגז הטבעי ,פועלים גופים רבים ,ובהם חברות ענק ,וכמויות הגז אותם מפיקה דלק
אנרגיה בשוק העולמי זניחות .מכירת נפט אינה מוגבלת ללקוחות מקומיים ,ויכולה להיעשות הן בשוק
המקומי והן בשוק העולמי ,לפיכך אפשרויות המכירה רבות יותר.
10.15

עונתיות
בישראל ,תצרוכת הגז של חברת החשמל משתנה ,בין היתר ,בהתאם לשינויים העונתיים בביקושי
החשמל ובהתאם לתכניות התחזוקה של חברת החשמל .ברבעון השלישי של השנה )חודשי הקיץ(
צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר ולאחר מכן ברבעון הראשון )חודשי החורף( .בהתאם ,צורכת חברת
החשמל כמויות גדולות יותר של גז ברבעונים אלה .עוד יצויין כי ביחס לחלק מכמויות הגז הנצרכות
בחודשי השיא משלמת חברת החשמל מחיר גבוה יותר בהתאם לתנאי התוספת להסכם )ראו סעיף
 10.25.1לעיל(.
להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי לחברת החשמל בשנתיים האחרונות:

2006
2005

רבעון ראשון )ב-
(BCM
0.5
0.4

רבעון שני
)ב(BCM-
0.5
0.4

רבעון שלישי
)ב(BCM-
0.7
0.5

רבעון רביעי
)ב(BCM-
0.6
0.4

השפעת העונתיות בתצרוכת הגז והנפט של הלקוחות בארה"ב אינה משפיעה באופן מהותי על הכנסות
דלק אנרגיה מפרוייקטים בארה"ב.
10.16

מתקנים וכושר ייצור
פרוייקט ים תטיס
מערך ההפקה של פרויקט ים תטיס כולל ,בין היתר ,פלטפורמת הפקה ,צינור ימי להולכת גז באורך של
כ 42 -ק"מ ותחנת קבלה זמנית בחוף אשדוד )הוחל בבניית תחנה קבועה אשר תחליף אותה( .פלטפורמת
ההפקה מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כ 236 -מטר .על חלקה העליון של פלטפורמת ההפקה,
הבולט מעל פני הים ,מורכבים מכלול הסיפונים של הפלטפורמה .ארבעת קומות הסיפונים שאורכם כ-
 60מ' ורוחבם כ 35 -מ' מכילים ,בין היתר ,מתקני ההפקה תוכננו לקיבולת הפקה של גז בכמויות עד
 600מיליון רגל מעוקב ליום )שווה ערך ל BCM6 -בשנה( .עוד מצויים על הפלטפורמה גנרטורים ,מקום
השמור להתקנת מדחסים )קומפרסורים( בעתיד ,פתחי התחברות של הצנרת להולכת הגז ,ראשי בארות
הגז ,מקום למכונת קידוח ,מנחת מסוקים ,מגורי עובדים ומתחם עבודה ,מתקן מוגבה לסילוק גז,
אנטנות ,מתקני כיבוי אש ,סירות הצלה וסידורי אבטחה ,מתקני מדידה ומתקנים נוספים הקשורים
למערכת ההפקה של הפלטפורמה .בנייתו של מתקן הקבלה הקבוע בחוף אשדוד לטיפול ומדידה של גז
טבעי צפויה להסתיים במהלך הרבעון השלישי של שנת .2007
למעט המתואר לעיל אין לחברה מתקני הפקה נוספים בשווי כספי מהותי.

10.17

הון אנושי
נכון למועד הדוח התקופתי דלק אנרגיה איננה מעסיקה עובדים כלשהם .דלק אנרגיה פועלת בעיקר
באמצעות נותני שירותים ומומחים חיצוניים.
לדלק אנרגיה ניתנים שירותי ניהול קבועים על ידי שני מנהלים המכהנים כמנכ"ל ומנכ"ל משותף
)"המנהלים"( .שירותי הניהול מועמדים על ידי המנהלים באמצעות חברות שבבעלותם ובשליטתם ,אך
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הם מתחייבים לתת את שירותיהם באופן אישי .כל אחד מהמועסקים חתם על כתבי התחייבות לפיו
התחייב לפצות ולשפות את דלק אנרגיה בגין כל הוצאה בה היא תשא באם יקבע כי התקיימו יחסי עובד
ומעביד בינו לבין דלק אנרגיה .במסגרת הסכמי הניהול הנ"ל ניתנו למנהלים הטבות בקשר עם שימוש
ברכב .בנוסף לשירותי המנהלים ,מקבלת דלק אנרגיה וחברות הבת שלה מדלק השקעות שירותים
מנהליים וכספיים ,אחזקת משרד ומזכירות ,שירותי גזברות והנהלת חשבונות בתמורה לסך של כ-
 1,186אלפי  ₪בשנה .בנוסף לאמור לעיל ,דלק אנרגיה )ביחד עם השותפויות המוגבלות ודלק השקעות(
מקבלת שירותי יעוץ מגיאולוג  .כמו כן ,לדלק ניהול קידוחים ניתנים שירותי יעוץ וניהול קבועים על ידי
מנהל אחד בהתאם להסכם יעוץ וניהול.
נכון לתאריך הדוח התקופתי השותפויות המוגבלות אינן מעסיקות עובדים כלשהם )למעט עובדת
מזכירות בשותפות אבנר( והן מנוהלות על ידי השותפים הכלליים בהתאם להוראות הסכם השותפות
המוגבלת של כל שותפות .השותפים הכלליים מעמידים לרשות השותפויות המוגבלות שירותי ניהול
הכוללים בין היתר ,מנהלים )הדירקטורים של השותף הכללי( ,שירותי חשבות ,הנהלת חשבונות
ושירותי משרד .בנוסף למנהלי השותף הכללי ,השותפויות המוגבלות נעזרות ביועצים )בין היתר ,עורכי
דין ,יועצים גיאולוגים ויועצים פיננסיים( ככל שייעוץ כאמור נדרש.
יצוין כי במסגרת הסכמי התפעול בפרויקטים השונים בהם שותפה דלק אנרגיה ,מפעיל הפרויקט
מעסיק כוח אדם לצורך ניהול הפרויקט ותפעולו.
10.18

ספקים וחומרי גלם
בכל פרוייקט קידוח בו דלק אנרגיה בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרוייקט .המפעיל מתקשר עם קבלנים
מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט ופרויקט .בישראל אין כיום קבלנים לביצוע קידוחים
וסקרים סיסמיים בים מהסוג שמבצעות השותפויות המוגבלות ולפיכך מתקשרים המפעילים עם
קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור .כלי הקידוח מובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות ,לסוג
הפרויקט ולצרכים המיוחדים של כל פרוייקט .עלייה משמעותית במחירי הנפט גורמת בדרך כלל גם
לעלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום האנרגיה אשר מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף
ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד הנדרש .בשלוש השנים האחרונות עד למועד הדוח ,העלייה במחיר
ספקי השירותים והירידה בזמינותם הביאו לעלייה בהוצאות החיפושים ובעיכובים בביצוע עבודות
קידוח.
דלק אנרגיה אינה מתקשרת באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מקצועיים וההתקשרות היא בינם לבין
מפעילי הפרוייקטים.
חומר גלם מהותי במתקני החיפושים הוא מתכת אשר מיועדת לבניית הצנרת ,למקדחים ולמבני
הפלטפורמה .בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במחיר המתכת בעולם.

10.19

הון חוזר
הכנסות השותפויות המוגבלות בקשר עם הסכם חברת חשמל מתקבלות עד המאוחר מבין ה 20 -לחודש
בו מוגש החשבון או  15ימי עסקים ממועד הגשת החשבון בגין הגז שסופק בחודש הקודם .הכנסות
השותפות מבז"ן מתקבלות עד לא יאוחר מ 30 -יום ממועד תקופת החיוב )כפי שהוגדרה בהסכם( או 20
יום ממועד קבלת דוח החיוב החודשי עבור תקופת החיוב הקודמת .תשלומים של השותפות למפעילים
של העסקאות המשותפות נעשים בהתאם לתנאים שנקבעו בכל הסכם תפעול.
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10.20

מימון

 10.20.1פעילות דלק אנרגיה ממומנת על-ידי הון זר .ההון הזר מקורו בעיקר מהלוואות לזמן ארוך שקיבלה
מדלק השקעות ובהלוואה לזמן ארוך שקיבלה דלק אנרגיה מחברת הבת ,דלק אנרגיה אגרות חוב )ראו
סעיף  10.20.2להלן(.
 10.20.2היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות )קרן וריבית( שניתנו לדלק אנרגיה וחברות בת על ידי דלק
השקעות נכון ליום  31.12.2006מסתכם בסך של כ 590 -מיליוני  .₪היתרה הבלתי מסולקת של
ההלוואות )קרן וריבית( שקיבלה דלק אנרגיה מחברת הבת ,דלק אנרגיה אגרות חוב ,נכון ליום
 31.12.2006מסתכם בסך של כ 57-מליוני  ₪בריבית שנתית ממוצעת של ) 7.75%צמוד למדד המחירים
לצרכן( .יצוין כי המימון שנתקבל מדלק השקעות נעשה במסגרת הסכם מסגרת לפיו תהיה רשאית דלק
השקעות להעמיד לדלק אנרגיה הלוואות בסכום כולל של עד  150מיליון דולר.
 10.20.3יצוין כי קבוצת דלק ערבה לאגרות החוב אשר הונפקו על ידי דלק אנרגיה אגרות חוב ,אשר נכון ליום
 31.12.2006יתרתן הבלתי מסולקת הינה בסך של כ 57 -מיליוני  .₪דלק אנרגיה שיעבדה לטובת החברה
לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ ,המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב שהונפקו על ידי דלק
אנרגיה אגרות חוב ,את זכויותיה בתמלוג העל משותפות דלק קידוחים כבטוחה לפרעון אגרות החוב
שהונפקו על ידי דלק אנרגיה אגרות חוב.
 10.20.4פעילות חיפושי הנפט )להבדיל מהפקה ופיתוח( של השותפויות המוגבלות מומנה כולה מתוך הון עצמי
של השותפויות המוגבלות אשר גויס במסגרת תשקיפי הצעה לציבור בדרך של זכויות שפורסמו על ידי
השותפויות המוגבלות .על פי אישור נציבות מס הכנסה שניתן לשותפויות בסמוך למועד הקמתן,
התחייבו השותפויות המוגבלות שלא לקחת הלוואות בסכום העולה על  3%-2%מהסכום שיגויס
מהמשקיעים בשותפויות אלא בתיאום ואישור מראש של נציבות מס הכנסה.1
 10.20.5ביום  9.3.2005הושלמה התקשרות בהסכמים לקבלת מימון  Non-recourseעבור חלקם של השותפים
הישראלים בפרויקט ים תטיס )השותפויות ודלק השקעות ונכסים בע"מ( בהיקף כספי כולל של 275
מליון דולר ,כאשר חלקן של שותפות דלק קידוחים ,שותפות אבנר ודלק השקעות בסכום הנ"ל הינו כ-
 ,130כ 120 -וכ 25 -מליון דולר )בהתאמה( .גיוס ההון בוצע באמצעות חברת יעודית בשם דלק ואבנר ים
תטיס בע"מ )להלן בס"ק זה" :ה –  ,("SPCאשר הנפיקה עבור משקיעים מוסדיים בארה"ב ,לפי Rule

 ,144Aאיגרות חוב בהיקף כולל של  275מליון דולר )"אגרות החוב"( ,מתוכם  175מליון דולר בריבית
קבועה בשיעור של  5.326%לשנה ו 100-מליון דולר בריבית משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים
בתוספת מרווח של  1.1%לשנה .להבטחת פירעון אגרות החוב שיעבדו השותפויות ,דלק השקעות וה-
 SPCאת זכויותיהם בנכסים שונים הקשורים בפרוייקט ים תטיס )ובעיקרם חוזה חברת חשמל(.
 10.20.6להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים ,שהיו
בתוקף במהלך שנת  ,2006שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק אנרגיה:
שיעור ריבית ממוצעת
הלוואות לזמן קצר
מקורות בנקאיים
מקורות לא בנקאיים

1

הלוואות לזמן ארוך

ליבור 1.5% +

---

---

6.2%

בחודש ספטמבר  2001קיבלו השותפויות אישור מרשויות מס הכנסה לקבלת הלוואות עבור הקמת תשתית ההפקה של פרויקט ים
תטיס.
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 10.20.7מגבלות אשראי
בנוסף לביטחונות האמורים בסעיף  10.20.6לעיל בקשר עם אגרות החוב ,נטלו על עצמם השותפים
הישראלים בפרוייקט ים תטיס מספר מחויבויות ) (covenantsהכוללות בין היתר את המחויבויות
הבאות:
א.

לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון;

ב.

לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצורך אספקתו לחברת
חשמל )להלן בס"ק זה" :פעולות נוספות"( אלא אם מתקיים אחד מאלה (1) :יש בידי השותפות את כל
האמצעים הכספיים עבור מימון מלא של הפעולות הנוספות והשותפות אישרה לנאמן לאגרות החוב
בכתב כי האמצעים הכספיים האמורים זמינים ומיועדים לפעולות הנוספות עד להשלמתן המלאה; )(2
ההצבעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב; ) (3סוכנויות הדירוג אישרו כי
לא יהיה שינוי לרעה בדרוג בעקבות ההתחייבות לבצע את הפעולות הנוספות.

ג.

לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה אלא אם יתקיימו תנאים שנקבעו
במסמכי המימון.
 10.20.8דירוג אשראי
ביום  18.1.2007פורסם ע"י  Moody’sעדכון לדוח הדירוג לפיו נותר הדירוג של אגרות החוב בדירוג
 Baa3עם תחזית דרוג יציבה ) .(Stable Outlookכמו כן ,ביום  19.1.2007פורסם על ידי Standard and

 Poor’sעדכון לדוח הדרוג לפיו נותר הדרוג כשהיה BBB- :עם תחזית דרוג יציבה ).(Stable Outlook
 10.20.9מסגרות אשראי
דלק אנרגיה קיבלה אישור עקרוני בכפוף לתנאים מסוימים לקבל מסגרת אשראי משני בנקים בישראל
בסכום כולל של כ 60-מיליון דולר .דלק אנרגיה מנהלת משא ומתן עם שני הבנקים על מנת לסכם את
התנאים לקבלת האשראי .כמו כן בוחנת דלק אנרגיה גיוס הון ו/או חוב ממשקיעים מוסדיים ו/או
מהציבור.
10.21

מיסוי

 10.21.1לפירוט המיסוי על רווחי דלק אנרגיה ראו ביאור  33לדוחות הכספיים.
 10.21.2השותפויות אינן נישום עפ"י פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,תשכ"א) 1961-להלן" :הפקודה"(,
והכנסות והוצאות רווחים והפסדים של כל שותפות מיוחסות לשותף הכללי )לפי חלקו בשותפות(
ולבעלי היחידות )בהם דלק אנרגיה( שהינם "מחזיק זכאי" לפי יחס החזקותיהם בשותפות" .מחזיק
זכאי" הוא מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה 31 -בדצמבר של שנת המס.
 10.21.3על "מחזיק זכאי" יחולו הוראות סעיף  63לפקודה וסעיף  13לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל
אינפלציה( ,התשמ"ה .1985-בהתאם ,יראו את החלק שכל "מחזיק זכאי" זכאי לו בשנת המס מהכנסות
השותפות ,לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש ופיתוח של השותפות )בהתאם לתקנות מס הכנסה
)ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט( תשט"ז ,(1956-כהכנסתו ו/או הוצאותיו של אותו מחזיק זכאי והן
תיכללנה בדוח על הכנסתו שעליו להגיש לפי הוראות הפקודה.
 10.21.4בחודש אוקטובר  2004נחתם הסכם בין השותפויות לשלטונות מס הכנסה בקשר לניכוי מס במקור על
ידי השותפויות המוגבלות .על פי ההסכם ,התחייבו השותפויות המוגבלות בתנאים מסוימים לתשלום
המס הנדרש בכל שנה ,בגין הכנסותיהם החייבות במס של המחזיקים הזכאים של יחידות ההשתתפות,
הנובעות מהכנסות השותפות המוגבלת המיוחסות להם כאמור לעיל .תשלום המס יהווה מקדמה על
חשבון המס אצל בעלי היחידות והוא יופחת מהון השותפות.
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10.22

איכות הסביבה
בפעילות קידוחים והפקה קיים סיכון של נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או
דליפה של גז .בישראל ,חוק הנפט ותקנותיו קובעים ,בין היתר ,כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות,
כך שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית
אחת לשניה .כמו כן ,חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה .כאמור לעיל,
במסגרת רשיונות ואישורים שקיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס בקשר עם הקמת מערכת ההפקה של
פרויקט ים תטיס מחויבים השותפים לפעול בהתאם לתקני איכות סביבה שנקבעו ברשיונות ובאישורים
הנ"ל.
גם פעילות דלק אנרגיה בחו"ל כפופה לתקנים וחוקים המתייחסים לשמירה על איכות הסביבה,
בהתאם לדיני המדינה בה מתבצעת הפעילות .דלק אנרגיה איננה משמשת כמפעיל באף אחד
מהפרוייקטים בהם היא מעורבת ובהתאם להוראות הסכמי התפעול החלים על הפרוייקטים השונים
נדרשים המפעילים לפעול בהתאם לדינים הרלוונטים .עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות
הסביבה כלולות בתקציבי הפרוייקטים השונים.

10.23

מגבלות ופיקוח על הפעילות

 10.23.1ישראל
חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט ,תשי"ב 1952-ותקנות הנפט ,תשי"ג-
 1953שהותקנו מכוחו .החיפושים מבוצעים על פי היתרים ,רשיונות וחזקות )כהגדרתם בחוק הנפט(,
המוענקים על-ידי הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר תכניות עבודות ,לוחות זמנים ומגבלות
שונות .כמו כן נקבע בחוק הנפט כי בעל חזקה חייב בתשלום למדינה של תמלוג בשיעור של שמינית
מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה ובכל מקרה לא פחות מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק .ניתן
לבטל זכות נפט אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט .הולכה ,חלוקה
ושיווק של גז טבעי בישראל מוסדרים בחוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב .2002-הקמתה והפעלתה של
מערכת הולכה ושל רשת חלוקה של גז טבעי טעונים קבלת רשיון משר התשתיות.
 10.23.2וייטנאם וגיניאה ביסאו
בוייטנאם ובגיניאה ביסאו השותפים בפרוייקט אינם מתקשרים באופן ישיר עם הממשלה לצורך ביצוע
הפרוייקט .במדינות אלו ,מסמיכה הממשלה את חברת הנפט הממשלתית לנהל את זכויות הנפט והגז
בשטחי המדינה .לפיכך ,זכויות חיפוש ו/או הפקה של נפט ו/או גז במדינות אלו נעשה במסגרת הסכם
שיתוף פעולה עם חברת הנפט הלאומית.
בפרוייקטים המבוצעים במדינות אלו ,השותפים בפרוייקט מתקשרים עם חברות הנפט הלאומיות
בהסכמי שיתוף פעולה ) Production Sharing Agreementאו Agreement for Joint Venture Participation

( הקובעים את מערכת היחסים בין החברה הלאומית לבין השותפים בפרוייקט לצורך תפעול הפרוייקט.
הסכמים אלו כוללים את הגדרת הזכויות והחובות של השותפים בזכויות הנפט ,החלים על פעילות
חיפושי הנפט והגז במדינה בה מתבצע הפרוייקט ,ובכללן :תוכנית החיפושים והמועדים לביצועה כולל
סכומי ההשקעה הדרושים לשם כך והזכויות שיתקבלו תמורתם; לאחר תגלית מסחרית -התחייבות
השותפים בפרוייקט לפתח את התגלית ושדה הנפט או הגז שנימצאו ולהפיקם ביעילות המקסימלית
כמו כן ,בהסכמים אלו נקבעים בדרך כלל שיעורי המס שיחולו על הפרוייקט ושיעורי התמלוגים
והבונוסים שעל השותפים בפרוייקט לשלם .חברת הנפט הלאומית מקבלת אופציה לרכוש חלק
מהזכויות במקרה של תגלית מסחרית .ראו סעיפים  10.25.9ו 10.25.10 -להלן.
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 10.23.3ארצות הברית
רכישת זכויות החיפוש וההפקה של נפט ו/או גז בארה"ב נעשית בדרך כלל מידי בעלי הקרקעות .על פי
רוב הרכישה היא של הזכות לחפש ולהפיק נפט ו/או גז כאשר יתר הזכויות הקנייניות במקרקעין
נותרות בידי בעל הקרקע .בתמורה לרכישת זכויות החיפושים וההפקה מקבל בעל הקרקע בדרך כלל
תשלום דמי חכירה שוטפים וכן תמלוג מהרוכש במקרה של תגלית הפקה של נפט ו/או גז .רוכש הזכויות
מחוייב לביצוע פעילות מינימלית של חיפושים שאם לא כן עשוי הוא לאבד את הזכות לחפש ולהפיק גז
ו/או נפט ובעלי המקרקעין יוכלו למכור את זכויות החיפוש וההפקה לגורם שלישי .פעילות חיפושי
הנפט ו/או הגז והפקתם כפופה לדינים שונים וביניהם דינים מתחום איכות הסביבה הכוללים ,בין
היתר ,מניעת זיהומי קרקע ,מאגרי מים ואויר.
10.24

הגבלים עסקיים

 10.24.1בתאריך  11.10.2000נתן הממונה על ההגבלים העסקיים )להלן בסעיף זה" :הממונה"( את הסכמתו
לביצוע עיסקת רכישה על ידי השותפים הישראלים של זכויות  Reading & Batesבפרויקט ים תטיס.
הסכמה זו ,כפי שעודכנה ,הותנתה בתנאים ,שעיקרם:
א.

לא יאוחר ממועד שנקבע על ידי הממונה )כפי שעודכן מספר פעמים( לא תחזיק קבוצת דלק )לרבות
גופים הקשורים לקבוצה( במישרין או בעקיפין בזכויות בפרוייקטים הימיים לחיפושי נפט וגז הידועים
כ"מד אשדוד"" ,מובלעת אשדוד" ו"מד יבנה" )להלן בסעיף זה " -פרוייקט מד"( או ששיעור החזקתה
של קבוצת דלק בפרוייקט "ים תטיס" יקטן לשיעור שאינו עולה על היקף אחזקותיה ב"ים תטיס" כפי
שהיה ביום  .1.8.2000בדיונים שהתקיימו בין נציגי השותפות המוגבלת לממונה אישר הממונה כי גם
מכירת החלק המתייחס לגז טבעי בפרויקט מד יחשב כעונה על התנאי הנ"ל.

ב.

תבוצע "הפרדה פרסונלית" באופן שיבטיח שלא יהיו חילופי מידע בנוגע לעסקי הגז הטבעי בפרוייקט
"ים תטיס" וב"פרוייקט מד" )היינו :חזקת מד יבנה וחזקת מד אשדוד(.

ג.

כל רכישת החזקה בידי קבוצת דלק )לרבות גופים הקשורים לקבוצה( בשיעור של  5%או יותר בתאגיד
העוסק בחיפוש ,הפקה ,הולכה ,שיווק או מכירה של גז טבעי בישראל ,טעונה אישור מראש של הממונה,
אם יש בידי התאגיד תגליות גז טבעי; האמור בס"ק )ג( זה אינו חל על עסקה משותפת ים תטיס.
כאמור בסעיף  10.3.1לעיל ,בחודש אוקטובר  2004התקשרה שותפות דלק קידוחים בהסכם עם רציו
למכירת חלקה של שותפות דלק קידוחים בחזקת מד יבנה וברשיון מד אשדוד )מוגבל בחזקת אשדוד
לחלק המתייחס לגז טבעי בלבד( .ביום  7.2.2005אישר הממונה כי אין בכוונתו להתערב בתנאי ההסכם
עם רציו.

 10.24.2בתאריך  28.8.2006נתן הממונה את הסכמתו לביצוע העברת זכויות השתתפות ברשיונות מתן ומיכל
לנובל .החלטת הממונה הותנתה במספר תנאים שעיקרם:
א.

"התאגידים המקומיים" )כהגדרתם להלן( לא יחזיקו במשותף ,בין לבדם ובין בצד מחזיקים נוספים,
בכל זכות גז למעט הנובעת ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ו/או מיכל ,אלא באישור מפורש,
מראש ובכתב מאת הממונה .עד ליום  31.12.2006יסיימו "התאגידים המקומיים" כל החזקה משותפת
בזכויות גז ,למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ומיכל ,אשר בעת מתן ההחלטה
הוחזקו בידיהן במשותף ,בין לבדן ובין בצד מחזיקים נוספים ,אלא אם כן הותרה להן החזקה משותפת
על ידי הממונה במפורש ובכתב.
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בכל הסדר ,הסכם או הסכמה ,בכתב או בעל פה ,בנוגע לקביעת מנגנון או אופן קבלת החלטות בין

ב.

המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל ,לא יחזיק אחד
"התאגידים המקומיים" לבדו ,ישירות או בעקיפין ,כל זכות או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת
החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל.
הגדרות" :התאגידים המקומיים"" -קבוצת דלק" ו"-ישראמקו"; "קבוצת דלק" -אבנר חיפושי נפט,
שותפות מוגבלת ,ו/או דלק קידוחים ,שותפות מוגבלת ,ו/או כל אדם הקשור אל מי מהן; "ישראמקו"-
ישראמקו נגב  ,2שותפות מוגבלת ,וכל אדם הקשור בה.

ג.

 10.24.3ביום  18.1.2007הגישו השותפויות בקשה לממונה לפטור מאישור בית הדין להגבלים עסקיים להסדר
כובל .הבקשה האמורה הוגשה בקשר לביצוע פעולות חיפושים משותפות לשותפויות וישראמקו
במסגרת שטח רישיונות /331אוהד ו/332-שמשון .במסגרת הבקשה טענו השותפויות כי פעילות
החיפושים המשותפת אינה מהווה הסדר כובל כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח –  1988וכי
הבקשה מוגשת לשם הזהירות בלבד ובשל החלטת הממונה בעניין מתן ומיכל .נכון למועד הדוח
התקופתי טרם התקבלה החלטת הממונה בבקשה.
10.25

הסכמים מהותיים
דלק אנרגיה התקשרה בהסכמים מהותיים אשר היו בתוקף במהלך תקופת הדוח כמפורט להלן:

 10.25.1הסכמי מכירת גז טבעי לחברת החשמל:
א.

ביום  25.6.02נחתם בין השותפים בפרוייקט ים תטיס )בסעיף זה" :המוכרים"( מצד אחד לבין חברת
החשמל לישראל בע"מ )בסעיף זה" :חברת החשמל" או "הקונה"( מצד שני ,הסכם לאספקת גז טבעי
לחברת החשמל.

ב.

תקופת ההסכם הינה עד  1.7.2014או מועד בו סיפקו המוכרים לקונה כמות גז מצטברת השווה ל643-
מליון ) 1MMBTUכ) (18BCM -להלן" :הכמות החוזית הכוללת"( ,לפי המוקדם.

ג.

הקונה או המוכרים רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מראש ובכתב של  30יום לפחות ,במקרה בו
הצד השני )ובנוגע למוכרים גם אם רק חלק מהם( יבצע פעולת חדלות פירעון )כהגדרתה בהסכם( שסביר
כי תהיה לה השפעה לרעה על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם .הקונה והמוכרים הסכימו שלא
לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את ההסכם בהתאם לכל דין ,אלא בקשר להפרות
משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של  90יום לצד המפר
)אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכם( לתיקון ההפרה.

ד.

נקבע כי מבלי לגרוע מהתחייבויות המוכרים בהסכם ביחס לשמירת רזרבות ,המוכרים לא יהיו
מוגבלים למקורות כלשהם של גז טבעי )בין מישראל ובין מייבוא( לשם אספקת גז לקונה בהתאם
להסכם.

ה.

המוכרים יגרמו לכך ,כי בכל עת במהלך תקופת ההסכם יהיו להם יתרות רזרבה )(Remaining Reserves
במאגרים בשיעור  130%מיתרת הכמות החוזית הכוללת שנותרה ) .(Remaining TCQבהסכם נקבעו
הוראות לדיווח ופיקוח על יתרת הרזרבה וכן לעניין התאמת הוראות מסוימות של ההסכם במקרה
והמוכרים אינם עומדים ביתרות רזרבה בהיקף הנדרש.

ו.

בהסכם נקבעה כמות חוזית שנתית של גז המשתנה על פני תקופת ההסכם ,בין היתר ,לפי קצב השלמת
מערכת ההולכה וחיבורה לתחנות הכוח של הקונה באופן המאפשר מסירה של גז בתחנות כוח אלו
)להלן בסעיף זה" :הכמות החוזית השנתית"(.

1
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ז.

אספקת הגז על פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מינימלית ומקסימלית לשעה ,בהתאם
למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם.

ח.

כמות מינימלית לחיוב ) :(Minimum Bill Quantityבהסכם נקבעה כמות גז שנתית מינימלית לחיוב )
 (Minimum Bill Quantityבשיעור  80%מהכמות החוזית השנתית )כפוף להתאמות( אשר עבורה
התחייבה הקונה לשלם גם אם לא צרכה את הכמות הנ"ל בכפוף להוראות ההסכם )להלן" :הכמות
המינימלית לחיוב"( ,וכן הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות
של כח עליון או של אי אספקה על ידי המוכרים .עוד קובע ההסכם מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות
עודפות שנצרכו על ידי הקונה בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת חברת חשמל לרכישת כמות
מינימלית כאמור לעיל בשנים הבאות .כמו כן ,נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לחברת החשמל
לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימלית
לחיוב.

ט.

ההיקף הכספי של ההסכם :להערכת הקבוצה ,התקבולים הכוללים נטו )בניכוי תמלוגים למדינה
ולצדדים שלישיים לרבות בעלי ענין ודלק אנרגיה( ,שינבעו לשותפות דלק קידוחים ,לשותפות אבנר
ולדלק השקעות ממועד תחילת ההפקה עבור חלקן בלבד ,מוערך בכ 330 -מליון דולר ,בכ 300 -מליון
דולר ובכ 63 -מליון דולר )בהתאמה( וזאת בהתבסס על הסכמי גידור שביצעו השותפויות ודלק השקעות
)ראו ס"ק י להלן( .כמו כן ,לדלק אנרגיה ולדלק השקעות הכנסות ישירות הנובעות מתמלוג העל
המשולם על ידי שותפות דלק קידוחים )ראו סעיף  10.25.7להלן(.
אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד :הערכת הקבוצה כאמור לעיל ,הינה מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על
הערכותיה לגבי צריכת הגז העתידית של חברת חשמל בהתבסס על חוות דעת מקצועיות שקיבלו
השותפים הכללים בשותפויות המוגבלות .ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז
על ידי חברת חשמל תהיה נמוכה מהתחזיות הנ"ל.

י.

מחיר הגז על פי החוזה נקבע בדולר ארה"ב ליחידת אנרגיה ) ,(BTUוהוא צמוד לסל של דלקים ולמדד
היצרנים האמריקאי  ((Producer Price Indexלפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר מקסימלי ומינימלי.
בהקשר זה יצוין כי השותפויות ודלק השקעות התקשרו בהסכמי גידור וקיבעו בפועל לאחר חתימת
ההסכם עם חברת חשמל את המחיר בגין כמויות הגז הצפויות להימכר לפי ההסכם עם חברת חשמל
למחיר של כ $2.47 -למיליון .BTU

יא.

איכות הגז :הגז הטבעי המיועד למסירה בהתאם להסכם צריך להיות בנקודת המסירה בהתאם
לספציפיקציות הקבועות בהסכם ובהתאם לדרישת חברת ההולכה כפי שתאושר ע"י הרשויות
המתאימות מעת לעת .לקונה זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן .כל מחלוקת בין
הצדדים ,הנוגעת לאיכות הגז תופנה )לבקשת צד כלשהו( למומחה לשם הכרעה.

יב.

הפרה ופיצויים :על פי ההסכם ,אם המוכרים לא יספקו בשעה כלשהי את כמויות הגז שהוזמנו על ידי
הקונה בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על פי
ההסכם ,אזי יפצו המוכרים את הקונה בפיצוי בדרך של אספקת גז בחודש העוקב במחיר מופחת בכמות
שלא סופקה תוך הפרת הוראות ההסכם .כמו כן ,קובע ההסכם הפרות מיוחדות של כל אחד מהצדדים
שבגינן ישולמו פיצויים בשיעורים גבוהים )ובכלל זה פיצויים כספיים( .בהסכם נקבעו גבולות לאחריות
כל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם.

יג.

בטחונות וערבויות :בהסכם נקבעו בטחונות שעל כל אחד מהמוכרים לספק ולקיים לטובת הקונה
להבטחת התחייבויותיו על פי החוזה ,הכל במועדים ,בתנאים ובסכומים הקבועים בהסכם .חלקן של
שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר בביטחונות הנ"ל הינו בסך  7.65מליון דולר ו 6.9 -מליון דולר
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)בהתאמה( עד ליום  15.3.2006ו 12.75 -מליון דולר ו 11.5 -מליון דולר )בהתאמה( החל מיום .15.3.2006
הביטחונות הנ"ל הועמדו על ידי השותפויות בדרך של ערבויות בנקאיות.
יד.

יחסים בין המוכרים ומתאם של המוכרים :המוכרים פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר,
מתקני המוכרים והפקת הגז ,הובלתו ואספקתו בהתאם להסכם .יחד עם זאת ,הוצהר על ידי הקונה ,כי
אף הוראה מההסכם לא תיחשב כיוצרת אחריות הדדית בין המוכרים וכל מוכר יהא אחראי כלפי
הקונה אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם .על אף שהקונה רשאית
להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתומצא למתאם של המוכרים ,הכמות שתיחשב כמוזמנת
מכל מוכר תהא חלקו של כל מוכר מהכמות המוזמנת הכוללת.

טו.

ביום  15.8.2006התקשרו המוכרים בתוספת להסכם לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי )להלן:
"התוספת להסכם"( .בהתאם לתוספת להסכם נתנו המוכרים לחברת החשמל אופציה לרכישת כמויות
נוספות של גז טבעי וזאת בעיקר לצורך מתן מענה לדרישות אספקת גז בשעות צריכת השיא של חברת
החשמל .האופציה האמורה עומדת בתוקפה עד לתום שנת  2007והיא מתייחסת לכמויות נוספות של גז
שנרכשו החל מיולי  .2006מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוה משמעותית מהמחיר
בו רוכשת חברת החשמל גז טבעי בהתאם להסכם הקיים.

 10.25.2הסכם למכירת גז טבעי לבתי זיקוק לנפט בע"מ:1
ביום  3.9.2004נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין בתי זיקוק נפט בע"מ )"בזן"(
לאספקת גז לבית הזיקוק של בזן באשדוד .בהתאם להסכם ,הכמות החוזית הכוללת שקבוצת ים תטיס
מחויבת לספק לבזן הינה כ .1.3 BCM -תקופת החוזה נקבעה ל 10-שנים מתום תקופת ההרצה שנקבעה
בחוזה או עד אשר בזן תצרוך את הכמות החוזית הכוללת ,לפי המוקדם מביניהם .בזן התחייבה לרכוש
או לשלם ) (Take or Payבגין כמות שנתית מינימלית של גז .ההיקף הכספי הכולל של ההסכם )עבור כל
השותפים בפרויקט ים תטיס( מוערך בכ 120 -מליון דולר.
אספקת הגז לבזן החלה בחודש נובמבר .2005
 10.25.3הסכם למכירת גז טבעי לדלק אשקלון:
בחודש אוגוסט  2005נחתם ואושר הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין דלק אשקלון אשר הינה
חברה בשליטת קבוצת דלק ,לאספקת גז לתחנת הכוח של דלק אשקלון הסמוכה למתקן התפלת מי-ים
באשקלון .אספקת הגז על פי ההסכם תחל עם הגעת גז טבעי לתחנת הכוח של דלק אשקלון ,בהתאם
לתנאים שנקבעו בהסכם ,ותסתיים במוקדם מבין חלוף  15שנים מתום תקופת ההרצה של תחנת הכוח,
או ה 30-ביוני  .2022כמות הגז השנתית אשר תרכש על ידי דלק אשקלון הינה כ .BCM 0.12 -ההיקף
הכספי הכולל של ההסכם )עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס( מוערך בכ 160 -מליון דולר.
אספקת הגז בהתאם להסכם זה צפויה להתחיל במהלך הרבעון השני של שנת .2007
 10.25.4הסכם למכירת גז טבעי למפעלי נייר חדרה:
ביום  29.7.2005נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין מפעלי נייר אמריקאיים ישראלים
בע"מ )להלן :מפעלי נייר חדרה"( לאספקת גז טבעי למפעלי נייר חדרה .אספקת הגז על פי ההסכם תחל
עם השלמת צנרת ההולכה והמתקנים הנדרשים ותסתיים במוקדם מבין חמש שנים מיום תחילת
זרימת הגז או השלמת רכישת כמות של  BCM 0.43אך לא לאחר .1.7.2011

1

בעקבות פיצול בז"ן חוזה זה נמצא בהליכי הסבה לבית זיקוק לנפט אשדוד בע"מ.
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נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחיר המזוט עם מרכיב הנחה וכוללת מחיר רצפה ומחר
תיקרה .מפעלי נייר חדרה התחייבה לרכוש או לשלם ) (take or payבגין כמות שנתית מינימלית של גז
בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
ההיקף הכספי הכולל של ההסכם )עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס( מוערך בכ 40 -מליון דולר.
ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר המזוט והיקף קצב צריכת הגז.
אספקת הגז בהתאם להסכם זה צפויה להתחיל במחצית השנייה של שנת .2007
 10.25.5הסכם תפעול משותף בפרויקט ים תטיס )ראו סעיף  10.2.6לעיל(.
 10.25.6הסכמים לקבלת מימון לפרויקט ים תטיס )ראו סעיף  10.20לעיל(.
 10.25.7הסכמים לגבי תשלום תמלוגים לחברה:
תמלוגים המתקבלים משותפות דלק קידוחים
בין דלק אנרגיה ודלק ישראל )להלן בס"ק זה" :המעבירות"( לבין השותף הכללי בשותפות דלק
קידוחים ,בשם השותפות ,נחתם בשנת  1993הסכם העברת זכויות .זכותה של דלק ישראל הועברה ביום
 30במרץ  2000לדלק השקעות ,במסגרת רה ארגון בקבוצת דלק.
על-פי ההסכם ,שותפות דלק קידוחים התחייבה לשלם למעבירות תמלוגים בשעורים המפורטים להלן
מכל חלקה של שותפות דלק קידוחים בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו
מנכסי הנפט ,שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות דלק קידוחים אינטרס )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג,
אך לאחר הפחתת הנפט ,אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה( .אלו שעורי התמלוגים :עד מועד החזר
ההשקעה של שותפות דלק קידוחים ,ישולמו תמלוגים בשיעור  5%מנכסי נפט ביבשה ו 3%-מנכסי נפט
בים ,ולאחר מועד ההחזר  -מנכסי נפט ביבשה  15% -ובים .13% -
להערכת דלק אנרגיה התמלוגים יעלו משיעור של  3%לשיעור של  13%ברבעון השלישי של שנת .2007
 10.25.8הסכם השותפות המוגבלת של דלק קידוחים ואבנר :חברת דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ ואבנר נפט
וגז בע"מ הינם צד ,כשותפים כלליים ,להסכמי השותפויות המוגבלות של שותפות דלק קידוחים
ושותפות אבנר )לפי הענין( .מרבית ההוראות בהסכם השותפות המוגבלת של דלק קידוחים ואבנר
דומות בעיקרן .להלן תאור תמציתי של עיקרי ההוראות של ההסכמים הנ"ל )בסעיף זה" :הסכם
השותפות המוגבלת"(:
א.

הסכם השותפות המוגבלת נחתם בין שותף כללי מצד אחד לבין שותף מוגבל )ונאמן( מצד שני.

ב.

מטרות השותפויות הינה להשתתף בפעולות חיפושי נפט ו/או גז באיזורים גיאוגרפים שהוגדרו בהסכם
השותפות המוגבלת.

ג.

עיקר הוצאותיהן של השותפויות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה
)כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט( התשמ"ט-
.1988

ד.

השותף הכללי בכל שותפות זכאי ל 0.01%-מההכנסות ונושא ב 0.01%-מההוצאות וההפסדים של
השותפות המוגבלת וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת אשר עקב ההגבלה על אחריות
השותף המוגבל ,לא ישא בהם השותף המוגבל.

ה.

בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת ,השותף הכללי ינהל את כל עסקי וענייני השותפות
המוגבלת לפי שיקול דעתו וכמיטב יכולתו ויעשה את מירב המאמצים על מנת לבצע את מטרות
השותפות המוגבלת כאמור בהסכם השותפות המוגבלת .בכל שותפות מונה מפקח אשר ניתנו לו
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סמכויות פיקוח מסויימות שנועדו להגן על האינטרסים של בעלי היחידות בשותפויות .השותף הכללי
זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך  40,000דולר וכן להחזר הוצאות ישירות מסויימות שהותרו בהסכם
השותפות המוגבלת.
ו.

בהסכם השותפות המוגבלת נקבע כי כל הרווחים של השותפויות המוגבלות ,הראויים לחלוקה ,על ידי
השותפות על פי דין ,כרווחים ,בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים( הדרושים
לשותפות יחולקו לשותפים ,בהתאם לזכויותיהם באופן שנקבע בהסכם השותפות המוגבלת.

ז.

השותף הכללי ו/או עובדיו ו/או מנהליו לא יהיו אחראים כלפי השותפות המוגבלת או כלפי השותף
המוגבל על כל מעשה ,לרבות גם מחדל ,שנעשו בשם השותפות המוגבלת על פי הסמכויות שהוענקו
לשותף הכללי בהסכם השותפות המוגבלת או על פיו או על פי דין ,אלא אם כן המעשים כאמור נעשו
בתרמית או בזדון או מהווים רשלנות רבתי .לענין זה גם נקבעו בהסכם השותפות המוגבלת הוראות
לענין שיפוי וביטוח השותף הכללי.

ח.

תקופת קיום השותפות המוגבלת הינה כל עוד יהיה לשותפות המוגבלת ,במישרין או בעקיפין נכס נפט
בר-תוקף או זכויות בו או בנפט או גז שיופקו .השותפות המוגבלת תסתיים לפני התאריכים האמורים
אם תפורק קודם לכן לפי הוראות הסכם השותפות המוגבלת או על פי דין או בהסכמת השותפים.
יצוין כי בהסכם השותפות המוגבלת של שותפות אבנר נקבע כי השותף הכללי יהיה זכאי לשמש כמפעיל
בפעולות חיפושי נפט בשטחים שבהם יש לשותפות המוגבלת אינטרס ויהיה זכאי להתמנות כמפעיל
בשטחים שבהם יהיה לה אינטרס בעתיד.
בנוסף ,בהסכם השותפות המוגבלת של שותפות אבנר נקבעה הזכות לתמלוגים בשיעור של  6%מכל
חלקה של שותפות אבנר בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ,שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט,
שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אבנר אינטרס )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג ,אך לאחר הפחתת
הנפט ,אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה( דלק השקעות זכאית ל 1%-מתוך ה 6%-האמורים.

 10.25.9הסכמי וייטנאם
בקשר עם כל אחד מהבלוקים השונים בוייטנאם נחתם ) Production Sharing Contractלהלן בסעיף זה:
" .("PSCב PSC -נקבעו התנאים לביצוע חיפושי הנפט בשטח הפרוייקט ,בין היתר נקבע בו :תוקף
ההסכם ,שטח הפרוייקט ,תכנית עבודה לפרוייקט ,תמלוגים לשלם לפי קצב ההפקה בפרוייקט ,שיעורי
המס ,בונוסים לשלם לפי שלבי פיתוח שונים בפרוייקט וזכותה של פטרו וייטנאם לרכוש 15%
מהזכויות בפרוייקט כנגד החזר הוצאות במקרה של תגלית מסחרית .תקופת ההסכם נקבעה לפי
התקדמות בשלבי עבודה כאשר התקופה הכוללת תסתיים בשנת  .2030יצוין כי בנוסף ,ל PSC-חתמו
השותפים בפרויקט וייטנאם על הסכם תפעול משותף בנסוח המקובל בענף חיפושי הנפט.
בהתאם ל PSC-משולמים תמלוגים הנקבעים בהתאם למדרגות קבועות לפי קצב ההפקה היומי
הממוצע .תמלוגים בגין הפקת נפט נעים בטווח של מ 4%-בתפוקה יומית ממוצעת של עד  20,000חביות
ומגיעים עד ל 20%-בתפוקה יומית ממוצעת של מעל  150,000חביות נפט ביום .תמלוגים בגין הפקת גז
טבעי נעים בטווח של מ 0%-בתפוקה יומית ממוצעת של עד  5מיליון מטר מעוקב ומגיעים עד ל6%-
בתפוקה יומית ממוצעת של למעלה מ 10-מיליון מטר מעוקב.
כמו כן ,בהתאם ל PSC-נעשית הבחנה בין חלק מהתפוקה המיועד לכיסוי החזר הוצאות )הן השקעות
הוניות והן השקעות שוטפות( ) (Cost Oilבשיעור של  ,70%לבין חלק המיועד לחלוקה כרווח לשותפים
) (Profit Oilבשיעור של .130%

1

השיעורים דלעיל הינם בהתאם לתיקון ה PSC-הנמצא בשלבי חתימה ,בהתאם להסכם הקיים ה Cost Oil-במקרה של תגלית גז
הוא  70%אך במקרה של תגלית נפט הוא .35%
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בהתאם ל PSC-התפוקה המסווגת כ Profit Oil -מתחלקת בין פטרו וייטנאם לבין בעלי הזכויות
בפרוייקט )לרבות פטרו וייטנאם לאחר מימוש האופציה( בהתאם למדרגות קבועות לפי קצב ההפקה
היומי הממוצע .החלק המשולם לבעלי הזכויות בפרוייקט נע בטווח שבין  82.5%בתפוקה יומית
ממוצעת של עד  15,000חביות ויורד בהדרגה עד ל 40% -כאשר התפוקה היומית הממוצעת היא מעל
 150,000חביות .1ביחס לגז טבעי השיעור זהה והכמויות נקבעות ביחס המרה של כל חבית נפט ל6,000-
רגל מעוקב.
כמו כן נקבע ב PSC-שיעורי המס שיחולו לרבות מס הכנסה ,מע"מ ,מיסי יצוא וכיוצא באלה וכן נקבעו
בונוסים המשתלמים בהתאם לשיעור התפוקה.
 10.25.10הסכם גינאה ביסאו
ביום  8.2.2007חתמו דלק בינ"ל ופרימייר אפריקה על הסכם להעברת זכויות בזכיונות  Esperancaו-
 Sinapaשבמערב אפריקה )להלן" :הזכיונות"( .על פי ההסכם פרימייר אפריקה העבירה לדלק בינ"ל
) 11.43%מתוך  (100%מזכויותיה בזכיונות .בהתאם להסכם ,דלק אנרגיה בינ"ל לוקחת על עצמה את
הוראות ה Agreement for Joint Venture Participation -בשני הזכיונות כפי שיעודכנו על ידי חברת הנפט
הלאומית של גיניאה ביסאו ,פטרוגווין ,מעת לעת )להלן" :ה .("AJVP-ב AJVP-קבועים התנאים
לביצוע פעולות בשטחי הזכיונות ,בין היתר נקבע בו :שטח הרשיונות ,תכנית עבודה ,חלוקת הזכויות,
הקמת ועדת ניהול שישב בה נציג של פטרוגווין ושיתקבלו בה החלטות ברוב של  ,51%תקציב ביצוע,
תשלומי בונוס ותמלוגים המגיעים לפטרוגוין במספר נקודות ביצוע בפרוייקט ,שיעור מס הכנסה על
הכנסות בפרוייקט והוראות בעניין אחריות וביטוח .בהסכם הוקנו לפטרוגווין  30%מהזכויות בפרוייקט
כנגד החזר הוצאות במקרה של תגלית מסחרית .יצוין כי בנוסף להסכמי ה AJVP-חתמו השותפים
בפרויקט בגינאה ביסאו על הסכם תפעול משותף בנוסח המקובל בענף חיפושי הנפט.
בהתאם להסכם משולמים תמלוגים בהתאם לקצב ההפקה היומי הממוצע בטווח של  5%בתפוקה
יומית ממוצעת של עד  10,000חביות ובהדרגה מגיעים עד ל 12.5%-בתפוקה יומית ממוצעת של מעל
 20,000חביות נפט ביום .במקרה של הפקת גז טבעי אחוז התמלוגים יהיה קבוע בשיעור של  5%בכל
כמות הפקה.
10.26

1

הליכים משפטיים
ביום  1.5.2003התקבלה במשרדי שותפות אבנר בקשה לאישור תביעה נגזרת )להלן :בס"ק זה:
"הבקשה"( ביחד עם תביעה נגזרת )להלן" :התביעה"( שהוגשה על ידי בעלת מניות בחברת כהן פיתוח
ומבני תעשיה בע"מ )להלן" :כהן פיתוח"( כנגד שותפות אבנר ,אבנר נפט וגז בע"מ ודירקטורים בכהן
פיתוח .התביעה עניינה בטענות התובעת כי זכותה של כהן פיתוח לקבל תמלוגים מהפקתם וניצולם של
נכסי נפט ע"י שותפות אבנר נפגעה כביכול בשל כך שהשותפות המוגבלת העבירה זכויות נפט בנכסי נפט
ימיים לצדדים שלישיים מבלי שדאגה לכך שמקבלי הזכויות יקבלו על עצמם את ההתחייבויות לשלם
לכהן פיתוח תמלוגים מן התפוקות שיפיקו בגין אותם נכסי נפט .בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה
את הבקשה ,בין השאר מהטעם שהיא הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים .בדיון שהתקיים
ביום  1.11.2006בבית המשפט העליון בערעור שהוגש על החלטת ביהמ"ש המחוזי לדחות את הבקשה
קבע בית המשפט העליון כי הדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת ששאלת תום הלב ושאלת נפקות
התצהיר שצורף לבקשה יידונו לגופן .בית המשפט העליון קבע כי אם לא יקבל בית המשפט את בקשת
שותפות אבנר ויתר הנתבעים ,לדחיית הבקשה על הסף ,ישמרו כל טענותיהם .עוד קבע בית המשפט

השיעורים דלעיל הינם בהתאם לתיקון ה PSC-הנמצא בשלבי חתימה ,בהתאם להסכם הקיים החלוקה היא בשיעורים שונים
במעט.
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העליון כי הפקדון שהופקד בבית המשפט העליון במסגרת הדיון בערעור יועבר לבית המשפט המחוזי על
מנת שישמש לפרעון ההוצאות שם ,אם אלה יפסקו.
10.27

יעדים ואסטרטגיה עסקית
דלק אנרגיה פועלת לבחינה ואיתור הזדמנויות להשקעה בפרוייקטים בעולם ,וזאת במטרה להרחיב את
פעילותה בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי .פעילות זו הינה חלק מאסטרטגיה ,אותה
מיישמת דלק אנרגיה ,ליצירת ערך באמצעות בניית פורטפוליו בינלאומי ,מגוון ומאוזן הכולל השקעות
בנכסי נפט ו/או גז טבעי הצפויים להניב ערך בטווח הבינוני והארוך והמשלב פרוייקטים של
אקספלורציה בסיכון נמוך ופרוייקטים של פיתוח עם פרוייקטים אקספלורטיביים העשויים להיות
משמעותיים לדלק אנרגיה .לצורך כך מתמקדת דלק אנרגיה באופן גיאוגרפי באיזורי פעילות מועדפים,
תוך שיתוף פעולה עם שותפים בעלי ניסיון באותם איזורים ותוך שימור על מובילותה ,ניסיונה הרב
ויכולתה המקצועית בתחום בישראל .לצורך השגת מטרותיה פועלת דלק אנרגיה לפיתוח יכולותיה
המקצועיות ,לרבות יכולות תפעול עצמאיות ויצירת מערכי ניהול ובקרה אשר יאפשרו את הרחבת
הפעילות בישראל ובעולם.

10.28

כיסוי ביטוחי
בכל פרוייקט קידוח בו שותפה דלק אנרגיה ,מחזיקה דלק אנרגיה ,כמקובל בענף ,ביטוח רכוש מסוג
השתלטות מחדש על באר שיצאה מכלל שליטה כולל הוצאות קידוח מחדש ) (Control of Wellוכן
ביטוחי חבויות בגין נזק שנגרם לצד ג' ו/או לעובדים.
בנוסף לאמור לעיל ,לדלק אנרגיה ביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים שנרכשת על ידי קבוצת דלק עבור החברות בקבוצה.

10.29

גורמי סיכון
חיפושי נפט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגז ,כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של
סיכון כספי ,בעיקר מהטעמים המפורטים להלן .הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות
חיפושי נפט והפקה בים.

 10.29.1תנודתיות בשער הדולר :לדלק אנרגיה חשיפה לשינויים בשער הדולר .הכנסות השותפויות המוגבלות על
פי הסכמים קיימים למכירת גז טבעי )והסכם גידור בגין ההסכם עם חברת חשמל( הינם בדולרים
ולפיכך ירידה בשער הדולר תגרום לירידה בהכנסותיהן השקליות של דלק אנרגיה והשותפויות
המוגבלות .יצויין כי גם עיקר הוצאותיה של דלק אנרגיה הן בדולר ארה"ב ,עם זאת ,מימון דלק אנרגיה
הינו שקלי ביסודו.
 10.29.2תלות במחירי הדלקים בעולם :המחירים המשולמים ע"י הצרכנים עבור הגז שבמאגרים אשר
השותפויות שותפות בהם נגזרים ,בין היתר ,ממחירי מקורות האנרגיה החליפיים לגז ,כגון נפט ופחם.
תנודות במחירי הדלקים החליפיים עלולות להשפיע גם על המחירים אותם תוכל דלק אנרגיה לקבל
מלקוחותיה בגין הגז שימכר על ידי השותפויות ו/או להשפיע על כדאיות הפקה ממאגרים חדשים
שיתגלו )ככל שיתגלו( על ידי דלק אנרגיה ו/או החברות שבאחזקתה.
 10.29.3תחרות באספקת גז :על פי הידוע לדלק אנרגיה ,במועד הדוח קיימים שני מתחרים עיקריים בקשר
לאספקת גז למשק הישראלי )ראו סעיף  10.14לעיל( .לאור ההיקף הקטן יחסית של משק הגז הישראלי,
תחרות זו עלולה לגרום לירידת מחירים וכתוצאה מכך לפגוע ביכולת השותפויות המוגבלות לשווק את
רזרבות הגז שנתגלו על ידן או שיתגלו על ידן בעתיד .גם במסגרת חיפושי נפט בוייטנאם ובמערב
אפריקה עלולה דלק אנרגיה ,ככל שתהיה תגלית של גז טבעי ,להתמודד על אספקת גז למשק המקומי
של וייטנאם ומערב אפריקה ,לפי העניין ,עם ספקי גז נוספים.
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 10.29.4אי ודאות בקשר להקמת מערכת ההולכה הארצית :יכולתם של השותפים בפרויקט ים תטיס לספק את
הגז שברשותם לצרכנים פוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז המסופקות לחברת החשמל
מותנה ,בין היתר ,בהסדרת נושא הקמת מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז .במועד הדוח
התקופתי ,קיימת אי ודאות בקשר למועד ההשלמה של המערכת.
 10.29.5ביטוח :על אף שדלק אנרגיה מבוטחת לכיסוי נזקים אשר עלולים להגרם בקשר לפרויקטים בהם היא
פועלת ,לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות ,ותקבולי הביטוח לפיכך לא בהכרח יכסו את כל
ההפסדים האפשריים .כמו כן ,אין כל ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד
בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.
 10.29.6סיכוני תפעול :פעולות חיפושי נפט וגז והפקתם נתונות לסיכונים כגון התפרצות בלתי מבוקרת מבור
הקידוח ,התפוצצות ,התמוטטות בור הקידוח והתלקחות ,אשר כל אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק
של בארות נפט או גז ,מתקני הפקה ,ציוד חיפושים ,גוף ורכוש .סיכון נוסף אפשרי הוא תפיסתם של
כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות .במידה ויקרו
אירועים כאמור בים עלולות התוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר .כמו
כן קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של
גז .אין כל בטחון שיושגו כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים הללו וכי הכיסוי שינתן על ידי
פוליסות הביטוח שיושגו יהיה מספיק.
 10.29.7תלות בקבלנים ,ציוד ושירותים מקצועיים :כיום אין בישראל קבלנים לביצוע קידוחים וסקרים
סיסמיים מהסוג שמבצעות השותפויות המוגבלות בים ולפיכך מתקשרות השותפויות עם קבלנים
מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור .זאת ועוד ,מספר האסדות וכלי השיט האחרים המסוגלים לקדוח
בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו קטן בהשוואה לביקוש הגדול הקיים כיום ואין כל בטחון כי ימצא
כלי שיט מתאים לביצוע הקידוחים במועדים שיקבעו להם .עקב כך עשויות פעילויות חיפושי הנפט בים
)בישראל ובחו"ל( להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים משמעותיים בלוח
הזמנים שיקבע לביצוע העבודות ,או כל חלק מהן .התקשרות עם קבלנים זרים לביצוע פעולות חפושי
הנפט ,הפיתוח וההפקה בים )לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים( עלולה להיתקל בקשיים
עקב מצבה הפוליטי והבטחוני של מדינת-ישראל.
 10.29.8סיכוני אקספלורציה :חיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדויק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון
כספי היות ובמקרה של כישלון באקספלורציה עלולים כל כספי ההשקעה לרדת לטמיון .האמצעים
והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום ,הצורה ,המאפיינים
או הגודל של מאגרי נפט או גז ,ולפיכך קביעת יעדי החיפושים וההערכות לגבי גודל מאגרים קיימים
ורזרבות הגז המוכחות בהם עשויים להתבסס במידה רבה על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות
שלא הוכחו .מובן שלא ניתן להבטיח כי יתגלו כתוצאה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה
שיהיו ניתנים להפקה ולניצול מסחריים .יתר על כן ,קיים חוסר מידע גיאולוגי וגיאופיזי ישיר לגבי חלק
מהאזורים הימיים של נכסי הנפט של השותפות המוגבלת ,וזאת ,בין היתר ,בשל מיעוט הקידוחים
שבוצעו בים ומיעוט האינפורמציה שניתן לקבל מהם .בנוסף ,בהתאם לאמור לעיל ,יתכנו אף שינויים
מעת לעת בהערכות בדבר היקף רזרבות הגז המוכחות במאגרים .אומדן רזרבות הגז המוכחות
והמפותחות אשר כיום הינן בשדה הגז "מרי" בלבד ,משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים בדוחות
הכספיים של השותפויות המוגבלות .הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות
ומפותחות נעשית בשיטת האזילה ,דהיינו בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על
פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על פי הערכות.
כמות הגז המוערכת במאגרים המפיקים גז בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה ,בין היתר ,על פי חוות
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דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז .הערכה של רזרבות הגז המוכחות
והמפותחות על פי העקרונות הנ"ל הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים
להיות שונות באופן מהותי .לאור המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים המתוארים
לעיל ,השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפויות המוגבלות ודלק אנרגיה.
 10.29.9עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים :עלויות משוערות ולוחות זמנים
משוערים של ביצוע פעולות חיפושים מבוססות על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות
ניכרות .תכניות החיפושים עשויות להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך
ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות.
תקלות תוך כדי פעולות חיפוש ופיתוח וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך
הרבה מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה בהרבה
מהעלויות שתוכננו לפעולות אלה .כמו כן ,יתכן ופעולות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות
כספיות אשר לחברה לא יהיו אמצעים לכסותם .על פי הסכמי התפעול המשותפים ,אי תשלום במועד
של חלקה של דלק אנרגיה בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא
לאבדן הזכויות בנכס הנפט אשר הסכם התפעול חל עליו .במצב בו צדדים אחרים להסכם לא שילמו
סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי הפרת ההסכם ,עלולה דלק אנרגיה להתחייב בתשלום סכומים
העולים באופן ניכר על חלקה היחסי ,ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד  -תסתכן באובדן כל זכויותיה
בנכס)ים( .בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות  -הן
הצפויות והן הבלתי צפויות  -להביא לידי כך שדלק אנרגיה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות
ועקב כך תאבד את זכויותיה.
 10.29.10פיגור בתשלומים בפעולות משותפות :על פי הסכמים עם השותפים האחרים בנכסי הנפט ,צד להסכם
שאינו משלם במלואם את הסכומים המגיעים ממנו ,עלול ,על פי הוראות ההסכמים ,לאבד את זכויותיו
בנכסי הנפט שעליהם חל ההסכם ללא כל פיצוי.
 10.29.11תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים :ביצוע פעולות הפקה וחיפושים כפוף לקבלת אישורים מרשויות
שונות של המדינות בהן מתבצעת הפעילות .השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות
מעבר לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות ,או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות .מבלי
לגרוע מהאמור ,חלק מפעילותן של השותפויות המוגבלות ,כפוף לתיאום וקביעת לוח זמנים עם רשויות
הבטחון בישראל .תלות זו ברשויות הבטחון עשויה לשבש את תכניות השותפויות ביחס לפעולות אלה,
הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן מבחינת לוח הזמנים והעלויות של פעולות
אלה.
 10.29.12שינויים רגולטורים :החמרת הרגולציה ,בכל הקשור לזכויות החיפוש וההפקה של דלק אנרגיה,
התמלוגים ,המיסוי ,הקמת תשתית הולכה ,חיבור לתחנות הצורכות נפט וגז ועוד ,עלולה להשפיע לרעה
על עסקיה הקיימים של דלק אנרגיה וכן על כדאיות הביצוע של חיפושים נוספים.
 10.29.13תלות במזג אויר ובתנאי ים :תנאי ים סוערים ומזג אויר בלתי מתאים עלולים לגרום לדחיות בלוח
הזמנים שנקבע לתוכנית העבודה של הפרוייקטים בים ולהארכת משך ביצועה .דחיות כאלה עלולות
לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים מחייבים.
 10.29.14סיכוני מס :סוגיות המס הקשורות בפעילות השותפויות המוגבלות טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט
בישראל ,ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות
המשפטיות האמורות להכרעתם .כמו כן לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות ,אין אפשרות לצפות מה תהיה
עמדתם של שלטונות המס.
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 10.29.15התחייבויות בקשר עם מימון :פעילות דלק אנרגיה מומנה ברובה המכריע מהלוואות שהתקבלו מדלק
השקעות .במקרה של אי הארכת ההלוואות הנ"ל עלול להיווצר קושי בגיוס האמצעים הדרושים לצורך
פירעונן.
השותפויות המוגבלות התקשרו בהסכמי מימון כמפורט בסעיף  10.20לעיל .במסגרת הסכמי המימון
הנ"ל שיעבדו השותפויות המוגבלות זכויות שונות בפרויקט ים תטיס .אי עמידה של השותפויות
המוגבלות בהתחייבויות שנטלו על עצמן בקשר עם הסכמי המימון כאמור לעיל עשוי להוביל להעמדת
הסכומים המגיעים על פי הסכמי המימון לפירעון מיידי ,וכן למימוש הביטחונות שהועמדו על ידי
השותפויות המוגבלות.
 10.29.16תלות בלקוח עיקרי :חברת החשמל הינה צרכן הגז הטבעי הבודד הגדול ביותר בישראל וצרכן הגז
העיקרי של השותפויות .התשלומים המתקבלים מחברת חשמל על פי הסכם חברת חשמל מהווים כיום
את מקור ההכנסה העיקרי של השותפויות המוגבלות .אי עמידה של חברת החשמל בהתחייבויותיה
לשלם במועדם את התשלומים על פי ההסכם עמה עלול להוביל להפרה של הסכמי המימון וכפועל יוצא
העמדתו לפרעון מיידי .בנוסף ,תנאי הרשיון של חברת החשמל יסתיימו בשנת  .2007לא ניתן לצפות
אילו שינויים יחולו בתנאי הרשיון של חברת חשמל )ככל שהנ"ל יוארך( וכיצד שינויים אלה ישפיעו על
מצבה הכלכלי של חברת החשמל .יצוין עוד כי למדיניות הממשלה להגברת התחרות במשק החשמל על
ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים ,וכן כוונת הממשלה לפעול להפרטתה של חברת החשמל עלולות להביא
לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת החשמל וכפועל יוצא לפגוע ביכולתה לקיים את התחייבויותיה
בהתאם להסכם עמה .בהסכם עם חברת חשמל נקבעו מספר אירועי "כוח עליון" אשר בקרותם לא
תהיה חברת חשמל חייבת להמשיך לבצע תשלומים על פי ההסכם.
 10.29.17תלות במפעיל :דלק אנרגיה מסתמכת במידה מרובה על המפעילים בעיסקת ים תטיס ,בוייטנאם
ובגיניאה ביסאו ,גם לאור נסיונם של המפעילים הנ"ל וחוסר הנסיון היחסי של דלק אנרגיה ,וגם לאור
העובדה כי לחברה אין נציגות בוייטנאם ובגיניאה ביסאו.
 10.29.18פיתוח שדה במקרה של תגלית והעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה :תהליך קבלת ההחלטה אם יש
מקום לביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית ופעולות ביניים שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע
הפיתוח וההפקה המסחריים )אם יוחלט שיש להם מקום( עשויים להימשך תקופות ארוכות ולהיות
כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות .תגליות מסחריות נוספות יחייבו את דלק אנרגיה להשקיע סכומים
נוספים לצורך הפיתוח וההפקה מעבר לסכומים שבידיה כיום .סכומים אלה ,במיוחד במקרה של תגלית
בים ,הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול .אף
שבמקרה של תגלית עשוי להיות בידי דלק אנרגיה נכס בעל ערך ,אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה
יספיק על מנת שדלק אנרגיה תוכל להשיג אשראי לצורך הפתוח וההפקה .יצוין כי בשל חובת תשלום
התמלוגים למדינה בה מתבצע הפרוייקט ,לדלק אנרגיה ולאחרים ,אין ודאות שבכל מקרה של תגלית
שהינה תגלית שניתן להגדירה כתגלית מסחרית יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט והבאר והפקת
הנפט כדאיות מבחינה כלכלית .על כדאיות ההפקה יכולות להשפיע לרעה גם עליה משמעותית בהוצאות
ההפקה או ירידה משמעותית במחיר הנפט.
 10.29.19ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט :זכויות נפט ניתנות לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי
התחייבויות במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט אשר באי התקיימותם ,ניתן לבטל את זכות הנפט.
הארכת תוקפה של זכות נפט הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות ,הרשאיות לסרב להאריכה,
לצמצם את זכות הנפט ולהתנות תנאים נוספים .יכולת ניצול נכסי הנפט מותנית ,בין היתר ,בכך שתהיה
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אפשרות לממן את הפעולות השונות וכן בהימצאות ציוד וכח אדם מתאימים וזמינים שהעדרם יכול
למנוע או לצמצם את הארכת הזכות בנכס)ים( או להביא לפקיעתה.
 10.29.20גלישה של מאגרים :יתכן שמאגרי גז טבעי שנתגלו או יתגלו בתחום שטחים אשר לדלק אנרגיה יש בהם
זכויות "גולשים" )מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם אין לדלק
אנרגיה זכויות ,ולהיפך; וכן גם לתחומים שמחוץ למדף היבשת של מדינת ישראל .במקרה בו המאגר
גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם ,יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה
משותפת מהמאגר ,על מנת להגיע לניצול יעיל של המשאבים.
 10.29.21סיכון בטחוני – פוליטי :פעילות החיפושים של דלק אנרגיה בארץ ובעולם מתבצעת לעיתים באזורים
מבודדים )לב ים( ו/או במדינות בהן המשטר הפוליטי אינו יציב .עקב כך חשופה דלק אנרגיה לסיכונים
בטחונים ,בעיקר באיזור מתקני ים תטיס המצויים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזה כגון
פעולות טרור ,ולסיכונים פוליטים כגון הפיכות ושינויי משטר .החשיפה לסיכונים פוליטיים במדינות
בהם מתבצעים חיפושים עלולה להסב לדלק אנרגיה נזק בקרות אירוע פוליטי כגון מלחמה ,הפיכה או
משבר פיננסי.
בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים
מיוחדים לדלק אנרגיה( ,על פי השפעתם על תחום האנרגיה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק אנרגיה
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
סיכוני מקרו
תנודתיות בשער הדולר
תלות במחירי דלקים בעולם
סיכונים ענפיים
תחרות באספקת גז
אי ודאות בקשר להקמת
מערכת ההולכה הארצית
ביטוח
סיכוני תפעול
תלות בקבלנים
סיכוני אקספלורציה
עלויות ולוחות זמנים משוערים
בלבד
פיתוח שדה בתגלית
תלות בקבלת אישורי גורמים
חיצוניים
שינויים רגולטורים
תלות במזג אויר ובתנאי ים

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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סיכונים מיוחדים לדלק אנרגיה
סיכוני מס
התחייבויות בקשר עם מימון
תלות בלקוח עיקרי
תלות במפעיל
פיגור בתשלומים בפעולות
משותפות
העדר אמצעים לצורך פיתוח
והפקה והשתתפות בפעולות
ביטול או פקיעה של זכויות
ונכסי נפט
גלישה של מאגרים
סיכונים בטחונים  -פוליטים

X
X
X
X
X
X
X
X
X

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על תחום האנרגיה הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי
בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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.11

תחום הרכב
תחום הרכב בקבוצה מבוצע על ידי דלק מערכות רכב בע"מ ,באמצעות חברות ותאגידים אחרים
בבעלותה )דלק מערכות רכב בע"מ והתאגידים שבבעלותה יקראו להלן יחדיו" :דלק רכב"(.
דלק רכב עוסקת ,החל משנת  ,1994ביבוא והפצה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה בישראל,
והחל משנת  ,1999גם ביבוא והפצה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת פורד בישראל .כמו כן ,מפעילה
דלק רכב מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה
והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות "מאזדה" ו"פורד" ברחבי הארץ )לפרטים
ראה סעיפים  11.2.1ו 11.2.2 -להלן( .בנוסף ,לדלק רכב זכיון לשיווק ,הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי
חילוף מתוצרת לינקולן בישראל .נכון למועד הדו"ח לא מוכרת דלק רכב כלי רכב וחלקי חילוף כאמור.
בנוסף ,מחזיקה דלק רכב בכ 33.3% -מהון המניות המונפק של החזקות עד"ך בע"מ )לשעבר  -שגריר
שירותי גרירה בע"מ( )להלן" :החזקות עד"ך"( 1,אשר נכון למועד הדוח ,לאחר שבשנת  2005מכרה את
רוב פעילותה לפוינטר )מבית עדן טלקום( בע"מ מצויים בבעלותה נכסי מקרקעין ,מזומנים ושווי
מזומנים ונכסים נוספים.
דלק רכב הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ.

11.1

מידע כללי אודות תחום הפעילות

11.1.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
שוק הרכב בישראל נבדל ממרבית שווקי הרכב בעולם עקב בידודו הגיאוגרפי ומכסי היבוא הגבוהים
השוררים בשוק זה .רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית למדינות מערביות שונות ,כתוצאה מרמת חיים
נמוכה יחסית ,מחירי רכב גבוהים יחסית בשל מכסי היבוא הגבוהים ,תשתית כבישים נחותה וצפיפות
אוכלוסין גבוהה.
שוק הרכב בישראל כולל מספר רב יחסית של יבואני רכב )בהשוואה לענפים אחרים במשק( המייבאים
כלי רכב המיוצרים במקומות שונים בעולם ,אשר מרביתם מייבאים כשניים עד שלושה מותגים בלבד.
התפתחות שוק הרכב בישראל מאופיינת בתנודות הנובעות ,בין היתר ,משינויים בסביבה המקרו
כלכלית במשק.
להלן מספר מאפיינים ומגמות בשוק הרכב המשפיעים הן על פעילות דלק רכב והן על המתחרים בשוק
זה) :א( תלות גבוהה בספקים – הצלחתם העסקית של יבואני הרכב תלויה במיצובם העסקי והפיננסי
של יצרני כלי הרכב המיובאים על-ידם ,ובאסטרטגיית פעילותם בכל הקשור להשקת מוצרים חדשים,
מיצוב המותג בעולם ,מדיניות דגמים ,מדיניות מחירים ,ותמיכה שיווקית) .ב( שינויים בטעמי הצרכנים
– העדפת דגמים מסויימים על-ידי הצרכנים על בסיס יתרונות טכנולוגיים ,מחיר וסחירות בשוק
המשני) .ג( מכסים – בארץ קיימים מסי קניה ומכס על יבוא כלי רכב פרטיים בשיעור מצטבר של כ-
 100%ממחיר כלי הרכב .שיעורי המסים הנ"ל על יבוא כלי רכב הינם מהגבוהים בעולם .לשיעורי
מיסים כאמור השפעה על כח הקניה של כלי רכב חדשים ולפיכך עשויה להיות לכך השפעה על מכירות
דלק רכב .לתיאור הרפורמה במס הקנייה החלה על כלי רכב פרטיים ראה סעיף  11.14.2להלן) .ד(
מחירי הדלקים – למחירי הדלקים עשויה להיות השפעה על טעמי הצרכנים ועל היקף מכירות כלי הרכב

 1יצוין כי הפניקס מחזיקה אף היא בכ 33.3% -מהון המניות המונפק של החזקות עד"ך.
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בישראל .מחירי הדלקים אף עלולים להשפיע בטווח הארוך על סוג כלי הרכב הנמכרים בהתאם לסוג
הדלקים בהם נעשה שימוש )סולר ,גז או בנזין(.
11.1.2

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
ענף הרכב מושפע מדרישות חקיקה ותקינה המהוות גורם משמעותי העשוי להשפיע על ההיצע והביקוש
לכלי רכב בישראל.

א.

בשנת  1999החלה הממשלה בביצוע רפורמה בשוק הרכב בישראל .לשם כך הוקמה וועדה מטעם משרדי
האוצר והתחבורה במטרה להסיר חסמים ולצמצם את הריכוזיות בשוק הרכב בישראל ולפתוח את שוק
הרכב לתחרות .הוועדה המליצה על שורת צעדים שאומצה בחקיקה ,כאשר העיקרי שבהם היה ביטול
הדרישה החוקית לבלעדיות של יבואן רכב בישראל מאת היצרן .בחודש דצמבר  2003הוגש דוח נוסף
בנושא .על-פי הדוח האמור הומלץ לבטל את הדרישה לקיום קשר ישיר בין היבואן ליצרן הרכב,
ולאפשר התקשרות של יבואן מקביל עם סוכן מורשה )דילר( של יצרן הרכב תוך בניית מנגנון שיכלול
שורת צעדים לוודא קיום תקינה מתאימה ,התאמה טכנית של הרכב לישראל ,תחולת אחריות ,מתן
שירות ותמיכה ואספקת חלקי חילוף שוטפת ויכולת פיננסית של הסוכן המורשה כמפורט בדוח האמור
)להלן" :יבוא מקביל"( .לאחר פרסום הדוח ערכו חברי הוועדה שימוע בו ניתנה הזדמנות לצדדים
המעונינים להשמיע את דעתם על המלצות הוועדה ,כאשר בסיומו המליצו חברי הוועדה לערוך בדיקת
היתכנות של היבוא המקביל .למועד הדוח ,נערכות בדיקות היתכנות של היבוא המקביל ולא ברור האם
תגובש חקיקה בנושא ואם כן מה יהיה תוכנה והיקפה .דלק רכב מעריכה כי בתנאי השוק הקיימים אין
כדאיות כלכלית ליבוא מקביל למעט לגבי מכוניות יוקרה ומכוניות נישה .לאור העובדה כי כלי הרכב
שמייבאת דלק רכב לא משתייכים לפלחי שוק אלו ,צופה הנהלת דלק רכב כי ליבוא המקביל לא תהיה
השפעה מהותית על פעילותה .כמו כן ,על פי צו מוסכם מכח סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח 1988-שנכנס לתוקף ביום  ,24.4.2003הוטלו על יבואני הרכב מגבלות ואיסורים שמטרתם
מניעת הסדרים כובלים ופתיחת יבוא חלקי חילוף לתחרות .לפירוט נוסף אודות מגבלות על-פי דין
והסדרים חוקיים החלים בתחום יבוא כלי הרכב וחלקי החילוף ראה סעיף  11.15להלן.

ב.

בשנת  2005הוחל בביצוע רפורמה נוספת בשוק הרכב בישראל הנוגעת לשינויים במס הקניה המוטל על
כלי רכב .במסגרת הרפורמה הנ"ל החלו במהלך מדורג )רב שנתי( במיסוי רכב הכולל (1) :הפחתה
מדורגת בנטל המס על רכבים; ) (2הגברת התמרוץ להתקנת אביזרי בטיחות מעבר לאביזרי הבטיחות
הבסיסיים; ) (3הפחתת שיעורי המס על רכב פרטי והשוואתם לרכב מסחרי .במסגרת הרפורמה הנ"ל
יופחת מס הקניה האפקטיבי על רכב בכ 15% -על פני חמש שנים .על-פי משרד האוצר יש לצפות בסוף
התהליך להפחתה ממוצעת של  10%במחיר רכב פרטי שיצוייד באבזור מלא.

ג.

ביום  17בדצמבר  ,2006אישרה ועדת הכספים של הכנסת את עדכון קבוצות המחיר של כל כלי הרכב
בשיעור של  7%-5%יחסית לעדכון הקבוצות שנעשה בחודש מאי  .2006כתוצאה מעדכון קבוצות המחיר
עדכנו רוב יבואני הרכב את מחירי הרכב כלפי מטה.

ד.

בחודש ינואר  2007הודיע משרד האוצר על תכנית להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד .על פי התכנית,
שמותנית באישור ועדת הכספים של הכנסת ,שווי השימוש צפוי לעלות בהדרגה במהלך תקופה של
מספר שנים .אם וכאשר תאושר התכנית ויחל יישומה ,הדבר עשוי להשפיע בטווח הארוך על התפלגות
מכירות כלי הרכב בישראל ועל התפלגות מכירות דלק רכב בין לקוחות מוסדיים )בהם כלולות חברות
הליסינג( לבין לקוחות פרטיים .יודגש ,כי שוק הרכב לפני התרחבות ענף הליסינג היה זהה בגודלו לשוק
הנוכחי .להערכת דלק רכב ,השינוי לא ישפיע מהותית על פעילות דלק רכב .הערכת הנהלת דלק רכב
הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על ניתוח שוק הרכב ועל ניסיון העבר .מידע זה הינו מידע צופה פני
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עתיד המבוסס על ניתוח שוק הרכב ועל ניסיון העבר .מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש ,בין
היתר ,בשל שינויים בטעמי הצרכנים.
תקינה

ה.

מחלקת התקינה באגף הרכב במשרד התחבורה מגדירה מדי שנה את השינויים בדרישות החובה לסוגי
הרכב השונים לשנת הדגם הבאה תוך ציון התיקונים שנקבעו על-ידי התקינה האירופאית ובנוסף,
הדרישות המיוחדות למדינת ישראל .דרישות החובה הישראליות מתבססות על דרישות התקינה של
מדינות הקהילייה האירופאית ועל התקנים הפדרליים של ארה"ב .עיקרי התקינה עוסקים בזיהום
אויר ,בטיחות רכב נוסעים והולכי רגל .כלי רכב שאינו עומד בתקינה זו ,אינו מורשה ביבוא לישראל.
בשנת  2004הגדירה מחלקת התקינה במשרד התחבורה כי החל מ 1.1.2006-כלי רכב עד למשקל של
 3,500ק"ג שיובאו לישראל ,צריכים לעמוד בתקן זיהום אויר יורו  .4בהתאם לכך ,כלי הרכב שמיובאים
על ידי דלק רכב לישראל עומדים בתקן זה.
ו.

בהתאם לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,1961-כלי רכב לא יירשם ולא יינתן עליו רשיון ,אלא אם כן רשות
הרישוי בדקה ואישרה את אב הטיפוס של אותו סוג כלי רכב וכן אם הומצאה לרשות הרישוי תעודה
מאת מעבדה מוסמכת או כל תעודה אחרת לפי דרישתה ,לפיה כלי הרכב תואם את אב הטיפוס של
אותו סוג או דגם.

11.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
בשנים האחרונות חל שיפור בתנאי השוק עבור הצרכנים בשל שערי מטבע נוחים והפחתת מיסים.
בהמשך למגמת הגידול במסירות כלי הרכב שהיתה בשנים  2004ו ,2005-גם בשנת  2006חל גידול של כ-
 2.4%במסירות כלי רכב בשוק הישראלי שהסתכמו בכ 153,794-מסירות לעומת  150,215בשנת .12005
למרות שניתן היה לצפות לגידול משמעותי הרבה יותר נוכח השיפור בתנאי השוק ,הצמיחה בשנת 2006
היתה יחסית מזערית .להערכת הנהלת דלק רכב ,ההאטה במגמת הצמיחה נבעה מחוסר הוודאות
השוררת בענף הרכב מזה זמן רב עקב פרסומים באמצעי התקשורת בשנתיים האחרונות אשר חלקם אף
אינם מדוייקים בנוגע לרפורמות בתחום היבוא המקביל ,בנוגע להפחתת מיסים ולשווי השימוש ברכב
כאמור לעיל ובנוגע להורדת המחירים שבוצעה בתחילת שנת .2007
השינויים בהיקף הפעילות בשוק הרכב חלו בעקבות הגידול במכירות ללקוחות המוסדיים .לקוחות אלו
אינם פונים תמיד למוסכי הרשת המורשים וחלקם עושה שימוש בחלקי חילוף לא מקוריים .יחד עם
זאת ,יצויין כי לחברה התקשרות בהסכמי תחזוקת רכבים ואספקת חלקי חילוף עם מספר גופים
מוסדיים לרבות חברות ליסינג ומשרד הבטחון .לשינויים בענף הליסינג התפעולי ,אם וכאשר יהיו ,לא
תהיה להערכת דלק רכב השפעה מהותית על מכירות חלקי החילוף על-ידי דלק רכב.

11.1.4

1

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
לדעת דלק רכב ,קיימים מספר גורמים עיקריים שבהם תלויה הצלחת החברות הפועלות בתחום יבוא
כלי רכב וחלקי חילוף לישראל בהם) :א( דגמים חדישים ומיתוגם בקרב הצרכנים) .ב( יכולת שיווק
גבוהה של היבואן) .ג( רמת השירות והמוניטין של היבואן ,של ספק חלקי החילוף ושל המוסך) .ד(
מערכת יחסים טובה עם היצרן) .ה( קשרי המסחר עם חברות הליסינג וחברות ההשכרה) .ו( תנאי הסחר
בהם דלק רכב פועלת ובעיקר שערי מטבעות חוץ בהם מייבא היבואן וכן ביחס לשערי מטבעות של
מתחרים) .ז( רמת הסחירות הגבוהה של הרכבים בשוק המכוניות המשומשות) .ח( מחיר חלקי החילוף
היות וניתן להשיג כל אחד מחלקי החילוף ממספר רב של ספקים) .ט( זמינות חלקי חילוף.

נתונים אלה הם למיטב ידיעת דלק רכב ולקוחים מדוחות של איגוד יבואני הרכב מיום .25.1.2007
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11.1.5

מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות
לדעת דלק רכב ,חסמי הכניסה לתחום יבוא כלי הרכב בישראל הינם גבוהים יחסית ,וזאת ,בין היתר,
מהסיבות הבאות) :א( הקשר החזק בין היבואן ליצרן) .ב( החוסן הכלכלי הגבוה הנדרש מיבואן רכב) .ג(
החשיבות הגדולה של רמת השירות הניתן על-ידי היבואן ונסיון העבר שלו עם לקוחות.
לעומת זאת ,לדעת דלק רכב ,אין חסמי כניסה לשוק יבוא חלקי החילוף לישראל ,וזאת ,בין היתר ,לאור
העובדה כי לשם פעילות סחר בחלקי חילוף נדרש רשיון סחר במוצרי תעבורה ממשרד התחבורה ,וכי
השגת רשיון כאמור אינה כרוכה בהשקעת משאבים ומאמצים מרובים.

11.1.6

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לפירוט ראה סעיף  11.6להלן.

11.2

מוצרים ושירותים

11.2.1

כלי רכב מתוצרת מאזדה ופורד
דלק רכב מייבאת ,משווקת ומפיצה מגוון רחב של כלי רכב פרטיים ומסחריים מתוצרת מאזדה
ומתוצרת פורד בהתאם להסכמי זיכיון עם יצרני כלי הרכב האמורים .לתיאור הסכמי הזיכיון ראה
סעיפים  11.16.1ו 11.16.2 -להלן.
להלן התפלגות מסירות כלי רכב ע"י דלק רכב ביחידות בשנים  2005 ,2006ו 2004-לפי רבעונים ולפי
חלוקה ליצרן:
שנת :2006
יצרן
מאזדה
פורד
סה"כ

רבעון I
5,911
3,124
9,035

רבעון II
6,530
3,749
10,279

רבעון III
5,498
3,369
8,867

רבעון IV
4,944
2,978
7,922

סה"כ
22,883
13,220
36,103

שנת :2005
יצרן
מאזדה
פורד
סה"כ

רבעון I
4,669
1,912
6,581

רבעון II
6,064
3,553
9,617

רבעון III
6,703
3,435
10,138

רבעון IV
4,439
3,297
7,736

סה"כ
21,875
12,197
34,072

שנת :2004
יצרן
מאזדה
פורד
סה"כ

רבעון I
6,037
1,883
7,920

רבעון II
7,770
3,056
10,826

רבעון III
5,536
3,184
8,720

רבעון IV
5,257
3,069
8,326

סה"כ
24,600
11,192
35,792

הדגמים העיקריים המשווקים נכון לתאריך הדוח על-ידי דלק רכב הינם :מאזדה  ,3פורד ,Focus
מאזדה  ,6מאזדה  ,5פורד  ,Mondeoמאזדה  ,MPVפורד  ,Transitמאזדה  ,BT-50פורד אקספלורר ופורד
.Connect
נתח השוק של דלק רכב לשנים  2005 ,2006ו 2004-היה  23.5% ,23%ו , 25% -בהתאמה ,מסך מסירות
כלי רכב בישראל.
בנוסף ,לדלק רכב זיכיון לשיווק הפצה ומכירה בישראל של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת לינקולן
בישראל .נכון למועד הדוח לא מוכרת דלק רכב כלי רכב כאמור.

11.2.2

יבוא חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך
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דלק רכב משווקת ומפיצה את כל סוגי חלקי החילוף והאביזרים המשלימים לכלי הרכב המיובאים על-
ידה.
בנוסף ,נותנת דלק רכב שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה ,וכן שירותי תמיכה והדרכה לרשת
הסוכנים והמוסכים המורשים של כלי רכב מסוג "מאזדה ו"פורד" ברחבי הארץ במוסך המרכזי שלה
בחולון .דלק רכב מתכננת במהלך החודש הקרוב להעביר את המוסך המרכזי למרכז הלוגיסטי שלה
בניר צבי )ראה סעיף  11.7להלן(.
11.3

פילוח הכנסות מוצרים
להלן נתונים בדבר הכנסות דלק רכב ממוצרים ששיעורן מהווה  10%או יותר מסך הכנסות הקבוצה
בשנים  2005 ,2006ו) 2004-במליוני  ₪ובשיעור מההכנסות(:

מאזדה 3

שנת 2006
ב%-
מליוני ₪
1
-

שנת 2005
ב%-
מליוני ₪
1
-

שנת 2004
ב%-
מליוני ₪
11.73%
1,674

הרווח הגולמי הנובע מתחום הרכב הסתכם בשנים  2005 ,2006ו 2004 -בכ 496 -מליוני  ,₪בכ441 -
מליוני  ₪ובכ 466 -מליוני  ,₪בהתאמה .שיעור הרווח הגולמי מתוך הכנסות התחום בשנים 2005 ,2006
ו 2004-הינו כ ,12.22% -כ 11.4% -וכ , 11.8% -בהתאמה.
11.4

לקוחות

11.4.1

לקוחות דלק רכב הרוכשים ממנה כלי רכב נחלקים לשני סוגים עיקריים של לקוחות :לקוחות פרטיים
ולקוחות מוסדיים .לענין זה "לקוח מוסדי" הינו חברת ליסינג ,חברת השכרת רכב וכן מנהל הרכב
הממשלתי .להלן התפלגות המכירות ללקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים בשנים :2006 – 2004
לקוחות פרטיים
לקוחות מוסדיים

11.4.2

2005
42%
58%

2006
40%
60%

2004
50%
50%

לקוחות דלק רכב הרוכשים ממנה חלקי חילוף ושירותי מוסך הינם בעיקר לקוחות המוסך המרכזי,
המוסכים המורשים ,מפיצים וכן לקוחות פרטיים ,חברות ביטוח המספקות ללקוחותיהם שירותי
תיקונים במסגרת הביטוח ולקוחות מוסדיים.

11.5

שיווק והפצה

11.5.1

דלק רכב משווקת ומפיצה את כלי הרכב המיובאים על-ידה באמצעות תשעה אולמות תצוגה של דלק
רכב ,וכן באמצעות שמונה אולמות של סוכני מכירות עצמאיים .מרבית מכירות דלק רכב מתבצעות
באמצעות אולמות התצוגה שלה .מכירות נוספות מתבצעות באמצעות פנייה ישירה ללקוחות מוסדיים.

11.5.2

אולמות התצוגה של דלק רכב פזורים ברחבי הארץ ונשכרים על-ידה מצדדים שלישיים ,למעט אולם
התצוגה של מאזדה בתל-אביב שהינו בבעלות דלק רכב ואולם תצוגה של פורד בתל אביב ,אשר הושכר
מדלק השקעות.

11.5.3

לדלק רכב ששה סוכנים עצמאיים המחזיקים ומפעילים אולמות תצוגה בערים המרכזיות בהם מוצגות
המכוניות אותם מייבאת דלק רכב .ההסכמים עם סוכנים כאמור לא מקנים לסוכנים בלעדיות להיות
מורשים מטעם דלק רכב ודלק רכב רשאית להתקשר בהסכם דומה עם כל גורם אחר ולהעניק לו זכויות
דומות או רחבות יותר מאלו הניתנות לסוכן .יחד עם זאת הסכימה דלק רכב כי באזור שגבולותיו נקבעו
לא תקיים דלק רכב סוכנות נוספת )אך לא יהא בכך כדי לשלול או להגביל את פעילותה בעצמה באזור

1

ההכנסות שנבעו מדגם זה מהוות פחות מ 10% -מסך הכנסות הקבוצה.
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זה( .תוקף ההסכמים עם הסוכנים הינו לשנה מיום חתימתם ,והם יוארכו מאליהם בכל פעם לשנה
אחת נוספת ,אלא אם כן הודיע צד להסכם בהודעה של  3חודשים מראש ובכתב כי אין ברצונו להאריך
את ההסכם .התשלומים לסוכנים על ידי דלק רכב ,נעשים בדרך של עמלות ,הנקבעות על ידי דלק רכב
ורק לאחר שקיבלה את מלוא התשלום בעבור מכירת כלי הרכב.
11.5.4

שיווק מרבית חלקי החילוף מתוצרת מאזדה ופורד נעשה על-ידי דלק רכב מהמרכז הלוגיסטי בניר צבי
באמצעות מכירתם ל 61 -מוסכים בפיזור ארצי רחב שהוסמכו לשמש כמוסכים מורשים למכוניות
מאזדה ופורד )להלן" :המוסכים המורשים"( ,וכן באמצעות סוחרי ומפיצי חלקי חילוף שונים בארץ.
על-פי הסכמים בהם התקשרה דלק רכב עם המוסכים המורשים בעל מוסך מורשה מחויב להחזיק,
לקיים ולנהל את המוסך על חשבונו בצורה ,בחזות ובמיקום כפי שייקבעו ע"י דלק רכב ובהתאם
להנחיותיה ובכפוף להוראות כל דין .בעל מוסך מחויב לעשות שימוש אך ורק בחלקי חילוף ,בחלקים
ובאביזרים העומדים בדרישות איכות והתאמה שקבע היצרן .דלק רכב רשאית לחייב את בעל המוסך
המורשה לעשות שימוש בחלק חילוף מסוג מסוים במקרים המפורטים בהסכם .בעל מוסך מורשה
מחויב לרכוש ולהחזיק באופן קבוע מלאי של חלקי חילוף העומדים בדרישות איכות והתאמה לפי רמות
מלאי שיצליחו לספק את רמת השירות הנדרשת ללקוחות דלק רכב כפי שמגדירה דלק רכב מעת לעת.
בעל מוסך מורשה מתחייב בהסכם לתקן ללא תשלום מצד הלקוח עבור עבודה ו/או חלקים כל מכונית
שביחס אליה תוצג בפניו תעודת אחריות של דלק רכב מטעם היצרן ו/או הסכם שירות בכפוף לכך
שהתיקון כלול במסגרת האחריות ו/או הסכם השירות ובתנאי שקיבל את אישור דלק רכב קודם
לביצוע התיקון .דלק רכב תשלם לבעל המוסך תמורת שירות שבוצע על-ידו בהתאם לאחריות ו/או
הסכם שירותים כאמור סכום הכולל את מחיר חלק החילוף בניכוי הנחה שתקבע מעת לעת ע"י דלק
רכב בתוספת תמורת העבודה שבוצעה הכל כקבוע בהסכם .תוקף ההסכמים הינו לשנה מיום חתימתם
והם יוארכו מאליהם בכל פעם לשנה אחת נוספת .על-אף האמור לעיל רשאי כל צד להביא את ההסכם
לידי סיום בכל עת ותוקפו יפוג בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה.

11.5.5

דלק רכב תומכת בשיווק מוצריה גם באמצעות פרסום באמצעי התקשורת השונים ,לפי שיקול דעת
הנהלת דלק רכב ,תוך שמירה על הכללים הנהוגים על-ידי היצרן.

11.6

תחרות
שוק הרכב בישראל מאופיין במבנה אוליגופוליסטי ,הכולל מספר יבואנים המייצגים יצרנים שונים.
התחרות בשוק הרכב הינה בין היבואנים השונים ומתבטאת במגוון רחב של כלי רכב המיובאים
מאזורים שונים בעולם :אירופה ,ארה"ב והמזרח הרחוק ,אך אינה מתבטאת בייצוג מקביל של יצרן
מסוים בידי יותר מיבואן אחד .התחרות מתבססת בעיקר על מיתוג ,דגמים ,מחירים ,תנאי תשלום,
איכות השירות ושמירת ערך המכונית בשוק המכוניות המשומשות .הגורמים המשפיעים על התחרות
בענף הינם גורמים חיצוניים כגון :התחרות בשוק הרכב העולמי ,יצרני הרכב ,שערי מטבעות חוץ בהם
נרכשים כלי הרכב מהיצרן ,וגורמים פנימיים כגון :פעולות היבואנים האחרים בשוק הרכב הישראלי.
למיטב ידיעת דלק רכב ,1מתחרותיה העיקריות הן :יוניון מוטורס )יבואנית טויוטה( ,כלמוביל-כלמוטור
)יבואנית מרצדס ,יונדאי ומיצובישי( ,דוד לובינסקי )יבואנית פז'ו וסיטרואן( ,בני משה קרסו )יבואנית
ניסאן ורנו( ,צ'מפיון מוטורס )יבואנית פולקסווגן ,אאודי וסיאט( ו) U.M.I-יבואנית ג'נרל מוטורס –
אופל ,סאאב ואיסוזו( .בשנת 2006נתח השוק של דלק רכב היה  23%מסך מסירות כלי רכב בענף25% ,
מסך מסירות כלי הרכב הפרטיים ו 58%-מסך מסירות כלי הרכב המיובאים מיפן.

1

בהתבסס על דוחות המפורסמים מעת לעת על ידי איגוד יבואני הרכב.
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התחרות בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך הינה גדולה .התחרות במכירת חלקי חילוף מתנהלת אל
מול חלקי חילוף מקוריים המיובאים ביבוא מקביל ,חלקי חילוף תחליפיים )לא מקוריים( ,חלקי חילוף
מזויפים ,חלקי חילוף מפירוקים ,חלקי חילוף משופצים וחלקי חילוף גנובים .התחרות במתן שירותי
מוסך מתנהלת אל מול המוסכים המורשים והמוסכים שאינם מורשים .דלק רכב אינה יכולה להעריך
מה חלקה בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך היות ובתחום זה לא קיימים נתונים רשמיים עקב ריבוי
נותני השירותים ,מפיצים וסוחרים בינוניים וקטנים.
11.7

רכוש קבוע ומתקנים
להלן תיאור קצר של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של דלק רכב:
לדלק רכב מרכז לוגיסטי חדיש הממוקם ליד מושב ניר צבי הכולל שטחי אחסנה ומשרדים בשטח בנוי
כולל של כ  85,000 -מ"ר )להלן" :המרכז הלוגיסטי"( .נכון למועד הדוח מנוהלת ממתחם זה פעילות
אחסנת כלי רכב ,הכנת כלי רכב ומסירתו ללקוח ,וכן פעילות שיווק ומכירת חלקי החילוף של דלק רכב.
כמו כן ,הנהלת דלק רכב ואגף השרות מצויים במתחם האמור .כיום ,המתקן הלוגיסטי מסוגל לאחסן
עד  2,500כלי רכב ויהיה מסוגל לאחסן בעתיד עד כ –  1,000כלי רכב נוספים .נכון למועד הדוח מנצלת
דלק רכב כ 80%-מנפח האחסנה המקסימלי הנוכחי שלו .במהלך שנת  2006השקיעה דלק רכב סך של כ-
 25מליון  ₪ברכוש האמור כאשר סך של  11מיליון  ₪מתוך סכום זה שולם בגין היטל השבחה .להערכת
דלק רכב לא צפויה לדלק רכב השקעה מהותית נוספת ברכוש כאמור.1
בין השנים  2002ל 2006-ניתנו למתחם הלוגיסטי היתרי בניה ,כאשר האחרון ניתן ביום  10.1.2006לכלל
המקרקעין של המרכז הלוגיסטי לשינויים במבנים המצויים במתחם וכן להקמת מבנה נוסף הכולל את
המוסך המרכזי .היתר הבניה האמור ניתן בכפוף לתנאים הקבועים בו ,אשר בחלקם הינם בטיפול דלק רכב.
נכון למועד הדוח טרם הוצא למרכז הלוגיסטי טופס  ,4ודלק רכב מטפלת בקבלתו.
ביום  6.2.2006הומצאה לדלק רכב שומת היטל השבחה מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה "לודים"
בגין מתן היתר בניה למתקן הלוגיסטי בסך של כ 21,600-אלפי  .₪דלק רכב שילמה מחצית מהשומה
והפקידה ערבות בנקאית בגובה יתרת הסכום בידי הועדה שהינה בתוקף עד  .13.8.2007דלק רכב פועלת
במספר מישורים להקטנת סכום השומה.
בנוסף ,לדלק רכב קרקעות בשטח כולל של כ 68 -דונם הממוקמות בסמוך למקרקעין האמורים לעיל.
לגבי שטח של כ 53 -דונם מתוך המקרקעין הנ"ל לדלק רכב זכויות חכירה בהן שהסתיימו בשנים -2002
 .2003עד למועד הדוח נעשו פניות למינהל מקרקעי ישראל על מנת להאריך את תקופת החכירה ,אשר
טרם נענו על-ידי המינהל .בשטח של כ 15 -דונם לדלק רכב זכויות חכירה עד לשנת  2042עם זכות
להארכה לתקופה נוספת של  49שנים .על שטח קרקע זה נבנה המוסך המרכזי של דלק רכב אליו
מתכוונת דלק רכב להעביר את פעילות מתן שירותי המוסך בחודש הקרוב.

11.8

נכסים לא מוחשיים

11.9

לדלק רכב זכיונות מיצרני המכוניות "מאזדה" ו"פורד" לשמש כיבואנית של כלי רכב מתוצרתם
כמפורט בסעיפים  11.16.1ו 11.16.2 -להלן .לדלק רכב תלות מהותית בזיכיונות אלו.
הון אנושי

11.9.1

בדלק רכב מועסקים נכון לתאריך הדוח  236עובדים ,בחלוקה לפי מחלקות כמפורט להלן:
מחלקה
הנהלה
כספים ,מחשב ומנהלה
עובדי מוסך

1

מספר עובדים
8
22
60

אלא אם כן תחולט הערבות הבנקאית שהופקדה בגין יתרת היטל ההשבחה כמפורט להלן.

א115 -

מחלקה
עובדי שרות
מכירות
לוגיסטיקה
אנשי חלפים
סה"כ

מספר עובדים
30
35
43
38
236

יצוין ,כי לפורד הזכות לסיים את הסכם פורד ,במקרה בו יהא שינוי בהנהלת דלק מוטורס בע"מ )חברה
בת בבעלות מלאה של דלק רכב( )להלן" :דלק מוטורס"( ,לפיו יפסיק גיל אגמון לנהל את דלק מוטורס,
ופורד לא נתנה הסכמתה לשינוי כאמור )ראה סעיף  11.16.2להלן(.
11.9.2

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
ככלל ,עובדי דלק רכב לרבות נושאי משרה בכירה ,מועסקים על-פי הסכמי עבודה .על-פי המקובל בדלק
רכב ובהתאם להוראות חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב ,2002-עם תחילת עבודתו של עובד
חדש בדלק רכב ,נמסרת לעובד הודעה בכתב בה מפורטים תנאי עבודתו .העובדים מקבלים את כל
הזכויות להם הם זכאים על-פי דיני העבודה בישראל .מרבית מעובדי דלק רכב הינם בעלי פוליסות
ביטוח מנהלים הכוללת הפרשות בגין תגמולים ובגין התחייבויותיה של דלק רכב בעת סיום יחסי עובד-
מעביד וזאת כחלק מתנאי העסקתם.
בנוסף ,מכח חברות דלק מוטורס באגוד יבואני הרכב המהווה חלק מאיגוד לשכות המסחר ,חל על
עובדי דלק מוטורס הסכם קיבוצי כללי בענפי היבוא ,היצוא ,המסחר והשירותים מיום ) 21.2.77כפי
שתוקן ביום  11.6.80וביום  (27.10.83שנחתם בין ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל – מועצת
פועלי ת"א-יפו – סניף הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים )להלן" :ההסתדרות"( לבין לשכת
המסחר ת"א-יפו .בנוסף ,צוי הרחבה החילו חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי האמור על כל העובדים
והמעבידים בענפי היבוא ,היצוא והמסחר בסיטונות ,ועל כן נראה כי הן חלות על כל עובדי דלק רכב.
נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בדלק רכב מועסקים על-פי חוזי עבודה אישיים ,הכוללים
הפרשות לביטוחי מנהלים .חלק מנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה זכאים למענקים כפונקציה
של התוצאות העסקיות של הקבוצה.
בנוסף ,על-פי הסכם מיום  4.10.99שהוארך ביום  28.11.2002מעמיד רמי נאור ,סגן יו"ר הדירקטוריון
בדלק רכב וקרוב של בעל השליטה בדלק רכב את שירותיו לחברה בתמורה לתשלום חודשי בסך 17,000
 ₪ברוטו צמוד למדד יולי  ,1999ולהחזר הוצאות שנשא בהן במסגרת תפקידו בדלק רכב .ההסכם
האמור הינו בתוקף כל עוד לא הובא לידי סיום על-ידי אחד מהצדדים לו .דלק רכב רשאית להביא את
ההסכם האמור לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת של שני חודשים מראש ,ורמי נאור רשאי להביא
את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת של חודש מראש.

11.9.3

אימונים והדרכה
דלק רכב מקיימת הדרכות והכשרות באופן סדיר לעובדיה ,בהתאם לצרכי דלק רכב ותפקיד העובד .בין
היתר ,שולחת דלק רכב את עובדיה המקצועיים לתערוכות ,ימי עיון וסדנאות בנושאים שונים.

11.9.4

תוכניות תגמול לעובדים
דלק רכב מתגמלת את עובדיה בהתאם לתפקיד ודרג העובד .התגמולים אינם קבועים בהסכמי העבודה
והם משתנים משנה לשנה.
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11.9.5

הקצאת ניירות ערך לעובדים בכירים

א.

ביום  9.1.2006הקצתה דלק רכב בהקצאה פרטית למנכ"ל דלק מוטורס ,מר גיל אגמון9,000,000 ,
מניות רגילות של דלק רכב בתמורה לכ 255 -מליון ש"ח .לאחר הקצאה כאמור מחזיק מנכ"ל דלק
מוטורס בכ 15.74% -מהון המניות המונפק והנפרע של דלק רכב ובכ 15.28% -בדילול מלא .למידע נוסף
אודות ההקצאה האמורה ראו ביאור 9י)ד( לדוחות הכספיים.

ב.

ביום  10.4.2006אישר דירקטוריון דלק רכב תוכנית תגמול ל 7-עובדים בכירים בדלק מוטורס לפיה
יוקצו  2,720,000אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל 2,720,000-מניות רגילות של דלק רכב
בהתאם להוראות סעיף )102ב() (1לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א ,1961-במסלול הכנסת
עבודה באמצעות נאמן שמונה על ידי החברה ואושר על ידי רשויות המס ,על פי תוכנית אופציות
לעובדים שאושרה ביום  9.2.2006ואשר הוגשה לאישור נציבות מס הכנסה בהתאם להוראות הפקודה.
האופציות האמורות הוקצו לעובדים כאמור ביום  .6.6.2006למידע נוסף אודות ההקצאה האמורה ראה
ביאור 9ד) (2לדוחות הכספיים.

11.10

ספקים
כלי הרכב וחלקי החילוף מסופקים לדלק רכב על-ידי יצרני הרכב "מאזדה" ו"פורד" ממפעליהם
הפרוסים בעולם לפי החלטת היצרנים .רוב מוצרי מאזדה מיובאים מיפן ,ורוב מוצרי פורד מיובאים
מאירופה .לדלק רכב תלות בספקים האמורים .כ 61%-מערך יבוא כלי הרכב ו 50% -מערך יבוא חלקי
חילוף ע"י דלק רכב הינם מתוצרת "מאזדה" והיתר מתוצרת "פורד" ) 39%ו .(50% -לתיאור
ההתקשרויות עם מאזדה ופורד ראה סעיפים  11.16.1ו 11.16.2 -להלן.
זמינות כלי רכב וחלקי חילוף היא עד  90יום ממועד ההזמנה ובהתאם לתוכנית העסקית הנבנית עם כל
אחד מיצרני כלי הרכב.

11.11

הון חוזר

 11.11.1מדיניות החזקת מלאי כלי רכב
דלק רכב נוהגת להגיש ליצרניות הרכב הזמנות לכלי רכב חדשים כפעם בחודש .כלי הרכב מגיעים
לישראל כחודשיים-שלושה ממועד הזמנתם .מדיניות דלק רכב היא להחזיק מלאי כלי רכב אשר יספיק,
לפי הערכה ,לחודשיים ימים .במהלך שנת  2006הוחזקו כלי הרכב במלאי לתקופה של כ 2.5-חודשים
בממוצע ,כך גם במהלך השנים  2005ו.2004-
 11.11.2מדיניות החזקת מלאי חלקי חילוף
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( ,התשל"ט 1978-מחייב לספק כל
מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב שייבא היבואן תוך פרק זמן שלא יעלה על שבעה ימים מיום קבלת
ההזמנה .יחד עם זאת נקבע כי תהיה הגנה טובה ליבואן או למורשהו ,אם הוכיח שנקט בכל האמצעים
הדרושים להזמנת מוצר תעבורה מכל מקור שממנו ניתן להשיגו באותה עת ,ושלא היתה לו שליטה על
העיכוב באספקה ,ובלבד שמוצר התעבורה יסופק ללקוח תוך  14ימים מיום ההזמנה כאמור.
מלאי חלקי החילוף המוחזק במרכז הלוגיסטי של דלק רכב הינו פרי ניסיון של מאזדה ופורד וניסיונה
המצטבר של דלק רכב בדבר היזדקקות השוק הישראלי לחלקי החילוף.
משך זמן ההגעה של חלקי החילוף הינו כ –  3חודשים ממועד ההזמנה .בהסתמך על כך ובמטרה להעניק
שירות ברמה גבוהה רמת מלאי חלקי החילוף הינה של  6חודשי מכירה .במקרים של הזמנה דחופה שלא
ניתן לספקה מתוך המלאי הקיים רוכשת דלק רכב את החלק אותו היא צריכה לספק לצרכן בדרך כלל
ממרכזי חלקי החילוף המרכזיים של מאזדה ופורד הנמצאים באירופה ,ומטיסה אותו לישראל .מלאי
חלקי החילוף נכון ליום  31.12.2006כולל כ –  50,000פריטים ושוויו על-פי הדוחות הכספיים של דלק
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רכב כ  56 -מליון  .₪בשנים  2004ו 2005-מלאי חלקי החילוף כלל כ 60,000-פריטים שוויים על פי
הדוחות הכספיים של דלק רכב היה כ 55 -מיליון .₪
 11.11.3מדיניות מתן אחריות
דלק רכב מעניקה אחריות של שלוש שנים לכל כלי רכב שנמכר על-ידה בהתאם לכתב אחריות היצרנים.
בתוספת בדבר אחריות לכלי רכב שצורפה להסכמים עם היצרנים נקבע ,כי היצרנים מעניקים אחריות
לכלי רכב חדשים בתנאים המפורטים בספר האחריות שמצורף לכל כלי רכב .האחריות שנותנות מאזדה
ופורד כאמור לעיל היא שלוש שנים או  100,000ק"מ ,לפי המוקדם מביניהם ,לכל הדגמים .בהסכמים
עם היצרנים התחייבה דלק רכב לבצע או להביא לכך שהמוסכים המורשים יבצעו את שירותי האחריות
כקבוע בספר האחריות הנ"ל .דלק רכב זכאית להחזר הוצאות מהיצרנים בגין הוצאותיה בקשר לביצוע
שירותי האחריות .לאור זאת העריכה דלק רכב כי לא תהיינה לה הוצאות בגין אחריות זו ועל כן לא
נזקפת הפרשה בגין אחריות בספרי דלק רכב .בהסכמים נקבעו הוראות בדבר האופן בו יחזירו היצרנים
לדלק רכב את הוצאותיה בגין ביצוע שירותי אחריות ,ובין היתר ,נקבע כי דלק רכב תדווח תוך  90יום
על כל תיקון שביצעה על-פי האחריות ותשמור את החלקים עד  30יום לאחר התשלום .כמו כן ,היצרנים
רשאים לדרוש כי ישלחו להם את החלקים הפגומים שהוחלפו במסגרת תיקונים כאמור .בדבר תיקונים
שמבצעים המוסכים המורשים במסגרת האחריות ראה סעיף  11.5.4לעיל.
דלק רכב מעניקה אחריות מלאה על חלקי החילוף המותקנים בכלי הרכב הנמכרים על ידה לתקופה של
שלושה חודשים או עד שהרכב עבר  6,000ק"מ )בהתאם למוצר( ,לפי המוקדם ,כמתחייב מרשיון סחר
חלקי חילוף שמחזיקה דלק רכב.
 11.11.4מדיניות אשראי
להלן טבלה הכוללת נתונים אודות היקף האשראי הממוצע וימי האשראי הממוצע ללקוחות ולספקים
)חישוב על בסיס שנתי( בשנים  2005 ,2006ו) 2004-כל הנתונים הם במיליוני  ₪ובימים בהתאמה(:
2006
לקוחות
ספקים
1
ספקים אפקטיבי

היקף
880
410
410

2005
ימים
69
90
45

היקף
713
360
360

2004
ימים
58
90
45

היקף
580
415
415

ימים
54
90
45

השוני בהיקף האשראי נובע בעיקרו ממרכיב המיסוי שכלול רק ביתרת הלקוחות אך לא ביתרה של
ספקים מחו"ל.
11.12

השקעות
באפריל  ,2002באוגוסט  2003ובדצמבר  2005רכשה דלק רכב מניות של חברת  Mobileye N.V.המהוות
כ 4.06%-מהון המניות שלה וכ 3.8%-בדילול מלא בתמורה לכ 7.2 -מיליון דולר )השווי בספרים ליום
 31.12.2006הוא כ 34 -מיליוני  Mobileye N.V .(₪עוסקת בפיתוח מערכת מתקדמת לטכנולוגיית חישה
המיועדת לענף הרכב .השווי ההוגן של ההשקעה ב Mobileye -נאמד בכ 64 -מיליוני  ₪בהתבסס על גיוס
הון שביצעה במהלך שנת .2006

1

ימי אשראי ספקים אפקטיבי מחושב בהתייחס למסים על מחזור היבוא המשולמים על-ידי דלק רכב במזומן.
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11.13

מימון

 11.13.1להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים ,שהיו
בתוקף במהלך שנת  ,2006שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק רכב:

אשראי שקלי
מקורות
בנקאיים
אשראי בפרנק שוויצרי  /יין
יפני /אירו /ליש"ט
אשראי בדולר ארה"ב
מקורות לא בנקאיים

שיעור ריבית ממוצעת
הלוואות לזמן
הלוואות לזמן
ארוך
קצר
5.9%-5.1%
5.85%-5%
ליבור 0.6% +
ליבור 0.6% +
5.4%

ליבור 1.8% +
6.1%

 11.13.2מגבלות אשראי
במסגרת קבלת הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים התחייבה דלק רכב לשמור על אמות מידה פיננסיות
כדלקמן:
א.

א.ההון העצמי המתואם לסוף כל שנה קלנדרית לא יפחת משיעור של  22%-20%מסך הנכסים שלה
לאותה שנה.

ב.

ב.דלק רכב התחייבה כלפי בנק אחד כי חלקו בכלל האשראי הבנקאי שלה לא יעלה על  ,30%וכן כי יחס
אשראי בנקאי למאזן לא יעלה על .55%
בנוסף ,התחייבה דלק רכב כלפי בנקים בישראל לא ליצור שעבודים על רכושה ונכסיה לטובת אדם או
גוף כלשהו ,וכן לא למכור ולא להעביר בכל צורה שהיא )פרט למכירות במהלך הרגיל של עסקי דלק
רכב( את נכסיה לצד שלישי כלשהו ,ללא קבלת הסכמת הבנקים בכתב ומראש.
נכון ליום  31.12.2006עמדה דלק רכב באמות המידה הפיננסיות כאמור.

 11.13.3בין תאריך המאזן לבין מועד הדוח לא חל שינוי משמעותי בהיקף האשראי הבנקאי ולא התקבלו
הלוואות חדשות.
 11.13.4מסגרות אשראי של דלק רכב ותנאיהן
לדלק רכב מסגרות אשראי שהסתכמו נכון לתאריך המאזן ולמועד הדוח התקופתי בכ – 1,700,000
אלפי ש"ח .מתוך המסגרות הנ"ל ניצלה דלק רכב נכון לתאריך המאזן כ 900,000 -אלפי  .₪מסגרות
האשראי שניתנו הן לטווח של שנה.
 11.13.5אשראי בריבית משתנה
להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה המנוצל בדלק רכב נכון לתאריך המאזן :
מנגנון השינוי
ריבית בנק ישראל+
ליבור אירו +
ליבור דולר +
ליבור יין יפני +

טווח הריבית
0.8%-0.35%
0.6%-1.5%
0.6%-2.4%
0.6%

שיעור הריבית הבסיסית
נכון ליום 5.3.07
4%
3.6%
5.3%
0.43%

 11.13.6דירוג אשראי
ביום  17.2.2004הודיעה מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ )להלן" :מעלות"( כי ועדת
הדירוג של מעלות קבעה ביום  11.2.2004דירוג  AAלהתחייבויותיה של דלק רכב בהתבסס ,בין היתר,
על מדיניותה הפיננסית של דלק רכב .ביום  1.8.2006הודיעה מעלות על מתן תוקף לדירוג הקיים.
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11.14

מיסוי

 11.14.1לפרטים בדבר מיסוי ראה ביאור  33לדוחות הכספיים של החברה.
 11.14.2על כלי הרכב המיובאים על ידי דלק רכב לישראל חל מס קנייה .בחודש ספטמבר  2005נכנסה לתוקפה
הרפורמה במס קנייה המוטל על רכישת כלי רכב פרטיים ומסחריים .במסגרת הרפורמה האמורה
תבוצע הפחתה מדורגת רב שנתית של שעורי מס הקניה המוטל על כלי רכב פרטיים ומסחריים וכן
תבוצע השוואה של מס קנייה של כלי רכב מסחריים לכלי רכב פרטיים .שיעור מס הקנייה החל כיום על
כלי רכב פרטיים שהינם המסה העיקרית של כלי הרכב המיובאים למדינת ישראל )המהווים את עיקר
מכירות דלק רכב( הינו כ ,84%-והוא יירד באופן הדרגתי תוך  4שנים לכ .72% -במקביל תהיה הפחתה
בהטבות מס שניתנו על אביזרי בטיחות קיימים )מערכת  ABSו 2-כריות אויר( עד לביטולן ב,2008 -
שתקזז את השפעת הפחתת שעור מס הקנייה כאמור לעיל .כן ינתנו תמריצי מס לשם עידוד התקנת
אביזרי בטיחות מעבר לאביזרי הבטיחות הקיימים .דלק רכב צופה כי השפעת הרפורמה האמורה בפלחי
השוק בהם דלק רכב פועלת אינה משמעותית .1בחודש ינואר  2007הודיע משרד האוצר על תכנית
להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד בהדרגה על פני מספר שנים ,לפיה הסכום המנוכה ממשכורת העובד
בעבור שימוש ברכב יגדל .כמו כן ,שינויים בזקיפת ההכנסה בעבור שימוש ברכב עשויים להשפיע על
היחס בין המכירות ללקוחות מוסדיים )חברות ליסינג וחברות השכרה( לבין לקוחות פרטיים ,כמו גם
על כלל המכירות של כלי רכב בישראל.
 11.14.3על כלי הרכב הנמכרים על ידי דלק רכב בישראל חל מע"מ כשיעורו ביום המכירה )שיעור המע"מ כיום –
.(15.5%
 11.14.4על כלי הרכב המיובאים ע"י דלק רכב מיפן לישראל חל מכס בשיעור  7%מערך כלי הרכב.
11.15

מגבלות ופיקוח על פעילות דלק רכב
להלן פירוט מגבלות על-פי דין והסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות דלק רכב והעשויים
להשפיע עליה:

 11.15.1חקיקה בענף יבוא כלי רכב לישראל
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב( ,תשל"ט  1978 -קובע ,בין היתר ,כי
לא ימכור יבואן או מורשהו רכב חדש מיובא אלא אם קיבל רשיון מהרשות המוסמכת .לדלק רכב
רשיונות כמשמעותם בצו הנ"ל ליבוא כלי הרכב אותם היא מייבאת שהינם בתוקף עד ליום .31.12.2007
הרשיונות ניתנים לתקופות של שנה ומתחדשים מדי שנה .עוד קובע הצו הנ"ל כי תנאי למתן רשיון
ליבוא לרכב הוא כי מבקש הרשיון ייתן שירותי תחזוקה לרכב באמצעות מוסכי שירות שהוא מפעיל
ברשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( ,תש"ל 1970-הכוללים מוסך
שירות אחד לפחות בכל אחד מהמחוזות :תל-אביב ,ירושלים ,חיפה ובאר שבע ,וכן מוסך שירות מרכזי
אחד )אם המוסך המרכזי מצוי באחד מהמחוזות הנ"ל ,אין הכרח שיהיה באותו מחוז עוד מוסך
שירות( .לדלק רכב מוסך שירות מרכזי כאמור בסעיף  11.2.2לעיל ,שאושר כמוסך שירות לכלי רכב
מתוצרת מאזדה ומתוצרת פורד על-ידי אגף הרכב במשרד התחבורה .תנאי נוסף למתן רשיון ליבוא
לרכב הינו שמבקש הרשיון ייתן אחריות לשירות תחזוקה לכלי רכב לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום
מכירת הרכב שמתוכן תהיה לפחות השנה הראשונה באחריות היצרן ושלא יפחתו היקף האחריות שלו
ותנאיה במהלך התקופה כולה .עוד קובע הצו הנ"ל כי יבואן חייב למסור לקונה הרכב תעודת אחריות

1

הערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על נסיון העבר לפיו לא הושפעו מכירות החברה לאחר הפחתות כאמור שנעשו
בשנתיים האחרונות .מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש שכן הערכת החברה כאמור אינה וודאית ויכולה להשתנות ,בין
היתר ,בשל האטה כלכלית במשק ושינויים בשערי מטבעות היבוא העשויים להשפיע על כח הקניה של כלי רכב חדשים.
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לרכב ולחלקיו בשפה העברית ,חתומה בידו ,שתכלול את האחריות שניתנה ליבואן מאת היצרן
במלואה .למדיניות מתן אחריות על-ידי דלק רכב ראה סעיף  11.11.3לעיל .הצו האמור מטיל חובות
נוספים על היבואן הכוללים ,בין היתר ,שיווק מוצרי תעבורה באמצעות ארבע נקודות מכירה ברחבי
הארץ במחוזות תל-אביב ,ירושלים ,חיפה והדרום ,חובת אספקת מוצרי תעבורה תוך זמן קצוב וכו' )כן
ראה סעיף  11.11.2לעיל(.
 11.15.2פיקוח על מחירים
מחירי כלי הרכב ,מחירי חלקי החילוף ומחירי מתן שירותי המוסך אינם כפופים לפיקוח על-פי דין.
 11.15.3רשיונות עסק
פעילויות דלק רכב השונות טעונות קבלת רשיון לניהול עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח-
 .1968נכון למועד הדוח טרם הוסדר רשיון עסק לחלק מהפעילויות ודלק רכב מטפלת בקבלתם.
הסחר בכלי רכב ובחלקי חילוף טעון אישור של משרד התחבורה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( ,התשמ"ג .1983-לדלק רכב רשיון לסחר במוצרי תעבורה
מאת משרד התחבורה שהינו בתוקף.
 11.15.4הגבלים עסקיים
על-פי צו מוסכם מכח סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח 1988-שנכנס לתוקף ביום
 ,24.4.2003נאסר על יבואני רכב ,בין היתר ,להגביל מוסך שירות בכל הנוגע לרכישת מוצר תעבורה
)כהגדרתו בצו( או בשימוש בהם למעט במקרים המפורטים בצו .כן נקבע ,כי במקרה בו מציע יבואן רכב
אחריות לתקופה נוספת מעבר לזו הנדרשת בדין או לזו הניתנת על-ידי יצרן רכב כמדיניות כלל עולמית
או אזורית ,לפי התקופה הארוכה מבין השתיים )להלן" :אחריות נוספת"( ,יתן היבואן לבעל הרכב זכות
לקבוע אם ברצונו לרכוש אחריות נוספת כאמור ,ויציג את מחיר האחריות הנוספת בנפרד ממחיר
רכישת הרכב .בנוסף ,נאסר על יבואן רכב להתנות את תוקפה של האחריות בקבלת שירות במוסך
שירות בלבד ,בשימוש במוצר תעבורה מסוים בלבד ,בשימוש במוצר תעבורה מקורי או בקבלת שרות
לרכב ממוסך או עוסק מסוים למעט בתנאים המפורטים בצו האמור .כמו כן ,אוסר הצו על יבואן רכב,
בכפוף לחריגים ,לבקש ממוסכי השירות או לגרום להם למסור לו מידע שעניינו כמות מוצרי התעבורה
בהם עשה המוסך שימוש בפרק זמן נתון או פרט כלשהו בנוגע למוצרי תעבורה שנרכשו שלא מאת
היבואן למעט כשהמידע נדרש לצורך בירור תביעות נגד היבואן בקשר לאחריות לרכב ובכפוף לחריגים
הקבועים בצו .עוד אוסר הצו על יבואן רכב להטיל על מוסכי השירות כל מגבלה באשר לתמחור השרות
המוענק על ידם למעט המחיר המירבי שייגבה עבור שרות לרכב המוענק במסגרת האחריות לצרכן .עוד
מחייב הצו את יבואני הרכב לקבוע אמות מידה ותנאים רלבנטיים וברורים לשם מתן הרשאה למוסך
לפעול כמוסך מורשה מטעם יבואן הרכב .כנדרש על-פי הצו ,הפקידה דלק רכב את התנאים ואמות
המידה שנקבעו על-ידה בידי הממונה על ההגבלים העסקיים .כן אוסר הצו על קבלת התחייבות ממפעיל
המוסך לבלעדיות כמפורט בצו ובכפוף לסייגים הקבועים בו .תוקף הצו הינו לחמש שנים.
11.16

הסכמים מהותיים
ההסכמים המהותיים אשר דלק רכב הינה צד להם הינם כדלקמן:

 11.16.1הסכם מאזדה
דלק רכב עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה משנת  1992על-פי הסכם מיום
 1.4.2005בין ) Mazda Motor Corporationלהלן" :היצרן"( ,דלק מוטורס ו – ) Itochu Coroprationלהלן:
"היצואן"( )להלן" :הסכם מאזדה"( ,לפיו התחייב היצרן לספק לדלק מוטורס לצורך שיווק ומכירה
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בישראל דגמים מסוימים של כלי רכב מתוצרת "מאזדה" המפורטים בנספח להסכם האמור וכן חלקי
חילוף ואביזרים נלווים לכלי רכב כאמור )להלן" :כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה"(.
להלן תמצית התנאים העיקריים של הסכם מאזדה:
אספקת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה לדלק מוטורס על-פי ההסכם לא ימנעו מדלק מוטורס
לרכוש כלי רכב וחלקי חילוף מאדם אחר שאינו היצרן לשם מכירתם בישראל ,ובלבד שמכירה כאמור
לא תשפיע באופן מהותי לרעה על מכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה .ליצרן שיקול הדעת
הבלעדי לקבוע האם מכירה כאמור משפיעה לרעה על מכירת כלי רכב מתוצרת מאזדה .על דלק מוטורס
להודיע על כוונתה למכור כלי רכב וחלקי חילוף של יצרן אחר לפחות  90יום מראש.
כמו כן ,היצרן אינו מנוע מלספק כלי רכב שאינם מסוג "מאזדה" וחלקי חילוף לכל אדם אחר ,לשם
מכירה בישראל.
על-אף האמור לעיל ,ליצרן הזכות למכור ולייצא כלי רכב מתוצרת מאזדה בישראל שלא דרך דלק
מוטורס למספר גורמים המפורטים בהסכם מאזדה ,הכוללים ,בין היתר ,גופים ממשלתיים ,נציגויות
דיפלומטיות ,גופים וארגונים בינלאומיים כגון האו"ם ,חברות יפניות הרוכשות יותר מ –  10רכבים
בשנה ,חברות הנשלטות על-ידי היצרן ו/או עובדיהן ועוד .על דלק מוטורס נאסר למכור ,במישרין או
בעקיפין ,כלי רכב וחלקי חילוף מחוץ לישראל.
תקופת הסכם מאזדה הינה לשלוש שנים החל מיום  1.4.2005ועד .31.3.2008הזמנות כלי רכב וחלקי חילוף
נעשות באמצעות הסכמים ספציפיים בין דלק מוטורס והיצואן ,ובין היצואן והיצרן .הסכמים כאמור
יכנסו לתוקף עם קבלת ההזמנה ע"י היצרן .היצרן ייעשה כל מאמץ להיענות להזמנות כאמור אך אין
הוא מחויב לעשות כן.
דלק מוטורס התחייבה שלא להשתמש בחלקי חילוף שלא לשם שירות או ציוד כלי רכב בישראל.
דלק מוטורס מחויבת לרכוש כמות מינימלית של כלי רכב בכל שנה כמפורט בהסכם .דלק מוטורס
עמדה בכמויות המינימליות האמורות בהסכם .היצרן והיצואן רשאים לשנות את הכמויות האמורות
בכפוף להסכמת כל הצדדים להסכם מאזדה ,ועל מנת לעמוד בשינויים בשוק בישראל ו/או על-פי
שינויים בתוכנית העסקית של היצרן .במידה ודלק מוטורס לא תעמוד בכמויות מינימליות כאמור,
ליצרן הזכות לסיים את הסכם מאזדה באופן מיידי בהודעה בכתב לדלק מוטורס וליצואן.
הסכם מאזדה קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת כלי רכב וחלקי חילוף
מתוצרת מאזדה הכוללים ,בין היתר ,הקמת מערך שיווק והפצה וביצוע פעולות שיווק ומכירות ,הקמת
מתקן שירות לכלי רכב וניהול מערך שירות לקוחות ,הקמת מתקני אחסנה מתאימים למלאי כלי הרכב,
מתן אחריות לצרכן בהתאם לאחריות היצרן ,הגשת דיווחים שוטפים ליצרן וליצואן ,התחייבות
לסודיות ,שמירה על זכויות קנין רוחני ,מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין הצדדים ,הכל כמפורט
בהסכם מאזדה.
כל צד להסכם רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי סיום בכל עת בהודעה בכתב ליתר הצדדים במקרה
בו אחד מהצדדים האחרים הפר את ההסכם ,ולא תיקן הפרה כאמור תוך חודשיים לאחר מתן הודעה
בכתב לצד המפר הדורשת תיקון הפרה כאמור.
כל צד להסכם רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב לצדדים האחרים בקרות אחד
מהמקרים המפורטים בהסכם הכוללים ,בין היתר ,עיקול ,בקשה לפירוק ,כינוס נכסים ,בקשה לרה-
ארגון ,חדלות פרעון ,עיכוב בתשלום ,העברת כל או חלק מהותי מעסקי ,התחייבויות או נכסי דלק רכב,
הקפאת עסקי דלק רכב ,מיזוג וכיו"ב.
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היצרן רשאי להביא את ההסכם לידי סיום מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב ליצואן ולדלק מוטורס
במקרה בו היצרן קובע כי לא ניתן להמשיך בעסקאות עם דלק מוטורס כתוצאה ממוות ,אי כשירות,
היעלמות או שינוי בהנהלת דלק מוטורס ו/או כתוצאה משינוי במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס
או שינוי מהותי בהרכב בעלי המניות או המשקיעים בה.
במידה וכתוצאה מכח עליון )כהגדרתו בהסכם האמור( צד כלשהו להסכם מנוע מלקיים את
התחייבויותיו לתקופה העולה על  6חודשים ,תהא לכל צד להסכם זכות לסיים את ההסכם באופן מיידי
בהודעה בכתב ליתר הצדדים להסכם.
היצואן ודלק מוטורס אינם רשאים להעביר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על-פי ההסכם ,כולם או
חלקם ,לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של היצרן.
 11.16.2הסכם פורד
דלק מוטורס עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת פורד משנת  1999על-פי הסכם מיום
 1.6.99בין ) Ford Motor Companyלהלן" :פורד"( ודלק מוטורס )להלן" :הסכם פורד"( .להלן תמצית
התנאים העיקריים של הסכם פורד:
על-פי הסכם פורד מינתה פורד את דלק מוטורס למפיץ ) (dealerמורשה ולא בלעדי בישראל של
מכוניות ,חלקי חילוף המיוצרים על-ידי פורד או עבורה ,וכן מוצרים נוספים כפי שתקבע פורד מפעם
לפעם .דלק מוטורס הסכימה כי לא תפעל במישרין או בעקיפין לטובת מיזם עסקי אחר אלא תעסוק אך
ורק כמפיצה של מוצרי פורד ,אלא אם כן פורד הסכימה אחרת בכתב.
דלק מוטורס התחייבה שלא לעסוק בכל דרך שהיא במכירת כלי רכב חדשים או חלקי חילוף המתחרים
במוצרי פורד אלא אם כן ניתנה הסכמת פורד בכתב ומראש לכך .בהסכם פורד הסכימה פורד לזיכיון
של דלק רכב למוצרי מאזדה ,ואף קבעה כללים לאינטגרציה בין זיכיון מאזדה לזיכיון פורד.
כל שינוי בשליטה בדלק מוטורס או כל שינוי בהנהלת דלק מוטורס לפיו גיל אגמון לא ינהל את דלק
מוטורס יהא טעון הסכמה מראש ובכתב של פורד .במקרה בו פורד לא נתנה הסכמתה לשינוי כאמור
תעמוד לפורד הזכות לסיים את ההסכם.
הסכם פורד הינו בתוקף ממועד חתימתו ועד לסיומו על-ידי מי מהצדדים בהתאם להוראותיו.
הסכם פורד קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת מוצרי פורד על-ידי דלק
מוטורס בישראל לרבות ביצוע פעולות שיווק והפצה ,הקמת מערך שירות בהתאם לסטנדרטים הנהוגים
ע"י פורד ,העסקת כח אדם מתאים והדרכתו ,מתן אחריות למוצרי פורד ,הענקת שירותי אחזקה
ותיקונים ,שימוש בשמות מסחר וסימני מסחר ,מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין הצדדים ,הכל
כמפורט בהסכם פורד.
לדלק מוטורס הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה מראש ובכתב לפורד של  30יום לפחות.
לפורד הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי בקרות אחד מהאירועים המפורטים בהסכם שהינם
בשליטה של דלק מוטורס הכוללים ,בין היתר ,העברה על-ידי דלק מוטורס של זכות או התחייבות
הקבועה בהסכם; העברת נכסים מהותיים של דלק מוטורס הדרושים לניהול עסקיה; שינוי בבעלות או
בהנהלה של דלק מוטורס ללא הסכמת פורד מראש ובכתב; אם יתברר כי דלק מוטורס נתנה מצג לא
נכון במסגרת ההתקשרות בהסכם; חדלות פרעון של דלק מוטורס; כשלון דלק מוטורס לתפקד במהלך
העסקים הרגיל או לשמור את עסקיה בקשר עם מוצרי פורד פתוחים במהלך שעות העבודה המקובלות
כאמור בהסכם; הרשעה בבית משפט של דלק מוטורס ,דלק רכב ,יצחק שרון )תשובה( או גיל אגמון בגין
הפרת חוק; או אי הסכמה בין הגורמים המפורטים לעיל שלדעת פורד תשפיע לרעה על עסקי דלק
מוטורס ,שמה הטוב של דלק מוטורס ,של פורד או גופים קשורים לה; הפרת דלק מוטורס התחייבויות
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מסוימות בהסכם; אי ביצוע תשלום במועד לפורד או לגוף קשור לה לאחר שניתנה לה התראה ולא
תיקנה הפרה כאמור תוך  15יום לאחר מתן ההתראה; רשיון הדרוש לשם ניהול תקין של עסקי דלק
מוטורס הושעה או נשלל מכל סיבה שהיא.
כמו כן ,לפורד הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של  60יום במקרים בהם דלק מוטורס לא
מילאה אחר ההתחייבויות המפורטות בהסכם ,וזאת לאחר שנתנה התראה לדלק מוטורס לתקן הפרה
כאמור ודלק מוטורס לא תיקנה הפרה זו תוך  60יום לאחר מתן ההתראה.
לפורד ולדלק מוטורס הזכות להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של  15יום במקרה
של מוות או מוגבלות פיסית או מנטלית של הבעלים בדלק מוטורס האמורים לעיל ,ובלבד שפורד תעכב
את זכותה לבטל את ההסכם לתקופה של  3חודשים עד שנה ,במקרה בו היורש או בא כחו של הנ"ל
יבקש זאת ויוכיח להנחת דעת פורד כי יש לו את היכולת למלא אחר תנאי הסכם פורד.
לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה בכתב ומראש לדלק מוטורס של  120יום לפחות.
לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה מראש ובכתב של  30יום לפחות במקרה בו פורד
מציעה הסכם חדש או נוסח מתוקן של הסכם למפיצים מורשים שלה.
במקרה בו יהא שינוי בבעלות דלק מוטורס או במקרה של העברת רוב נכסי דלק מוטורס לאדם כלשהו
המותנית בהתקשרות פורד עם אותו אדם בהסכם הפצה חדש ,תהא לפורד זכות סירוב ראשונה לרכוש
את הבעלות בדלק מוטורס או את הנכסים המוצעים למכירה באותם תנאים כפי שהוסכמו עם אותו
אדם .לפורד הזכות להמחות את זכות הסירוב הראשונה כאמור לצד שלישי כלשהו .זכות הסירוב
הראשונה ניתנת לאכיפה כלפי כל נעבר של דלק מוטורס.
11.17

יעדים ואסטרטגיה עסקית
היעד המרכזי של דלק רכב הוא להגדיל את פעילותה ורווחיה תוך שיפור מתמיד של רמת השירות.
השלמת המרכז הלוגיסטי של דלק רכב ,מהמתקדמים מסוגו ,שהקמתו בוצעה מתוך ראייה עתידית של
התפתחות שוק כלי הרכב בישראל ,מאפשר לה לשפר את השירות לצרכנים ומייעל את פעילותה .בניית
המוסך המרכזי – מרכז השירות החדש  -המשתרע על פני כ 15,000-מ"ר מתבצעת בהתאם לסטנדרטים
בינלאומיים .כמו כן ,מתבצע תהליך של שיפור חזות המוסכים המורשים – מרכזי השירות והכנסת
סטנדרטים חזותיים אחידים של רשת המוסכים המורשים ברחבי הארץ.
בשנת  2007צפויה דלק רכב להשיק שלל דגמים חדשים שבחלקם יהוו חדירה לפלחי שוק שכיום דלק
רכב אינה פועלת בהם כגון מאזדה  – 2סופר מיני .כמו כן ,צפויים להתווסף השנה למגוון הדגמים
הקיימים כלי רכב נוספים כגון מיני – וואן  S-MAXמתוצרת פורד ,אשר נבחרה כמכונית השנה
באירופה לשנת  2007וכן מיני – וואן פורד גלאקסי .בנוסף תשיק דלק רכב שתי מכוניות בקטגוריית
"רכבי מנהלים" :מאזדה  6חדשה וכן פורד מונדיאו חדשה.

11.18

גורמי סיכון
ניתן לציין מספר גורמי סיכון המאיימים על פעילות דלק רכב כמפורט דלהלן:

11.19

תלות ביצרנים  -לדלק רכב תלות ביצרני כלי הרכב המיובאים על-ידה .על-פי הסכמי ההתקשרות עימם
על דלק רכב לעמוד בתנאים מסוימים .כמו כן ,ההסכמים האמורים ניתנים לביטול על-ידי מי מהצדדים
לו כמפורט בהסכמים .בנוסף ,תלויה דלק רכב בדגמים המיוצרים על-ידי היצרנים ובעלותם הנקבעת
על-ידם .במקרה בו היצרן ייצר דגמים יקרים יותר התוצאות העסקיות של דלק רכב עשויות להיות
מושפעות מכך.

 11.19.1שינויים בשערי מטבעות חוץ של מדינות היבוא  -מכיוון שרוב הוצאות דלק רכב הינן במטבעות הזרים
יין ,יורו ודולר ארה"ב ואילו הכנסותיה הינן בש"ח חשופה דלק רכב לשינויים בשערי מטבעות אלה.
ייסוף במטבעות הנ"ל לעומת הש"ח עלול להביא לקיטון ברווחיות הקבוצה.
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 11.19.2שינויים בשערי מטבעות חוץ בהם מייבאים מתחרים – סך מרכיב שערי חליפין במחיר המוצרים של
דלק רכב מסתכם ב –  90%-85%ממחיר המכירה של המוצרים .לפיכך ,במידה ושערי החליפין של
המטבעות הזרים בהם מייבאים מתחרים לא ישתנו או יקטנו בעוד שיחול ייסוף במטבעות בהן מייבאת
דלק רכב ,יכולת התחרות של דלק רכב עם מתחריה עשויה להיפגע.
 11.19.3שינויים בריביות הבנקאיות בארץ ובחו"ל – חלק גדול מהאשראי הבנקאי של דלק רכב הינו בריבית
משתנה שהינה פונקציה של ריביות בנקאיות בארץ ובחו"ל .לפיכך ,חשופה דלק רכב לשינויים בריבית
הבנקאית בארץ ובחו"ל.
 11.19.4אשראי לקוחות – מכירות דלק רכב ללקוחות המוסדיים מתבצעות בחלקן באשראי כנהוג בענף הרכב.
אשראי זה אינו מובטח ומתרכז במספר מצומצם של לקוחות שהיקף המכירות להם גבוה ולכן אי פרעון
אשראי זה על-ידי לקוח כזה עלול לפגוע נקודתית בתזרים המזומנים ובתוצאות העסקיות של דלק רכב.
 11.19.5צמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב – כמפורט בסעיף  11.1.2לעיל ,לאחרונה פועלים משרדי האוצר
והתחבורה לצמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב בישראל ולהסרת החסמים בו באמצעות בחינת
רפורמות בתחום המיסוי ,התקינה והרגולציה של יבוא כלי הרכב .דלק רכב מעריכה כי בטווח הקרוב
לשינויים אלו לא תהיה השפעה משמעותית על פעילות דלק רכב היות ולהערכת דלק רכב אין כדאיות
כלכלית ליבוא מקביל למעט לגבי מכוניות יוקרה ומכוניות נישה.
 11.19.6האטה כלכלית במשק  -שינויים בהיקף הפעילות הכלכלית במשק הישראלי ,כתוצאה מגורמים
מדיניים ,בטחוניים וכלכליים עלולים לפגוע בהיקף מכירות כלי רכב בישראל ולהשפיע לרעה על
תוצאותיה העסקיות של החברה .יחד עם זאת ,הצליחה דלק רכב לבסס את מעמדה כסוכנות הרכב
הגדולה בישראל .לשינויים אלה עשויה להיות השפעה על התוצאות העסקיות של דלק רכב.
 11.19.7שינויים רגולטוריים  -שינויים בהסדרים רגולטוריים החלים על ענף הרכב כגון שינויים במדיניות
המיסוי הממשלתית ,שינויים במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב כפרטיים או מסחריים לצורכי מס ,או
שינויים במדיניות הנוגעת לשווי השימוש של רכב ליסינג הניתן לשימוש עובד עלולים להוביל לשינויים
בביקושים לכלי רכב מסוגים שונים ולהשפיע בטווח הארוך על תוצאות הפעילות של דלק רכב .לפירוט
אודות שינויים כאמור ראה סעיף  11.1.2לעיל .לדעת הנהלת דלק רכב לא ניתן להעריך כיצד ישפיעו
שינויים אלה על תוצאות הפעילות של דלק רכב.
 11.19.8שינויים בהנהלת דלק מוטורס או בשליטה בדלק מוטורס – בהסכם פורד נקבע כי כל שינוי בשליטה
בדלק מוטורס או כל שינוי בהנהלת דלק מוטורס לפיו גיל אגמון לא ינהל את דלק מוטורס יהא טעון
הסכמה מראש ובכתב של פורד .במקרה בו פורד לא נתנה הסכמתה לשינוי כאמור תעמוד לפורד הזכות
לסיים את הסכם הזכיון )ראה סעיף  11.16.2לעיל( .כמו כן ,בהסכם מאזדה נקבע כי היצרן רשאי להביא
את הסכם מאזדה לידי סיום מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב ליצואן ולדלק מוטורס במקרה בו
היצרן קובע כי לא ניתן להמשיך בעסקאות עם דלק מוטורס כתוצאה ממוות ,אי כשירות ,היעלמות או
שינוי בהנהלת דלק מוטורס ו/או כתוצאה משינוי במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס או שינוי
מהותי בהרכב בעלי המניות או המשקיעים בה.
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סיכוני מקרו

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק רכב
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
• שינויים בשערי
מטבעות חוץ של
מדינות היבוא
• שינויים בריביות
הבנקאיות בארץ
ובחו"ל
• האטה כלכלית
במשק

סיכונים ענפיים

• שינויים בשערי
מטבעות חוץ בהם
מייבאים מתחרים

סיכונים מיוחדים
לדלק רכב

• תלות ביצרנים

• אשראי לקוחות
• צמצום
הריכוזיות בשוק
• שינויים בהנהלת
דלק רכב או בשליטה
בדלק רכב

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על-פעילות דלק רכב הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי
בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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.12

תחום הנדל"ן

12.1

כללי

12.1.1

פעילות הקבוצה בתחום הנדל"ן נעשית באמצעות דלק נדל"ן בע"מ )להלן" :דלק נדל"ן"( .נכון למועד
הדו"ח מחזיקה הקבוצה ב 67.91% -מהון המניות של דלק נדל"ן.

1

12.1.2

דלק נדל"ן הינה הבעלים של דלק-בלרון בינלאומי בע"מ )להלן" :דלק בלרון"( 2.דלק בלרון והחברות
המוחזקות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב במדינות מערביות .השקעות
דלק בלרון מתבצעות באמצעות השקעה בחברות זרות שבבעלותן נכסי נדל"ן מניבים ובהן מתבצעת
בצורה עצמאית כל הפעילות הקשורה ברכישה ,ניהול ,ולעיתים מימוש של נכסי הנדל"ן )דלק בלרון
ביחד עם החברות המוחזקות שלה יקראו ביחד להלן" :בלרון"(.

12.1.3

דלק נדל"ן פועלת בישראל בתחומי ייזום פרוייקטים למגורים.במהלך שנת  2004רכשה דלק נדל"ן את
כל מניות דנקנר השקעות בע"מ )להלן" :דנקנר"( .דלק נדל"ן המשיכה את פעילות דנקנר והפכה את
דנקנר לזרוע הפעילות שלה בתחום הבניה למגורים )לעניין מו"מ שמנהלת דלק נדל"ן עם אזורים-חברה
להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ )להלן" :אזורים"( למכירת דנקנר ופעילות המגורים שלה ראו סעיף
 12.23להלן(.

12.1.4

כמו כן פועלת דלק נדל"ן בישראל בייזום ורכישה של פרוייקטים למשרדים ולמסחר ובהשכרת נדל"ן
מניב שבבעלותה .לגבי תחום היזום של פרוייקטים למסחר ולמשרדים )למעט ייזום תחנות דלק ושטחי
מסחר נלווים להם( בכוונת דלק נדל"ן לבצע פעילות זו באמצעות חברת ויתניה בע"מ אשר לחברה זכות
לרכישת מחצית ממניותיה )ראו סעיף  12.15.4להלן(.

12.1.5

בחודש יוני  2005הנפיקה דלק נדל"ן ניירות ערך לציבור שכללו מניות ואגרות חוב .הסכום הכולל
שגוייס היה כ 755,000 -אלפי  .₪ניירות הערך שהונפקו נסחרים בבורסה.

12.1.6

בחודש ינואר  2006הקצתה דלק נדל"ן לתרשיש –החזקות והשקעות הפועלים בע"מ )להלן" :תרשיש"(
)חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ(  11%מהון המניות של דלק נדל"ן בתמורה לסך של כ-
 260,490,117מליון . ₪

12.1.7

בחודש דצמבר  2006הקצתה דלק נדל"ן למגדל חברה לביטוח והמגן חברה לביטוח מניות אשר ביחד
היוו כ 3% -מהון המניות שלה ,בתמורה לסך של  130,111אלפי  .₪בסמוך לאחר אותו מועד הקצתה
דלק נדל"ן לצד ג' מניות אשר היוו  1.9%מהון המניות שלה ,בתמורה לסך של כ 85,607-אלפי .₪

12.1.8

ביום  16.3.2007הודיעה ) .Delek Global Real Estate Ltdלהלן ,("DGRE" :חברת בת בשליטה
מלאה של דלק בלרון ,על כוונתה לבצע הנפקה של כ 22% -ממניותיה לגופים מוסדיים ולרשום את
מניותיה למסחר בבורסת ה AIM -בלונדון )לפרטים נוספים ראו סעיף  12.9.7להלן(.

12.1.9

1

2

התיאור של תחום הפעילות בנדל"ן הופרד מטעמי נוחות לפי איזורים גיאוגרפים באופן שפעילות
הנדל"ן בחו"ל תוארה תחילה ולאחר מכן תוארה פעילות הנדל"ן בישראל .לגבי מספר נושאים ניתן
תיאור משותף הן של פעילות בחו"ל והן של הפעילות בישראל.

 10.46%מוחזקים על ידי בנק הפועלים 6.21%,מוחזקים על ידי מבטחים -מוסד לבטחון סוציאלי של העובדים בע"מ2.06% ,
מוחזקים על ידי קופות הגמל של בנק הפועלים 1.51% ,על ידי מנכ"ל 0.05% ,מוחזקים על ידי מר גבי לסט )דירקטור בחברה(
והיתרה בידי הציבור.
דלק בלרון הנפיקה בשנת  2000אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ואשר נסחרות בבורסה.
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12.2

מידע כללי על תחום הפעילות בחו"ל

12.2.1

מבנה תחום הפעילות בחו"ל
הסביבה בה פועלת דלק נדל"ן בחו"ל כוללת את אנגליה ,קנדה ,שבדיה ,גרמניה ,שוויץ ופינלנדS&P .

מדרגת את המדינות הללו בדירוג  1AAAאשר משקף בעיקר את הכלכלות המפותחות שלהן והיציבות
היחסית שלהן לאורך שנים.
12.2.2

ניתן לאפיין את השווקים בהם פועלת בלרון בחו"ל באופן הבא:

א.

ההון העצמי הנדרש מהרוכש בעת רכישת הנכסים )במידה והנכס מושכר( הינו בד"כ כדלקמן :באנגליה
– בין  5%ל –  15%ממחיר הרכישה של הנכס; בקנדה – בין  25%ל –  30%ממחיר הרכישה של הנכס;
בגרמניה  -בין  10%ל  20% -ממחיר הרכישה של הנכס; שוויץ – כ 10% -ממחיר הרכישה של הנכס;
פינלנד – בין  10%ל –  15%ממחיר הרכישה של הנכס; שבדיה – כ 15% -ממחיר הרכישה של הנכס.

ב.

מימון יתרת מחיר הרכישה לבד מההון העצמי )במידה והנכס מושכר( נעשה לרוב בהלוואה מסוג Non-

 Recourseכאשר הבטוחה למלווה הינה הנכס עצמו ,מניות חברת הנכס והסכמי השכירות .לעיתים
קיימת ערבות צולבת בין מספר נכסים.
חוזי השכירות במדינות בהן פועלת בלרון באירופה הינם בד"כ לתקופה של כ 10-שנים .בשוק הנדל"ן

ג.

הבריטי פועלת בלרון להתקשרות בהסכמים בעלי טווח זמן ארוך יותר של עד  30שנה.
דמי השכירות מעודכנים אחת למספר שנים בהתאם לנוסחאות שנקבעות במסגרת הסכמי השכירות.

ד.

באנגליה רוב דמי השכירות מעודכנים כלפי מעלה בלבד ) ,(Upwards Onlyאו לפי עדכון קבוע כלפי
מעלה לפי הוראות ההסכם .
באנגליה הסכמי השכירות הם בד"כ מסוג  ,Triple Netכלומר התחייבויות השוכרים כוללות גם את

ה.

אחזקת הנכס ותשלום מיסים וביטוחים בגין הנכס .בקנדה ,גרמניה ,שוויץ ,שבדיה ופינלנד הסכמי
 Triple Netהינם שכיחים פחות ולכן בעל הנכס צריך לדאוג לפתרונות לגבי הוצאות הון ולגבי ביטוח
הנכס .כאשר השכירות אינה מסוג  ,Triple Netבלרון מוודאת שלחברות בעלות הנכסים יש כספים
מספיקים לשם ביצוע השקעות הון שתידרשנה בזמן ולאחר תום תקופת השכירות.
הניהול השוטף של נכסי בלרון מבוצע על ידי חברות ניהול חיצוניות עימן מנהלת הנהלת בלרון באופן

ו.

קבוע דיונים אסטרטגיים בנוגע להשכרה ולניהול הנכסים.
בד"כ לא נדרשים מהשוכר בטחונות כלשהם להבטחת התחייבויותיו על פי הסכמי השכירות .כאשר
השוכר הינו חברת בת של חברה בעלת מוניטין מתקבלות לעיתים ערבויות מחברת האם של השוכר.

ז.
12.2.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

א.

בריטניה

2

הכלכלה הבריטית נהנית מצמיחה ,יציבה מזה למעלה מעשור .שוק המשרדים הבריטי נחשב כשוק רחב,
מפותח ובעל נזילות ושקיפות גבוהה .שנת  2005הייתה שנת שיא מבחינת השקעות בתחום הנדל"ן
בבריטניה עם השקעות בהיקף של  86מיליארד אירו ,עלייה של  50%לעומת שנת  .2004בשנת  2006היו
רמות השקעות גבוהות מאוד בשוק הנדל"ן הבריטי שהסתכמו ב 80.4 -מיליארד אירו .שוק הנדל"ו
בבריטניה היווה  51%מכלל ההשקעות בנדל"ן באירופה בשנת  2005ו 36%-בשנת  .2006היקף

1
2

לשם השוואה יצוין כי  S&Pמדרגת את ישראל בדירוג בינלאומי של .-A
כל הנתונים בסעיף  12.2.3לקוחים מחברת .DTZ Researche

א128 -

העסקאות בענף המשרדים בשנת  2006עמד על  36.6מיליארד אירו ,עליה של  7.7%ביחס להיקף של
 33.7מיליארד אירו ב.2005-
בד בבד עם הגידול בהשקעות במשרדים מדרגה גבוהה חלה עלייה של בין כ 13% -ל 19% -בדמי
השכירות באיזורי ביקוש בלונדון לעומת התקופה המקבילה אשתקד .במקביל קיימת ירידה בשיעור
השטחים הפנויים להשכרה.
לאור האמור לעיל ,חלה ירידה בתשואות בשנת  2006ולהערכת בלרון ,היכולת לייצר תשואה גבוהה
יותר להון בעתיד ,תלויה בניהול מקצועי של הנכסים ,יותר מאשר הסתמכות על גידול עתידי בתשואות
בגין הנכסים.
ב.

קנדה
הכלכלה הקנדית נהנתה מ 14 -שנות צמיחה רצופה בתמ"ג .עקב צמיחת הכלכלה ,שיעור השטח הפנוי
להשכרה בשוק הקנדי צנח בערים הגדולות .שוק הנדל"ן בקנדה כולל עסקאות בהיקפים גדולים כאשר
בשנים  2005 ,2004ו 2006 -עמד היקף העסקאות על  6.7 ,5.2ו 5.3 -מיליארד אירו בהתאמה .בלרון
מעריכה כי המחיר של נדל"ן איכותי בשוק הקנדי עדיין מוערך בחסר.

ג.

גרמניה
השוק הגרמני מראה סימני התחזקות בשנת  2006לאחר כמעט עשור של תת ביצועים ביחס למדינות
גוש האירו .בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בגרמניה צמח התמ"ג בשנת  2006ב,2.5% -
העלייה הגדולה ביותר מאז שנת  .2000השיפור במצב המקרו-כלכלי השפיע גם על ענף הנדל"ן המניב
וניתן לראות ירידה בכמות השטחים הפנויים להשכרה.
מחירי השכירות של נכסים באיכות גבוהה עלו בשנת  2006בכל הערים החשובות בגרמניה.

ד.

שבדיה
הצמיחה בתמ"ג של שבדיה נמשכת כבר מספר שנים .על אף שהצמיחה ירדה מ 3.7% -ב 2004 -ל2.9% -
ב ,2005 -הצמיחה בשנת  2006צפויה לעמוד על .4.5%
שוק המשרדים השבדי נמצא במגמת עלייה .למרות שברחבי המדינה כמות השטחים הפנויים להשכרה
הינה גבוהה ועומדת על  ,10%בשטוקהולם קיימת עלייה במחירי השכירויות של שטחי משרדים
איכותיים בשל ההיצע הקטן שלהם.
פעילות המשקיעים הגיעה לשיא בשנת  2006עם היקף השקעות של  15מיליארד אירו לעומת 13
מיליארד בשנת .2005

ה.

פינלנד
הכלכלה הפינית צמחה בלמעלה מ 3% -בשלושת השנים האחרונות והיא צפויה לעמוד על  5.2%ב.2006-
לאחר מספר שנים שהתאפיינו בביקוש נמוך לשטחי משרדים ,חוזק הכלכלה הפינית הביא להתאוששות
ענף המשרדים .שיעור השטח הפנוי להשכרה יורד ודמי השכירות בגין נכסים איכותיים עולים .היקף
ההשקעות בנכסים בשנת  2006גדל משמעותית ל 5 -מיליארד אירו בהשוואה ל 2.8 -מיליארד אירו ב-
 ,2005ו 3.1 -מיליארד אירו ב.2004 -

ו.

שוויץ
הכלכלה השוויצרית גדלה משמעותית בשנת  2006עם צמיחה של  2.9%בתמ"ג ותחזיות צמיחה בתמ"ג
של  2%ל 2007 -ו.2008 -
שוק המשרדים השוויצרי נפגע עקב חולשת הכלכלה במחצית הראשונה של העשור .ההיצע בשוק
המשרדים היה במגמת עלייה והביא לירידה במחירי השכירות .יחד עם זאת נראה כי חל שינוי במגמה.
במהלך  2006עלו דמי השכירות בגין משרדים איכותיים בציריך ב) 6.3% -כ 525 -אירו למ"ר לשנה(,
ניתן לראות מגמה דומה בז'נבה בה חלה עליה של דמי השכירות ב) 1.4% -כ 444 -אירו למ"ר לשנה(.
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העלייה בדמי השכירות בציריך ובז'נבה תאמו את הקיטון בשטחי המשרדים הפנויים .לגבי ציריך
מדובר לא רק בשטחי משרדים במרכזים עסקיים ,אלא גם באיזורים אחרים של העיר.
12.2.4

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בחו"ל
להערכת דלק נדל"ן ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הם :מציאת נכסים המושכרים
לתקופות ארוכות לשוכרים בעלי איתנות פיננסית באזורי ביקוש וככל הניתן בעלי פוטנציאל לפיתוח
עתידי; השגת תנאי מימון שיאפשרו קבלת תשואה עודפת של דמי השכירות על עלות מימון ההשקעה;
איתנות פיננסית המאפשרת השקעת ההון עצמי הנדרש; פיזור גיאוגרפי נכון של ההשקעות; דלק נדל"ן
ביצעה רצף של עסקאות המסווג את דלק נדל"ן כ" -סוגרת עסקאות".

12.2.5

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות בחו"ל
מחסומי הכניסה של תחום הפעילות הינם איתנות פיננסית המאפשרת השקעת הון עצמי והצורך
בהקמת מערך ניהולי מקצועי אוטונומי בחו"ל.
מחסום היציאה העיקרי בתחום הנדל"ן נובע מכך שמימוש נכסי נדל"ן אינו הליך מהיר ועלול לארוך
זמן ממושך.

12.2.6

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
בלרון פועלת בחו"ל בשווקים גדולים בהם נתח השוק שלה הינו זניח .בשל אופי פעילות בלרון במדינות
האמורות ,אין לה מתחרים מזוהים .יחד עם זאת ,הביקוש לנכסים באנגליה בשווקים בהם פועלת דלק
נדל"ן עולה על ההיצע ועל כן בלרון פועלת באנגליה בשוק בו התחרות על נכס ספציפי הינה בדרך כלל
גדולה.
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12.3

פרטים אודות נכסי הנדל"ן באנגליה

12.3.1

להלן נתונים נוספים בדבר נכסי הנדל"ן באנגליה:

שיעור אחזקות שיעור אחזקות
במידה
ליום 31.12.2006
ותתבצענה
/
התקשרויות
)שיעור אחזקות
המותנות
ליום פרסום
1
בהנפקת
הדו"ח(/
תאריך השקעה  DGREבחו"ל
42.4%
)(45%
11/03

59%

35.5%

 Linchfieldחניונים באנגליה
 Ltdחברת לינצ'פילד

Shalati Ltd

אין שינוי

1

שם החברה
הכלולה

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר )לא כולל
שטחי חניה(

דמי השכירות חלקה של דלק
עלות הנכס
שם השוכר
השקעות
בחברה העיקרי /מועד תום בספרי החברה שהוכרו בדוחות נדל"ן ברווחי
)הפסדי(
הכלולה באלפי הכספיים של
תקופת
הכלולה
החברה הכלולה החברה הכלולה
ש"ח
השכירות/
באלפי ₪
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
ליום
שיעור תפוסה
ליום
בשנת 2006
בגין הנכס
31.12.2006
31.12.06
בשנת 2006
4,955,369

477,548

43,612

50,929

38,836

 131חניונים ברחבי
אנגליה
)ראה ס"ק )2.6.5ג(
להלן(

222,789

NCP
עד 2037

בנין משרדים בשטח
של כ 15,680 -מ"ר
הכולל חמש קומות,
קומת קרקע ושתי
קומות מרתפים וכן
 24מקומות חניה.

180,777

Merrill Lynch
עד .29.9.2015
תפוסה 100%

808,119

 Stonecutterבניין משרדים
 Londonוחנויות פינתי בשטח
)נרכש (6/03-של כ 14,198 -מ"ר

 92%מושכר ל-
Deloitte
עד .2019
תפוסה 94%

907,580

51,650

 Mitre Houseבניין משרדים
 Londonבשטח של מ"ר בן 7
)נרכש  (9/02 -קומות בשטח של כ-
 17,528מ"ר

מושכר לCMS-
עד .26.7.2015
תפוסה 94%

1,036,050

65,229

Farringdon
Road,
London
)נרכש (5/02-

התאריך בסוגריים מציג את שיעור האחזקה נכון למועד הדו"ח במידה וחלו שינויים לעומת תאריך המאזן.
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שיעור אחזקות שיעור אחזקות
במידה
ליום 31.12.2006
ותתבצענה
/
התקשרויות
)שיעור אחזקות
המותנות
ליום פרסום
1
בהנפקת
הדו"ח(/
תאריך השקעה  DGREבחו"ל
40%
9/03

70%

31.875%
)(33.9%
12/04

57.5%

45%
12/97

אין שינוי

שם החברה
הכלולה

Rosemore Ltd

45%
11/98
אין שינוי

Quarry
Town
Ltd.

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר )לא כולל
שטחי חניה(

 Kinnairdבניין משרדים
 Houseוחנויות בשטח של
 London1כ 6,633 -מ"ר.
The Discovery
Centre,
בדנדי ,
סקוטלנד

בניין משרדים
הממוקם בעיר דנדי
שבחוף המזרחי של
סקוטלנד בשטח של
כ 12,280 -מ"ר,
והכולל שלוש
קומות ,קומת קרקע

Major
Belle
Ltd

מגדל  NLAב -מגדל משרדים
 Croydonהכולל  23קומות
בשטח של 14,995
מ"ר וכן קומת חניה
ל 170-מכוניות

Shatto
Ltd

בנין  Centerבנין משרדים הכולל
 20 City Atriumקומות משרדים
בבירמינגהם בשטח של כ19,254 -
מ"ר וכן  3קומות
תת קרקעיות
המיועדות לחניה ל-
 192מכוניות

דמי השכירות חלקה של דלק
עלות הנכס
שם השוכר
השקעות
בחברה העיקרי /מועד תום בספרי החברה שהוכרו בדוחות נדל"ן ברווחי
)הפסדי(
הכלולה באלפי הכספיים של
תקופת
הכלולה
החברה הכלולה החברה הכלולה
ש"ח
השכירות/
באלפי ₪
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
ליום
שיעור תפוסה
ליום
בשנת 2006
בגין הנכס
31.12.2006
31.12.06
בשנת 2006
88,678

 75%מושכר ל-
Mckinsey
עד .24.3.18
תפוסה 100%

12,714

מושכר לNCR-
עד 15.11.2026.
תפוסה 100%

26,152

הבניין עבר
לאחרונה שיפוץ.
שוכרים שונים.
הסכמים מיום
10/2006עד
12/2014
תפוסה 87%

18,921

שוכרים שונים.
מועדים שונים
החל משנת 2007
עד 2016
תפוסה 83%
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607,125

195,192

203,924

323,248

29,861

12,964

11,279

19,753

80,612

2,665

)(1,320

)(3,265

שיעור אחזקות שיעור אחזקות
במידה
ליום 31.12.2006
ותתבצענה
/
התקשרויות
)שיעור אחזקות
המותנות
ליום פרסום
1
בהנפקת
הדו"ח(/
תאריך השקעה  DGREבחו"ל

שם החברה
הכלולה

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר )לא כולל
שטחי חניה(

45%
3/99

אין שינוי

Old Forge
Ltd

 City Plaza,בנין משרדים בן 9
 Pinfold St.,קומות בשטח של כ-
 10,998 Sheffieldמ"ר וכן 263
מקומות חניה.

45%
12/00

אין שינוי

Padwick
Ltd

שני בנייני משרדים
בני  6ו 7-קומות
וקומת קרקע בשטח
של  7,380מ"ר
הכוללים 167
מקומות חניה.

Sim Chem
House
בWarren -
Road
במנצ'סטר

דמי השכירות חלקה של דלק
עלות הנכס
שם השוכר
השקעות
בחברה העיקרי /מועד תום בספרי החברה שהוכרו בדוחות נדל"ן ברווחי
)הפסדי(
הכלולה באלפי הכספיים של
תקופת
הכלולה
החברה הכלולה החברה הכלולה
ש"ח
השכירות/
באלפי ₪
באלפי ש"ח
באלפי ש"ח
ליום
שיעור תפוסה
ליום
בשנת 2006
בגין הנכס
31.12.2006
31.12.06
בשנת 2006
16,444

שוכרים שונים.
מועדים שונים
החל משנת 2006
עד .2016
תפוסה 87%

7,385

Simon-Carves
Limited
עד 11.4.2021
תפוסה 100%
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161,001

75,259

11,519

5,682

795

)(271

12.3.2

חברה מאוחדת  -חברה מאוחדת של דלק נדל"ן ) (70%מחזיקה בנכס המצוי ב 1-בקינגהם גייט במרכז
לונדון והמהווה קומפלקס משרדים בן  4בניינים בסמוך לארמון בקינגהם הכולל מרתף ,קומת כניסה ,שש
קומות עליונות בשטח של כ 15,796 -מ"ר ו 11 -מקומות חניה .הנכס נרכש בחודש פברואר  2000ומושכר
למשרד ממשלתי בריטי עד ליום  ,28.9.2020שיעור התפוסה הנו  .100%דמי השכירות בגין הנכס שהוכרו
בדוחות הכספיים של דלק נדל"ן לשנת  2006הסתכמו בסך של  5,468ליש"ט .העלות המופחתת של הנכס
בספרי דלק נדל"ן ליום  31.12.2006מסתכמת בסך של  493,491אלפי  .₪הנתונים הנ"ל כוללים את חלק
המיעוט בשיעור .30%

12.3.3

השכרת הנכסים באנגליה  -נכון ליום  ,31.12.06היו מושכרים כ 93% -משטחי הנדל"ן באנגליה של
החברות הכלולות של דלק נדל"ן ושל החברה המאוחדת באנגליה המפורטות לעיל )לא כולל החניונים
בעסקת  NCPוהמלונות( לא היו שינויים מהותיים בשיעור התפוסה של הנכסים באנגליה בשנת .2006

12.3.4

מימון רכישת הנכסים באנגליה  -במרבית עסקאות רכישת הנכסים באנגליה ניתן לקבל מימון שבין
 85%ל 95% -ממחיר הרכישה .כתנאי להעמדת המימון הנ"ל נדרשת החברה רוכשת הנכס לשלם את
יתרת עלות הרכישה שלא באמצעות המימון הזר .ההלוואות בד"כ מובטחות על ידי החברה רוכשת
הנכס בלבד .הואיל וכל חברה רוכשת מחזיקה בד"כ בנכס עצמו בלבד ללא נכסים אחרים ולמלווה
קיימת זכות כנגד החברה רוכשת הנכס בלבד ,ההלוואות בפועל הינן מסוג ) Non Recourseעל אף
האמור ,חברה בת זרה אחת של בלרון מחזיקה במניות  3חברות המחזיקות  3נכסים באנגליה ולפיכך
קיימות בפועל ערבויות צולבות בין שלושת הנכסים וכמו כן קיימות ערבויות צולבות בין  4נכסים
לגביהם בוצע ביחד מימון מחדש( .להלן פרטים בדבר הלוואות בחברות הזרות בעלות הנכסים )הנתונים
המצוינים לעיל מתייחסים לחברות הזרות בעלות הנכסים כאשר דלק נדל"ן מחזיקה בחברות הזרות
האמורות בשיעורים שונים כמפורט בסעיף  12.3.1לעיל(:
שם החברה הכלולה

סכום
הלוואה
באלפי
ליש"ט

Shalati Ltd

275,000

Rosemore Ltd2

47,715

Quarry Town Ltd

16,227

יתרת הלוואה
בספרי דלק נדל"ן
ליום 31.12.06
1
באלפי ליש"ט
)באלפי (₪
267,687
)(2,218,698
45,715
)(378,904
16,227
)(134,496

שיעור
ריבית
שנתי

מועד פרעון
סופי

יתרת קרן
לפרעון במועד
הפרעון הסופי
באלפי ליש"ט

6.2%

7/2012

252,593

6.12%

5/2013

46,290

6.66%

9/2012

13,970

Major Belle Ltd
Shatto Ltd
80,600
Old Forge Ltd

77,992
)(646,428

5.92%

3/2010

77,588

Padwick Ltd
Botly Ltd

1
2

57,156

56,445
)(467,922

לאחר ניכוי הוצאות גיוס המיוחסות להלוואה.
בחודש ינואר  2006בוצע מימון מחדש.
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6.69%

7/2020

41,932

12.3.5

עסקת חניונים NCP -

דלק נדל"ן מחזיקה ב 42.4% -בחברת ) Linchfield Ltd.להלן" :לינצ'פילד"( המחזיקה במועד הדוח
באמצעות חברה אנגלית ב 131 -חניונים .יצוין כי הפניקס מחזיקה כ 5% -בלינצ'פילד .החניונים כוללים כ-
 47,000מקומות חניה .מתוך המגרשים כאמור ב 10 -מגרשים קיימת אפשרות לפתח  4,000מקומות חניה
נוספים וב 40-מגרשים נוספים ניתן יהיה לפתח כ 250,000 -מ"ר של מבני משרדים מסחר ומלונאות .מובהר
כי מדובר במידע צופה פני עתיד וכי כל החלטה להמשיך בפיתוח האמור כפופה ליכולת להשלים את
ההליכים הפרוצדורלים הנדרשים כמו שינוי תוכניות בנין עיר ,שיתוף פעולה עם יזמים אחרים ושיתוף פעולה
עם השוכר הקיים .החל מחודש יוני  ,2002החניונים מושכרים בהסכמי שכירות עד לשנת  2037ללא אפשרות
יציאה ,ל) National Car Park Limited -להלן ("NCP" :אשר הינה חברת הפעלת החניונים הגדולה באנגליה.
דמי השכירות השנתיים בהתאם להסכמי השכירות עם  NCPהסתכמו לתאריך הרכישה לכ 41 -מיליון
ליש"ט והם משולמים על בסיס רבעוני .דמי השכירות בשנת  2006הסתכמו בסך של כ 41.9-מיליון ליש"ט.
יצוין כי דמי השכירות מעודכנים כלפי מעלה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכמי השכירות.
העסקה מומנה על ידי  ,RBSבשלוש הלוואות מסוג  Non- Recourseבהיקף מצטבר של כ 543.2-מיליון
ליש"ט והיתרה )כ 56-מיליון ליש"ט( ממקורות עצמיים )חלק דלק נדל"ן כ 22.4-מיליון ליש"ט( .לינצ'פילד
ביצעה עסקת החלפת ריבית באופן בו קיבעה את הריבית של כל ההלוואות על שיעור ממוצע של ) 7.3%לא
צמוד( .חלק מהריבית נצבר לקרן ההלוואה ואינו משולם באופן שוטף .יתרת ההלוואה ליום  31.12.2006הנה
 543.5מיליון ליש"ט ויתרת המקורות העצמיים הנם כ 32,707 -מיליון ליש"ט )חלק דלק נדל"ן הנו 13,868
מיליון ליש"ט( .בהתאם להסכם ההלוואה ל RBS -קיימת אופציה לקבל חלק מעודפי הרווחים שיווצרו
ממכירת נכסים.
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12.3.6

פרטים אודות נכסי דלק נדל"ן באירופה )למעט אנגליה(

א.

להלן פירוט אחזקות חברות בנות זרות של דלק נדל"ן בחברות בעלות נכסי נדל"ן באירופה )למעט אנגליה( :

שיעור
שיעור אחזקות
מדינה
אחזקות
ליום /31.12.2006
במידה
)שיעור אחזקות
ותתבצענה
ליום פרסום
הדו"ח ככל שחל התקשרויות
המותנות
שינוי(/
תאריך השקעה בהנפקה של
DGRE
בחו"ל
ג
ר
מ
נ
י
ה

47.5%
2/05

40%
)(42%
1/06

40%
)(42%
1/06

1

62.5%

60%

60%

שם החברה
הכלולה

Admiralty

Farena

Paxos Holdings
SARL

שם הנכס
ומיקומו

Celle
סמוך להאנובר
בגרמניה
Mulheimליד דיסלדורף

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר
)לא כולל שטחי
חניה(

מרכז קניות
בשטח של כ-
 ,23,712מ"ר
המונה  13חנויות
ו 760-מקומות
חניה
בנין משרדים
בשטח של כ-
 12,800מ"ר וכן
 312מקומות
חניה

קומפלקס הכולל
Walzmuhleמרכז מסחרי
ובנין משרדים
ליד העיר
 Ludwigshafenבשטח כולל של
 41,000מ"ר

השקעות
בחברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.06

37,969

24,235

146,655

שם השוכר
העיקרי ומועד/
שיעור תפוסה
בנכס  /מועד תום
תקופת השכירות

שוכרים שונים.
 78%מושכר עד
 2017ויתר
השכירויות
לתקופה של 10-5
שנים תפוסה 100%
Deutsche
Telekom
עד 6/2015
תפוסה 100%
מושכר ל19 -
שוכרים שונים.
השוכר העיקרי
הינה חברת
 METROאליה
מיוחסים 70%
מדמי השכירות של
הנכס השוכרת את
המושכר עד סוף
שנת 2019

לגבי חברות שנרכשו במהלך שנת הדו"ח הנתונים הינם רק ממועד הרכישה על ידי החברה
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עלות הנכס
בספרי החברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.2006

דמי
השכירות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
הכלולה
באלפי ₪
בגין הנכס
בשנת 2006

חלקה של
דלק
נדל"ן
ברווחי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
1
בשנת
2006

240,378

14,958

12,936

200,315

13,192

14,889

1,391,075

84,079

74,070

שיעור
שיעור אחזקות
מדינה
אחזקות
ליום /31.12.2006
במידה
)שיעור אחזקות
ותתבצענה
ליום פרסום
הדו"ח ככל שחל התקשרויות
המותנות
שינוי(/
תאריך השקעה בהנפקה של
DGRE
בחו"ל

שם החברה
הכלולה

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר
)לא כולל שטחי
חניה(

השקעות
בחברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.06

חברות בנות של
אליאנס חברה
לביטוח עד
למחצית שנת 2013
.

בנין משרדים
Degi
בשטח בנוי כולל
הפיננסי
במרכז
של  23,900מ"ר
פרנקפורט
של
 200 +חניות
40%
)(42%
2/06

40%
)(42%
10/06

1

60%

50%

Broomstead

Tredegar
Holdings

קומפלקס הכולל
חמישה בנייני
משרדים בשטח
בנוי כולל של
 22,500מ"ר.

16,602

מרכז מסחרי
בגודל של כ-
 15,000 Grevenbroichמ"ר
ליד העיר קלן הבנוי על מקרקעי
בגודל של כ48 -
דונם.

20,812

Adidas
נירנברג-
גרמניה

שם השוכר
העיקרי ומועד/
שיעור תפוסה
בנכס  /מועד תום
תקופת השכירות

עלות הנכס
בספרי החברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.2006

דמי
השכירות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
הכלולה
באלפי ₪
בגין הנכס
בשנת 2006

חלקה של
דלק
נדל"ן
ברווחי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
1
בשנת
2006

מושכר במלואו
לחברת אדידס עד
2/2017

146,898

 87%מדמי
השכירות הינם
מרשת REAL
הנמצאת בבעלות
 .METRO1הסכם
השכירות עם
הרשת הנ"ל הינו
עד  .12/2025עם
יתר השוכרים
הסכמי השכירות
הינם עד .6/2016

213,669

חברה מובילה בתחום הקמונעי באירופה.
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7,284

12,504

8,200

2,482

שיעור
שיעור אחזקות
מדינה
אחזקות
ליום /31.12.2006
במידה
)שיעור אחזקות
ותתבצענה
ליום פרסום
הדו"ח ככל שחל התקשרויות
המותנות
שינוי(/
תאריך השקעה בהנפקה של
DGRE
בחו"ל

80%
12/06

שבדיה

שוויץ

45%
)(47%
5/04

45%
8/05

)(80%

שם החברה
הכלולה

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר
)לא כולל שטחי
חניה(

Anchor Falls

Deutsche
Welle
ברלין

בניין משרדים
בגודל של כ-
 9,500מ"ר

)(75%
BHM
Stockholm

71.5%

Dubendorf
1 Property

בניין משרדים בן
 5קומות וחנויות
ומרתף המשמש
בניין
לחניה ,בלב איזור
 Repslagarenהעסקים
 31 Stockholmהמסורתי של
העיר.
כ 4,635 -מ"ר
בנין בשטח של כ-
 22,800 Dubendorfמ"ר
ציריך  -שוויץ וחניון תת קרקעי

השקעות
בחברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.06

23,357

23,357

54,994

שם השוכר
העיקרי ומועד/
שיעור תפוסה
בנכס  /מועד תום
תקופת השכירות

 87%מדמי
השכירות הינם
מרשת REAL
הנמצאת בבעלות
 .METROהסכם
השכירות עם
הרשת הנ"ל הינו
עד  .12/2025עם
יתר השוכרים
הסכמי השכירות
הינם עד .6/2016

עלות הנכס
בספרי החברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.2006

160,294

דמי
השכירות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
הכלולה
באלפי ₪
בגין הנכס
בשנת 2006

9,458

חלקה של
דלק
נדל"ן
ברווחי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
1
בשנת
2006

7,402

 80%מושכרים
לשוכר אחד עד
3/2009
תפוסה 100%

160,294

9,458

7,402

Credit Suisse
עד 9/2012
תפוסה 100%

495,567

22,251

42,287
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שיעור
שיעור אחזקות
מדינה
אחזקות
ליום /31.12.2006
במידה
)שיעור אחזקות
ותתבצענה
ליום פרסום
הדו"ח ככל שחל התקשרויות
המותנות
שינוי(/
תאריך השקעה בהנפקה של
DGRE
בחו"ל

45%
11/05

45%
6/06

40%
6/06

2
3

שם החברה
הכלולה

85%
Traflagar
1
Property

50%

Yogal Holdongs
AG

שם הנכס
ומיקומו

Zurich
University
ציריך -שוויץ

Luna
ברן -שויץ

50%
Tower Property

ברן -שוויץ

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר
)לא כולל שטחי
חניה(

השקעות
בחברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.06

בנין בשטח של כ-
 21,000מ"ר בן 6
קומות וכן 3
קומות מרתף
חניה המכילים
 109מקומות
חניה

50,824

שלושה בנייני
משרדים בשטח
כלל של כ-
 27,000מ"ר.

77,066

מרכז מסחרי
בשטח של כ-
 16,700מ"ר

20,099

שם השוכר
העיקרי ומועד/
שיעור תפוסה
בנכס  /מועד תום
תקופת השכירות

האוניברסיטה של
ציריך
עד 12/2015
תפוסה 100%
מושכר לשוכר יחיד
Swiss
Confeederation
שהינה גוף
ממשלתי עד
.12/2023
 85%מדמי
השכירות יתקבלו
מהשוכר הראשי
 3COOPלפי חוזה
שכירות עד .2021
לגבי יתר השוכרים
מסתיימת
השכירות בחודש
11/06

המרכז המסחרי החל לפעול בפועל רק בסוף שנת .2006
אחד משני הקמוענאים הגדולים בשויץ
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עלות הנכס
בספרי החברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.2006

518,092

579,778

146,376

דמי
השכירות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
הכלולה
באלפי ₪
בגין הנכס
בשנת 2006

21,008

33,683

12,010

2

חלקה של
דלק
נדל"ן
ברווחי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
1
בשנת
2006

36,495

10,093

)(828

שיעור
שיעור אחזקות
מדינה
אחזקות
ליום /31.12.2006
במידה
)שיעור אחזקות
ותתבצענה
ליום פרסום
הדו"ח ככל שחל התקשרויות
המותנות
שינוי(/
תאריך השקעה בהנפקה של
DGRE
בחו"ל

שם החברה
הכלולה

72.5%
פינלנד

45%
1/06

Pomiratun OY

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה החברה
הכלולה והשטח
הבנוי במ"ר
)לא כולל שטחי
חניה(

משרדים בשטח
כולל של 22,500
הלסינקי פינלנד מ"ר באיזור
Vallila

השקעות
בחברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.06

26,175

שם השוכר
העיקרי ומועד/
שיעור תפוסה
בנכס  /מועד תום
תקופת השכירות

Telia Sonera
חברת התקשורת
הגדולה פינלנד.
השכירות במשרד
אחד עד דצמבר
 2010ובמשרד
השני עד 2012
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עלות הנכס
בספרי החברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.2006

282,110

דמי
השכירות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
הכלולה
באלפי ₪
בגין הנכס
בשנת 2006

18,136

חלקה של
דלק
נדל"ן
ברווחי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
1
בשנת
2006

12,781

ב.

רכישות על-ידי חברות מאוחדות במהלך תקופת הדוח במערב אירופה:

.1

רכישת תחנות תדלוק על ידי חברה מאוחדת
בחודש אוקטובר  2006רכשה בלרון  90%ממניות חברות זרות שבבעלותן  73תחנות תדלוק וחנויות
נוחות ברחבי פינלנד .בכל אחד מהנכסים תחנות תדלוק ,מבנה מסחרי ובחלק מהתחנות פעילויות
נוספות .הנכסים נרכשו במחיר של כ 115 -מליון אירו .מימון רכישת הנכסים נעשה באמצעות הלוואה
 Non Recourseבסך של כ 109 -מליון אירו .חלקה של דלק נדל"ן בהון העצמי הסתכם בסך של כ11-
מליון אירו .הנכסים מושכרים לשני גורמים עיקריים – Kesko Food :רשת קמעונאית שהינה אחת
משתי רשתות המסחר הגדולות בפינלנד .השכירות הינה עד לשנת  2015עם אופציה להארכה עד לשנת
– NESTE OIL ;2020יצרנית משווקת ומפעילה את בתי הזיקוק הגדולים ביותר בפינלנד .חברה
ציבורית בשליטת ממשלת פינלנד ,המפעילה  900תחנות מכירת דלקים בפינלנד .השכירות הינה עד
לשנת  2021עם אופציה לשוכר להאריך עד .2026

.2

רכישת בניין משרדים בברלין )(Deutche Welle Anstalt
ביום  18.12.2006השלימה בלרון רכישה של  80%ממניותיה של חברה המחזיקה בבנין משרדים בברלין
שבגרמניה בשטח של כ 9,500 -מ"ר .הנכס מושכר לחברה ממשלתית גרמנית המפעילה ערוץ רדיו
וטלויזה בגרמניה בשני הסכמי שכירות ללא אפשרות יציאה ,האחד עד חודש יוני  80%) 2016מדמי
השכירות( והשני עד חודש יוני  20%) 2014מדמי השכירות( .דמי השכירות השנתיים הצפויים נטו
לחברה המחזיקה בנכס עבור כלל הנכס הינם  2.3מליון אירו .החל מחודש אוקטובר  2008ומידי  6שנים
יועלו דמי השכירות ב 6%-לכל שנה .המניות נרכשו בתמורה של  30מליון אירו והמימון נעשה באמצעות
הלוואה  NON RECORSEבריבית קבועה ובסכום של  28.5מליון אירו.

ג.

שכירות במערב אירופה
נכון ליום  ,31.12.06היו מושכרים כ 99% -משטחי הנדל"ן של החברות הכלולות של דלק נדל"ן במערב
באירופה .לא היו שינויים מהותיים בשיעור התפוסה של הנכסים במערב באירופה בשנת .2006

ד.

מימון
במרבית עסקאות רכישת הנכסים באירופה ניתן לקבל מימון שבין  80%ל 95% -ממחיר הרכישה.
כתנאי להעמדת המימון הנ"ל נדרשת החברה רוכשת הנכס לשלם את יתרת עלות הרכישה שלא
באמצעות המימון הזר .ההלוואות בד"כ מובטחות על ידי החברה רוכשת הנכס בלבד .הואיל וכל חברה
מחזיקה בד"כ בנכס עצמו בלבד ללא נכסים אחרים ולמלווה קיימת זכות כנגד החברה רוכשת הנכס
בלבד ,ההלוואות בפועל הינן מסוג  .Non Recourseחלק מההלוואות הינן בריבית קבועה וחלק בריבית
משתנה .מקום בו הריבית הינה ריבית משתנה בלרון רוכשת עסקאות הגנה המגבילות את חשיפתה
לשינויים בשיעורי הריבית .להלן פרטים בדבר הלוואות בחברות הזרות בעלות הנכסים )הנתונים
המצוינים להלן מתייחסים לחברות הזרות בעלות הנכסים כאשר דלק נדל"ן מחזיקה בחברות הזרות
בעלות הנכסים בשיעורים שונים כמפורט בסעיף  12.3.1לעיל(:
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שם החברה

סכום הלוואה
במטבע
ההלוואה
באלפים

 28,000 Admirltyאירו
Dubendorf
Trafalgar
Property
Tower Property
AG
Yogal Holdings
AG
Tower Green
Property Gmbh
Farena
Investments
Limited
Broomstead
Investment
limited
Regent
Properties
Limited
Tredegar
Holdings Ltd.

4.65%

2/2012

3.07%

7/2009

3.12%

11/2010

3.92%

11/2013

3.92%

10/2013

4.51%

01/2013

 54,900אירו

 23,800אירו

23,195
)(129,164

4.47%

12/2010

 21,420אירו

 21,600אירו

18,071
)(100,552

4.54%

02/2013

 15,503אירו

 121,000אירו

116,476
)(648,107

5.3%

04/2011

 110,412אירו

5.17%

07/2013

 29,070אירו

4.36%

03/2011

 35,100אירו

 104,500פרנק
שוויצרי
111,700
פרנק שוויצרי
 216,203פרנק
שוייצרי
 127,328פרנק
שוויצרי
 61,000אירו

 29,070אירו

 39,500 Pomiratum OYאירו
154,000 BHM
 Stockholmקרונות
 Repslagשוודיות
Dalriada
Holding

 108,698אירו

27,823
Anchor Falls
אירו

1
2

יתרת הלוואה
בספרי דלק נדל"ן
ליום 31.12.06
במטבע ההלוואה
באלפים1
)באלפי (₪
26,975
)(150,097
100,799
)(349,319
109,461
)(379,337
16,203
)(56,151
127,328
)(441,255
59,099
)(328,845

שיעור ריבית
שנתי

מועד
פירעון
סופי

יתרת קרן במועד
הפרעון הסופי
במטבע
ההלוואה

28,485
)(158,499
39,500
)(219,790
152,215 SEK
)(93,612
107,663
)(604,834
27,823
)(154,816

96,100
פרנק שוויצרי
103,000
פרנק שוויצרי
 16,203פרנק
שוויצרי
 91,330פרנק
שוויצרי

4.55%

06/2009

138,600
קרונות שוודיות

5.15%

10/2011

 105,435אירו

5.12%

12/2013

 26,647אירו

לאחר ניכוי הוצאות נדחות המיוחסות להלוואה.
עם מסירת המובנה על ידי המוכר יתקבל מלוא האשראי מהבנק בסך של  48מיליון .₪
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 24,750אירו

12.4

פרטים לעניין השותפים בחברות הכלולות של דלק נדל"ן באנגליה וביתר ארצות מערב אירופה
הרכב השותפים בחברות הכלולות של דלק נדל"ן משתנה מחברה לחברה .השותפים של דלק נדל"ן
בחברות הכלולות כוללים ,בין היתר ,חברות ישראליות ציבוריות כמו אלקטרה )באמצעות חברת בת
אלקטרה נדל"ן( ,גירון והפניקס ,גופים ישראלים פרטיים וכן חברות ומשקיעים זרים לרבות קרנות
השקעה מדרא"פ ,אנגליה ואירלנד.

12.5

פרטים אודות הנכסים בקנדה

 12.5.1נכון למועד הדוח ,בלרון הינה הנהנית של ארבע נאמנויות קנדיות המחזיקות ב 4-נכסי נדל"ן בקנדה ,של
נאמנות קנדית המחזיקה ב 45% -בחברה זרה המחזיקה בפורטפוליו של נכסים הכולל  30מרכזי קניות
בקנדה וכן של נאמנות נוספת המחזיקה ב 45%-מהון המניות של חברה זרה שבבעלותה  2מרכזים
מסחריים צמודים במחוז קוויבק.
 12.5.2להלן פירוט נכסי הנדל"ן בקנדה:
נכסי נדל"ן בקנדה מוחזקים ב 100% -המושכרים למשרדים:
שם הנכס
ומיקומו ומועד
הרכישה של
הנכס

תאור הנכס

שם השוכר

מועד תום תקופת
השכירות

Bell Tower
במונטריאול
נרכש ב-
7.11.2001

בנין משרדים הכולל  28קומות וכן
שטחי אחסנה .הבניין מהווה חלק
ממתחם שבו מצוי בנין משרדים
נוסף .לשני בנייני המשרדים
קיימים שטחים משותפים
הכוללים מתקנים משותפים ,חניון
תת קרקעי בן שלוש קומות המכיל
 708מקומות חניה וכן שטחים
מסחריים.
השטחים המסחריים והחניון
מנוהלים על ידי הצדדים במשותף
על פי הסכם שיתוף .5השטח הבנוי
במ"ר )לא כולל שטחי חניה(
6
מסתכם בכ 104,000 -מ"ר
בנין משרדים הכולל  20קומות
וחניון תת קרקעי בן  4קומות
המכיל  400מקומות חניה .השטח
הבנוי במ"ר )לא כולל שטחי חניה(
מסתכם בכ 30,411-מ"ר.

קומות ל – בל
18
3
קנדה
 5.5קומות מושכרות
ל) 4AON-חברת
ביטוח(
 2קומות מושכרות ל-
לNational Bank of -
,Canada
 1.5קומות מושכרות
לרשות שדות התעופה
של האומות
המאוחדות,
קומה אחת אינה
מושכרת
כ 65 -אחוז מהשטח
מושכר למס הכנסה
הקנדי 15% ,מושכר
לרויאל בנק אוף קנדה
השטח לשוכרים
ויתר
8
אחרים

לגבי בל קנדה מועדים
שונים לגבי שטחים
שונים החל מחודש
מרץ  22008ועד לחודש
מרץ  .2018לגבי AON
 עד ) 30.6.22עםאפשרות להפסקה
מוקדמת בשנת 2017
בתמורה לתשלום
פיצוי כספי(

126,965

לגבי השכירות למס
הכנסה הקנדי ,מרבית
השטח באפריל ,2012
לגבי רויאל בנק אוף
7
קנדה באוגוסט 2011

52,108

273,351

179,073

1,007,514

Young 5001
Street
בטורונטו
נרכש ב-
28.6.2001
סה"כ
1
2

3
4
5

6
7
8

הכנסות
משוכרים
שהוכרו
בדו"חות
הכספיים של
דלק נדל"ן
בשנת 2006
1
באלפי ₪

עלות מופחתת
של הנכס
בספרי דלק
נדל"ן ליום
31.12.06
באלפי ₪

734,163

הכנסות משוכרים בקנדה כוללות גם החזר הוצאות שהתקבלו מדיירים .החזר זה הסתכם בשנת  2006בגין בנייני המשרדים בסך של
כ 43,135 -אלפי .₪
תקופות סיום השכירות הנן כדלקמן :שטח של כ 9,321 -מ"ר )קומות  (14-12עד חודש מרץ  ,2008שטח של כ 9,321 -מ"ר )קומות -9
 (11עד חודש מרץ  ,2010שטח של כ 15,536 -מ"ר )קומות  (8-4עד חודש מרץ  ,2017ויתרת השטח של כ 17,500 -מ"ר עד חודש מרץ
 .2018לשוכר קיימת אופציה להאריך את תקופות השכירות לתקופה נוספת בת  5שנים ובלבד שהודעה על מימוש האופציה תימסר
לפחות  365ימים לפני תום תקופת השכירות .בתום תקופת השכירות מתחייב השוכר לשלם למשכיר " "Termination Feeבסך של
 20דולרים קנדים לכל רגל רבוע כאשר הסכום צמוד ל  CPI -הקנדי מ .1998 -
השכירות לבל קנדה כוללת גם השכרה של  200מקומות חניה ושטחי אחסנה בשטח של כ 1,250 -מ"ר.
השכירות החלה בפועל בחודש יוני  .2006לשוכר ניתן גרייס של  6חודשים בשנה הראשונה ו  7-חודשים בשנה השניה לתשלום
השכירות.
על פי הסכם השיתוף זכאית החברה )באמצעות החברה הרוכשת( ל 79.2% -מההכנסות בגין השטח המסחרי ו 63% -מההכנסות בגין
שטחי החניה .כמו כן נושאת החברה בהוצאות הנובעות מתפעול אותם שטחים בשיעור דומה .לגבי שטחים משותפים נוספים
שלגביהם קיימות הוצאות בלבד נקבעה חלוקת ההוצאות בהסכם בהתאם לחלקיהם היחסיים של הצדדים באותם שטחים.
מתוך השטח האמור כ 95,000 -מ"ר הנם שטחי משרדים.
לרויאל בנק אוף קנדה קיימות שתי תקופות אופציה להארכת השכירות כל תקופה בת  5שנים במחירי השוק כפי שיהיו במועד
חידוש השכירות.
אחד מהשוכרים הינו חברה שבשליטת בעל השליטה.

א143 -

נכסי נדל"ן בקנדה המושכרים בעיקרם למגורים:1
שם הנכס
ומיקומו  2ומועד
רכישת הנכס
בנין
Place Elgin
במונטריאול
נרכש ב-
30.3.2001

בנין
The Chatel
במונטריאול
נרכש ב-
30.4.2001

תאור הנכס

מבנה מגורים הכולל 14
קומות ושתי קומות חניה
תת-קרקעיות המכילות
 228מקומות חניה ו 28-
מקומות חניה לא
מקורים .בבניין קיימות
דירות מגורים ויחידה
אחת המשמשת למסחר.
מבנה מגורים הכולל 26
קומות .במבנה קיימות
דירות מגורים ו23 -
יחידות המשמשות
למשרדים.

מספר
דירות

291

300

סה"כ

1
2
3
4

דמי שכירות שהוכרו
בדו"חות הכספיים
בשנת 2006
)באלפי (₪
3
17,369

14,683

32,052

4

עלות מופחתת של
הנכס בספרי דלק
נדל"ן ליום 31.12.06
)באלפי (₪
92,436

96,059

188,495

קיימות לשוכר הגנות מפני פינוי המושכר במקרים וכן זכות מוקנת לחידוש השכירות בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק.
הזכויות הנרכשות בנכס הן זכויות בעלות .חברה מאוחדת של החברה הינה הנהנית של נאמנויות קנדיות שהן בעלות הנכסים.
דמי השכירות כוללים החזר הוצאות שוטפות על ידי הדיירים בסך  215אלפי .₪
דמי השכירות כוללים החזר הוצאות שוטפות בסך של  362אלפי .₪
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נכסי נדל"ן בקנדה המושכרים למסחר:

שיעור
אחזקות/
תאריך
השקעה

שם החברה
הכלולה

45%

Explorer
Trust

45%
)(51%

12.5.3

2

Expedition
Trust

שם הנכס
ומיקומו

תאור הנכס בו
מחזיקה
החברה
הכלולה
והשטח הבנוי
במ"ר
)לא כולל
שטחי חניה(

שם השוכר
העיקרי ומועד/
שיעור תפוסה
בנכס  /מועד תום
תקופת השכירות

עלות הנכס
בספרי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
ליום
31.12.2006

מונטיראול פורטפוליו של
 30מרכזי
קנדה
קניות בקנדה
בשטח כולל
של כ 70 -אלף
מ"ר
הממוקמים
באיזור
מונטריאול )
 16מרכזים(,
קוויבק )10
מרכזים(
ואונטריו )4
מרכזים(

קבוצת JEAN
 COUTUאשר
לאחר הרכישה
שוכרת חלק עיקרי
מהפרוטפוליו
בחוזה שכירות עד
שנת  2020ו– 6
מרכזי קניות עד
 2025ודמי
השכירות
המשתלמים על
ידה מהווים כ-
 45%מהכנסות
השכירות בגין
הפרוטפוליו .יתרת
השטחים מושכרת
למספר רב של
שוכרים לתקופות
שונות
הנכס מושכר
לרשת WALL
) MARTכ29% -
מדמי השכירות
בגין הנכס(
ולרשתות אופנה ,
ציוד משרדי ,כלי
בית ומזון מהיר.
הסכם השכירות
עם WALL
 MARTהינו עד
שנת 2023

408,294

דמי
השכירות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
הכלולה
באלפי ₪
בגין הנכס
בשנת 2006
51,683

19,851

169,552

28,248

6,757

מחוז
קוויבק
קנדה
Trios
Rivieres

 2מרכזים
מסחריים
צמודים
בקנדה בשטח
של כ43,000 -
מ"ר

1

חלקה של
דלק נדל"ן
ברווחי
החברה
הכלולה
באלפי ₪
בשנת 2006

השכרת נכסי הנדל"ן בקנדה
נכון ליום  ,31.12.06היו מושכרים  94%משטחי המשרדים של בלרון בקנדה .בשני מבני המגורים
שבבעלות הקבוצה התפוסה ליום  31.12.06הייתה כדלקמן :כ 98% -בבניין  Place Elginוכ94 % -
בבניין  .The Chatelבמרכזי המסחר היה שיעור התפוסה במועד האמור .96%

12.5.4

המימון לרכישת נכסי הנדל"ן שבבעלות החברות המוחזקות של דלק נדל"ן בקנדה
במרבית עסקאות רכישת הנכסים בקנדה ניתן לקבל מימון שבין  70%ל 75% -ממחיר הרכישה .כתנאי
להעמדת המימון הנ"ל נדרשת החברה רוכשת הנכס לשלם את יתרת עלות הרכישה שלא באמצעות

1
2

רשת חנויות העוסקות במכירת מוצרי קוסמטיקה ותרופות שלפי פירסומיה הינה הגדולה ביותר באיזור קיוובק בקנדה והשניה
בגודלה בקנדה בכלל .לפי פרסומי הרשת מחזור מכירות של הרשת בשנת  2005הסתכם ב כ –  9.6מיליארד דולר.
שיעור האחזקות במידה ותתבצע התקשרות המותנית בהנפקה של חברת בת בחו"ל.
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המימון הזר .במרבית המקרים המימון הזר נעשה על ידי קבוצות בנקים וקרנות פנסיה .בחלק
מהמקרים קיימות ערבויות צולבות בין החברות רוכשות הנכסים .להלן פרטים בדבר תנאי המימון של
הנכסים בקנדה:
נכס

12.6

סכום הלוואה
באלפי דולרים
קנדיים

יתרת הלוואה בספרי שיעור ריבית מועד פרעון
1
סופי
שנתי
דלק נדל"ן ליום
31.12.06
באלפי דולר קנדיים
)באלפי (₪

יתרת הלוואה
במועד הפרעון
באלפי דולר
קנדיים

Bell Tower

145,000

134,476
)(489,600

6.45%

1.1.2008

131,009

5001 Young Street

55,094

45,273
)(164,830

7.54%

1.7.2011

33,382

Place Elgin

25,487

24,986
)(90,965

4.18%

1.6.2010

23,687

The Chatel2

22,490

22,262
)(81,052

4.48%

31.1.2016

19,112

Jean Coutu

83,812

כ5.2%-

30.11.2015

68,377

Trois Rivieres

37,920

5.96%

27.6.2011

35,143

82,098
)(298,902
37,418
)(136,231

לקוחות בחו"ל
לקוחות בלרון בחו"ל הינם שוכרי הנכסים שבבעלות בלרון כאמור .כמפורט להלן ,מדיניות בלרון הינה
רכישת נכסים המושכרים לתקופות ארוכות לשוכרים איכותיים בעלי איתנות פיננסית .לפיכך חלק גדול
מהשוכרים של נכסי בלרון הינם גופים גדולים כמו חברות ביטוח ,חברות ממשלתיות וחברות טלפונים.
יובהר כי דמי השכירות המתקבלים על ידי דלק נדל"ן כהכנסות מלקוחות מהווים רק חלק מהכנסותיה
הואיל ומרבית נכסיה של דלק נדל"ן מוחזקים על ידי חברות כלולות אשר הסכומים המועברים על ידן
לחברה אינם מועברים כדמי שכירות.
לעניין תלות של חברות זרות כלולות בשוכרים מהותיים ראו סעיף  12.32.10להלן(.

12.7

שיווק והפצה בחו"ל
כאמור לעיל ,נכסי הנדל"ן של דלק נדל"ן מושכרים לתקופות ארוכות ולכן לא קיימת פעילות
משמעותית של שיווק והפצה.

1
2

לאחר ניכוי הוצאות נדחות המיוחסות להלוואה
בחודש ינואר  2006בוצע מימון מחדש של הנכס והנתונים המובאים הינם לאחר המימון מחדש.
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1

12.8

צבר הזמנות מפעילות הנדל"ן המניב בחו"ל

12.8.1

להלן פירוט של הכנסות צפויות מחו"ל מחוזי שכירות חתומים )חברות מאוחדות בלבד וכולל חלק המיעוט(:
2007
רבעון
1
51,954

12.8.2

רבעון
2
51,954

רבעון
3
51,957

סה"כ
2007
רבעון
4
51,944

1
2
3

4

176,069

162,634

154,701

149,638

126,921

118,852

118,707

2015

113,418

2016

94,256

להלן פירוט חלקה של דלק נדל"ן בצבר ההכנסות הצפוי מחוזי שכירות חתומים על ידי החברות הכלולות שלה בחו"ל:
2007

רבעון
1
107,114

207,808

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

32

רבעון
2
107,104

רבעון
3
107,060

סה"כ
2007
רבעון
4
107,007

428,285

2008

424,982

2009

421,440

2010

416,644

2011

406,625

2012

398,200

2013

378,037

2015

2014

364,973

347,564

2017

88,414

2018

57,765

2019

48,324

2020

41,759

4

2016

307,709

2017

299,497

2018

287,976

2019

273,478

2020

255,118

במקרים בהם נקבעו בדמי השכירות עליות קבועות ,ההכרה בהכנסות נערכת על ידי דלק נדל"ן על בסיס ממוצע צפוי לאורך כל תקופת השכירות והנתונים נכללו בצבר באופן זה.
בנוסף לאמור בטבלה קיים צבר הזמנות מהחברות המאוחדות מעבר לשנת  2020המסתכם בכ 3,611 -מיליון  .₪הנתונים בטבלה לא כוללים (1 :הכנסות בחברות כלולות;  (2החזר השתתפות השוכרים
בהוצאות.
הנתונים הינם בכפוף להנחות הבאות (1 :לא יחתמו חוזי שכירות חדשים;  (2הדיירים ייצאו בהזדמנות הראשונה שניתנה לפי החוזה גם בתשלום קנס יציאה )קנס היציאה לא נלקח בחשבון(;  (3לא
נלקחה בחשבון אפשרות של מכירת נכסים או רכישת נכסים חדשים;  (4שער המטבע נכון ליום  31.12.06ישאר ללא שינוי;  (5מאחר ובדירות המגורים חוזי השכירות בד"כ הינם לתקופה של שנה אחת,
נלקחה על דירות אלו תקופת צבר של שנה בלבד כאמור;  (6לא כולל .Rent review
קיים צבר הזמנות מהחברות הכלולות מעבר לשנת  2020המסתכם בסך כולל של  83.9מיליון .₪
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12.9

עסקאות נוספות )לאחר תאריך המאזן( –

12.9.1

רכישת אחזקות בחברות משותפות מבלנהיים – עסקה מותנית
ביום  5.12.2006התקשרה  DGREבמזכר הבנות עם חברה תושבת חוץ

Blenheim Properties Group

) Ltdלהלן" :בלנהיים"( אשר מחזיקה במשותף עם  DGREבחברות זרות בעלות נכסי נדל"ן .על פי
מזכר ההבנות אם וככל שתתבצע הנפקה של  DGREבבורסה בלונדון עד ליום  30.9.2007היא תרכוש
מבלנהיים ,אחזקות ב 15-חברות זרות שונות המחזיקות בנכסי נדל"ן ואשר בהן יש לDGRE -

ולבלנהיים אחזקות משותפות .מטרת ההתקשרות הינה ליצור לחברה "שליטה" ו/או "שליטה
משותפת" באותן חברות זרות לצורך ההנפקה אותה מתכוונת  DGREלבצע בלונדון )להלן:
"ההנפקה"( .העברת הזכויות תכלול ,ללא תמורה נוספת ,את הסבת הלוואות הבעלים שהועמדו ע"י
בלנהיים לטובת החברות הזרות .ביצועה של העסקה מותנה בביצוע הנפקה של  DGREבבורסה בלונדון
עד לא יאוחר מיום  .30.9.2007תמורת העסקה תקבע בהתאם לשווי האחזקות הנמכרות כפי שיהיו
בתשקיף שיפורסם ובניכוי הוצאות שונות לפי נוסחה שנקבעה בהסכם .בהתאם לטבלה שצורפה למזכר
ההבנות כאינדיקציה בלבד שווי האחזקות הנמכרות מסתכם בסך של כ 105.5-אלפי ליש"ט .בלנהיים
רשאית להחליט שלא לבצע את העסקה ככל שהתמורה שתתקבל על ידה בהתאם לאמור לעיל תהיה
קטנה מסכומים שנקבעו במזכר ההבנות .התמורה תשולם בדרך של הקצאה פרטית של  4.9%ממניות
) DGREלאחר ההנפקה( לפי המחיר בשלושת ימי המסחר הראשונים שלאחר ההנפקה ,והיתרה
במזומן .1כמו כן העניקה  DGREלבלנהיים אופציית  PUTבלתי חוזרת בתוקף עד ליום  15.1.2007לפיה
תוכל בלנהיים לחייב את  DGREלרכוש ממנה חלק מהמניות בחברות הזרות האמורות לעיל )להלן:
"עסקת הביניים"( .עוד נקבע כי במידה ולא תתבצע העסקה כולה )דהיינו מכירת כל הנכסים( תחשב
עסקת הביניים האמורה כסופית וכי במידה ותתבצע העסקה בכללותה ,תחשב עסקת הביניים כחלק
מהעסקה הכוללת והשווי של הנכסים שנמכרו ,אם ימכרו ,במסגרת עסקת הביניים יחושב מחדש על פי
עקרונות העסקה הכוללת .למועד הדוח בלנהיים מימשה את האופציה האמורה .בחודש ינואר 2007
הושלמה עסקת הביניים באופן שהאחזקות בחברות האמורות הועברו ל DGRE -בתמורה לסך של
 10,453אלפי ליש"ט.
12.9.2

אופציות  PUTלבלנהיים לחייב רכישת נכסים

 DGREהעניקה לבלנהיים אופציית  PUTלפיה תוכל בלנהיים לחייב את דלק גלובל לרכוש ממנה 50%
ממניותיהן של כל אחת מהחברות הבאות )אם וככל שיהיו בבעלותה או לפקודתה מניות כאמור(:
 ;Synergy Holdings Sarl ,Tredegar Holdings ,Tower Propertyוכן ) 28.5%אם וככל שיהיו בבעלותה
או לפקודתה מניות כאמור( מחברת ) Dubendorf Property AGלפירוט הנכסים שמחזיקות החברות
האמורות ראו סעיף  12.3.1לעיל( .האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד ליום .21.10.2007
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2

במקרה שהמניות שתוקצינה תהיינה חסומות מעל ל 90 -יום העניקה בלרון לבלנהיים אופציית  PUTלפיה תוכל בלנהיים לחייב את
בלרון לרכוש ממנה את המניות לפי המחיר בה נסחרה המניה במועד מתן הודעת המימוש של האופציה .האופציה תהיה ניתנת
למימוש החל מחלוף שלושה חדשים ממועד ההנפקה ועד לתום תקופת החסימה של המניות.
האפציות מותנות בכך שתתבצע הנפקה של חברת דלק גלובל בבורסה בלונדון עד לא יאוחר מיום .1.10.07
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12.9.3

עסקת דיסקברי סנטר דאנדי
חברת בת זרה התקשרה בהסכם עם דלסון השקעות ונכסים בע"מ לפיו בכפוף להשלמת הנפקת DGRE

היא תרכוש מדלסון  21.25%נוספים בחברה המחזיקה בזכויות בנכס הידוע כדיסקברי סנטר דאנדי
)ראו בטבלה בסעיף  12.3.1להלן( .בתמורה לזכויות התחייבה החברה הזרה לשלם תמורה שתקבע לפי
שווי חברה המחזיקה את הנכס של כ 23.3 -מליון ליש"ט )בניכוי ההתחייבויות כפי שיהיו במועד
הסגירה ובצירוף יתרות מזומנים או שווה מזומנים כפי שיהיו במועד הסגירה( .יצויין כי ,חברת הבת
הזרה מחזיקה ב 50% -מדלסון.
12.9.4

עסקת Trios Rivieres

חברת בת זרה התקשרה בהסכם לפיו בכפוף להשלמת הנפקה של חברת בת זרה של החברה בבורסה
בלונדון ,תירכשנה  6%נוספים מזכויות בחברה המחזיקה את הנכס הידוע כ -טריוס רייוורס .בתמורה
למחיר המשקף את עלות הרכישה ובכפוף להתאמות בגין השקעות הון נוספות ,כמו החזרי הון כפי
שיעשו בין מועד הרכישה למועד רכישת זכויות נוספות בצירוף ריבית .ראו הטבלה בסעיף  12.5.2לעיל.
12.9.5

עסקת RoadChef

ביום  1.3.2007התקשרה דלק בלרון בהסכם לרכישת כל הון מניותיה של חברה אנגלית המחזיקה ב29 -
תחנות שירות לצידי כבישים מהירים באנגליה )) (Motorway Service Areaלהלן ("MSA" :תחת המותג
" ,"RoadChefהכוללות תחנות דלק המופעלות על ידי החברה הנרכשת 15 ,מלונות )הכוללים כ600 -
חדרים( ,מסעדות ,חנויות ודוכני קפה המופעלים על ידי החברה הנרכשת באמצעות זכיינים )כגוןCosta :

 ,Wimpey ,Pizza Hut ,coffeeבורגר קינג( ,חנויות נוחות ומתחמי בילוי ושעשוע ,הכל בשטח בנוי כולל
של כ 60,000 -מ"ר הבנוי על כ 2,400 -דונם.
נתח השוק של החברה הנרכשת ,על פי דיווחי הנהלתה ,הינו כ 23%-משוק ה MSA -הכולל כ 86-תחנות
הנמצאות בבעלות/הפעלה של  3מפעילים עיקריים .החברה הנרכשת הינה אחת מ 3-מפעילים אלה.
השלמת העיסקה מותנית בהתקיימות תנאים עד למועד ההשלמה .המועד הצפוי להשלמת העיסקה הינו
.30.3.2007
החברה הנרכשת ,שווי הרכישה הוא כ 382-מיליון ליש"ט כאשר מחיר זה כולל חוב הקיים בתוך החברה
הנרכשת ) (Securitzationשל כ 205-מליון ליש"ט .המחיר שישולם עבור המניות ) (100%כולל כל
ההוצאות הינו כ 177-מיליון ליש"ט.
רכישת המניות תבוצע באמצעות חברה בת זרה שהוקמה לצורך הרכישה המוחזקת ב 25% -על-ידי דלק
ישראל וב 75% -על-ידי דלק נדל"ן .בכפוף לקבלת הסכמות של צדדים שלישים )אשר הסכמתם נדרשת
לצורך שינוי בשליטה של החברה הנרכשת( ,תרכוש דלק ישראל מהמוכרים במועד הסגירה 25%
מהמניות ותישא ב 25%-מהזכויות וההתחייבויות על פי הסכם הרכישה .המשמעות ,אם וככל שיתקבלו
ההסכמות ,היא כי במועד הסגירה תרכוש דלק בלרון מהמוכרים  75%מהמניות ודלק ישראל תרכוש
מהמוכרים  25%מהמניות ,בתנאים זהים וללא ערבות הדדית בין החברות.
12.9.6

עסקת לייפציג
ביום  2.3.2007השלימה חברה בת זרה של דלק נדל"ן רכישת  90%ממניות חברה זרה המחזיקה בבניין
משרדים בעיר לייפציג בגרמניה בשטח כולל של כ 15,000 -מ"ר הבנוי על שטח של כ 4.5 -דונם .הבנין
מושכר בשלמותו לבנק גרמני בהסכם שכירות אחד ללא אפשרות יציאה עד שנת  .2017הבנין נרכש
במחיר של  24.64מליון אירו .דמי השכירות השנתיים בגין הבנין הינם כ 2.12 -מליון אירו לשנה .למימון
א 149-

רכישת הנכס אושרה לחברת הבת הזרה הלוואה  Non Recourseלזמן ארוך ובריבית קבועה בסכום של
כ 24-מליון אירו .סך ההון העצמי של החברה הזרה לצורך מימון רכישת חלקה בנכס )כולל כל
ההוצאות( הינו כ 4.76 -מליון אירו.
12.9.7

כוונה לבצע הנפקה בבורסת  AIMבלונדון
ביום  16.3.2007הודיעה  DGREעל כוונתה לבצע הנפקה של מניותיה לגופים מוסדיים ולרשום את
מניותיה למסחר בבורסת ה AIM -בלונדון .בכוונת החברה הזרה להנפיק כ 22% -מהון מניותיה .כמות
המניות שתונפק יכולה להשתנות בהתאם להחלטות שיתקבלו הקשורות בטווח המחירים ובמצב השוק.
 DGREהודיעה על כוונתה להשתמש בכספי ההנפקה לצורך מימון רכישת נכסים מניבים נוספים
במדינות בהן היא פועלת ,בכלל זה לצורך מספר עסקאות הנבחנות על ידה בימים אלו ,ולצורך מימון
הון חוזר .טווח המחירים עבור כל מניה ינוע בין  2.225ל 2.90 -ליש"ט למניה .הנ"ל בהתבסס על שווי
חברה שינוע בין  623מליון ליש"ט ל 760 -מליון ליש"ט ובממוצע  691.5מליון ליש"ט .השווי הנ"ל לאחר
גיוס הכסף ,רכישת מניות שותפים והמרת הלוואות בעלים שניתנו על ידי בלרון להון עצמי .שווי DGRE
כאמור מתבסס על הערכות שווי שבוצעו ל DGRE -ולנכסיה ועל הערכות החתמיםMerrill Lynch . .
 Internationalמונתה לשמש כחתם ומתאם מוביל של ההנפקה ו – Panmure Gordon (Broking) LTD

מונתה לשמש כיועץ ו Co-Leader Manager -של ההנפקה .אומדן רווח ההון הצפוי עקב ההנפקה ,אם
וככל שתושלם ,בהתבסס על דוחות דלק נדל"ן ליום  ,30.9.2006על טווח המחירים הצפוי ,ומבלי
שנבדקו באופן סופי השלכות המס ,הינו בין  700מליון  ₪ל 1.2 -מיליארד  .₪המידע כאמור בסעיף זה
כולל הערכות ותחזיות ואינו ודאי ומהווה מידע צופה פני עתיד .בשלב זה אין כל וודאות כי הערכות
והתחזיות כאמור יתגשמו וכי הנפקת המניות כאמור תצא אל הפועל וזאת ,בין היתר ,עקב גורמים
שאינם בשליטת דלק נדל"ן כגון מצב שוק ההון האנגלי ושינויים בשוק הנדל"ן.
12.9.8

הצטרפות לקרן השקעות למיזמי מלונאות
ביום  18.3.2007הצטרפה בלרון לשותפות בקרן למיזמי מלונאות באירופה אשר הוקמה בשיתוף עם מר
דוד פתאל ,חברת דוראה וגורמים מוסדיים בשוק ההון בישראל .הקרן תרכוש מלונות ברמה של 5-3
כוכבים בערים שונות באירופה .המלונות ינוהלו על ידי רשת מלונות פתאל אירופה .סך ההון העצמי
שיושקע בקרן על ידי השותפים הינו  100מליון אירו .יתרת המימון לרכישת המלונות תהא בהלוואה
בנקאית  .Non Recourseקצב ההשקעה יותאם לקצב רכישת המלונות .אורך חיי הקרן יהיה בין  7ל10-
שנים .חלקה של דלק בלרון בשותפות בקרן יהיה בשיעור של  21%והשקעתה תסתכם בסך של 21.33
מליון אירו.

12.10

השקעות בתחום המלונאות

 12.10.1עסקת הילטון
רכישת הזכויות -במהלך חודש דצמבר  2005נרכשו על ידי ) Unit Trustקרן נאמנות( )להלן" :הקרן"( 16
בתי מלון באנגליה המנוהלים על ידי רשת הילטון .בתי המלון כוללים  3,124חדרים שנרכשו על תכולתם
המלאה .חברת הבת הזרה של דלק נדל"ן מחזיקה בעקיפין ב 17% -מהזכויות בקרן .יצוין ,כי הפניקס
מחזיקה כ 10% -מהזכויות בקרן .התמורה ששולמה על ידי הקרן בגין בתי המלון הינה כ 417.8 -מליון
ליש"ט כולל הוצאות .חלקה של דלק נדל"ן הסתכם בסך של כ 71 -מליון ליש"ט .למימון הרכישה
קיבלה הקרן הלוואה לזמן ארוך מסוג  Non Recourseמתאגיד בנקאי זר בסך של כ 331.3 -מליון
ליש"ט בריבית קבועה של  5.83%לשנה .ההון העצמי שהועמד על ידי חברת הבת הזרה של החברה הינו
בסך של כ 14.7 -מליון ליש"ט .השקעות דלק נדל"ן בחברות הכלולות המחזיקות במלונות הילטון,
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הסתכמו ליום  31.12.06בכ 121,674 -אלפי ש"ח .דלק נדל"ן כללה הכנסות מדיבידנדים בגין השקעה זו
בסך של כ 7,667 -אלפי ש"ח.
הסכם הניהול עם רשת הילטון -בין הקרן לבין חברת ניהול של רשת הילטון )להלן בסעיף  12.10.1זה:
"חברת הניהול"( נחתם הסכם ניהול לתקופה של  30שנה .לחברת הניהול ניתנו שתי אופציות להארכת
ההסכם ,כל אופציה לתקופה של  10שנים .לגבי מספר נושאים שנקבעו בהסכם הניהול נדרש אישורה
של הקרן לפני התקשרות חברת הניהול .בין היתר ,מדובר במחיקת חובות ,בהתקשרויות מעבר
לסכומים מסוימים או תקופות מסוימות שנקבעו ,השכרות משנה ,רכישת פריטים הנושאים את השם
המסחרי "הילטון" כאשר קיים קושי להסירו בסיום תקופת ההתקשרות ,ונושאים נוספים החורגים
מפעילות הניהול הרגילה .העסקת העובדים תיעשה בעיקרון על ידי הקרן למעט מספר עובדים
בתפקידים שונים אשר חברת הניהול תוכל באם תרצה בכך להעסיקם בעצמה .לקרן ניתנה זכות וטו
פעמיים לגבי מועמדים שיוצעו על ידי הילטון לכהונת מנהל כללי של המלונות .בתמורה למילוי
התחייבויותיה זכאית חברת הניהול לתשלום עמלת בסיס הנגזרת מההכנסות שיתקבלו בגין המלונות
ועמלת "תמריץ" בשיעור שנקבע שנגזרת מהרווח התפעולי של המלונות .חלק קבוע מהכנסות המלון
יועבר מדי חודש לצורך חידוש ציוד ,להתקנת ציוד בטיחות שיידרש ,ולצורך תשלומי ביטוח .חברת
הניהול תוכל לחייב את הקרן לבצע השקעות נוספות בשיפוץ המלונות לצורך התאמתם לסטנדרט
מלונות הילטון כפי שיהיה מפעם לפעם .הקרן מתחייבת לשמור על מבנה וציוד המלונות באותו סטנדרט
הקיים במועד חתימת הסכם הניהול .הקרן תידרש לכל התשלומים הנדרשים לביצוע שיפוצים שידרשו
לפי החוק.
 12.10.2עסקת מריוט
רכישת הזכויות -במהלך חודש דצמבר  2006נחתם הסכם לפיו התחייבה קבוצת חברות זרות )להלן-
"הקבוצה הרוכשת"( לרכוש מ) Royal Bank of Scotland -להלן בסעיף  12.10.2זה" -הבנק"( את הון
המניות של חברות זרות המחזיקות ב 47 -בתי מלון ברחבי בריטניה ) 39באנגליה )מהם  5בלונדון(5 ,
בסקוטלנד ו 3 -בוולס( )להלן בסעיף  12.10.2זה" -המלונות"( המנוהלים על ידי רשת מריוט )להלן-
"מריוט"( .מועד השלמת העסקה נקבע לסוף חודש מרץ  .2007המלונות כוללים  8,456חדרים והם
נרכשו על תכולתם המלאה .המלונות נחלקים לשלושה סוגים :מלונות תיירות עסקית ,מלונות גולף
ומלונות תיירות .דלק נדל"ן מחזיקה באמצעות חברות זרות בשליטתה בשרשור סופי ב 17% -מהזכויות
בקבוצה הרוכשת .העלות הכוללת בגין המלונות מוערכת בסך של  1,013מיליון ליש"ט לא כולל
הוצאות .לסכום זה יש להוסיף הוצאות השקעה ושיפור מלונות המוערכות בסך של כ 54 -מיליון ליש"ט
שיתפרשו על פני השנים הקרובות .חלקה של דלק נדל"ן מוערך בסך של כ 180 -מיליון ליש"ט .למימון
הרכישה תקבל הקבוצה הרוכשת הלוואה )המורכבת ממספר הלוואות שונות( לתקופה של  7שנים
מהבנק בסך של כ 856 -מליון ליש"ט בריבית ממוצעת של  6.16%לשנה .נקבע כי במהלך תקופת
ההלוואה לא תוחזר קרן וכי תשולם ריבית בלבד .ההון העצמי שיועמד לצורך הרכישה על ידי חברות
זרות בשליטת דלק נדל"ן הינו בסך של כ 35 -מליון ליש"ט.
בין השותפים בקרן נחתם מסמך הסכמות בקשר להשקעה .בהתאם למסמך ההסכמות נשכרה חברת
 Visionהמתמחה בפיקוח על חברות ניהול של בתי מלון )להלן .("Vision" :פעילות  Visionתפוקח על
ידי גוף מנהל הכולל שלושה חברים ומעליו ימונה גוף מייעץ הכולל שבעה חברים .לדלק נדל"ן אין זכות
מינוי חברים בגוף המייעץ.
הסכם הניהול עם רשת מריוט -בין הקרן לבין חברת ניהול של מריוט )להלן בסעיף  12.10.2זה" -חברת
הניהול"( נחתם הסכם ניהול לתקופה של  30שנה .לחברת הניהול ניתנה אופציה להארכת ההסכם
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לתקופה של  10שנים נוספות בכפוף לכך שחברת הניהול לא ביצעה הפרה המאפשרת את הפסקת
ההסכם והרווח התפעולי בשנתיים מתוך שלוש השנים שלפני סיום ההסכם עלה על הרווח שלגביו יש
עדיפות לקבוצה הרוכשת .סייג לתקופת ההסכם קיים לגבי מלון אחד שתקופת החכירה לגביו
מסתיימת לפני תום תקופת ההסכם וחמישה מלונות אשר לגביהם קיימת אפשרות מכירה שלא בכפוף
להסכם הניהול .לגבי מספר נושאים שנקבעו בהסכם הניהול נדרש אישורה של הקבוצה הרוכשת לפני
התקשרות חברת הניהול .מדובר ,בין היתר ,בעניינים כגון השכרות משנה העולות על תקרה שנקבעה
בהסכם לגבי שטח וסכום ועניינים שאינם במהלך העסקים הרגיל .העסקת העובדים תעשה על ידי
חברת הניהול והם ישכרו ,יפוטרו ויועברו ממקום למקום בהתאם לשיקול דעתה .חברת הניהול תתייעץ
עם נציגי הקבוצה הרוכשת בקשר למומחיות ולרקע של מנהלים כלליים של בתי מלון ולקבוצה הרוכשת
תהא זכות וטו לגבי שתי הצעות לכל משרת מנהל כללי .נקבע בהסכם הניהול כי אי עמידה במבחן ביצוע
המחושב לפי יעדי הכנסה ורווח שנקבעו בהסכם ,במשך שנתיים מתוך שלוש שנים עוקבות ,מסיבה
שהינה בשליטתה של חברת הניהול ,תהווה עילה להפסקת ההסכם על ידי הקבוצה הרוכשת כאשר
לצידה ניתנה לחברת הניהול אפשרות לתקן את מבחן הביצוע על ידי תשלום כספי .בתמורה למילוי
התחייבויותיה חברת הניהול זכאית לתשלום בגובה  3%מההכנסות .התמורה תשולם על בסיס חודשי.
בנוסף זכאית חברת הניהול לתימרוץ בגובה  1%נוסף מההכנסות בתוספת  10%מהרווח הנקי .התימרוץ
יינתן על בסיס חודשי ,למעט בחודשים בהם הרווח התפעולי אינו מגיע לסכום שלגביו ניתנה לקבוצת
הרוכשים עדיפות ובמקרה זה תשלום התימרוץ יידחה .מעבר לסכומים כאמור תקבל חברת מריוט
העולמית סך של בין  1%ל 1.5% -בגין דמי שיווק עבור לקוחות שיגיעו דרכה .קבוצת הרוכשים
התחייבה לספק הון במידה וההכנסות והרווחים לא יספיקו לתשלום הוצאות המלונות והוצאות
הניהול .חלק קבוע מהכנסות המלון יועבר מדי חודש לצורך חידוש ציוד ,להתקנת ציוד בטיחות שיידרש
וכו' .החל מהשנה החמישית לעסקה ,חברת הניהול תוכל לחייב את קבוצת הרוכשים לבצע השקעות
נוספות במלונות לצורך התאמתם לסטנדרטים המקובלים .קבוצת הרוכשים רשאית למכור את
המלונות לצדדים שלישיים בכפוף להסכם הניהול ובלבד שהתקשרות עם הצד השלישי לא תביא להפרת
הסכם הניהול ,שהצד השלישי אינו מתחרה בקבוצת מריוט וכי הצד השלישי אינו עבריין או בעל אופי
מפוקפק .לחברת הניהול תינתן הודעה מוקדמת של  30יום לאשר התקשרות למכירת המלונות כאמור.
חברת הניהול התחייבה כי לא תתחרה באמצעות מלונות אחרים בעסקי המלונות בתקופות ובמרחקים
מהמלונות שנקבעו בהסכם ומשתנים ממלון למלון.
12.11

יעדים ואסטרטגיה עסקית לגבי הפעילות בחו"ל

 12.11.1מדיניות דלק נדל"ן בקשר עם השקעה בנכסי נדל"ן מניבים בחו"ל הינה השקעה במדינות בעלות איתנות
פיננסית גבוהה ,בחברות המחזיקות בנכסים מניבים בעלי תשואה גבוהה ,המושכרים לשוכרים בעלי
איתנות פיננסית במקומות אסטרטגיים ולאורך זמן.
בכוונת דלק נדל"ן לנסות לרכוש בעתיד חברות המחזיקות בנכסים אשר בהם היא תחזיק ברוב הון
המניות המוצע.
בכוונת דלק נדל"ן להמשיך להתרכז ביעדים אשר בהם ניתן לקבל מימון בנקאי גבוה בהלוואות מסוג
 .Recourse-Nonדלק נדל"ן פועלת להתאים ככל הניתן בין אורכי השכירויות של הנכסים לבין תקופת
הסכמי המימון של אותם נכסים.
דלק נדל"ן עוקבת בתכיפות אחרי תיק הנכסים שלה בכדי לוודא שההון מפוזר באופן יעיל וההשקעה
בנכסים מניבה הכנסה ,בזמן ההשקעה או זמן קצר לאחריה ,בהתאם לקריטריונים להשקעה שנקבעו
על ידה .היה ונכס לא מניב הכנסה כאמור ,תפעל דלק נדל"ן לביצוע מימון מחדש או מימוש של
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ההשקעה כאשר תתעורר הזדמנות לכך וזאת במטרה להחזיר הון או להשתמש בו בצורה אפקטיבית
יותר בנכסים אחרים.
 12.11.2המשך בדיקת ורכישת נכסים מניבים באירופה ובצפון אמריקה בשים דגש על אנגליה ,קנדה ,ארה"ב,
שבדיה ,גרמניה ,פינלנד ושוויץ באמצעות חברות זרות על-פי העקרונות המנחים שלה.
 12.11.3פיתוח נכסים שבבעלות חברות זרות ,בעיקר נכסים בחברה הזרה המחזיקה בחניונים באנגליה ,מתוך
כוונה להשביחם בדרך של מימוש הפוטנציאל המלא הגלום בקרקעות המוחזקות על ידי החברה הזרה.
מימוש הפוטנציאל נעשה בדרך של ניצול זכויות בניה נוספות או שינוי יעוד הקרקעות הכל תוך שמירה
על חוזי השכירות הקיימים לגבי אותם נכסים.
 12.11.4הנפקת מניות  DGREורישומן למסחר בבורסת  AIMבלונדון )ראו סעיף  12.9.7לעיל(.
לא כל ההערכות נמצאות בשליטת דלק נדל"ן והתממשות היעדים והאסטרטגיה תלויות גם בגורמים
חיצוניים .כמו כן לגורמי הסיכון המפורטים בהמשך יכולה להיות השפעה על יכולת דלק נדל"ן לממש
את היעדים והאסטרטגיה כאמור.
12.12

צפי להתפתחות בשנה הקרובה בפעילות בחו"ל
בלרון נמצאת בימים אלה בשלבי מו"מ ו/או בודקת מספר עסקאות בהיקף כולל של כ 2.2 -מיליארד
ליש"ט במערב אירופה ובקנדה .היקף העסקאות הנזכרות לעיל כולל גם את עסקת רכישת מלונות
מריוט )ראו סעיף 12.10.2לעיל( וקניית זכויות בקשר עם תחנות דרך בכבישים הראשייםברחבי אנגליה
)ראה סעיף .(12.9.5
חברת בת זרה של דלק נדל"ן נמצאת בהליכים מתקדמים של הנפקתה מניותיה ורישומם למסחר
בבורסת  AIMבלונדון )ראו סעיף  12.9.7להלן(.

12.13

נדל"ן בישראל

 12.13.1מבנה תחום הפעילות
בתחום היזמות למגורים בישראל פועלים גופים רבים המבצעים יזמות בניה בהיקפים שונים החל
מפרוייקטים של מספר קטן של יחידות דיור ועד לחברות הגדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר
פרוייקטים של מאות יחידות דיור והינן בעלות מאגר קרקעות גדול .דלק נדל"ן פועלת בישראל
בעסקאות לתכנון ,פיתוח ובניה של פרוייקטים למגורים .פעילות דלק נדל"ן בישראל מתבצעת באופן
ישיר ובאמצעות מיזמים משותפים )שותפויות או חברות משותפות( עם צדדים שלישיים .מאז שנת
 2004דנקנר הינה זרוע הפעילות של דלק נדל"ן בתחום הבניה למגורים בישראל .דלק נדל"ן מצויה
בימים אלה במו"מ להעברת פעילות המגורים שלה )כולל דנקנר( לאזורים .ככל שהעסקה כאמור
תתבצע אין בכוונת דלק נדל"ן בעתיד הקרוב ליזום בעצמה פרוייקטים חדשים למגורים בהיקף
משמעותי.
בתחום הנכסים המניבים פועלים גופים וחברות היוזמים ,מאתרים ,מתכננים ,מקימים ,משכירים
ומנהלים נכסים המושכרים לשימושים שונים .בישראל קיימות חברות גדולות המחזיקות בתיקי נכסים
מניבים משמעותיים ויזמים קטנים המחזיקים בנכסים בודדים .הפעילות בתחום הנדל"ן המניב
מתאפיינת בהשקעה של חלק מעלויות ההקמה או הרכישה של הנכסים המניבים מהון עצמי ומימון
היתרה באשראי ממקורות חיצוניים.
דלק נדל"ן פועלת מאז חודש נובמבר  2004גם באמצעות חברת דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ )להלן:
"ד.מ.ק"( ,המוחזקת בחלקים שווים על ידי דלק נדל"ן ודלק ישראל.
א 153-

ד.מ.ק עוסקת ומתמחה באיתור ורכישת תחנות תדלוק וקרקעות ,עליהן תיזום תתכנן ,תקים ותפעיל
מיזמים נדל"ניים הכוללים תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים .עד לתאריך הדוח נרכשו על ידי ד.מ.ק 8
מתחמי קרקע עליהם היא מתכוונת לפעול כאמור )על שניים מהם כבר קיימות תחנות תדלוק ומרכזים
מסחריים פעילים ,שלוש תחנות צפויות להתחיל לפעול עד חודש מאי  2007ושלושה מתחמי קרקע
נמצאים בשלבי תכנון(.
 12.13.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום בישראל וברווחיותו
על-פי נתוני משרד הבינוי והשיכון ,בשנת  2006נמשכה מגמת הגידול בצמיחת המשק ,אשר אפיינה את
השנתיים האחרונות )זאת ,על אף הלחימה בצפון בקיץ  2006והגידול בהוצאות הממשלה שנבע מכך(.
עם זאת ,השיפור בצמיחת המשק וירידת הריבית לטווח הקצר וריבית המשכנתאות לא באו לידי ביטוי,
עד כה ,בענף הבנייה ,ולאורך שנת  2006ניכרו בו מגמות מעורבות לעומת שנת  .2005מחד ,נרשמה
התאוששות במסגרת הבנייה העצמית ,בדירות יוקרה ובפרויקטים נקודתיים במרכז הארץ .מאידך,
טרם נרשמה התאוששות במרבית היישובים במרכז הארץ ,בפריפריה ובקרב אוכלוסיות חלשות
ובינוניות .למרות זאת ,בשל ההתאוששות במשק ובשל היווצרות תנאים נוחים לרכישת דירה לעומת
העברייתכן ויגבר הביקוש גם בענף הבנייה ,לפחות במרכז הארץ.
ענף הנדל"ן המניב בישראל סבל עד שנת  2005מירידה חריפה במחירי השכירות )בעיקר במשרדים
באזור המרכז( ,ירידת תפוסה ,ירידה בתשואות על ההון העצמי המושקע ,עלייה בשיעורי הריבית על
הלוואות הנלקחות לצורך מימון פרוייקטים וצמצום המקורות הבנקאיים לזמן ארוך .הסיבות
העיקריות למיתון בענף הנדל"ן המניב נובעות מהמיתון בכלל המשק ,המשבר בהיי טק והמצב
הביטחוני .במהלך השנתיים האחרונות ניכרת התאוששות משמעותית בענף בין היתר עקב השיפור
במצב הכללי במשק ,קצב הצמיחה המשמעותי והירידה במחירי הריבית .כמו כן ,בעקבות כניסתו
לתוקף של תיקון  147לפקודת מס הכנסה ,במסגרתו נכלל פרק חדש המתייחס לקרן השקעות בנדל"ן )
 ,(REITמורגשת התעניינות ברכישת נכסים מניבים על ידי חברות בעלות איתנות פיננסית אשר מביאה
לעלית מחירים של חלק מהנכסים המניבים .בכוונת דלק נדל"ן להעביר את מניות כל החברות
המחזיקות בנכסי נדל"ן מניב בישראל לבעלותה של החברה האחות שלה ,דלק נדל"ן נכסים מניבים
בע"מ .לאחר ההעברה דלק נדל"ן תשקול ביצוע הנפקה בבורסה של החברה שבה מרוכזים הנכסים
המניבים.
בכוונת דלק נדל"ן לרכז את פעילותה בתחום הייזום של הנכסים המניבים ב -ויתניה בע"מ ,אשר לדלק
נדל"ן אפשרות להמיר הלוואה שנתנה לה ברכישת מחצית ממניותיה )ראה סעיף  12.15.4להלן(.
 12.13.3גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בישראל והשינויים החלים בהם
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בייזום למגורים הינם (1 :איתנות פיננסית המאפשרת
השגת מימון לביצוע הפרויקטים;  (2ביצוע פרויקטים באזורי ביקוש תוך פריסה גיאוגרפית נכונה; (3
ביצוע פרויקטים ביחד עם שותפים או בעסקאות קומבינציה ועל ידי כך הקטנת הסיכון העסקי בכל
פרויקט;  (4מוניטין ,ניסיון נרכש וכוחות מקצועיים בחברה;  (5הפקת רווח מתכנון נכון;  (6יצירת
מוניטין ושם אמין לחברה בתחום הבניה )באמצעות דנקנר( ומיצוב דלק נדל"ן כחברה איתנה פיננסית.
גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות בתחום הנדל"ן המניב הינם (1 :איתור קרקעות מתאימות לביצוע
הפרוייקטים;  (2איתנות פיננסית שתאפשר השקעת ההון העצמי וקבלת תנאי מימון נוחים לביצוע
הפרוייקט;  (3השכרת נכסים לתקופת ארוכות לשוכרים בעלי איתנות פיננסית;  (4למיקום הנכסים יש
השפעה מהותית על רמת הביקוש ועל מחירי השכירות;  (5ניהול נכסים ברמה מקצועית גבוהה.
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 12.13.4מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הנדל"ן בישראל
מחסומי הכניסה העיקרים בתחום הפעילות הנדל"ן בישראל הן למגורים והן נדל"ן מניב הינם(1 :
איתנות פיננסית שמאפשרת השקעת ההון העצמי הנדרש וקבלת מימון בנקאי לביצוע/רכישת
הפרוייקטים בתנאים נוחים;  (2ידע וניסיון בייזום וביצוע פרוייקטים.
מחסום היציאה העיקרי בתחום הנדל"ן נובע מכך שמימוש נכסי נדל"ן אינו הליך מהיר ועלול לארוך
זמן ממושך.
 12.13.5מבנה התחרות בתחום הנדל"ן בישראל
ראה סעיף  12.19להלן.

12.14

פעילות הייזום למגורים

 12.14.1נכון ליום  31.12.2006ההכנסות בגין פרויקטים )או שלבים מוגדרים בפרויקטים( למגורים בישראל,
שביצועם הסתיים ,עמדו על סך של  124,695אלפי  ,₪העלויות עמדו על סך של  113,167אלפי ₪
הרווחים עמדו על  11,528אלפי .₪
 12.14.2נכון ליום  31.12.2006קיימים  14פרוייקטים )או שלבים מוגדרים בפרויקטים( למגורים בישראל אשר
הינם בשלבי ביצוע .בפרוייקטים אלה הושקעו נכון ליום  31.12.2006סך של  248,105אלפי  ,₪יתרת
ההשקעה שטרם נזקפה לדוח רווחי והפסד עמדה על  118,187אלפי  ,₪העלות הכוללת הצפויה בגין
הפרוייקטים הינה  373,715אלפי  ,1₪במסגרת הפרוייקטים כאמור ייבנו בסה"כ  494יח"ד אשר מתוכן
נמכרו למועד הדוח  360.63יח"ד.
 12.14.3לדלק נדל"ן החזקות בשיעורים שונים בקרקעות לייזום למגורים לגביהן קיימת תב"ע בתוקף ו/או
בהליכי אישור מתקדמים )ואשר אינם בשלבי ביצוע או אשר הנם בשלבי ביצוע ראשוניים( .המספר
הכולל של יחידות הדיור המיועדות לבניה בפרויקטים אלו הוא כ ,3,800 -והעלות הכוללת ליום
 31.12.2006מסתכמת בכ 408,000 -אלפי .₪
 12.14.4נכון ליום  31.12.2006קיימות קרקעות בבעלות דלק נדל"ן המיועדות לייזום למגורים ואשר לגביהן לא
קיימת תב"ע בתוקף .העלות המופחתת בספרי דלק נדל"ן ליום  31.12.2006הינה  54,266אלפי .₪
12.15

פעילות הנדל"ן המניב בישראל

 12.15.1נכון ליום  31.12.2006לדלק נדל"ן שטחי נדל"ן להשכרה המצויים בבעלותה בהתאם למפורט להלן:

קניון חיפה

1
2
3

תיאור הנכס

חלק של דלק
נדל"ן בנכס

מקרקעין בשטח של  52,400מ"ר ,עליהם בנויים
כ 95,742 -מ"ר מתוכם שטחי מסחר ושירותים
להשכרה בשטח של כ 29,000 -מ"ר בכניסה

50.225%

הכנסות
לשנת
2006
2
)באלפי (₪
7,651

עלות מופחתת לנכס
בספרי דלק נדל"ן
ליום 31.12.2006
)באלפי (₪
122,363

העלות הכוללת הצפויה יכולה להשתנות הואיל ומדובר בהנחה בלבד המתבססת על הערכה שנעשתה על ידי דלק נדל"ן על סמך
נסיונה ודוחות כלכליים .הערכה כאמור יכול ותשתנה בין היתר עקב גורמי הסיכון המפורטים בפרק זה.
מקום שחלק החברה בנכס פחות מ 100% -ההכנסות המצוינות מהוות את חלק החברה בהכנסות מהנכס.
דנקנר ובעלי הזכויות האחרים במקרקעין בוחנים אפשרות להגדיל את זכויות הבניה במקרקעין באופן שניתן יהיה להקים לצד
הקניון מבנה משרדים ו/או מגורים .בשלב זה מצויים הצדדים בשלב של הכנת תוכנית ואולם התוכנית טרם הופקדה בועדות התכנון
המתאימות.
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תיאור הנכס

חלק של דלק
נדל"ן בנכס

3

קניון דרורים

שטחים בבית גיבור
ת"א
3
תחנות דלק
כיכר פריז חיפה

4

מתקן ראשון
כפר נטר

בית אדר
מגדלי זיו
ברח' ראול ולנברג
ברמת החייל
מרכז למסחר
ומשרדים בעכו

7

קניון רמלה לוד
קניון סנטר הגליל
10
– ראש פינה

הדרומית לחיפה.
מרכז מסחרי בשטח כולל של כ 4,100 -מ"ר.
בסמוך קיימת תחנת דלק אשר לחברת קניון
דרורים  51%בה .קיימות זכויות בניה לקומה
נוספת בשטח של כ 2,700 -מ"ר.
כ 1,800 -מ"ר משרדים 23 +מקומות חניה
 6תחנות דלק המושכרות לחברה אחות.
חניון בשטח של כ 4,000 -מ"ר  563 +מ"ר שטח
מסחרי.
סככה למוסך ומבנה של כ 3,300 -מ"ר ושטח
חניה על מגרש בשטח כולל של  10,596מ"ר
במערב ראשון לציון.
כ 5,000 -מ"ר בבניין משרדים ועוד כ150 -
חניות .הבניין הנו חלק מקומפלקס בבעלות דלק
נדל"ן אשר עתיד לכלול עוד  11,500מ"ר לבנייני
משרדים.5
בניין משרדים ומסחר בשטח של כ 17,130 -מ"ר
6
ועוד כ 433 -חניות.
שטחי משרדים של כ 19,000 -מ"ר כן  353חניות
שטחי אחסנה של  2,900מ"ר ו 50%-בשטחים
מסחריים בשטח של כ 2,800 -מ"ר בקומת
הקרקע.
מרכז מסחרי בשטח של כ 13,100 -מ"ר
מרכז מסחרי בשטח של כ 14,750 -מ"ר וכן
תחנת תדלוק צמודה המושכרת לחברה אחות.
בנוסף קיימת קרקע צמודה לפיתוח בשטח של
כ 8.5 -דונם.
מרכז מסחרי בשטח של כ 6,300 -מ"ר כולל
מסחר ומשרדים.9

75%

1

הכנסות
לשנת
2006
2
)באלפי (₪

עלות מופחתת לנכס
בספרי דלק נדל"ן
ליום 31.12.2006
)באלפי (₪

6,480

33,112

100%

719

4,132

ראה הערת
2
שוליים
100%

6,053

58,264

474

8,148

100%

1,222

14,337

100%

1,770

55,772

70%

7,392

52,939

50%

9,929

120,437

75%

4,094

42,892

50%

845

8

51,994

100%

 12.15.2נכון ליום  31.12.2006בבעלות דלק נדל"ן עתודות קרקע אשר לגביהן קיימות תכניות בנין עיר תקפות
המאפשרות הקמת כ 74,405 -מ"ר שטחי מסחר ומשרדים .כמו כן בבעלות דלק נדל"ן מספר מתחמי
קרקע בשטח כולל של כ 10 -דונם אשר לגביהם טרם קיימות תוכניות בנין עיר מאושרות ואשר לגביהם
פועלת דלק נדל"ן לתכנון ואישור תוכניות שיאפשרו בניית שטחים למשרדים ולמסחר.
 12.15.3בנוסף קיימות לחברה עתודות קרקע )מרביתן כרגע ביעוד חקלאי( בשטח של כ 300 -דונם לגביהם טרם
הוחל בתכנון כלשהו.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

מתוכם  13%הינם בגין יפויי כח שנתקבלו מהבעלים של  13%בפרוייקט לביצוע כל פעולה ביחס לחלקם במקרקעין והמחאת כל
זכויותיהם לחברה.
הכח ,הטורים  ;100% -עין יהב ,מגידו ,סעדון  ;50% -בירנית  .45% -חלק מתחמי התחנות כוללים גם זכויות בניה שטרם נוצלו.
כולל את מתחם תחנת הדלק הטורים ,אשר עלותו המופחתת בספרים ביום  31.12.06הינה  2,344אלפי .₪
במסגרת הפרוייקט קיימות קרקעות אשר לגביהן אין תוכנית בניין עיר בתוקף והן נכללו באמור בסעיף  0להלן.
אושרה תב"ע אשר הכשירה את שני המרתפים שנבנו ללא היתר .החברה פועלת לקבלת ההיתרים הדרושים לצורך פתיחת החניונים.
שטח של כ 3,360 -מ"ר מתוך הבנין מושכר לחברות המצויות בבעלות בעל השליטה בחברה.
הנכס נרכש בחודש פברואר  .2006הכנסות משכירות הינם החל מתאריך זה .כמו כן רכשה החברה אופציה לרכישת שטח מקרקעין
של  7,881מ"ר המיועד כיום למגורים בתמורה ל  1.4מיליון דולר ,החברה תממש את האופציה במידה וישונה ייעוד הקרקע ,על ידי
הבעלים ,למסחר.
הנכס נרכש בנובמבר  .2006הכנסות מהשכרה כלולות החל מתאריך זה.
המרכז כולל שני מרתפי חניה שיבנבו על ידי הבעלים הקודמים ללא היתר והם אטומים.
הנכס נרכש לאחר תאריך המאזן בעלות של  71מיליון ש"ח.
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 12.15.4עסקת ויתניה
ויתניה בע"מ )להלן" :ויתניה"( הינה חברה העוסקת בעיקר בהקמה והחזקה 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 .דלק נדל"ן חתמה ביום  26.9.2006על הסכם עם ויתניה ומחזיקי המניות שלה
אשר נכנס לתוקף ביום  4.12.2006לאחר שהתמלאו תנאים מתלים שנקבעו במסגרתו .בהתאם להסכם
הסכימה דלק להעמיד לויתניה הלוואה בסך של  47.39מליון דולר לתקופה של  10שנים .ההלוואה תהיה
ניתנת להמרה בכל עת למניות חברת ויתניה באופן שלאחר ההמרה יהיו המניות המוקצות מחצית מכלל
ההון המונפק והנפרע של ויתניה .בהסכם נקבעו מקרים בהם תהיה רשאית ויתניה לחייב את דלק נדל"ן
להמיר את ההלוואה למניות .דלק נדל"ן וכל אחד מבעלי המניות האחרים של ויתניה התחייבו לאפשר
לויתניה זכות הצעה ראשונה בכל עסקה ופרוייקט חדש של ייזום בנדל"ן מניב באזור המשתרע מחדרה
בצפון ועד גדרה בדרום.
12.16

לקוחות בישראל
בתחום המגורים  -הכנסות דלק נדל"ן הקשורות לתחום הבנייה למגורים נובעות ממספר רב של רוכשי
דירות.
נדל"ן מניב -דלק נדל"ן משכירה את נכסיה בישראל למגוון רחב של גורמים עיסקיים .תחנות דלק
מושכרות בדרך כלל לתקופה של  25שנה .השטחים המסחריים מושכרים בדרך כלל לתקופות שבין שנה
ל 5 -שנים.

12.17

שיווק והפצה בישראל
יחידות הדיור נמכרות על ידי סוכנים חיצוניים להם משולמות עמלות כמקובל בענף ,ועמם מתקשרת
דלק נדל"ן בהסכמי בלעדיות לשיווק הפרוייקטים .משרדי המשווקים הנ"ל ניתנים להחלפה בכל עת
ללא עלות מהותית.
באתרי הבניה של דלק נדל"ן ממוקמים בד"כ משרדי המכירות .כמו כן נעשה פרסום באמצעי התקשורת
הארציים והמקומיים.
דלק נדל"ן משווקת את השטחים המיועדים להשכרה שבבעלותה באמצעות מחלקת השיווק שלה
ובאמצעות מתווכים שלא על בסיס בלעדיות .למתווכים משולמת עמלת תיווך על בסיס הצלחה וניתן
להחליף אותם באופן מיידי באופן שלא ייגרם נזק מהותי לדלק נדל"ן.

12.18

צבר הזמנות בישראל
יתרת ההכנסות ממכירת דירות שטרם נזקפו לדוח רווח והפסד מסתכמות ליום  31.12.2006בסך של
 207,783אלפי .₪
הכנסות דלק נדל"ן הצפויות מדמי שכירות על פי חוזים חתומים לשנים  2020– 2007הינן כדלקמן
)הנתונים המובאים להלן כוללים רק את חלק דלק נדל"ן בדמי השכירות מתוך הסך הכולל של דמי
השכירות המתקבלים מהנכסים והשייכים לשותפים בפרויקטים( :1

1

קיים צבר הזמנות מעבר לשנת  2020עד לשנת  2027בהיקף כולל של  26,500אלפי  .₪הנתונים אינם כוללים הכנסות שכירות
מחברות כלולות .הנתונים הינם בכפוף להנחות הבאות (1 :לא יחתמו חוזי שכירות חדשים;  (2הדיירים ייצאו בהזדמנות הראשונה
שניתנה לפי החוזה גם בתשלום קנס יציאה )קנס היציאה לא נלקח בחשבון(;  (3לא נלקחה בחשבון אפשרות של מכירת נכסים או
רכישת נכסים חדשים;  (4שער המטבע נכון ליום  31.12.06ישאר ללא שינוי.
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שנה

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2008

2009

2010

2011

צבר

13,431

13,073

12,584

11,571

36,592

24,276

16,947

11,267

שנה

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

צבר

7,875

7,694

7,514

6,710

6,646

6,646

6,610

2012
9,178

6,091

12.19

תחרות בישראל
תחום הנדל"ן בישראל מאופיין בביזור רב .בתחום הבניה פועלות מספר מצומצם של חברות גדולות,
ביניהן ,אפריקה ישראל ,שיכון עובדים ואזורים .בנוסף ,בהם מבצעת דלק נדל"ן פרויקטים יש מספר רב
של חברות בינוניות ,קבלנים ויזמים מסוגים שונים .על אף התחרות הגדולה בשוק ,נהנית דלק נדל"ן
ממוניטין הנובע מאיתנות פיננסית וניסיון נצבר .התחרות בתחום היזמות למגורים מתמקדת הן בשלב
איתור הקרקעות המתאימות לביצוע הפרוייקטים והן במהלך השיווק של הפרוייקט בו חשוף היזם
לתחרות מפרוייקטים הסמוכים מבחינה גיאוגרפית לאזור ביצוע הפרוייקט .התחרות הינה מצד
החברות הגדולות וכן מצד יזמים קטנים יותר המבצעים פרוייקט באותו איזור .כמו כן קיימת תחרות
במקרים מסוימים אל מול היצע של דירות יד שניה.
שוק הנדל"ן המניב בישראל מתאפיין בתחרות רבה .בשוק האמור פועלות מספר גדול של חברות .בשנים
האחרונות קיימים עודפי היצע שגרמו לירידת מחירים.

12.20

חומרי גלם וספקים
דלק נדל"ן מבצעת את הפרוייקטים לבניה באמצעות קבלני משנה המבצעים עבור דלק נדל"ן את
הפרוייקט על בסיס  ,Turn-Key Projectsדהיינו קבלן המשנה מתחייב לבנות את הדירות עד לשלב
האיכלוס הסופי על ידי הדיירים .התמורה המשתלמת נקבעת במשא ומתן בין דלק נדל"ן לבין הקבלן
ובדרך כלל נקבעים שלבי תשלום בהתאם לקצב התקדמות העבודות על ידי קבלן המשנה .לדלק נדל"ן
אין פעילות ישירה הכוללת רכישת חומרי גלם או החזקת מלאי חומרי גלם.

12.21

מימון
בפרוייקטים למגורים המבוצעים על ידי דלק נדל"ן מתקשרת דלק נדל"ן בהסכמי ליווי בנקאיים לצורך
מימון רכישת הקרקע ומימון הבניה והוצאת ערבויות חוק מכר לדיירים .הסכמי הליווי הינם בשיטת
"פרוייקט סגור" לפיו נפתח חשבון בנק המיוחד לפרוייקט הספציפי אשר בגינו ניתן האשראי ואשר אליו
מועברים כל התקבולים מרוכשי דירות ,והכספים ממנו משוחררים לדלק נדל"ן להוצאות הקמת
הפרוייקט .במסגרת הסכם הליווי מעמיד הבנק לטובת דלק נדל"ן מסגרת אשראי לצורך רכישת הקרקע
וביצוע הפרוייקט.
במסגרת ההתקשרויות בין דלק נדל"ן לבין הבנק נקבעות דרישות לעמידה ביעדים שונים לרבות ,מכירת
דירות במחירים שנקבעו מראש ,קצב המכירות ,קצב התקדמות הבניה ,והוצאת היתר בניה עד למועד
שנקבע ,כאשר במקרה של אי עמידה ביעדים אלה קיימת לבנק עילה להתערב בניהול הפרוייקט עד כדי
תפיסתו בפועל ו/או העמדת האשראי לפרעון מיידי .עד לתאריך הדוח לא הייתה כל פנייה לדלק נדל"ן
מבנק מלווה הנוגעת לאי עמידת דלק נדל"ן ביעדים השונים שנקבעו בהסכמי הליווי.
בתחום הנדל"ן המניב דלק נדל"ן נוהגת לרוב להתקשר בקשר לכל פרוייקט בנפרד ,בהסכמי ליווי
פיננסיים בנקאיים כמקובל בענף הבניה .דלק נדל"ן משעבדת את זכויותיה במקרקעין וכן את
התקבולים על פי הסכמי השכירות לפיהם מושכרים שטחים בפרוייקט.
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12.22

מגבלות ,חקיקה ותקינה על תחום הנדל"ן

 12.22.1חוק התכנון והבניה
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-קובע הוראות שונות לעניין ביצוע בניה ,בין היתר ,אוסר על בנייה
ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות.
 12.22.2חוק מכר דירות
בתחום הבנייה למגורים כפופה כל מכירה של דירה להוראות חוק המכר )דירות( ,תשל"ג 1973-מכוחו
נקבעו הוראות שונות הן לגבי המפרטים שצריך לצרף לחוזה הרכישה ,משך תקופת האחריות והבדק
אשר במהלכן חלה חובת התיקונים על המוכר ,והבטחת כספי המוכר עד למועד מסירת החזקה ורישום
זכויות המוכר.
 12.22.3חוק רישום קבלנים
ביצוע הבנייה בפרוייקטים למגורים צריך להתבצע על-ידי קבלן מורשה ,כפי שקובע חוק רישום
קבלנים .קבלן מורשה על-פי חוק רישום קבלנים ,הינו קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים על-ידי רשם
הקבלנים .חוק רישום קבלנים קובע מה הם התנאים לצורך רישום אדם כקבלן מורשה .בנוסף ,נקבעו
בתקנות מכוח חוק רישום קבלנים סיווגים שונים על-פי ענפים והיקף עבודות.
 12.22.4דרישות מכון התקנים
סטנדרט הבניה והחומרים המשמשים לבניה אמורים לעמוד בתקנים המתפרסמים מעת לעת על ידי
מכון התקנים הישראלי.
 12.22.5מיסוי מקרקעין
במסגרת עיסוקה מתקשרת דלק נדל"ן בעסקאות לרכישה או מכירה של מקרקעין ולפיכך עשויה לשאת
בחבויות שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח מכירה ורכישה( ,התשכ"ג 1963 -והתקנות
שהוצאו מכוחו.
12.23

יעדים ואסטרטגיה עסקית בישראל
בתחום הנדל"ן המניב מדיניות דלק נדל"ן הינה רכישת נכסים מניבים בארץ וביצוע השקעה בנכסים
בכפוף לשיווק מוקדם .בנוסף מבקשת דלק נדל"ן להתמקצע בהקמת תחנות דלק ומרכזים מסחריים
המושכרים למותגים תוך כדי מיתוג המרכזים .בכוונת דלק נדל"ן לפעול לריכוז כל הנכסים המניבים
בישראל תחת חברה אחת ולאחר מכן תשקול לבצע הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב של החברה
האמורה .מובהר כי ,אין כל וודאות כי ההנפקה כאמור אכן תתבצע .כאמור דלק נדל"ן נמצאת במהלך
של הפסקת פעילותה בתחום המגורים ומכירת פעילותה לגורם אחר .דלק נדל"ן נמצאת במו"מ עם
אזורים למכירת פעילות המגורים שלה כאשר התמורה תינתן חלקה בדרך של קבלת מניות אזורים
וחלק במזומן .עד לביצוע מכירה כאמור בכוונת דלק נדל"ן להמשיך ולבצע את הפרוייקטים למגורים
הנמצאים בשלבי ביצוע.
בתחום הנדל"ן המניב תשלים דלק נדל"ן בניית מבני משרדים ומרכזים מסחריים שלגביהם קיימות
בבעלותה קרקעות כיום ו/או נמצאים כבר בהליכי בנייה בכפוף לשיווק מוקדם .בנוסף ,בוחנת דלק
נדל"ן רכישת פרוייקטים מניבים בישראל .כמו כן ,בוחנת דלק נדל"ן אפשרות להשתלב בקרנות השקעה
במקרקעין ).(REIT
המידע בסעיף זה הינו צופה פני עתיד וככזה אין כל ודאות שיתממש ,בין היתר ,עקב הצורך באישור
תוכניות בנין עיר ,החלת הוראות המעבר של המינהל בחלק מהעסקאות ,התקיימות תנאים מתלים
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בחלק מהעסקאות ,קבלת היתרים שונים מרשויות התכנון ,מצב השוק ,וגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף "גורמי סיכון" להלן.
12.24

השקעות שונות בישראל

 12.24.1מבני תעשייה בע"מ
ביום  26.1.2006השלימה דלק נדל"ן רכישה בעסקה מחוץ לבורסה של כ 13.04% -ממניות מבני תעשיה
בתמורה לסך של כ 54.6 -מליון דולר ארה"ב .לאחר רכישות נוספות של מניות שנעשו על ידי דלק נדל"ן
במהלך המסחר בבורסה מחזיקה דלק נדל"ן נכון למועד הדוח ב 14.8% -ממניות מבני תעשיה .ל דלק
נדל"ן הסכם עם הכלכלית לירושלים בע"מ )בעלת השליטה במבני תעשיה( לפיו לחברה קיימת זכות
למנות שני דירקטורים במבני תעשיה אם וכאשר תחזיק דלק נדל"ן ב 15% -לפחות ממניות מבני תעשיה.
 12.24.2פרוייקט חוף הכרמל
דלק נדל"ן הינה הבעלים של  17.33%ממניות חברות חוף הכרמל נופש ותיירות  89בע"מ וחוף הכרמל 88
בע"מ )להלן ביחד" :חברות חוף הכרמל"( שהינן בעלות המקרקעין עליהם הוקמו המבנים הידועים
"כמגדלי חוף הכרמל" בחיפה .בפרוייקט חוף הכרמל נבנו בשלב זה שני בניינים המכילים  474יחידות
דיור בגדלים שונים בשטח עיקרי של כ 41,000 -מ"ר וכן שטחים מסחריים .אחד הבניינים משמש כמלון
מרדיאן בחיפה .למקרקעין הנ"ל זכויות בנייה נוספות המאפשרות בניית מלונות דירות בשטח בניה
עיקרי של כ 64,000 -מ"ר )נטו( ,לא כולל חניונים ומחסנים .בעקבות פסק דין מיום  ,15.1.98וערעורים
עליו מלון הדירות בבנין "פנינה" חייב לשמש לאירוח ועליו להיות פתוח לקהל הרחב .השימוש בדירות
חייב להיות בעיקרו שימוש ציבורי ועל כן על בעלי הדירות להעמיד את דירותיהם לשימוש הציבור
הרחב )אם באמצעות מאגר הדירות או בכל צורה אחרת( ,במשך מרבית הזמן ,כלומר למעלה מחצי שנה
במצטבר .הוראה זו לא תחול על דירות שנרכשו לפני מועד מתן פסק הדין.
פרוייקט חוף הכרמל מומן בהלוואת בעלים ובמימון חיצוני בנקאי .ערבותה של דלק נדל"ן בגין חובות
חברות חוף הכרמל הנה בשיעור כ 34% -מסך החובות ו 78% -מחשיפה לעסקאות ריבית ועסקאות
מטבע שמבצעות חברות חוף הכרמל מעת לעת .סך הערבות הנ"ל לא יעלה על סכום בשקלים השווה ל –
 30מליון דולר .יתרת האשראי שהועמד על ידי הבנק המממן לחברות חוף הכרמל הסתכם ליום
 31.12.2006בסך של כ 365 -מיליון  ₪ובנוסף העמיד הבנק ערבויות חוק מכר לרוכשי דירות בסכום של
כ 3 -מיליון .₪
לחברות חוף הכרמל גרעון הון בסך של כ 172 -מליון  ₪וגרעון בהון החוזר בסך של כ 399 -מליון .₪
דלק נדל"ן מנהלת מו"מ עם בעלי המניות בחברות חוף הכרמל לרכישת מניותיהם בחברות חוף הכרמל.
כחלק בלתי נפרד מהעסקה מנהלת דלק נדל"ן מו"מ מתקדם עם בנק לאומי למימון רכישת המניות
וביטול מוחלט של כל הערבויות שניתנו על ידה לבנק לאומי בגין חובות חוף הכרמל לבנק.

עניינים משותפים לישראל ולחו"ל
12.25

הון אנושי
נכון למועד הדוח מעסיקות דלק נדל"ן וחברות הבת שלה  37בעלי תפקידים כדלקמן :מנכ"ל ,משנה
למנכ"ל ,ארבע מרכזי פעילות בתפקיד סמנכ"לים ,מזכירת חברה ויועצת משפטית ,מהנדס חברה,
ארבעה מנהלים בתחומים שונים וכן עוזרת מנכ"ל ואחראית כוח אדם ולוגיסטיקה .כמו כן מועסקים
עובדים במחלקת הנה"ח ,פיקוח ובדק ,מחלקה משפטית ,מחלקה כלכלית ,חברה משכנת ומזכירות.
עובדי דלק נדל"ן חתומים על הסכמים אישיים .דלק נדל"ן מקבלת שירותי יעוץ בהיקף חלקי ממר רמי
נאור )חתנו של בעל השליטה בקבוצה( שכיהן בעבר כמנכ"ל דלק בלרון ) לאופציות שקיבל מר נאור
בחודש ינואר  2006ראו ביאור 9י)א() .((4הנפקת אופציות לעובדים -בחודש ינואר  2006אישרה דלק
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נדל"ן הקצאת  7,317,474אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל–  7,317,474מניות רגילות של
דלק נדל"ן לעובדים בכירים בחברה )לרבות מנכ"ל החברה אשר הינו גם חבר הדירקטוריון( בהתאם
להוראות סעיף )102ב() (2לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א – .1961
12.26

הון חוזר
לדלק נדל"ן גירעון בהון החוזר נכון ליום  31.12.2006בסכום של  328,209אלפי  ₪הנובע בעיקר מעלויות
שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך שנלקחו לצורך מימון השקעות ארוכות טווח אשר מועד פירעונן חל
בשנה הקרובה .להערכת הנהלת דלק נדל"ן ,ביכולתה לקבל הלוואות נוספות לזמן ארוך או קצר לצורך
המשך מימון השקעותיה ופירעון התחייבויותיה .בתחום הנכסים המניבים -בדרך כלל לא קיים אשראי
לקוחות הואיל ודמי השכירות משולמים מראש .במקרים בהם לא משולמים דמי השכירות מראש
מדובר בסכומים לא מהותיים .בתחום הבניה למגורים -התמורה בגין מכירת יחידות הדיור משתלמת
בדרך כלל בהתאם לקצב התקדמות הבניה .אשראי ספקים – דלק נדל"ן מקבלת אשראי מספקיה
)בעיקר קבלני הביצוע( לתקופות הנעות בין  30ל  90 -ימים .ממוצע האשראי במהלך שנת  2006היה 90
ימים.

12.27

מימון

 12.27.1להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים ,שהיו
בתוקף במהלך שנת  ,2006שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק נדל"ן:

מקורות בנקאיים
מקורות לא
בנקאיים

שיעור ריבית ממוצעת
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן קצר
 6.4%מט"ח צמוד /לא  5.71%מט"ח -לא צמוד
צמוד
-

 6.11%צמוד בלבד

 12.27.2מגבלות אשראי
במסגרת הנפקת האג"ח שביצעה דלק נדל"ן לגופים מוסדיים בחודש ינואר  2004התחייבה דלק נדל"ן
כלפי מחזיקי אגרות החוב לעמוד באמות המידה פיננסיות המתייחסות ליחס בין המקורות העצמיים
של דלק נדל"ן לבין החוב הפיננסי מסוג  Recourseוכן בנוגע ליחס שבין התזרים התפעולי של דלק נדל"ן
לבין החוב הפיננסי מסוג .Recourse
בגין הלוואות מתאגיד בנקאי התחייבה דלק נדל"ן כלפי תאגיד בנקאי לקיים אמות מידה פיננסיות
מסוימות בקשר לסכום ההון העצמי שלה ולייחס ההון מסך המאזן המאוחד שלה.
במסגרת הנפקת אגרות חוב שביצעה דלק נדל"ן לציבור בחודש יוני  2005דורגו אגרות החוב של דלק
נדל"ן על ידי מעלות )ראה  12.27.4להלן( .הדירוג הותנה בשמירה על אמות מידה פיננסיות שנקבעו
בדוח מעלות .בהתאם לדוח מעלות מחודש יולי  2006התחייבה דלק נדל"ן לעמוד במגבלה נוספת הנוגעת
לחוב המתואם שלה והיא התחייבה לעמוד במגבלה החל מדוחותיה הכספיים לחודש מרץ .2007
מגבלות אשראי נוספות נקבעו במסגרת הנפקה שבוצעה למשקיעים מוסדיים ביום .27.2.2007
 12.27.3מסגרות אשראי של דלק נדל"ן ותנאיהן
לדלק נדל"ן מסגרות אשראי שהסתכמו נכון ליום  31.12.2006ב 2,343-מיליוני  ₪ולמועד הדוח בכ-
 2,599מיליוני ש"ח .מתוך המסגרות הנ"ל ניצלה דלק נדל"ן  1,481מיליוני  ₪נכון ליום  31.12.2006ו -
 1,555מיליוני ש"ח נכון למועד הדוח.
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 12.27.4דירוג אשראי
לאגרות חוב שהנפיקה דלק נדל"ן למשקיעים מוסדיים ניתן דירוג על ידי מעלות של ) (AA-לסדרה א'
המגובה בנכסים ) (Secured Debtוכן דירוג ) (A+לסדרות ב' ,ג'  ,ד' ו-ה' שאינן מגובות בנכסים.
12.28

השעבודים המוטלים על נכסי דלק נדל"ן

 12.28.1כל זכויות בלרון בנכסים בחו"ל ,לרבות דמי השכירות ,התמורה ממכירת הנכסים בעתיד ובפוליסות
הביטוח ,משועבדות לטובת המוסדות הפיננסיים מהם ניטלו ההלוואות למימון רכישתם לשם הבטחת
זכויותיהם של המוסדות הפיננסיים האמורים .בלרון שיעבדה ,בין היתר ,את זכויותיה בנכסי
המקרקעין.
 12.28.2במסגרת הסכם הלוואה עליו חתמו דלק נדל"ן ודלק בלרון ,התחייבה דלק בלרון כלפי תאגיד בנקאי
בישראל לא ליצור כל שעבוד ו/או משכון כלשהו על נכסיה ) (Negative Pledgeוכן לא ליצור שיעבוד
בדרגה שנייה למעט לגבי הביטחונות לאגרות החוב )סדרה א'( ולמעט שיעבוד המניות של החברות
המחזיקות במניות לינצ'פילד .על אף האמור ,האיסור האמור לא יחול על שעבודים לפרוייקטים
ספציפיים ו/או נכסים ספציפיים שיבטיחו אך ורק את ההלוואה שניתנה.
 12.28.3לצורך מימון הפרוייקטים אותם מבצעת דלק נדל"ן בישראל משעבדת לדלק נדל"ן את הפרוייקטים
האמורים וכן את כל התקבולים הצפויים בגינם.
 12.28.4לעניין שעבודים נוספים ולעניין ערבויות צד ג' שניתנו להתחייבויות דלק נדל"ן ראו באורים  25ו26 -
לדוחות הכספיים.
12.29

מיסוי

 12.29.1מיסוי בישראל -לעניין דיני המס החלים על פעילות דלק נדל"ן בישראל ראו ביאור  33לדוחות הכספיים.
לעניין מיסוי קבלנים ,עפ"י הוראות סעיף 8א' לפקודת מס הכנסה ,רווח ממכירת דירות מוכר לצורכי
מס במועד השלמת הבניה ובהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 8א' לפקודת מס הכנסה .עפ"י הוראות
סעיף 18ד' לפקודת מס הכנסה ,הוצאות מימון ,הוצאות הנהלה וכלליות מועמסות על עלות פרויקטים
במהלך תקופת הבניה ומוכרות בניכוי לצורכי מס כחלק מעלות הפרויקט עם ההכרה ברווח לצורכי מס.
הפסדים ממכירת דירות מוכרים על בסיס המימוש בפועל ובהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 8א'
לפקודת מס הכנסה .לדלק נדל"ן הוצאו שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס
 ,2001לבלרון ולחברות הבנות של דלק נדל"ן בישראל הוצאו שומות עד לשנת המס  ,2002לדנקנר הוצאו
שומות מס סופיות עד לשנת המס  .2001במסגרת עיסוקה מתקשרת דלק נדל"ן בעסקאות לרכישה או
מכירה של מקרקעין ולפיכך עשויה לשאת בחבויות שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין )שבח
מכירה ורכישה( ,התשכ"ג 1963 -והתקנות שהוצאו מכוחו .ביום  4באוגוסט 2002 ,התקבל חוק לתיקון
פקודת מס הכנסה )מס'  (132התשס"ג ) 2002 -להלן – "התיקון"( לפיו נקבע כי החל משנת 2003
ההכנסות של חברות מדיבידנד וריבית מחברות מוחזקות תחוייבנה במס בישראל גם אם הכנסות אלה
לא יתקבלו לראשונה בישראל .כמו כן נקבע כי בהתקיים תנאים מסויימים ,תושב ישראל שהוא בעל
שליטה בחברה תושבת חוץ שמרבית הכנסותיה הינן הכנסות פסיביות )כמוגדר בסעיף 2א' לפקודת מס
הכנסה( יחויב במס )בשיעור של  (25%על הכנסות אלה כאילו חולקו כדיבידנד בישראל תוך מתן זיכוי
בגין המס שחל בחוץ לארץ על אותה הכנסה אילו שילמה בפועל )להלן – "חברה נשלטת זרה"( .דיבידנד
שיתקבל בישראל מהחברות המוחזקות בחו"ל כמפורט לעיל יחוייב במס בישראל בשיעור של  25%תוך
מתן זיכוי ,במקרים מסוימים המקיימים את התנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה ,בגין המס ששולם
בחו"ל על אותה הכנסה.
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 12.29.2מיסוי נכסי הנדל"ן באנגליה -נכסי הנדל"ן באנגליה הינם בבעלות חברות בנות זרות אשר הינן תושבות
גיברלטר ,גרסני ,ג'רזי ולוקסמבורג .על חברות אלה חלה חובת תשלום מס הכנסה באנגליה בשיעור של
 22%על הכנסותיהן מדמי שכירות .החבות במס הכנסה באנגליה הינה בגין דמי השכירות שהתקבלו,
בניכוי הוצאות אשר הוצאו בקשר ישיר על הנכסים ,לרבות הוצאות ריבית המשולמת בגין הלוואות
לרכישת הנכסים ,עלויות גיוס אשראי לרכישת נכסים ,הוצאות אחזקה וכן פחת שמותר בניכוי על חלק
מעלות הנכסים )בשיעור משתנה מנכס לנכס( .לענין מס רווח הון על מכירת נכסי הנדל"ן בבעלות
החברות אשר הינן תושבות חוץ באנגליה וככאלה ,ובתנאי שהנדל"ן נרכש על ידן בעסקת השקעה
ארוכת טווח ,הן פטורות מתשלום מס על רווחי הון בגין מכירתן באנגליה .על הכנסות אלו יחולו
בישראל הוראות פקודת מס הכנסה בעניין חברה נשלטת זרה )ראה סעיף  12.29.1לעיל(.
 12.29.3מיסוי נכסי הנדל"ן בקנדה-
עקרונות המיסוי החלים בקנדה הינם :הרווח מהכנסות דמי שכירות בניכוי הוצאות ,לרבות הוצאות
ריבית ופחת מחויב במס בקנדה בשיעור שבין  39%ל 46%-בהתאם למיקומו הפיזי של הנכס ו/או
מיקום רישום הנאמנות המחזיקה בחברת הנכס )להלן" :הנאמנות"( .הוצאות המשולמות על ידי
הנאמנות לתושבי קנדה אינן מחויבות בניכוי מס בקנדה .רווח הון במכירת נכס הנדל"ן בקנדה מחויב
במס רווח בשיעור אפקטיבי על חלק הנכס שלא הופחת בשיעור של  22%ל 23%-בהתאם למיקומו של
הנכס .הנאמנות הקנדיות מתחייבות במס בקנדה בשיעורים המתוארים בסעיף לעיל ולכן רווחיה של
הנהנית שהיא חברה זרה ,לא יתחייבו במס בישראל וזאת בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה בעניין
חברה נשלטת זרה )ראה סעיף  12.29.1לעיל( .בחלוקת רווחי הנאמנות מהנהנה שאינו תושב ישראל
כדיבידנד לחברה בישראל יחול מס בשיעור של  25%או לחילופין מס חברות ישראלי על מלוא ההכנסה
בניכוי מס החברות או מס רווחי ההון ששולם בקנדה בישראל וזיכוי מס שנוכה במקור במדינה זרה.
 12.29.4מיסוי נכסי הנדל"ן בגרמניה -על הכנסות השכירות של החברות הכלולות בגרמניה חל מס הכנסה
בשיעור של כ .26% -חבות המס חלה על הכנסות השכירות בניכוי הוצאות אשר הוצאו בקשר ישיר עם
הנכסים לרבות הוצאות פחת וריבית .לעניין מס רווח הון במכירת הנדל"ן ע"י החברות הכלולות
הגרמניות ,יוטל מס רווח הון בגרמניה בשיעור של כ .26%-במידה וימכרו את מניות חברות הנכסים,
ובהתקיים תנאים מסוימים ,לא יוטל מס רווח הון בגרמניה.
 12.29.5מיסוי נכסי הנדל"ן בשבדיה -על הכנסות השכירות של החברות הכלולות בשבדיה חל מס הכנסה של
 .28%חבות המס חלה על הכנסות השכירות בניכוי הוצאות ישירות אשר הוצאו בקשר ישיר עם הנכסים
לרבות הוצאות פחת וריבית .לעניין מס רווח הון ,במכירת הנדל"ן המוחזק ע"י החברות הכלולות
השבדיות ,יוטל מס רווח הון בשבדיה בשיעור של  .28%במידה וימכרו את המניות של חברות הנדל"ן
השבדיות ובהתקיים תנאים מסוימים ,לא יוטל מס רווח הון בשבדיה.
 12.29.6מיסוי נכסי הנדל"ן בשוויץ -על הכנסות השכירות של החברות הכלולות בשוויץ חל מס פדרלי ),(8.5%
מס קנטון )בהתאם לקנטון( ומס הון בשיעור כולל של בין כ 18.5% -לבין כ .27.5% -חבות המס חלה על
הכנסות השכירות בניכוי הוצאות ישירות בקשר עם הנכסים לרבות הוצאות פחת וריבית במגבלות
מסוימות .במכירת הנדל"ן על ידי החברות השוויצריות בסוף תקופת ההחזקה בנכס יוטל מס רווח הון
בשוויץ .במימוש מניות החברות השווצריות ובהתקיים תנאים מסוימים לא יוטל מס רווח הון בשוויץ.
 12.29.7הבדלים מהותיים בין שיעורי מס סטטוטוריים לאפקטיביים -הפעילות העיקרית של החברות
המאוחדות בחו"ל הינה השכרת נכסים באנגליה ובקנדה ולפיכך שיעורי המס העיקריים החלים על
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פעילות דלק נדל"ן במאוחד הינם שיעורי המס הסטטוטוריים באנגליה ובקנדה כמתואר בסעיפים
 12.29.2ו 12.29.3 -לעיל.
12.30

הליכים משפטיים

 12.30.1לפרטים בדבר הליכים משפטיים שדלק נדל"ן צד להם ראה ביאור 25א לדוחות הכספיים.
 12.30.2הרשעה פלילית בתחום התכנון והבניה -דלק נדל"ן הורשעה במסגרת עסקת טיעון ביום  16.3.2005בבית
משפט השלום בנתניה בגין עבירות על חוק התכנון והבניה שעיקרן בניית חניון בשטח של כ 10,000-מ"ר
ללא היתר בפרוייקט גרנד-נטר הסמוך למושב כפר נטר בשרון .דלק נדל"ן חויבה לשלם קנס בסך של
מיליון וחצי  .₪כמו כן הוצא צו לאטימת החניון ואולם ביצוע הצו נדחה ל 12 -חודשים.
 12.30.3חקירה -במהלך חודש פברואר  2006נחקרו במשרדי יאח"ה בבת ים ,ראש המועצה האזורית חוף
השרון ,יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומעורבים נוספים בחשד לקבלת שוחד בפרוייקט בנייה
במתחם גרנד נטר .בהקשר זה נחקר מנכ"ל דלק נדל"ן תחת אזהרה .דלק נדל"ן הביעה את אמונה כי
לאחר ליבון העובדות יתברר כי בחשדות נגד דלק נדל"ן ונגד המנכ"ל אין ממש.
12.31

גורמי סיכון
פעילות דלק נדל"ן חושפת אותה לגורמי הסיכון הבאים:

 12.31.1חוסר יכולת לאתר נכסים מניבים מתאימים
יכולתה של דלק נדל"ן לייצר תשואות נאותות תלויה ,בין היתר ביכולתה )ויכולת חברות הבת( למצוא
ולרכוש נכסים במחירים מתאימים המושכרים לשוכרים שעומדים בקריטריונים שהציבה לעצמה דלק
נדל"ן כאשר הנכסים מושכרים בדמי שכירות שיניבו לחברה תשואות הולמות .דלק נדל"ן עשויה להיות
חשופה בחיפוש הנכסים לתחרות מצד גופים מתחרים הנהנים מיכולות כלכליות עודפות על שלה.
 12.31.2שינוי בגורמים שונים המשפיעים על דמי השכירות
דלק נדל"ן חשופה לסיכונים הכוללים :ירידה בביקושים לשטחים להשכרה ירידה במחירי השכירות,
עליה בעלות גיוס ההון ,איתנותם של השוכרים העיקריים .כמו כן חשופה דלק נדל"ן לשינויים בעלויות
ההפעלה בהם היא נושאת בקשר לנכסיה .עליה בעלויות יכולה להביא לירידה ברווחים.
 12.31.3מינוף גבוה
דלק נדל"ן מממנת חלק ניכר מפעילותה באמצעות מימון בנקאי ועתידה להמשיך ולעשות כן .המשך
יכולתה להישען על מינוף גבוה תלויה ,בין היתר ,בהערכת הגופים המלווים לעניין יציבות תזרים
המזומנים של דלק נדל"ן מנכסיה שעלול להיות מושפע ,בין היתר משינויי ריבית ושינויים בשווי
הנכסים .כמו כן שמירה על יחסים תקינים עם הגופים המלווים חשובה גם היא לשימור היכולת לגייס
אשראי.
 12.31.4סיכוני מחיר
דלק נדל"ן חשופה לתנודות במחירי הנדל"ן המניב באנגליה ,קנדה ,שבדיה גרמניה ,שוויץ ופינלנד.
לצמצום חשיפה זאת נוקטת דלק נדל"ן במדיניות של רכישת נכסים המושכרים בהסכמים ארוכי טווח
לשוכרים איכותיים .תנודות במחירי הנדל"ן יכולות לנבוע ,בין היתר ,מגורמים שאינם בשליטת דלק
נדל"ן במדינות בהם היא פועלת כמו המצב הכלכלי ,שינויים בחוק ,המצב הפוליטי ,מצבם הכלכלי של
השוכרים בנכסים ,שיעורי הריבית והאינפלציה .שינוי בשווי הנכסים עלול למנוע ,בין היתר ,מדלק
נדל"ן ביצוע מימון מחדש לנכסים הנרכשים על ידה .בנוסף הערכות שווי שעל בסיסן נערכים שערוכים
לחברות הזרות הינן מטבען לא ודאיות באופן מוחלט והן נעשות על בסיס הנחות שעלולות להימצא
כמוטעות .אין בטחון שהערכות השמאיות שיקפו בפועל את מחירי המכירה של הנכסים .בנוסף קיימת
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חשיפה בקשר לנכסי דלק נדל"ן כמו משרדים הנוגעת להתיישנות ולהתבלות הרכוש ולצורך לחדשו
ולהתאימו על מנת שיעמוד בסטנדרטים של מבני משרדים חדשים.
 12.31.5אופן ניהול הנכסים על ידי חברות ניהול
לאופן שבו מנהלות חברות הניהול ,המנהלות מטעם דלק נדל"ן את הנכסים ,וכן ליחסיהן עם השוכרים,
יכולה להיות השפעה על מחירי הנכסים ועל דמי השכירות בגין אותם נכסים.
 12.31.6ערבויות צולבות
לגבי חלק מהנכסים בחו"ל קיימת ערבות צולבת בין מספר נכסים כלפי הגופים המלווים כך שאי עמידה
בתנאי ההלוואה שנקבעו לגבי אחד מהנכסים עלולה להשפיע גם על הנכסים האחרים עד כדי מימושם
על ידי הבנק המלווה.
 12.31.7אי השלמת עסקאות שנמצאות במו"מ
הואיל ולדלק נדל"ן מספר משאים ומתנים בהיקף גדול של עסקאות קיימת אפשרות שחלק מהותי
מהעסקאות לגביהן נמצאת דלק נדל"ן במו"מ לא יסתיימו בסופו של דבר ברכישת הנכסים על ידה.
 12.31.8סיכוני מטבע
תזרימי המזומנים העתידיים של דלק נדל"ן מדמי שכירות לגבי שטחי הנדל"ן המניב המושכרים,
חשופים לשינויים בשערי החליפין של המטבעות בהם נקובים דמי השכירות ,ולשינויים במדדים לגבי
הסכמי שכירות שדמי השכירות בגינם צמודים למדדים.
 12.31.9סיכוני ריבית
בגין חלק מהנכסים שרכשה וההשקעות שביצעה ,דלק נדל"ן חשופה לשינויים בתזרימי מזומנים
כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית בשווקים הלאומיים בהם היא פועלת .לשם הקטנת החשיפה כאמור,
הנהלת דלק נדל"ן קבעה מדיניות של לקיחת הלוואות בחברות הנכס לזמן ארוך בריבית קבועה .מקום
בו נלקחות הלוואות בריבית משתנה דלק נדל"ן מבצעת עסקאות הגנה על מנת לצמצם את חשיפתה
לשינויים בשערי הריבית .בחברות הכלולות אשר מציגות את ההשקעה שלהן בנדל"ן מניב על פי שוויו
ההוגן ,לשינויים בשערי הריבית השפעה על שווי הנכסים.
חשיפה לשינויי הריבית בישראל עשויה להשפיע על הלוואות שניתנו לחברה ע"י מוסדות בנקאיים
בישראל ,והעשויים להשפיע על עודפי המזומנים של דלק נדל"ן המופקדים בפקדונות שקליים וצמודים
למט"ח.
 12.31.10שוכרים יחידים בנכסים מהותיים
בחברה כלולה בה מחזיקה דלק נדל"ן ,מושכרים כל החניונים בהסכם שכירות ארוך טווח לשוכר יחיד )
) (NCPראו סעיף  12.3.5לעיל( .לחברה מאוחדת של דלק נדל"ן בקנדה ) ,(Bell Towerשוכר שדמי
השכירות המתקבלים ממנו מהווים כ 27.4% -מסך ההכנסות השכירות של דלק בלרון )ראו סעיף
 12.5.2לעיל( .הפסקת השכירויות מכל סיבה שהיא תפגע בהכנסות דלק נדל"ן.
 12.31.11מכשירים פיננסיים נגזרים
דלק נדל"ן משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים ,בין השאר לצמצום סיכוני המטבע ,ועקב כך חשופה
לשינויים במחירי הנגזרים.
 12.31.12חשיפות חשבונאיות
חברות כלולות זרות מסוימות עורכות את דוחותיהן הכספיים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים
ובכללם יישום תקן  40אשר לפיו הוצג נדל"ן מניב על פי השווי ההוגן שלו .שינויים בשווי ההוגן נזקפים
לדו"ח רווח והפסד .ראו באור 9י)א() (8לדוחות הכספיים.
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 12.31.13אנשי מפתח
הפסקת העסקתם של אנשים השייכים להנהלה הבכירה בחברה ו/או אי מציאת מחליפים מתאימים
עלולה להשפיע לרעה על חברה .בהקשר זה תצוין חקירה המתנהלת כנגד מנכ"ל דלק נדל"ן )ראה סעיף
 12.30.3לעיל(.
 12.31.14שינוי ב"תושבות" לצרכי מס
שינו בתושבות עבור החברות הזרות המחזיקות בנכסים עלול להשפיע על תוצאות דלק נדל"ן ובלרון.
 12.31.15דלק נדל"ן תלויה בשותפיה בחברות הבת הזרות
יכולתה של דלק נדל"ן לייצר רווחים ותשואות תלויה בחברות בת זרות אשר בחלק מהן השליטה אינה
בידי דלק נדל"ן .כמו כן ,דלק נדל"ן שותפה עם אחרים בנכסים או בחברות הנכס .העובדה שדלק נדל"ן
תלויה בהסכמת השותפים לגבי עניינים שנקבעו יכולה להגביל את יכולתה לנהל את ענייניה באופן
חופשי.
 12.31.16המצב הכלכלי והבטחוני בישראל
הביקוש לדירות מגורים מושפע ,בין היתר ,מהיקף הפעילות במשק המושפע בין היתר מן המצב
הביטחוני בארץ .המצב הביטחוני גם עלול להשפיע על ההיצע של עובדים בתחום הבנייה בשוק
וכתוצאה להשפיע על יכולתם של קבלני המשנה של דלק נדל"ן לבצע את עבודתם.תחום הבניה למגורים
יכול להיות מושפע באופן מהותי ממדיניות הממשלה בנושא הבניה ,לרבות היקף הבניה הציבורית
והפרטית המיועדת למגורים ,מדיניות שיווק הקרקעות שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל ,קצב הליכי
תכנון ורישוי של פרוייקטים ,וכן משינויים במדיניות הממשלה ביחס למענקים וסובסידיות לרוכשי
דירות באזורים שונים ברחבי המדינה.
האטה במשק הישראלי והשפעתה על חוסנן של החברות במשק ,ובפרט חברות מתחום ההיי-טק ,אשר
עלולה להשפיע על רמת דמי השכירות ואחוזי התפוסה של שטחי המסחר והמשרדים.
 12.31.17גובה ריבית המשכנתאות
לגובה ריבית המשכנתאות לרוכשי דירות ושינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות
שידרשו על ידי הבנקים מרוכשי דירות יכולה להיות השפעה על הביקוש לדירות מגורים.
 12.31.18שינוי במחיר חומרי גלם
שינוי במחירי חומרי הגלם הנדרשים לבנייה כגון מחירי הבטון ,המלט והברזל עלולים להוביל לעליה
בעלות הבניה וכתוצאה מכך עלולים להשפיע על רווחיותה העתידית של דלק נדל"ן.
 12.31.19מדיניות מוניטרית של בנק ישראל
התנודות במדיניות המוניטרית של בנק ישראל מתבטאות בשינויים בשערי הריבית ושערי החליפין במשק
המשפיעים על רמת האינפלציה השוררת בישראל .לגורמים אלה השפעה ניכרת על הביקוש לדירות .לא ניתן
להעריך בשלב זה את המדיניות המוניטרית לטווח הארוך ואת השפעתה על המשק בכלל ועל ענף הבניה
בפרט.
 12.31.20סיכוני מימון
דלק נדל"ן מממנת חלק מהותי מפעילות המגורים שלה באמצעות מימון בנקאי .לא ניתן להבטיח קבלת
מימון כאמור או קבלת מימון בתנאים שיהיו נוחים לחברה .הוראות המפקח על הבנקים בישראל כוללות
מגבלות המשפיעות על יכולתם של תאגידים בנקאיים בישראל להעמיד אשראי מעבר להיקפים
מסוימים ,ובכלל זה הגבלות המתייחסות לסך החבות של קבוצת לווים אחת ולסך כל החבויות של
ששת הלווים הגדולים של התאגיד הבנקאי .דלק נדל"ן ,חברות בשליטת דלק נדל"ן ,והקבוצה נחשבים
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כשייכים "לקבוצת לווים אחת" לעניין זה .דלק נדל"ן עלולה להיות מוגבלת ,מפעם לפעם ,בקבלת
אשראי מתאגידים בנקאיים בשל ההוראות האמורות.
 12.31.21גורמי סיכון בענף המלונאות
בענף המלונאות מספר גורמי סיכון ייחודיים שהתממשותם עלולה לפגוע בתוצאות דלק נדל"ן לרבות
תלות בהיקף התיירות והנוסעים למטרות עסקים ומסחר; תלות בקיומם של כנסים עסקיים ומפגשים
קבוצתיים המתקיימים בבתי מלון; מצב בטחוני או פוליטי קשה ,תנאי מזג אויר קשים או אירועים
אחרים המשפיעים לרעה על דפוסי הנסיעות; מיתון בשווקים העולמיים; גידול בתחרות בענף
המלונאות; גידול בהוצאות התפעול של בתי מלון עקב גורמים שונים; מחלוקות עם החברות המנהלות
את בתי המלון; קושי להשיג פוליסות ביטוח מתאימות וכיסוי לא מספק של הפוליסות.
 12.31.22טבלת גורמי סיכון
להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכוני מיוחדים
לחברה( ,אשר דורגו ,על פי הערכת השפעתם על עסקי דלק נדל"ן  -השפעה גדולה ,בינונית וקטנה:

סיכוני מקרו

•

סיכונים ענפיים

•
•
•

סיכונים מיוחדים
לחברה

•
•

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק נדל"ן
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
• שינויים בשערי
• שינויים בסביבה
שינויים בשערי
החליפין
הכלכלית
ריבית
• מדיניות ממשלתית
בנושא הבניה
• שינויים בריביות
• האטה כלכלית
שינויים במחירי
למשכנתאות
במשק
הנדל"ן בשוק
• מצב בטחוני
חוסר יכולת לאתר • שינויים בריביות
הבנקאיות בישראל
נכסים מתאימים
• שינויים במחירי
שינויים בגורמים
חומרי גלם
המשפיעים על דמי
השכירות
• גורמי סיכון בענף
סיכוני מחיר
המלונאות
• תלות בשותפות
מכשירים פיננסים • מינוף גבוה
בחברות הנכס
נגזרים
• חשיפות חשבונאיות
הזרות
• אנשי מפתח
• מגבלות בנק ישראל
• ערבויות צולבות
• אופן ניהול הנכסים
• שוכרים יחידים
על-ידי חברות
מהותיים
בנכסים
הניהול
• מימון בנקאי
• אי השלמת עסקאות
במו"מ

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על עסקי דלק נדל"ן הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי
בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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תחום הביוכימיה
פעילות תחום הביוכימיה בקבוצה מבוצעת על ידי חברת גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ וחברות
בבעלותה )להלן" :גדות"(.
בחודש מאי  2005הנפיקה גדות לראשונה לציבור מניות ואגרות חוב הניתנות להמרה למניות גדות .סך
תמורת ההנפקה הסתכמה בכ 119 -מליון ) ₪נטו(.
במסגרת פעילותה מייצרת גדות מוצרים בתהליכים ביוכימיים וכימיים שונים המחולקים לשתי
קבוצות עיקריות) :א( פרוקטוזה גבישית המיוצרת ,משווקת ונמכרת לתעשיית המזון באירופה בלבד
)להלן" :הפרוקטוזה"() .ב( חומצת לימון ,מלחים ומוצרים נוספים בעיקר לתעשיות המזון,
הפרמצבטיקה והדטרגנטים בעיקר באירופה ובארה"ב.

13.1

תיאור כללי של תחום הפעילות

13.1.1

מבנה תחום הפעילות

13.1.2

כל מכירות הפרוקטוזה על ידי גדות נעשות לאירופה .לפיכך ,פעילות זו מושפעת באופן מהותי מהסדרי
רגולציה החלים באירופה ובמיוחד מהמדיניות להגנת החקלאות האירופית החלה במדינות האיחוד
האירופי הכוללת את "משטר הסוכר" )ראה סעיף  13.2.1להלן( .יחד עם זאת ,לאור ההסכם של גדות
עם חברה אירופית המפורט בסעיף  13.18להלן ,גדות מוגנת משינויים במשטר הסוכר לגבי כ50% -
מתפוקת הפרוקטוזה המיוצרת על-ידה עד לחודש ספטמבר  .2007חומצת לימון מיוצרת בעולם המערבי
על ידי מספר קטן של יצרנים גדולים ,ובסין על-ידי מספר יצרנים גדולים ומפעלים קטנים נוספים
המייצרים בהיקף כולל השווה להיקף הייצור של היצרנים הגדולים בתחום במערב .ייצור חומצת
הלימון בארה"ב ובאירופה מתבסס על חומרי גלם שונים ,וכן שונה רמת המיצוב של חומצת הלימון
המיוצרת במערב ביחס לזו המיוצרת בסין )ראה גם סעיף  0להלן(.

13.1.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לתיאור מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ראה סעיפים ,13.2.1
 13.17 ,13.16להלן.

13.1.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
שוק הפרוקטוזה באירופה צמח בשנים  2002עד  2006בממוצע בשיעור של כ 10% -בשנה .החל ממחצית
שנת  2006נכנס לתוקף "משטר הסוכר" במתכונתו החדשה ובעקבות זאת ייתכן ויחולו שינויים בשוק
)לפירוט השינויים והשלכותיהם ראה גם סעיף  13.2.1להלן(.בשוק חומצת הלימון והמלחים העולמי
חלה צמיחה בשנתיים האחרונות עקב שינויים מקרו כלכליים שבאו לידי ביטוי בעלייה ברמת החיים
ובצמיחה של הכלכלות בעיקר במזרח אסיה .יחד עם זאת ,היקף הכנסות גדות מחומצת הלימון
והמלחים בשנתיים האחרונות לא הושפע מהותית עקב מדיניות גדות להתמקד במוצרים בעלי ערך
מוסף גבוה יחסית.

13.1.5

מחסומי כניסה עיקריים לתחום הפעילות ושינויים החלים בהם
לדעת גדות ,חסמי הכניסה לתחום הביוכימיה בנישת ייצור מוצרי גדות הם כדלקמן:

א.

ידע ייחודי ונסיון רב שנים בביוטכנולוגיה בסיסית ותהליכים כימיים ,ויכולת פיתוח מוצרים בהתאמה
ספציפית ליישום הלקוח.

ב.

משאבים  -השקעות הוניות גבוהות ברמת סיכון טכנולוגי גבוה.
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ג.

תקינה ,כח אדם והשקעות בתשתית – לרכישת ותחזוקת תקני איכות גבוהים לתעשיית המזון נדרש כח
אדם איכותי כמו גם השקעות נרחבות בתשתית.

13.1.6

מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו
התחרות באירופה בייצור פרוקטוזה מושפעת ממבנה "משטר הסוכר" ושינויים החלים בו )ראה בסעיף
 13.2.1להלן(.
התחרות בשוק חומצת לימון מושפעת מגידול האוכלוסין ,מצמיחת הכלכלה העולמית ומהיות חומצת
לימון מוצר של רמת חיים מפותחת .מאידך ,בצד ההיצע אנו עדים לתחרות בין היצרנים המערביים
ליצרנים הסינים כאשר האחרונים הינם המקור הגדול ביותר למוצר זה כיום )לפירוט תנאי התחרות
במוצרים ראו סעיף  013.6להלן(.

13.2

מוצרים

13.2.1

פרוקטוזה גבישית
פרוקטוזה )סוכר פירות( היא חד סוכר .גדות מייצרת פרוקטוזה גבישית )להלן" :פרוקטוזה" או
"פרוקטוזה גבישית"( לשני שימושים עיקריים :הראשון  -כ"ממתיק פרמיום"; השני  -כחומר גלם
בייצור תחליף סוכר.
פרוקטוזה כ"ממתיק פרמיום"
לפרוקטוזה תכונות המקנות לה עדיפות על-פני סוכר רגיל )סוכרוז( בשל המאפיינים הבאים :היא בעלת
מתיקות גבוהה יותר מסוכר ,פירוקה בתהליך העיכול בגוף איטי יותר והיא מדגישה טעמי פירות .בשל
תכונותיה הייחודיות של הפרוקטוזה היא משמשת כממתיק פרמיום )להלן" :ממתיק פרמיום"(
בתעשיית המזון ובעיקר בענפי ממתקים ,ריבות ,עוגיות ומוצרי מאפה ,גלידות ועוד .מוצרי מזון
המבוססים על פרוקטוזה מכילים פחות קלוריות ממוצרים המבוססים על סוכר בעלי רמת מתיקות
זהה ,ובמדינות מסוימות ,כגון גרמניה ,עקב רגולציה מקומית ,ניתן להגדירם כמתאימים לצריכה על ידי
חולי סוכרת בשל פירוקה האיטי של הפרוקטוזה בגוף.
פרוקטוזה כחומר גלם בייצור תחליף סוכר
סוכר לבן מורכב משני מרכיבים :גלוקוזה ופרוקטוזה; כפועל יוצא ,על-ידי חיבור של גלוקוזה
ופרוקטוזה ניתן לייצר תערובת פרוקטוזה/גלוקוזה ברמת מתיקות זהה לסוכר או שונה ממנו ,על ידי
ויסות כמות הפרוקטוזה בתערובת )להלן" :תחליף סוכר"( .לאור מחירו הגבוה של הסוכר ולאור קיומו
של עודף היצע של גלוקוזה בעולם )כמוצר לוואי בייצור עמילנים( ,קיימת כדאיות כלכלית בשימוש
בעודפי הגלוקוזה לייצור תחליף סוכר .השיטה העיקרית הנפוצה בעולם לייצור תחליף סוכר מגלוקוזה
הינה על ידי תהליך כימי )איזומריזציה( שהופך חלק מן הגלוקוזה לפרוקטוזה )להלן" :התהליך
העיקרי"( .שיטה נוספת ,שקיימת ,באירופה בלבד ,בעקבות "משטר הסוכר" שיוסבר להלן ,הינה ערוב
של גלוקוזה עם פרוקטוזה גבישית )להלן" :תהליך הערוב"(.
"משטר הסוכר"
במסגרת מדיניות להגנת החקלאות המונהגת במדינות האיחוד האירופאי קיימות במדינות האיחוד
האירופאי מכסות הן לייצור סוכר והן לייצור תחליף סוכר בתהליך העיקרי .כן נקבעו מכסים גבוהים
על יבוא סוכר )למעט מכסות יבוא למדינות מתפתחות ולאחרונה גם ממדינות הבלקן( ועל יבוא תחליף
סוכר המיוצר בתהליך העיקרי .בנוסף ,נקבעו גם מחירי מינימום לסוכר )מחירי התערבות ממשלתיים –
מחירים בהם הממשלה קנתה כל כמות סוכר שהוצעה לה( שהינם גבוהים משמעותית ממחירו בשווקי
הסחורות הבינלאומיים .ברם ,על פי "משטר הסוכר" ,לא נקבעו מכסות לייצור תחליף סוכר המיוצר
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בתהליך הערוב ,ויבוא של פרוקטוזה גבישית לאירופה ממספר מדינות להן הסכמי סחר עם האיחוד
האירופי ובהן ישראל ,1אינו חייב במכסי מגן.
כפועל יוצא מכל האמור לעיל ,ניתן לייצא מישראל לאירופה פרוקטוזה שמשמשת בתהליך הערוב ללא
מכסות וללא מכסים .בשל כך ,קיימת כיום לגדות כדאיות כלכלית בייצור פרוקטוזה גבישית כחומר
גלם בייצור תחליף סוכר.2
מחירו באירופה של תחליף הסוכר צמוד למחיר הסוכר ונמוך ממנו אך במעט .תערובת ברמת מתיקות
זהה לסוכר מכילה הן גלוקוזה )כ (58%-והן פרוקטוזה )כ ,(42%-ולפיכך ,לנוכח העובדה כי מחירו של
הגלוקוזה בדרך כלל נמוך משמעותית לעומת מחיר הסוכר ,ניתן למכור טון פרוקטוזה גבישית לשוק
התערובות האירופאי במחיר שהינו גבוה ממחיר טון סוכר באירופה .עולה אפוא ,כי כל שינוי במחירי
הסוכר ו/או במחירי הגלוקוזה עשוי להשפיע על מחיר הפרוקטוזה הגבישית.
בעקבות החלטה של ארגון הסחר העולמי מיום  ,28.4.05לפיה על הקהילה האירופית לשנות את משטר
הסוכר באופן שיתאים להתחייבויותיה של הקהילה האירופאית בהתאם להסכם  WTOבחקלאות,
התקיימו דיונים בשנים  2005-2004במוסדות השוק האירופאי אשר בעקבותיהם התקבלו החלטות
הנוגעות לשינויים במשטר הסוכר ,באופן בו החל מיום  ,1.7.2006נכנס לתוקף משטר סוכר במתכונת
חדשה ,אשר אמור להביא בסופו של דבר להפחתה בכמויות הייצור של סוכר באירופה ולירידת מחיר
השוק של סוכר באירופה באופן משמעותי.
עיקרי משטר הסוכר במבנהו החדש הינם כדלקמן:
א.

החלפת מנגנון התמיכה העיקרי במחיר הסוכר ממחיר התערבות ) (Intervention Priceלמחיר ייחוס )
 - (Reference Priceמחיר סף שכאשר מחיר השוק של סוכר יורד לרמתו ,ניתנת ליצרנים אפשרות
לאחסן כמויות סוכר עד לשנת הייצור לאחר מכן( .במקביל ,יופחתו מכסות היצור בשנה שלאחר מכן.
מנגנון התמיכה ) (Interventionישאר בתוקף לגבי כמות מוגבלת של  600,000טון ובמחיר של 80%
ממחיר הייחוס.

ב.

הפחתת מחיר הייחוס בכ 36% -שתיעשה בשני שלבים שיסתיימו עד ליום .1.10.09

ג.

עידוד יצרנים להפסיק לייצר ולוותר על מכסות יצור באמצעות מתן פיצוי כספי משמעותי אשר ימומן
באמצעות היטלים על היצרנים שיבחרו להמשיך ולייצר.

ד.

הנהגת מנגנוני פיצוי ותמיכה לחקלאים שייפגעו מהשינויים.

ה.

תמיכה וסיוע כספי למדינות שיש להן מכסות יצוא של סוכר לאירופה )מדינות מתפתחות מאפריקה,
האיים הקריביים והאוקיינוס השקט( אשר ייפגעו מהשינויים.

ו.

1
2

צמצום חד של המכסות ליצוא סוכר מאירופה עד לביטולן המלא בשנת .2010
משטר הסוכר במבנהו החדש יהא בתוקף עד שנת הייצור .2014/2015
השינויים במשטר הסוכר עשויים להשפיע מהותית על מחירי הסוכר באירופה וכתוצאה מכך על מחירי
הפרוקטוזה .קרוב לוודאי כי הפחתת מחיר הסוכר באירופה תגרום לירידה מקבילה של מחיר
התערובות עשירות הפרוקטוזה שהינן תחליף לסוכר ,וכתוצאה מכך עלולה להביא להפחתה במחיר
הפרוקטוזה המיועדת לשימוש זה .מידת ההשפעה של ירידת מחיר התערובות על מחיר הפרוקטוזה

בפועל שתי המדינות היחידות שמייצרות פרוקטוזה גבישית ואשר רשאיות לייצא לאירופה פרוקטוזה גבישית ללא מכסים הן
טורקיה וישראל.
יצוין כי הסכמי הסחר בין האיחוד האירופי ובין מדינת ישראל אינם מוגבלים בזמן ,אך כל אחד מהצדדים רשאי להתנער מההסכם
תוך שישה חודשים ממתן הודעה לצד השני.
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אינה ברורה היות ומחיר הגלוקוזה )המרכיב השני בתערובות( הינו גם כן גורם חשוב .עם זאת ,ניתן
להניח כי מחיר הפרוקטוזה יפחת בשיעור דומה להפחתה במחיר הסוכר .לעומת זאת ,מכיוון שסוכר
אינו מוצר תחליפי לממתיקי הפרימיום ,לא ניתן להעריך בשלב זה את ההשפעה לטווח הארוך על מחיר
הפרוקטוזה לשוק ממתיקי הפרימיום ,אולם ניתן להניח כי תהיה מתונה יותר .יחד עם זאת ,לאור נתוני
השוק השוררים כיום בשוק ממתיקי הפרימיום )עודף ביקוש על היצע( ,גדות אינה צופה ירידה
משמעותית בטווח הנראה לעין במחיר הפרוקטוזה המיועדת לשוק הפרימיום.
מחירי הייחוס על-פי משטר הסוכר החדש אמורים להשתנות באוקטובר  .2008עם זאת ,יתכן מצב בו
מחירי השוק של סוכר באירופה ירדו מתחת למחיר הייחוס לפני אוקטובר  ,2008וזאת במקרה בו כמות
הסוכר המיוצרת לא תקטן עקב היענות נמוכה או אי היענות לוויתור על מכסות היצור כנגד פיצוי.
במקרה זה עלולים להיווצר עודפי יצור ואזי אם יצרנים יעדיפו למכור במחירים נמוכים ממחיר הייחוס
על פני אחסון הסוכר תתכן ירידת מחירי השוק מתחת למחיר הייחוס.
בעקבות פסיקת ה WTO -והשינויים במשטר הסוכר ,זמינות הסוכר מאירופה לגדות כחומר גלם בייצור
מוצריה קטנה החל משנת  .2007היות ולגדות התקשרויות לאספקת סוכר עד למחצית הראשונה של
שנת  2007עדיין לא ניכרת לכך השפעה על גדות .החל מרבעון רביעי בשנת  2007בכוונת גדות לרכוש
סוכר מהמתקן לזיקוק סוכר המוקם בשטח גדות )ראה סעיף  13.18.2להלן( .יבוא סוכר מיעדים
אלטרנטיביים רחוקים יותר )כגון ברזיל ,תאילנד ,דרום אפריקה ואוסטרליה( יביא לגידול בעלויות
הובלת הסוכר ,כחומר גלם ,של גדות.
לסיכום הנושא ,קיימת אי וודאות רבה ביחס למידת השפעת השינויים במשטר הסוכר על מחיר הסוכר
לצרכן באירופה ועל שיעור הפחתת כמויות ייצור הסוכר באירופה והמשך ייצוא סוכר מאירופה
לישראל .הפחתה משמעותית במחירי הסוכר והקטנת זמינות הסוכר מאירופה לגדות ,עלולים להיות
בעלי השפעה מהותית לרעה על עסקי גדות .נוסף למשטר הסוכר ,מדיניות פתיחת השוק האירופי לסחר
חופשי מ 49 -מדינות מתפתחות ,שבמסגרתה ייפתח גם שוק הסוכר לייבוא חופשי ממדינות אלה החל
משנת  ,2009עלולה להביא לירידת מחיר הסוכר ועקב כך לירידה במחירי הפרוקטוזה.
13.2.2

חומצת לימון
חומצת לימון טהורה הינה החומצה הנפוצה ביותר בתעשיית המזון )בעיקר בייצור משקאות קלים( וכן
משמשת כחומר גלם בתעשיית הדטרגנטים ,ובתעשיות הפרמצבטיקה ובשימושים נוספים.
גדות מייצרת חומצת לימון גבישית טהורה בתהליך ביוכימי של התססת תמיסת סוכר לבן העשירה
בגלוקוז )המגיעה מהמתקן לייצור פרוקטוזה ,באופן שיוצר סינרגיזם בין שני ענפי הייצור של גדות(.
כיום ,רוב התמיסה העשירה בגלוקוז מופנית בחזרה למתקן האיזומריזציה לייצור פרוקטוזה ,והיתרה
מועברת לייצור חומצת לימון ומלחיה .עיקר התוצרת של חומצת הלימון הגולמית של גדות משמשת
לייצור מלח חומצת לימון )טריסודיום ציטראט( )ראה להלן( ,והיתרה עוברת תהליך של טיהור
ומשמשת לאחר הפיכתה לחומצת לימון טהורה הן כחומר גלם ליצירת מלחי חומצת לימון אחרים
כמפורט להלן והן למכירתה כמוצר סופי בשוק החופשי .בעקבות העלייה הדרסטית במחירי הסוכר
בשוקי הסחורות הבינלאומיים ,נערכה גדות לאפשרות של שימוש בעמילן בייצור חומצת הלימון
ומלחיה ,וביססה את היכולת להשתמש בעמילן במידה ומחירי הסוכר יגיעו לרמות שיצדיקו זאת .כמו
כן ,לאור מחירי הסוכר הגבוהים צמצמה גדות את תצרוכת הסוכר כחומר מוצא ליצור חומצת לימון
ומלחי חומצת לימון והגבירה את כמויות חומצת הלימון המיובאת מסין המשמשת בעיקר כחומר גלם
ליצור מלחי חומצת לימון )למעט יצור סודיום ציטרט המהווה תוצר לוואי כחלק מתהליך יצור
הפרוקטוזה(.
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13.2.3

מלחים
גדות מייצרת מלחי חומצת לימון ומלחי חומצה זרחתית כמפורט להלן:

א.

מלחי חומצת הלימון
גדות מייצרת מלחים שונים של חומצת לימון בתהליך כימי של תגובת חומצת לימון עם בסיסים שונים
)בעיקר סודה קאוסטית ופוטסיום הידרוכסיד( .את מלחי חומצת הלימון ניתן לסווג לשתי קטגוריות
עיקריות:

.1

מלחי חומצת לימון פשוטים -מלחים שאינם נבדלים באיכותם ובהרכבם הכימי והפיסי ממוצרים
מקבילים של יצרנים אחרים ולכן ניתן להגדירם כמוצר קרוב ל Commodity -במהותו .בקטגוריה זו
נמצאים הטריסודיום ציטרט –) ((TSC) Tri Sodium Ctirateשהינו המוצר העיקרי בקטגוריה זו
והטריפוטסיום ציטרט –) ((TPC) Tri Potassium Citrateהמיועדים לתעשיית המזון והדטרגנטים בעיקר.

.2

מלחי חומצת לימון מיוחדים -מלחים המשמשים להעשרת מזון ולצורך יצור תמציות תוספי מזון
הנמכרים "מעבר לדלפק" בחנויות הטבע והויטמינים.

ב.

מלחי חומצה זרחתית
גדות מייצרת שלושה סוגים של מלחי חומצה זרחתית ,המשמשים בעיקר לתעשיית המזון )משקאות
קלים ,תוסף סידן ושימושים אחרים(.

13.2.4

מוצרים נוספים
גדות מייצרת חומצה פומרית מסיסה במים קרים וסוכר אינוורטי בהיקפים לא מהותיים .החומצה
הפומרית המיוצרת על ידי גדות נמכרת ללקוח עיקרי אחד בארה"ב המייצר אבקות משקה קל להמסה.

13.3

לקוחות

13.3.1

עיקר הפרוקטוזה המיוצרת על ידי גדות נמכרת כחומר גלם לייצור תחליף סוכר בתהליך הערוב
במדינות האיחוד האירופי ובעיקר לקבוצת ) Roquette Freresלהלן" :קבוצת רוקט"( )על פי ההסכם
המתואר בסעיף  13.18להלן( .חלק מהפרוקטוזה נמכרת כממתיק פרימיום לגלעם בע"מ )כפי שיתואר
בסעיף  13.4.1להלן( והיתרה נמכרת ישירות על ידי גדות ללקוחות באירופה ,כאשר לגדות אין ידיעה
וודאית על אופן השימוש שנעשה בה .לקראת סיום ההסכם עם קבוצת רוקט )ביום  (1.9.2007תפעל
גדות לאיתור לקוחות אחרים להם תמכור את כמויות הפרוקטוזה הנמכרות כיום לקבוצת רוקט .גדות
תבחר בשוק היעד למכירת הפרוקטוזה )שוק ממתיקי הפרימיום או שוק התערובות( בהתאם לכדאיות
כלכלית.
הלקוחות הרוכשים מגדות פרוקטוזה הינם לקוחות קבועים מכוח ההסכמים הקיימים עמם.
חומצת לימון נמכרת על ידי גדות לעשרות לקוחות על פי הסכמים שנתיים.
מלחי חומצת הלימון המיוחדים מתאפיינים בשוק קטן יחסית ובכך שגדות מעורבת ביישום המוצר
שלה בתהליך הייצור של הלקוח .בדרך כלל גדות אף מקנה למוצר תכונות פיזיות שונות בהתאם
לדרישת הלקוח.

13.3.2

להערכת גדות אין לה תלות במי מלקוחותיה .היות ומחירי הפרוקטוזה כיום לשוק הפרימיום הינם
גבוהים יותר ממחיר הפרוקטוזה בחוזה עם קבוצת רוקט ,אין להערכת גדות תלות בהסכם עם קבוצת
רוקט.
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13.4

שיווק והפצה

13.4.1

פרוקטוזה
עיקר הפרוקטוזה כממתיק פרימיום משווקת על ידי גדות בשיתוף הפעולה עם גלעם בע"מ )להלן:
"גלעם"( .על-פי הסכם בין גדות לבין גלעם ,מספקת גדות פרוקטוזה גבישית לגלעם לשם מכירתה על-
ידי גלעם ללקוחות באירופה.
ההסכם נעשה לתקופה של  4שנים החל מיום  1.12.2002ועד ליום  ,31.12.2006אלא אם כן יסתיים
קודם לכן בהתאם להוראות ההסכם או בהתאם לכל דין .על פי ההסכם נקבעו כמויות אותן תרכוש
גלעם מגדות לשם מכירתן ללקוחות באירופה ,כאשר המחיר אותו תשלם גלעם לגדות יהיה מבוסס על
ממוצע המחיר שקיבלה גלעם בפועל עבור פרוקטוזה )כממתיק פרימיום( שנמכרה על ידה בניכוי
העלויות בקשר עם יצוא הפרוקטוזה וטיפול בה ובניכוי מרווחים כקבוע בהסכם.
ההסכם עם גלעם אינו יוצר או מעניק בלעדיות לגלעם והוא לא יפורש כמונע מגדות או גלעם מלמכור
פרוקטוזה המיוצרת על-ידן לקונים כלשהם )לרבות לקוחותיה של גלעם( בטריטוריה כלשהי ,כאשר הם
מתחרים בצורה חוקית עם הצד השני .נכון למועד זה ,גדות וגלעם ממשיכות לפעול על-פי תנאי ההסכם
האמור על אף שתקופת הסכם הגיעה לסיומה.
על-פי חוות דעת משפטית שגדות קיבלה ,נכון למועד זה ,ההסכם האמור עומד בתנאי דיני ההגבלים
העסקיים של האיחוד האירופי .יחד עם זאת ,יצוין כי במקרה בו נתח השוק של גדות באירופה או היקף
המכירות של גלעם יגדלו מעבר לרמות סף שנקבעו בדיני ההגבלים העסקיים באירופה ,עלול ההסכם
שלא לעמוד בתנאים כאמור.
שיווק הפרוקטוזה לשוק התערובות ,נעשה בעיקר לקבוצת רוקט )על פי ההסכם המתואר בסעיף 13.18

להלן שיסתיים ביום .(31.8.2007
שיווק יתרת הפרוקטוזה )לאחר המכירות לגלעם וקבוצת רוקט( נעשה ישירות על ידי אנשי גדות הן
בשוק הפרמיום והן בשוק התערובות ללקוחות נוספים.
13.4.2

חומצת לימון
בארה"ב משווקת גדות את חומצת הלימון והמלחים לכל לקוחותיה באמצעות סוכן ראשי המקדם את
מכירות מוצרי גדות בעצמו ובאמצעות מפיצים שונים בארה"ב .בין גדות וסוכניה בכל מדינה יש
התחייבות הדדית כי גדות תפיץ את מוצריה באמצעותם בלבד או בעצמה ולא דרך סוכנים אחרים.
באירופה משווקת גדות את חומצת הלימון והמלחים ללקוחות הגדולים באמצעות אנשי מכירות של
גדות ,בעוד שיתר המכירות מתבצעות באמצעות רשת מפיצים הפרושה ברחבי מדינות אירופה שלחלקם
בלעדיות באזורים בהם הם פועלים.
בישראל ,באסיה ובדרום אמריקה משווקת גדות את חומצת הלימון והמלחים בעיקר על ידי אנשי
המכירות של גדות.

13.5

צבר הזמנות
בעקבות ההסכמים למכירת פרוקטוזה שחתמה גדות עם קבוצת רוקט ,גלעם ולקוח נוסף ,הכנסות גדות
הצפויות ממכירת פרוקטוזה ללקוחות אלה לשנת ) 2007באלפי  (₪הינן כדלקמן:
רבעון 1
35,810

לשנת 2007
רבעון 3
רבעון 2
30,542
35,810

רבעון 4
20,007

צבר ההזמנות של גדות ליום  31.12.2005הסתכם בכ 162,698 -אלפי .₪
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13.6

תחרות

13.6.1

פרוקטוזה גבישית
שוק הפרוקטוזה בעולם

1

למיטב ידיעת גדות ,תפוקת הפרוקטוזה הגבישית בעולם עומדת על סך של כ 345,000 -טון בשנה ,בעוד
שהצריכה העולמית של פרוקטוזה עומדת ,למיטב ידיעת גדות ,על כ –  340,000טון בשנה .התפלגות
הייצור בעולם של פרוקטוזה לפי איזורים גיאוגרפיים הינה כדלקמן :ארה"ב כ 200,000 -טון לשנה,
ישראל כ 65,000 -טון לשנה )על-ידי גדות ועל-ידי גלעם( ,אירופה כ 35,000 -טון לשנה ,תורכיה כ-
 40,000טון לשנה ויפן כ 5,000 -טון לשנה.
השימוש בפרוקטוזה הגבישית בעולם שונה במהותו בהשוואה לשימוש בה בקהילייה האירופית בכל
הקשור לשוק תחליפי הסוכר וזאת כתוצאה ממשטר הסוכר המיוחד לאירופה.
בארה"ב ובשווקי מזרח אסיה משמשת הפרוקטוזה הגבישית בעיקר כממתיק פרמיום בתעשיות המזון
וזאת בשל תכונותיו שפורטו לעיל .בארה"ב לדוגמא ,ייצור תערובות עשירות פרוקטוז ) High Fructose

) (Corn Syropהמשמשות כתחליף לסוכר( נעשה בעיקר בתהליך העיקרי.
באיחוד האירופי ,קצת יותר ממחצית מהפרוקטוזה המיוצרת והמיובאת מיועדת לשוק המזון כממתיק
פרמיום בעוד שיתרת הכמות מיועדת ליצירת תחליף סוכר על פי תהליך הערוב .היקף השוק האירופאי
לפרוקטוזה ,על שני שימושיה ,מוערך על-ידי גדות כיום בכ 125,000 -טון ,כאשר היקף השוק לממתיקי
פרימיום מוערך בכ 75,000-70,000 -טון בקצב גידול של  10%עד  15%לשנה בשנים האחרונות .מחירי
הפרוקטוזה הגבישית כממתיק פרימיום הינם גבוהים ממחירי הפרוקטוזה הגבישית לשוק התערובות
בכ.20%-10% -
לקראת סוף שנת  2006הסתמנה עליית מחירים בשוק הפרמיום העולמי לעומת שוק הפרימיום האירופי
)ובמיוחד במזרח הרחוק ודרום-אמריקה( .מחיר הפרוקטוזה הנגבה על-ידי גדות במכירות לשוק
הפרמיום גבוה בכ 20% -בהשוואה למחיר שנגבה על-ידי גדות בהסכם עם קבוצת רוקט.
להערכת גדות ,חלקה בשוק העולמי בשנת  2006עמד על כ 9%-8% -ובשוק האירופאי על כ ,24% -כאשר
מתחרותיה העיקריות מחוץ לישראל הינן  ADMו) TATE & LYLE-מארה"ב(Dansico Sweeteners ,

)מערב אירופה( ו) Amylum-מטורקיה( .התחרות בין יצרנים אלה ובין גדות מושפעת מ"משטר הסוכר"
באופן ש Amylum-מתחרה ישירות בגדות )לאור הסכמי הסחר של אירופה עם טורקיה וישראל( ו-
 Dansico Sweetenersכיצרן אירופאי .היצרנים האמריקאיים אינם מהווים תחרות של ממש בגדות
ובשוק האירופאי ,הן בשל המכסים החלים עקב "משטר הסוכר" והן בשל העובדה שהפרוקטוזה
המיוצרת על ידם מבוססת על יבולים שעברו הנדסה גנטית .השינויים במשטר הסוכר משפיעים על
יצרני פרוקטוזה המייצרים באירופה ועל יצרני פרוקטוזה המייצאים לאירופה.
להערכת גדות ,לשינויים במשטר הסוכר כאמור לעיל תהא השפעה על שוק הפרוקטוזה באירופה,
העשויה לבוא לידי ביטוי באחד האופנים להלן:
 הפסקת ייצוא פרוקטוזה מחוץ לאירופה והפניית פרוקטוזה גבישית לשיווק בתוך אירופה ,בכמותהמשוערת על-ידי גדות בכ 8-6 -אלפי טון.

1

יובהר כי כל הנתונים אודות שוק הפרוקטוזה בעולם הינם למיטב ידיעת גדות ,והינם לקוחים ממקורות מידע שונים הכוללים ,בין
היתר ,נתוני ייצוא/ייבוא רשמיים מישראל ,אירופה וארה"ב המפורסמים על-ידי רשויות המכס ומע"מ ,נתוני ייצוא/ייבוא רשמיים
מיפן המפורסמים על-ידי  , Japanese custom– Ministry of Financeפרסומים שונים של נציבות השוק האירופי המשותף
המצויים ,בין היתר ,באתר האינטרנט הרשמי של הנציבות ופרסומים של משרד החקלאות האמריקאי ) .(USDAכמו כן ,מתבססת
גדות על מידע שהתקבל ממקורות בשוק )לקוחות ,יצרני צ'יקורי וכו'( ואשר גדות לא בדקה את אמיתותם.
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 הפסקה מוחלטת של יצור פרוקטוזה נוזלית )בהיקפים של כ 160,000 -טון( המבוססת על גידול חקלאיהנקרא ) Chicoryעולש( ,אשר עד לשינוי במשטר הסוכר כאמור בסעיף  13.2.1לעיל נתמכה בסובסידיות
אשר בוטלו .יתכן והפסקת יצור פרוקטוזה נוזלית כאמור לעיל תיצור ביקושים לפרוקטוזה גבישית
לשם יצור תערובות ,דבר העשוי למתן את השפעת ירידת מחיר סוכר על שוק הפרוקטוזה.
הערכת גדות בנוגע להשפעת השינויים במשטר הסוכר על שוק הפרוקטוזה באירופה הינו מידע צופה פני
עתיד ,המבוסס על הערכת גדות בהתבסס על הערכות של גורמים בשוק הפרוקטוזה .מידע צופה פני
עתיד זה עלול שלא להתממש שכן הערכת גדות כאמור אינה וודאית ויכולה להשתנות ,בין היתר ,בשל
התרחשות ארועים בניגוד לציפיות גדות.
1

13.6.2

חומצת הלימון והמלחים

א.

למיטב ידיעת גדות ,חומצת לימון מיוצרת בעולם המערבי על ידי  5יצרנים גדולים המחזיקים ב12 -
מפעלים בעלי כושר ייצור כולל של  700,000טון.
בנוסף ,מיוצרת חומצת לימון בסין על-ידי מספר מפעלים המייצרים למעלה מ 50% -מהתצרוכת
העולמית ,בעלי כושר ייצור משוער של כ 800,000 -טון .בנוסף ,קיימים מספר מפעלים קטנים באסיה.
)חומצת הלימון הסינית נמכרת בדרך כלל במחיר נמוך יותר בהשוואה למוצרים המיוצרים בעולם
המערבי בשל מיצוב נחות הנובע מאיכות בתהליך הייצור ואמינות אספקתה( .כושר הייצור של יצרנים
אחרים בשאר העולם עומד על כ 100,000 -טון.
למיטב ידיעת גדות ,הצריכה העולמית של חומצת לימון ומלחיה )על בסיס חומצת לימון( עומדת על כ-
 1,420,000טון בשנה .כושר הייצור המקסימלי של חומצת לימון ומלחיה )על בסיס חומצת לימון(
במפעל גדות ,הוא כ 29,000 -טון בשנה ,בעוד שסך כושר הייצור העולמי עומד על כ 1,600,000 -טון.
השוני בדרכי ייצור חומצת לימון בין ארה"ב לאירופה )בארה"ב – מגלוקוזה שיוצרה מתירס ,ובאירופה
– ממולסה וגלוקוזה( ,גורמים לכך ששינוי שיחול במחירו של אחד מחומרי הגלם עשוי להשפיע על
יכולת התחרות של גדות במתחריה המשתמשים בחומרי גלם אחרים .לאור העליה במחירי הסוכר
בשוקי הסחורות הבינלאומיים ,עלולה להיפגם יכולת התחרות של גדות לעומת מתחריה בשוק חומצת
הלימון אשר אינם משתמשים בסוכר כחומר גלם בייצור חומצת הלימון.
להערכת גדות ,חלקה בשוק העולמי של חומצת לימון גבישית עומד על פחות מ) 1% -כמוצר סופי
ובהתייחס לייצור בפועל( .עם זאת ,בשוק מלחי חומצת הלימון נתח השוק של גדות בשווקים משמעותי
יותר והגיע בשנים  2006-2003לכדי  .13%-11%גדות מעריכה כי בשנת  2004-2003היא תפסה את
המקום השני-השלישי בעולם בייצור ושיווק מלחי חומצת לימון ,כאשר בשנים  2006-2005הייתה
המובילה העולמית בתחום זה עם נתח שוק של כ.13.5%-11% -

ב.

גדות היא יצרנית חומצת הלימון היחידה בארץ ומתחרה ביבואנים המייבאים חומצת לימון מסין כמו
הקונצרן הסיני  BBCAויצרנים סינים נוספים .בישראל ,כמו בשאר העולם ,חל גידול ניכר ביבוא חומצת
לימון סינית בשל מחירה הנמוך .להערכת גדות ,חלקה בשוק בישראל עמד בשנת  2006על כ- 30% -
.25%

1

יובהר כי כל הנתונים אודות שוק חומצת הלימון ונגזרותיה הינם למיטב ידיעת גדות ,והינם לקוחים ממקורות מידע שונים הכוללים,
בין היתר ,נתונים סטטיסטיים של ארגון יצרני חומצת לימון באירופה המסונף לארגון התעשייה הכימית האירופית )הנתונים
מבוססים על נתוני מכירות בפועל כפי שנמסרו ע"י החברים בארגון הנ"ל( ,נתוני ייצוא/ייבוא רשמיים מסין )באמצעות China
 ,(Chemical Reporterארה"ב )ע"י  Foreign Agricultural Services– United States Department of Agricultureוכן Office of
 (Trade and Economic Analysis (OTEA), International Trade Administration, U.S. Department of Commerceואירופה
)ע"י  (European Community, Eurostatופרסומים שונים בעיתונות המקצועית ,ואשר גדות לא בדקה את אמיתותם.
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ג.

בישראל ,יתרונותיה של גדות בתחרות מול היבואנים בישראל נובעים מזמינות חומצת הלימון עבור
לקוחותיה בהיותה יצרן מקומי ,מכך שהיא מייצרת חומצת לימון כשרה לפסח ומיכולתה לאחסן את
חומצת הלימון המיוצרת על ידה .מחוץ לישראל ,לגדות יתרונות הנובעים מגמישות בתהליכי הייצור,
מיכולתה לייצר במנות קטנות ומהיותה בעלת יתרונות לוגיסטיים אחרים מול מתחריה.

ד.

לאור העובדה ,כי ייצור מלחי חומצת לימון מיוחדים מבוסס על תהליך שמותאם ספציפית ללקוח
)להבדיל ממוצר מדף( ,התחרות לגבי מוצרים אלה קטנה יותר .להערכת גדות ,היא אחת מארבעת
היצרנים הגדולים של מלחי חומצת לימון מיוחדים המשווקים לארה"ב.

13.7

כושר ייצור
כושר ייצור הפרוקטוזה הפוטנציאלי של גדות עומד על כ –  30,000טון בשנה .כאשר גדות מנצלת בפועל
 100%מכושר הייצור הנ"ל.
כושר הייצור המקסימלי של חומצת לימון גולמית במפעל גדות ,הוא כ 30,000 -טון בשנה .כמות הייצור
השנתית בפועל של גדות עומדת על כ –  29,000 - 29,500טון בשנה חומצת לימון גולמית .מתוך הכמות
השנתית המיוצרת של חומצת הלימון הגולמית ,סך של כ  10,000 -טון עובר תהליך עיבוד לייצור
כחומצת לימון גבישית טהורה המיועדת למכירה בשוק החופשי .יתרת חומצת הלימון הגולמית
משמשת כחומר גלם לייצור מלחי חומצת לימון ומלחים אחרים .קיימת גמישות בשימוש בחומצת
לימון גולמית ביכולת לבחור בין הפיכתה לחומצת לימון גבישית טהורה לבין הפנייתה לייצור מלחי
חומצת לימון ובעיקר טריסודיום ציטרט .הבחירה נעשית בהתאם לפרמטרים כלכליים ואילוצי ייצור.
כושר הייצור הפוטנציאלי של מלחי חומצת לימון והמינרלים הינו כ 30,000 -טון בשנה ,בעוד שבפועל
מייצרת כיום גדות כ 26,000 -טון של מוצרים אלה בשנה.
לגדות יכולת להגביר את ייצור המינרלים המיוחדים .לגדות גמישות ויכולת מעבר שאינה בלתי מוגבלת
בין ייצור חומצת לימון לבין ייצור טריסודיום ציטראט ,וכן יכולת לנתק את תהליך ייצור הפרוקטוזה
מתהליך ייצור חומצת הלימון בהתאם למצבי שוק משתנים .גדות קובעת את רמות הייצור של
המוצרים השונים בהתאם להזמנות המוצרים ובהתאם לכדאיות הכלכלית ובכך מנצלת את יכולת
התפוקה המקסימלית שלה.

13.8

רכוש קבוע ומתקנים
מפעלה של גדות בנוי על מקרקעין המצוי בבעלותה בשטח של  54,548מ"ר המצוי במפרץ חיפה בסמוך
לנחל הקישון .בשטח זה נמצאים כל מתקני הייצור של גדות לרבות מתקן לייצור פרוקטוזה ומתקנים
לייצור חומצת לימון ,מלחים ומוצרים אחרים.
בימים אלה מוקם בשטח מפעל גדות מתקן לזיקוק סוכר גולמי בשיתוף עם חברת ) Tate & Lyleלפירוט
ראה סעיף  13.18.2להלן( .על פי החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים חיפה מיום  14.12.2000ניתן צו
הריסה למיכלים לטיפול בשפכים שנבנו על-ידי גדות .ביום  26.12.00נרשמה הערת אזהרה בנוגע למתן
צו הריסה כאמור .בחודש ספטמבר  2003ניתן היתר בניה מעיריית חיפה למתקן לטיפול בשפכים שלב ב'
הכולל את המיכלים שניתן לגביהם צו הריסה כאמור .נכון למועד זה פועלת גדות למחיקת הערת
האזהרה בנוגע לצו ההריסה האמור .למותר לציין כי מתקנים אלו נבנו על מנת לעמוד בתקני איכות
הסביבה הנוגעים לשפכים.
המתקן לייצור פרוקטוזה הינו חדש יחסית .הקמת המתקן הסתיימה ביוני  2002ונעשתה בו הרחבה
בשנת  .(2004כמו כן ,לגדות מתקן האיזומריזציה המאפשר גמישות מלאה בהפעלת מתקני גדות על פי
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הכדאיות הנגזרת ממצבי שוק משתנים .חלק מאמצעי הייצור האחרים של גדות הם בני כ 40-שנה .עם
זאת ,כל המתקנים מתוחזקים בצורה נאותה ,פעילים ומשמשים לפעילות הייצור.
13.9

פיתוח מוצרים
לגדות פעילות פיתוח המשולבת במערך בקרת האיכות בו מועסקים עובדים בעלי השכלה גבוהה בכימיה
או הנדסה כימית )תואר ראשון ושני( ,וכן יועצים חיצוניים.
פעילות הפיתוח מתבצעת בשני אפיקים עיקריים:
פיתוח מוצרים חדשים בקטגורית המלחים ובמיוחד במלחים המיוחדים.
פיתוח אפליקציות למוצרי המלחים המיוחדים בהתאמה לדרישות השוק.
כמו כן ,גדות פועלת לבחינת שיפורים בתהליכי הייצור במטרה להביא להתייעלות בדרך של הוזלת
עלויות הייצור ו/או הגבלת ניצולים ותפוקות.
עלויות הפיתוח אינן מהוות הוצאה מהותית.

13.10

נכסים לא מוחשיים
הידע של גדות בייצור פרוקטוזה וחומצת לימון אינו רשום כפטנט ואינו מוגן ככזה .נכסיה הלא
מוחשיים של גדות הם ידע שלא ניתן לכימות.
גדות מחתימה את עובדיה הבכירים ואת קבלני המשנה שלה ,אשר להם נגישות לידע ,על הסכם סודיות.
כמו כן ,ההסכם הקיבוצי המיוחד של גדות כולל הוראות בדבר שמירת סודיות ונאמנות לגדות.

13.11

הון אנושי
בגדות מועסקים נכון למועד זה  162עובדים כדלקמן:
מחלקה

מס' עובדים

הנהלה
הנהלת ייצור
ייצור
אחזקה
מעבדה
משק ומחסנים
אריזה ומשלוחים
מנהל מסחרי ורכש
כח-אדם
פרויקטים ומשרד טכני
איכות הסביבה
מחקר ופיתוח ,בקרת איכות
הנהלת חשבונות
שיווק
כספים וכלכלה
מערכות מידע
סה"כ

4
13
59
27
21
4
6
5
3
1
1
4
5
4
2
3
162

כמו כן ,עובדים במפעלי גדות  30-20עובדים נוספים המועסקים על-ידי קבלני כח אדם ,וספקי שירותי
אריזה בעיקר במחלקות האריזה ,האחזקה והיצור.
בשנת  2006לא בוצעו שינויים מהותיים במצבת כוח האדם בגדות ובתנאי ההעסקה של העובדים.
תנאי העסקתם של כ 66%-מעובדי גדות מוסדרים בהסכם עבודה קיבוצי מיוחד בין גדות מצד אחד לבין
ההסתדרות הכללית במרחב חיפה וועד עובדי גדות שהינו בתוקף עד לסוף שנת  .2007ההסכם חל על כל
מפעל גדות ועובדי גדות להוציא עובדים בכירים ,עובדים לפי חוזה מיוחד )חוזה אישי( ,פועלים ארעיים,
א 177-

עובדים ארעיים ,חניכים ומתלמדים וסטודנטים )המועסקים במסגרת תוכנית העסקת סטודנטים
בפגרת הקיץ( .ההסכם נרשם בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז –  ,1957ביום .18.5.2003
יתר העובדים מועסקים על פי חוזים אישיים .גדות נוהגת לחלק מענקים לעובדיה בהתאם לביצועיהם
ובכפוף לאישור דירקטוריון גדות.
13.12

חומרי גלם וספקים
חומר הגלם העיקרי המשמש בתחום הפעילות הוא סוכר לבן הנרכש על ידי גדות באירופה ובעיקר
מאנגליה .סוכר לבן הינו  COMMODITYומחירו נקבע בבורסה בלונדון .השינויים במשטר הסוכר
כאמור בסעיף  13.2.1לעיל ובכללם הפחתה ניכרת של מכסות היצוא של סוכר מאירופה למדינות
הזכאיות לסובסידיה ,יביא להפחתה בזמינות הסוכר האירופי לייצוא ובזמינות הסוכר המשמש לגדות
חומר גלם בייצור מוצריה .במצב עניינים זה תיאלץ גדות לרכוש סוכר מיעדים אלטרנטיביים רחוקים
יותר ,דבר שיביא לגידול בעלויות הובלת הסוכר .יצוין ,כי בשנת  2006עלו מחירי הסוכר בשווקי
הסחורות הבינלאומיים באופן והגיעו בחודש יוני  2006לשיא של  25שנה )בשיעור של כ 38% -מאז
תחילת  2006ובשיעור של כ 80% -מאז תחילת שנת  .(2005מאז חודש יוני  ,2006חלו ירידות במחירי
הסוכר הלבן ובמחירי הסוכר הגולמי בבורסות הסחורות הבינלאומיות .אולם ,על אף ירידה כאמור
מחירי הסוכר כיום עדיין גבוהים בכ 60%-55% -ממחיר הסוכר הממוצע שהיה לגדות בשנת .2006
מדיניות גדות להתקשר בחוזים עתידיים לאספקת סוכר במטרה להבטיח אספקת סוכר סדירה
במחירים קבועים ועל מנת לגדר את עלויות הסוכר לגדות ובכך לצמצם את התנודתיות ברווחיותה.
במסגרת מדיניות זו הבטיחה גדות את אספקת הסוכר עד סוף שנת  2006במחירים הנמוכים ממחיר
הסוכר בשווקי הסחורות .השינויים שחלו במשטר הסוכר לא אפשרו התקשרות בחוזים עתידיים
כאמור לתקופה עתידית ממושכת .לגדות התקשרויות לרכישת כמות הסוכר שתידרש ,למחצית
הראשונה של שנת  .2007המחיר בו רוכשת גדות סוכר נקבע על-ידה במועד ההתקשרות בהסכם .נכון
למועד זה ,המחיר הממוצע של הסוכר על פי התקשרויות של גדות למחצית הראשונה של שנת 2007
שנעשו במחיר השוק הינו גבוה בכ 60% -ביחס למחיר הסוכר שנרכש על-ידי גדות בשנת .2006
ההתקשרות עם ספקי הסוכר נעשית על בסיס חוזים שנתיים כאשר אספקת הסוכר נפרסת על פני כל
השנה.
אין קורלציה בין מחיר הסוכר הלבן בשוק הסחורות ובין מחיר הפרוקטוזה או חומצת הלימון המיוצרת
על ידי גדות .לפיכך ,רווחיות גדות עשויה להיות מושפעת במידה ניכרת מתנודות במחירי הסוכר ,וכל
זאת במידה וגדות לא קיבעה את מחיר הסוכר בהתקשרויות לטווח ארוך כאמור לעיל .לאור עליית
מחירי הסוכר בשנים האחרונות ולאור העובדה כי גדות לא קיבעה את מחיר הסוכר למחצית השניה של
שנת  2007ואילך ,רכישת סוכר במחירי השוק הנוכחיים תגדיל באופן מהותי את עלות הסוכר לגדות בכ-
 60%לעומת שנת  ,2006דבר העשוי להשפיע באופן מהותי לרעה על תוצאותיה העסקיות של גדות ועל
היקף פעילותה בייצור חומצת לימון ומלחיה .החל מהרבעון הרביעי בשנת  2007בכוונת גדות לרכוש
סוכר מהמתקן לזיקוק סוכר המוקם בשטח גדות בשיתוף עם חברת  ,Tate & Lyleככל שתושלם
הקמתו )לפירוט מערכת ההסכמים עם  T&Lראה סעיף  13.18.2להלן( .איחור בהפעלת המתקן לזיקוק
סוכר יאלץ את גדות להמשיך לייבא סוכר מאירופה או מיעדים אחרים בעלות גבוהה יותר מעלות
הסוכר שתהא לגדות מרכישת סוכר ממתקן הזיקוק האמור .להערכת גדות ,עלות רכש הסוכר לגדות
מהמפעל האמור תהא נמוכה בכ 15%-10% -לעומת עלות הסוכר הלבן כיום לגדות .הערכת גדות בנוגע
לעלות הסוכר ממפעל הזיקוק הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות לגבי כל העלויות הקשורות
ביבוא הסוכר הנוזלי ועיבודו .מידע זה עשוי שלא להתמשש וזאת בשל עלויות לא צפויות.
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לגדות יכולת לעבור לשימוש בעמילן בייצור חומצת הלימון ומלחיה לפי הכדאיות הכלכלית בשימוש
בעמילן ביחס לסוכר.
חומצת הלימון משמשת כחומר גלם בייצור מלחי חומצת הלימון .לצורך השלמת כמויות של חומצת
לימון כחומר גלם בייצור המלחים ,נוהגת גדות לייבא חומצת לימון מיצרנים אחרים )בעיקר מסין( אשר
תוצרתם הינה בסטנדרט האיכות הנדרש.
יתרת חומרי הגלם הדרושים לגדות בייצור מוצריה נרכשים בשוק המקומי בהסדרים תקופתיים
מספקים מקומיים.
שיעור רכישות גדות משני ספקי חומרי הגלם העיקרי שלה – הסוכר – הינו כ 15% -ו ,10% -בהתאמה,
מסך רכישות חומרי הגלם.
לגדות הסכם עם בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן" :בז"ן"( )בעלת עניין בגדות( לאספקת קיטור לגדות
לתקופה של  15שנים החל מאוקטובר  .2001החל מיום  1.1.2003רשאי כל אחד מהצדדים להודיע
למשנהו בכתב על סיום ההסכם .במקרה כזה יפקע תוקפו של ההסכם  30חודשים לאחר מתן הודעה
בכתב כאמור .לא קיים שוק פתוח לרכישת קיטור מלבד הקיטור המיוצר על ידי בז"ן ונכון להיום ,כל
חלופה אחרת לפיה תייצר גדות קיטור לעצמה ,תהא יקרה יותר מרכישת קיטור מבז"ן .לגדות תלות
בבז"ן לגבי אספקת קיטור .ביום  23.1.2006בעקבות שביתה שהוכרזה על-ידי עובדי בז"ן הופסקה
אספקת הקיטור לגדות מבז"ן ליום אחד .מפעלה של גדות פעל באותו יום באופן חלקי בהתבסס על
מתקנים עצמיים של גדות לייצור קיטור .בתקופה מיום  14.10.2006ועד יום  7.11.2006צומצמה
אספקת הקיטור על-ידי בז"ן לצורך שיפוצים דו-שנתיים יזומים במתקני יצור הקיטור .מיום 7.11.2006
ועד יום  14.11.2006נפסקה אספקת הקיטור מבז"ן כליל .צמצום והשבתת אספקת הקיטור פגעה
בתפוקת גדות בתקופה האמורה וכתוצאה מכך ברווחיותה .גדות ניצלה את התקופה האמורה לשם
ביצוע עבודות תחזוקה במתקניה.
13.13

הון חוזר

 13.13.1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
גדות כמעט ואינה נוהגת להחזיק מלאי של סוכר במפעלה ,אך יחד עם זאת ספקי הסוכר מחויבים ,על-
פי החוזים עימם ,לשמור על מלאי של חודש לפחות עבור גדות .אספקת חומרי גלם אחרים הינה על
בסיס שוטף על פי צרכי גדות.
 13.13.2מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
מדיניות גדות לגבי רוב המוצרים המיוצרים על-ידה הינה החזקת מלאי תפעולי בהיקף של כחודש עד
חודש וחצי יצור ואף יותר מכך )בפרוקטוזה  -פחות מחודש( .מדיניות זאת נובעת בעיקר מפריסת
לקוחותיה של גדות ברחבי ארה"ב ואירופה שלעיתים זמן האספקה אליהם עומד על פרק זמן זה.
בהתאם לבקשת לקוחות מסוימים ,מעמידה לצרכיהם גדות מלאי מוצרים אף לתקופות ארוכות יותר.
גדות מאחסנת את מוצריה בשטח מפעלה לפני העברת המוצרים ללקוחות וכן במחסנים המצויים
באירופה )בהולנד( ובארה"ב )חמישה מחסנים המפוזרים לרוחב המדינה כולה( בהם שוכרת גדות שטחי
אחסון.
 13.13.3מדיניות החזרת סחורות
בהתאם למדיניות גדות ,ניתן להחזיר סחורה פגומה לגדות באם היא אחראית לפגם .אם המוצר נפגם
במהלך ההובלה – מדובר במקרה ביטוח.
בפועל ,החזרת סחורות הינה תופעה שולית ועל פי רוב הזיכויים הניתנים על ידי גדות ללקוחות נובעים
מנזקים הנגרמים למוצרים במהלך הובלתם .במקרים כאלה ,חל הביטוח כאמור.
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 13.13.4מדיניות מתן אחריות
גדות מעניקה אחריות למוצריה )בין היתר ,בנושאי טריות וגרימת נזק למוצר של לקוח כתוצאה מפגם
במוצר מתוצרתה( ומבטחת את עצמה בפוליסת חבות מוצר .האחריות לא מומשה על-ידי מי מלקוחות
גדות בשנת .2006
 13.13.5מדיניות אשראי
גדות מעניקה ללקוחותיה אשראי של שוטף  30 +עד  90ומקבלת מספקיה )למעט ספקי הסוכר להם
התשלום הינו לרוב עד לסוף החודש השוטף( אשראי של שוטף  60 +עד .90
13.14

מימון

 13.14.1ריבית
להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים )אגרות
החוב שהונפקו לציבור( שהיו בתוקף במהלך שנת  ,2006שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי גדות:
שיעור ריבית ממוצעת
הלוואות לזמן ארוך
ליבור (1.25% - 0.9%) +

מקורות בנקאיים
צמוד לדולר ארה"ב
מקורות לא בנקאיים )אג"ח ) 4.45%צמוד למדד(
צמודות(

 13.14.2מגבלות אשראי
במסגרת קבלת הלוואות ואשראי מבנקים התחייבה גדות כדלקמן:
א.

לא לשעבד את רכושה או חלק ממנו כל עוד לגדות חובות ו/או התחייבויות כלפי הבנקים ,ללא הסכמת
הבנקים ,למעט יצירת שיעבוד על נכסים חדשים שירכשו על ידי גדות לטובת מי שנתן את מלוא או חלק
מהמימון לרכישת הנכסים החדשים.

ב.

לא למכור רכוש קבוע בכל דרך שהיא בסכום מצטבר העולה על סכום השווה ל 1,000 -אלפי דולר
במהלך  12חודשים רצופים הקודמים לכל מכירה שכזו ,לאחרים ,ללא קבלת הסכמת הבנקים מראש
ובכתב.

ג.

לא לערוב לטובת צד שלישי כלשהו למעט לקיום חובות ו/או התחייבויות של חברות בנות ללא קבלת
הסכמת הבנקים מראש ובכתב.

ד.

כי לא יהיה שינוי בעלות או שליטה בגדות ללא קבלת הבנקים מראש ובכתב .לעניין זה שינוי בבעלות או
בשליטה משמעו ששיעור האחזקות של דלק השקעות ,בהון המניות המונפק והנפרע של גדות לא יפחת
מ .51% -למרות האמור לעיל ,אם יחול שינוי בשליטה כאמור לעיל ,אזי התחייבה גדות ליצור לטובת
הבנקים שעבודים קבועים בדרגה ראשונה על הרכוש הקבוע של גדות להבטחת כל התחייבויותיה
וחובותיה של גדות כלפי הבנקים ,וכן ייחתם הסכם בין כל הבנקים אשר לטובתם ייווצרו השעבודים
בנוסח אשר יהיה לשביעות רצון הבנקים כאשר תמורת המימוש תחולק לפי יחס יתרות חובות גדות
כלפי הבנקים בעלי אותם שעבודים.

ה.

לא לבצע שינויים ו/או תיקונים כלשהם בהסכם  ABRו/או במסמכי ההתאגדות של גדות ללא הסכמת
הבנק מראש ובכתב.
נכון ליום  31.12.06עמדה גדות בהתחייבויות הנ"ל.
להתחייבויות לאמות מידה פיננסיות של חברה קשורה של גדות ראה סעיף  13.18.2להלן.
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 13.14.3מסגרות אשראי
לגדות מסגרות אשראי שהסתכמו נכון ליום  31.12.06בכ –  165מליון  .₪נכון למועד זה גדות אינה
מנצלת מסגרות אלו.
 13.14.4אשראי בריבית משתנה
להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה המנוצל בגדות נכון לתאריך המאזן :
מנגנון השינוי
ליבור דולר +

13.15

טווח ריבית
1.25% - 0.9%

שיעור ריבית הליבור ליום
13.3.07
5.5%

מיסוי
מס אפקטיבי – ההבדל בין סכום המס של גדות בשנת  ,2004המחושב על הרווח לפני מס לפי שיעור מס
רגיל בשנת  (35%) 2004לבין המס האפקטיבי של גדות ,נובע בעיקר מיצירת נכס מס לראשונה בגין
הפסדים והפרשי עיתוי נטו ,אשר בגינם לא נוצרו מסים נדחים בעבר .ההבדל בין שיעור המס העיקרי
של גדות בשנת  (34%) 2005לבין שיעור המס האפקטיבי של גדות ) ,(25%נובע מעדכון יתרת המסים
הנדחים בגין שינויים בשיעורי המס .בשנת  2006לא היה הבדל מהותי בין שיעור המס העיקרי של גדות
לבין שיעור המס האפקטיבי.
לפרטים נוספים אודות מיסוי ראו ביאור  33לדוחות הכספיים של החברה.

13.16

איכות הסביבה

 13.16.1על פעילות גדות חלים חוקים ,תקנות וצווים הנוגעים לשימור הסביבה שהעיקריים שבהם עניינם
בחומרים מסוכנים ושפכים תעשייתיים כגון חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג) 1993-להלן" :חוק
החומרים המסוכנים"( ,חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ,1961-וחוק המים ,התשי"ט ,1959-והתקנות
שהותקנו מכח החוקים האמורים בעניינים האמורים .לגדות היתר רעלים על-פי חוק החומרים
המסוכנים אשר הינו בתוקף עד ליום  ,3.9.2007ואשר לפיו מאחסנת גדות וצורכת חומרים מסוכנים
הדרושים לה בייצור מוצריה.
לגדות מערכת לטיפול בשפכים )מט"ש( ,אשר נועדה להביא את השפכים המוזרמים ממפעל גדות לרמת
טיהור העומדת בדרישות כל החוקים ,התקנות והצווים החלים על השפכים התעשייתיים .נכון להיום,
איכות קולחי המט"ש עומדת בתקנים שנקבעו על-ידי המשרד לאיכות הסביבה .קולחי המט"ש
מוזרמים למכון טיהור השפכים של עיריית חיפה ,וכן לים דרך נחל הקישון בהתאם להיתר הזרמת
תמלחות )תעשייתיות( לים שניתן לגדות מהמשרד לאיכות הסביבה ואשר תקפו עד ליום .31.12.2009
במסגרת ההיתר האמור מזרימה גדות תמלחת לאתר פינוי תמלחת במפעלי השפד"ן .ביקורות של
המשרד לאיכות הסביבה שבוצעו באופן שוטף במפעל גדות לא העלו מחלוקות מהותיות כלשהן.
נכון למועד זה עומדת גדות בכל הדרישות של הגופים האחראים לשמירה על איכות הסביבה .בשנת
 2001הוקמה ועדה בין משרדית בראשות ד"ר יוסי ענבר ,סמנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה ,שמטרתה
לקבוע תקן חדש לאיכות הקולחין בישראל ,תוך בחינת הכדאיות הכלכלית של התקן המוצע למשק
הלאומי )להלן" :ועדת ענבר"( .ועדת ענבר קבעה תקן המאפשר השקיה בקולחין ללא מגבלות ,וכן קבעה
תקן המאפשר הזרמה לנחלים .הועדה ערכה תוכנית יישום בסיסית לקביעת סדר העדיפות והפעולות
הדרושות לשדרוג כל מכוני הטיהור הרלבנטיים להשגת התקן .כיום פועל המשרד לאיכות הסביבה
לקידום היערכות ממשלתית ליישום התקן ולקביעת התקן בחקיקה .באפריל  2005החליטה ועדת
השרים לאיכות הסביבה לאמץ את מסקנות דוח ועדת ענבר .ביום  27.3.06התקבל אצל גדות מכתב
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מהמשרד לאיכות הסביבה ,מחוז חיפה ,בו נדרשת גדות לבחור בין שתי חלופות ביחס להזרמת שפכים
מטוהרים )קולחין( לקישון (1) :המשך הזרמת הקולחין לנחל הקישון על בסיס תקני ועדת ענבר; או )(2
הזרמת הקולחין על-פי התקנים הנוכחיים ישירות לים ,באמצעות צינור מוצא ימי שיוקם לצורך כך על-
ידי התעשיה שתבחר בחלופה זו.
גדות בודקת את החלופות השונות בעזרת מומחים ובסיוע אגף הכימיה בהתאחדות התעשיינים .בכל
אחת מהחלופות דלעיל תידרש השקעה אם בשדרוג מתקני השפכים של גדות או בהשתתפות בהקמת קו
צינור מוצא לים .אין ביכולתה של גדות להעריך מה תהיינה ההשקעות הדרושות עקב השינויים
האמורים לעיל .יחד עם זאת ,לא מן הנמנע שההשקעות שיידרשו מגדות יסתכמו בסכומים מהותיים.
 13.16.2גדות מעריכה כי השקעותיה בנושא איכות הסביבה בשנת  2007ובשנה שלאחריה יגיעו להיקפים של
כחצי מליון דולר בכל שנה )וזאת בהתחשב בדרישות הרגולטוריות הנדרשות היום( .ההערכה היא כי
עיקר ההשקעה יהיה בשיפור תהליכי ניטור שפכים .הערכת גדות לגבי היקף השקעותיה בנושא איכות
סביבה הינו מידע צופה פני עתיד והוא מחושב על פי הערכת גדות המבוססת ,בין היתר ,על החוזים
שנחתמו ועל תקנות המשרד לאיכות הסביבה ודרישותיו .מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש
שכן הערכת גדות כאמור אינה וודאית ויכולה להשתנות ,בין היתר ,בשל שינוי בדרישות המשרד
לאיכות הסביבה ,וכן לאור העובדה שמדובר בתהליכים כימיים מורכבים.
13.17

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד

 13.17.1רשיונות
א.

פעילות גדות טעונה רשיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח –  .1968נכון למועד זה ,לגדות
רשיון עסק .בהתאם לתנאים הנוספים לרשיון עסק ,נדרשת גדות לעמוד בסטנדרטים שונים וביניהם
הפעלת מערכות לאיסוף והולכת שפכים ,הפעלת מתקן טיהור שפכים שיעמוד בתנאי המשרד לאיכות
הסביבה ,החזקת מכלי חומרים מסוכנים במאצרות )מיכלים יעודיים( ,החזקת היתרים ועמידה
בתקנים בהתאם לחוק.

ב.

לגדות רשיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ,יצורו ואחסנתו( לייצור חומצת
לימון ומלחים ,מלחי פוספטים ,חומצת פומרית ופרוקטוזה.

 13.17.2תקינה
במדינות בהן מוכרת גדות את מוצריה מחוץ לישראל קיימת תקינה מחייבת לגבי חלק מהמוצרים,
הנוגעת למפרט הכימי של המוצרים .כך ,באיחוד האירופי ישנן תקנות של השוק האירופי המשותף לגבי
מוצרי מזון המשווקים במדינות האיחוד .בארה"ב ,לאחר אירועי  11בספטמבר ,קיימת תקינה לגבי
בטיחות במזון כנגד טרור ביולוגי .גדות עומדת בתקנים אלה המהווים תנאי לייצוא לאותן מדינות.
מדובר בתקני  USP ,FCC ,BPו –  .JPמעבר לתקנים אלה ,גדות הוסמכה לתקן ה –  HACCPלעניין
בטיחות תהליכי הייצור של המוצרים.
אין חוק ישראלי המחייב את גדות לעמוד בתקן כלשהו .יחד עם זאת ,גדות עומדת בדרישות משרד
הבריאות שהן תנאי להענקת תוי התקן שקיבלה כמפורט להלן .בשוק ישנם מוצרים המתחרים במוצרי
גדות לגביהם לא מצוינת עמידה בתווי איכות או בתקנים אחרים .כל התקנים בהם מחזיקה גדות הם
פרי בחירתה בלבד ואינם נובעים מתקינה מחייבת של רשות כלשהי .עם זאת ,ישנם לקוחות הדורשים
עמידה בתקן מסוים כתנאי לקניית מוצרים מגדות )קיימים הבדלים בין הלקוחות בנוגע לסוגי התקנים
שהם דורשים(.

א 182-

עמידה בתקנים על פי מדיניות גדות מחייבת העסקת צוות בקרת איכות (Quality Control) QC -
לבדיקת המוצרים המוגמרים .בדיקת המוצר המוגמר על ידי צוות בקרת איכות נעשית ממילא על ידי
גדות והיא אינה נדרשת להוצאות מיוחדות לצורך ווידוא העמידה בתקנים.
מוצרי גדות עומדים בתקנים בינלאומיים בתעשיית המזון כגון BP ,(United State Pharmacopoeia) USP

) ,(European Pharmacopoeia) EP ,(British Pharmacopoeiaו .(Food Chemical Codex) -FCCכמו כן,
גדות קיבלה תו תקן  ISO 9001 :2000שעניינו הבטחת איכות תהליכי הניהול התומכים בייצור ,תו תקן
 ISO 14001שעניינו הבטחת איכות הסביבה במהלך ייצור מוצריה והסמכה לתקני Hazard ) HACCP

 (Analysis and Critical Control Pointממכון התקנים הישראלי שעניינם בטיחות בייצור מוצרי מזון
ותקן  (Good Manufacture Practice) GMPמטעם משרד הבריאות שעניינו הבטחת תנאי ייצור נאותים
בתעשיית המזון .אלו הינם תקנים בינלאומיים לבטיחות ותנאי ייצור מוצרים בתעשיית המזון .נכון
למועד זה ,אין תקן הנוגע למוצרים המיוצרים על-ידי גדות שהיא אינה עומדת בו או המגביל אותה.
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הסכמי שיתוף פעולה

 13.18.1הסכם עם ABR
גדות הקימה את המתקן לייצור פרוקטוזה גבישית על-פי הסכם לשיתוף פעולה מיום  7.12.99עם ABR

) Foods Ltd.להלן (1"ABR" :אשר הינה יצרנית גדולה של עמילנים באירופה ,לפיו הובטח לה החזר רוב
ההשקעה במתקן בתוספת תשואה ראויה על ההשקעה וכל זאת גם אם יהיו שינויים במשטר הסוכר.
 ,ABRבהיותה יצרן של גלוקוזה ,מייצרת תחליף סוכר על פי התהליך העיקרי ,עד לתקרת המכסות
המותרות לה .לאור זאת חפצה היתה  ABRבאספקה סדירה של פרוקטוזה גבישית על מנת שתאפשר
לה ,בין היתר ,לנצל יתרות נוספות של גלוקוזה המיוצרות על ידה ,לצורך ייצור של תחליף סוכר על פי
תהליך הערוב .לפיכך ,הגיעו גדות ו ABR-להסכם שיתוף פעולה שעיקריו כדלקמן:
א.

גדות תקים מתקן לייצור הפרוקטוזה הגבישית ,ו ABR -תקים מתקן לטיפול בפרוקטוזה ולייצור
תחליף סוכר במפעלה באנגליה.

ב.

גדות התחייבה לספק ל ABR -ו ABR -התחייבה לרכוש מגדות פרוקטוזה גבישית בכמויות ומחירים
כאלה אשר יבטיחו לגדות החזר של עלויות הייצור בנוסף ל 70% -מעלות ההשקעה הבסיסית )להלן:
"המחיר הבסיסי"( )לא כולל את מרכיב ההרחבה ומתקן האיזומריזציה( בהקמת המתקן לייצור
פרוקטוזה גבישית וזאת תוך  5שנים מיום ) .1.9.02תאריך תחילת החוזה נקבע בפועל בשנת  2003לאחר
שגדות הצליחה להוכיח רמות ייצור סדיר של פרוקטוז( .בנוסף זכאית גדות על-פי ההסכם לקבלת חלק
מן הרווח )על פי נוסחאות שנקבעו בהסכם( שיווצר ל ABR -ממכירת תחליפי סוכר על ידה) .לאחר
חתימת ההסכם נתגלעה מחלוקת עם  ABRבנוגע לפרשנות המודל הכלכלי לפיו נקבע מחיר הפרוקטוזה
המשולם לגדות .באוקטובר  2004נחתם הסכם פשרה בין הצדדים לגבי המחיר הבסיסי לשנים -2002
 ,2003וייתכן ותהיינה התאמות לשנת  2004ואילך שלהערכת גדות אינן משמעותיות .לגבי המחיר הנגזר
מהרווח שיווצר ל ABR-ממכירת תחליפי סוכר ,לגדות מחלוקת עקרונית עם  .ABRבמקרה בו גדות לא
תגיע להסכמה עם  ABRעל נושא זה תאלץ גדות להפעיל את מנגנון הבוררות המפורט בהסכם(.

1

בספטמבר  2000נרכשה  ABRעל-ידי ) .Roquette Freres S.Aיצרנית גדולה של עמילנים באירופה המייצרת ,בין היתר ,תערובות
תחליפיות לסוכר המורכבות מגלוקוזה המיוצרת על-ידה ופרוקטוזה הנרכשת מגדות בהתאם להסכם המפורט להלן( ושמה שונה ל-
.Roquette UK
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ג.

התחייבותה של  ABRלרכישת פרוקטוזה גבישית ב 5-השנים הראשונות בתנאים האמורים לעיל הינה
מוחלטת ללא תלות בשינויי במשטר הסוכר ,וללא תלות בכדאיות הכלכלית ברכישת הפרוקטוזה
הגבישית.

ד.

ההסכם הינו לתקופה של  5שנים עד ליום  ,1.9.2007בכפוף לזכות הצדדים לסיים את ההסכם בהודעה
מוקדמת בכתב במקרים חריגים כמפורט בהסכם .בהסכם ניתנה ל ABR -אופציה להאריך את תקופת
ההסכם ב 5 -שנים נוספות .ביום  17.1.2007קיבלה גדות הודעה מרוקט לפיה רוקט לא תממש את
האופציה האמורה לעיל.
יצוין כי ,מתקן ייצור הפרוקטוזה שהוקם על ידי גדות מסוגל לייצר כמויות גדולות יותר מהכמויות
אותן התחייבה  ABRלרכוש מגדות .בפועל רכשה  ABRכ 58% -מהפרוקטוזה שנמכרה עד כה על ידי
גדות .ולהערכת גדות עד לתום תקופת ההסכם ,יתרת הכמות אותה התחייבה  ABRלרכוש מגדות
מהווה כ 50% -מכושר הייצור המוערך של המפעל במשך אותה תקופה.

 13.18.2הסכם עם T&L
גדות חתמה ביום  28.9.06וביום  14.12.06על מערכת הסכמים עם Tate & Lyle Investments Limited

)להלן) ("T&L" :יצרנית גדולה של מזון ורכיבים לתעשיית המזון שמרכזה בבריטניה ומניותיה נסחרות
בבורסה של לונדון( ועם חברות קשורות שלהן ,להקמת מיזם משותף לבניית מפעל לזיקוק סוכר גולמי
בשטח מפעל גדות ולהפעלתו .המפעל מוקם בימים אלה על-ידי טייט אנד לייל גדות יצור בע"מ )להלן:
"טלגם"( שהינה בבעלות  (65%) T&Lוגדות ) T&L) (35%וגדות ייקראו בסעיף  13.18.2זה להלן" :בעלי
המניות" או "הצדדים"( .המפעל יזקק סוכר גלמי מיובא אשר כל אחד מהצדדים למיזם ירכוש עבור
צרכיו ואשר אמור למעשה לספק את כל תצרוכת הסוכר של גדות ולהחליף את אספקת הסוכר המזוקק
מהשוק האירופי שזמינותו לישראל עלולה להיות מושפעת מהשינויים שחלו במשטר הסוכר .יתרת
הסוכר שלא תירכש על-ידי גדות תימכר על-ידי  T&Lבאמצעות חברה מקומית שבבעלותה לשוק
התעשייתי בישראל .הקמת המפעל אמורה לחסוך לגדות בעלות רכישת הסוכר ביחס לעלות יבוא סוכר
מזוקק מיעדים אחרים ,האמורה להתייקר כתוצאה מגידול בעלויות הובלת הסוכר.
מערכת ההסכמים שגדות הינה צד להם כוללת ,בין היתר ,הסכם בעלי מניות בין גדות לבין T&L

המסדיר את מערכת היחסים בין השותפים למיזם ,הסכם שכירות קרקע לשם בניית המפעל בין גדות
לבין טלגם לפיו גדות תשכיר לטלגם את השטח עליו מוקם המפעל לתקופה של  24שנים ,הסכם
הלוואות בעלים בין בעלי המניות לבין טלגם המסדיר את תנאי הלוואות הבעלים שניתנו ו/או ינתנו על-
ידי בעלי המניות לטלגם והסכם אספקת סוכר מזוקק בין גדות לבין חברות מקבוצת  T&Lלפיו
התחייבה גדות לרכוש כמויות מינימליות של סוכר מזוקק בשנה במחיר המבוסס על עלות ייצור הסוכר
המביאה בחשבון את מחיר השוק של סוכר גולמי בתוספת עלויות הובלה וזיקוק.
בהסכם בעלי המניות נקבע כי ,הצדדים צופים שעלות הקמת המפעל עד לתחילת הפעלתו תסתכם בכ-
 18מליון דולר ארה"ב .במידה ועלות הקמת המפעל תעלה על  18מליון דולר תישא רק  T&Lבמימון
עודף העלות וזאת מבלי לדלל את חלקה של גדות במיזם המשותף .המפעל ממומן וימומן באמצעות הון
עצמי שיועמד על-ידי בעלי המניות והלוואות בנקאיות .נכון למועד זה רוב ההון שהועמד על-ידי בעלי
המניות נעשה באמצעות העמדת הלוואות בעלים לטלגם ,כאשר חלקה של גדות בהלוואות הינו כ9,869 -
אלפי  .₪בהסכם בעלי המניות נקבעו הוראות נוספות ,בין היתר ,בנוגע לאי תחרות וסודיות ,מדיניות
חלוקת דיבידנדים ,מגבלות על העברות מניות בטלגם ,מקרים בהם צד רשאי לרכוש את מניותיו של
הצד השני בטלגם וכו'.
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כמו כן ,נחתם הסכם מימון בין טלגם לבין תאגיד בנקאי זר ,לפיו הסכים הבנק להעמיד לטלגם אשראי
בסך כולל של  15.85מליון דולר ארה"ב .נכון למועד זה ,הועמדו הלוואות על-ידי הבנק הזר בסך של כ-
 6,000אלפי דולר ארה"ב הנושאות ריבית בשיעור  .Libor + 1.17%ההלוואות הינן לתקופה של חמש
שנים מתוך התזרים התפעולי של המיזם המשותף .על-פי הסכם המימון עלות ההקמה המוערכת של
המפעל הינה  21מליון דולר ארה"ב .יצוין ,כי על-פי הסכם בעלי המניות ,כאמור לעיל ,כל עלות מעל 18
מליון דולר ארה"ב תחול על  T&Lבלבד ,מבלי לדלל את חלקה של גדות .בהתאם להסכם המימון
התחייבה טלגם כלפי הבנק הזר ליצור שעבודים קבועים וצפים ראשונים בדרגה על נכסיה של טלגם.
בהסכם המימון התחייבה טלגם לשמור על אמות מידה פיננסיות בנוגע ליחס רכוש שוטף להתחייבויות
שוטפות ,יחס התחייבויות כספיות להון עצמי ,תזרים מזומנים חיובי ורווח נקי לאחר מס חיובי .כמו
כן ,נקבעו בהסכם המימון מקרים בהם הבנק יהא רשאי להפסיק את הסכם המימון ו/או לדרוש פרעון
מיידי של ההלוואות ,וזאת ,בין היתר ,במקרה בו תשתנה השליטה בטלגם ,או שגדות תפסיק להחזיק ב-
 35%מהון מניותיה של טלגם .בנוסף ,גדות ו T&L-מתעתדות להעמיד לבנק הזר ערבות להבטחת ביצוע
כל התחייבויותיה של טלגם בהתאם להסכם הפעלת מפעל הסוכר .אחריות כל אחד מבעלי המניות על-
פי הערבות האמורה תהיה בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות של טלגם.
יצוין ,כי קצב הקמת המפעל אינו על-פי לוח הזמנים שנקבע בהסכמים .יחד עם זאת ,לגדות אין זכות
לקבלת פיצוי עקב איחור בהשלמת הקמת המפעל .להערכת גדות ,הקמת המפעל צפויה להסתיים
לקראת רבעון רביעי בשנת  .2007הערכת גדות לגבי מועד סיום הקמתו הינו מידע צופה פני עתיד ,אשר
ניתן על סמך הערכת מנהלי הפרויקט .מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש שכן הערכת גדות
כאמור אינה וודאית ויכולה להשתנות ,בין היתר בשל שיבושים בבצוע וחריגות מלוח הזמנים המקורי.
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הסכם שיתוף פעולה עם שותף סיני
ביום  23.3.2007נחתם הסכם בין גדות לבין שותף סיני אשר בבעלותו מפעל ישן לייצור חומצת לימון
)להלן" :השותף הסיני"( ,להקמת מיזם משותף בסין לבנייה והפעלה של מפעל לייצור חומצת לימון
ומלחי חומצת לימון .המיזם המשותף יבוצע באמצעות חברה שתאוגד בסין ותהא בבעלות החברה )(51%
והשותף הסיני )) (49%להלן" :החברה המשותפת"( .דירקטוריון החברה המשותפת ימנה חמישה
דירקטורים ,מתוכם תמנה החברה שלושה )לרבות יו"ר הדירקטוריון( .בהסכם נקבעו בין היתר הוראות
לעניין החלטות הדורשות רוב מיוחד בדירקטוריון ,הזכות למנות מנהל כללי וסמנכ"ל כספים ,הקמת
הפעל ורכישת ציוד וגיוס כח אדם להפעלתו ,התחייבויות אי תחרות וסודיות ,מגבלות על העברת מניות,
ועוד .שני הצדדים יעבירו לחברה המשותפת את הטכנולוגיה הדרושה למפעל לשם הפעלתו .המפעל
יוקם על קרקע של כ 267 -דונם בפארק תעשייתי כימי שהוקמה על ידי הנהלת הפארק לשותף הסיני,
ואשר תועבר לחברה המשותפת במחיר עלותה .על פי ההסכם ,מרבית תוצרת המפעל מיועדת לייצוא
מחוץ לשוק הסיני .שיווק המוצרים ייעשה על-ידי החברה המשותפת לשוק הסיני ,ועל-ידי גדות מחוץ
לסין בהתאם להסכם שיווק בלעדי שייחתם בינה לחברה המשותפת .כמו כן ,גדות תתקשר עם החברה
המשותפת בהסכם רשיון לשימוש בסימן המסחר הכולל את שמה של גדות .בהסכם נקבע כי החברה
המשותפת תפעל משך  50שנה ממועד קבלת רשיון לפעול .הדין החל על ההסכם הינו חוקי הרפובליקה
הסינית.
ההשקעה הכוללת הצפויה בהקמת המפעל והרצתו הינה כ 30 -מליון דולר ארה"ב ,כאשר עד  12מליון
דולר ארה"ב ימומנו על ידי הון עצמי שיעמידו הצדדים )כל אחד לפי חלקו היחסי( והיתרה באמצעות
מימון בנקאי .התפוקה השנתית המוערכת של המיזם הינה של כ 60,000 -טון לשנה של חומצת לימון
א 185-

ומלחי חומצת לימון .להערכת גדות ,הקמת המפעל צפויה להסתיים עד המחצית הראשונה של שנת
 2008או תוך שנה מתחילת עבודות הקמתו ,לפי המוקדם.
ההשקעה הכוללת הצפויה בהקמת המפעל ,התפוקה השנתית המוערכת של המיזם והערכת גדות לגבי
מועד סיום הקמתו הינם מידע צופה פני עתיד ,אשר ניתן על סמך הערכת גדות המבוססת על תכנון
ראשוני והערכות של השותף הסיני .מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש בין היתר בשל תכנון
מפורט ומדויק יותר וגורמים בלתי צפויים.
ההסכם האמור כפוף לאישור הרשויות בסין .במקרה בו לא יתקבל אישור כאמור תוך  3חודשים מיום
 16.3.2007או שהרשויות בסין ידרשו לתקן את ההסכם באופן שאינו מקובל על אחד או יותר מהצדדים,
אזי כל צד רשאי לסיים את ההסכם וההסכם יהא בטל מעיקרו.
13.20

מו"מ לרכישת חברה בצפון אמריקה
גדות מנהלת מו"מ במסגרתו חתמה ביום  4.12.2006וביום  28.2.07על מזכרי הבנות עם חברה בארה"ב
)להלן" :החברה הנרכשת"( לרכישת  85%מהון המניות של החברה הנרכשת בתמורה לכ 11.3 -מליון
דולר .על-פי מזכר ההבנות לכל אחד מבעלי המניות הנותרים )שיחזיקו בכ 15% -מהון המניות של
החברה הנרכשת לאחר רכישת המניות על-ידי גדות( תהא אופציה למכור לגדות את כל מניותיו )ולא את
חלקן( בחברה הנרכשת בכל עת לאחר תום  18חודשים ממועד חתימת הסכם רכישת מניות על-ידי גדות
)להלן" :אופציית המכר"( .כמו כן ,לגדות תהא אופציה לרכוש מכל אחד מבעלי המניות הנותרים את כל
מניותיו )ולא את חלקן( בחברה הנרכשת בכל עת לאחר המועד המוקדם מבין (1) :תום  3שנים ממועד
חתימת הסכם רכישת מניות על-ידי גדות .או ) (2עם סיום העסקת בעל מניות כאמור בחברה הנרכשת
מכל סיבה שהיא )להלן" :אופציית הרכש"( .במקרה בו תמומש אופציית המכר או אופציית הרכש לגבי
שני בעלי המניות הנותרים ,תשלם גדות תמורה נוספת שתסתכם בסכום השווה לגבוה מבין 2 :מליון
דולר ארה"ב או סכום שנקבע על-פי נוסחה המבוססת ,בין היתר ,על התוצאות הכספיות של החברה
הנרכשת בשנה שקדמה למכירה .לגדות בלעדיות בקשר לרכישת החברה הנרכשת לתקופה של  60יום
ממועד חתימת מזכר ההבנות השני.
החברה הנרכשת עוסקת ביצור חומרים ועיבוד עבור תעשיית תוספי המזון במחזור שנתי של כ 38 -מליון
דולר )נכון לשנת  .(2006במידה והעסקה האמורה תושלם ,בכוונת גדות לשלב את החברה הנרכשת
בפעילותה בצפון אמריקה תוך יצירת סינרגיה לפעילות גדות בתחומי תוספי המזון ,מזון בריאות,
העשרת מזון ללקוחות גדות בצפון אמריקה ואירופה .במידה והמשא ומתן יושלם בהצלחה ,צפויה
הרכישה להתבצע עד לתום המחצית הראשונה של שנת .2007

13.21

הליכים משפטיים
להליכים משפטיים מהותיים שגדות הינה צד להם אשר הינם בעיקר תביעות בגין נזקים הקשורים
בנחל הקישון ראו ביאור 25א לדוחות הכספיים של החברה.

13.22

יעדים ואסטרטגיה עסקית

 13.22.1גדות שואפת למקסם את הגמישות בייצור מוצריה באופן של הגדלת נתח המוצרים בעלי ערך מוסף
גבוה על חשבון מוצרים בהם הערך המוסף הינו נמוך יותר .היינו :הגדלת משקל הפרוקטוזה ומלחי
חומצת הלימון המיוחדים בסך הכנסות גדות.
 13.22.2יעד אסטרטגי נוסף של גדות הינו הרחבת היקף פעילותה מחוץ לישראל.
מאחר שרוב מכירות גדות מיועדים לשווקי מטרה מחוץ לישראל ,גדות רואה חשיבות בפיתוח והרחבת
כושר הייצור שלה בקירבה לשווקי המטרה באירופה ו/או בארה"ב .גדות החלה במהלכים לאיתור
א 186-

יעדים מתאימים לרכישה אסטרטגית בסיוע בנקאי השקעות בינלאומיים .בהתאם לאמור מצויה גדות
במו"מ לרכישת חברה בארה"ב )ראה סעיף  13.20לעיל(.
נכון למועד זה ,אין לגדות תוכניות להשקעות מהותיות בהרחבת כושר הייצור שלה בישראל.
 13.22.3בשל השינויים במשטר הסוכר באירופה ,העלולים להשפיע לרעה על רמת מחירי הפרוקטוזה המשווקת
ע"י גדות למדינות האיחוד האירופי ,בוחנת גדות מעבר לשווקים גיאוגרפים אחרים והתאמת מוצריה
לביקושים בהם ,כמו גם פיתוח מוצרים חדשים הנגזרים מפרוקטוזה ואחרים .בהתאם לכך ,גדות
מתעתדת לפעול לפיתוח פעילותה במזרח הרחוק ובעיקר ביפן ,בדרום קוריאה ובשווקי נישה בארה"ב.
גדות תמקד מאמציה בשווקים אלה בשיווק הפרוקטוזה המיוצרת על ידה מחומרי גלם שלא בוצעה
בהם הנדסה גנטית ) ,(GMO Freeדבר המקנה לה יתרון תחרותי מסוים ביחס למתחרים שאינם בעלי
ייחוד זה )פרוקטוזה המיוצרת מחומרי גלם שבוצעה בהם הנדסה גנטית כגון תירס( .ככל הידוע לגדות,
צריכת הפרוקטוזה בשווקי המטרה במזרח הרחוק עומדת על כ 50,000-טון בשנה ועיקר אספקתה
מתחלקת בין יצרנים מארה"ב )אשר מייצרים פרוקטוזה מחומרי גלם שבוצעה בהם הנדסה גנטית(.
 13.22.4מדיניות גדות היא ליצור גמישות במעבר בין חומרי גלם שונים עפ"י הכדאיות הכלכלית הנגזרת
מהמחירים היחסיים בין חומרי גלם תחליפים .לצורך כך מפתחת גדות טכנולוגיה שתאפשר שימוש
בחומרים תחליפיים .מדיניות זו יושמה בהצלחה ביחס לחומרים כגון "סודה קאוסטית" ו"סודה אש".
עם ההתייקרות הדרסטית של חומר הגלם העיקרי – סוכר ,הוכיחה גדות היתכנות של טכנולוגיות
להחלפת הסוכר ביצור חומצת לימון בחומרי גלם חלופיים.
13.23

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
כתוכנית החורגת ממהלך העסקים הרגיל ,יצוין כי גדות בוחנת אפשרויות השקעה בחברה ייעודית
המייצרת מוצרים השלובים בפעילותה כאמור בסעיף  13.22.2לעיל .אין וודאות כי עסקה כאמור תצא
אל הפועל בכלל ובשנה הקרובה בפרט .כמו כן ,גדות תבחן גיוס הון בשנה הקרובה ,בין היתר ,למימון
ההשקעות האמורות בסעיפים  13.19ו 13.20 -לעיל ,ככל שיושלמו עסקאות כאמור.

13.24

גורמי סיכון
ניתן לציין מספר גורמי הסיכון המאיימים על פעילות גדות כמפורט להלן:

 13.24.1שינויים במשטר הסוכר באירופה – הפרוקטוזה הגבישית ,שהינה המוצר המוביל של גדות ,נמכרת
בשווקים אירופאיים תוך ניצול מחירי סוכר מקומיים הגבוהים משמעותית ממחירם בשוק הבינלאומי
וזאת עקב הטלת חסמי סחר ,כדוגמת :מכסים ,מכסות ומחירי מינימום .השינויים במשטר הסוכר
כאמור בסעיף  13.2.1לעיל עלולים להיות בנסיבות מסוימות בעלי השפעה מהותית לרעה על עסקי גדות
בעיקר לגבי מכירות פרוקטוזה החל מחודש אוקטובר .2008
 13.24.2שינויים במחיר הסוכר הבינלאומי  -חומר הגלם העיקרי בו משתמשת גדות הינו סוכר )כ 18%-מסך
מחזור גדות( הנסחר בבורסות הסחורות בעולם .מאחר ומחירי מוצרי גדות אינם תלויים בקשר חד ערכי
עם מחירי הסוכר בשווקים העולמיים ולאור העובדה כי לגדות התקשרויות לרכישת סוכר עד למחצית
הראשונה של שנת  ,2007אזי תנודה חריפה במחירי הסוכר כלפי מעלה עלולה להשפיע באופן מהותי על
עסקי גדות החל מהמחצית השניה של שנת  .2007בכוונת גדות לרכוש סוכר גולמי מהמפעל לזיקוק
סוכר החל מהרבעון הרביעי של שנת  ,2007במידה ותושלם הקמת המפעל האמור )ראה גם סעיף 13.12

לעיל( .מחירי הסוכר דהיום בשוקי הסחורות הבינלאומיים גבוהים בשיעור של כ 60% -ממחירי הסוכר
שגדות צרכה בשנת  .2006רכישת סוכר במחירי השוק הנוכחיים למחצית השניה של שנת  2007תגדיל
את באופן מהותי את עלות הסוכר לגדות בכ 60% -לעומת שנת  2006וכ 75% -לעומת שנת  ,2005דבר
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העשוי להשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות העסקיות של גדות ועל היקף פעילותה בייצור חומצת
לימון ומלחיה .ראה גם סעיף  13.12לעיל.
 13.24.3תנודות מחירים בשוק חומצת הלימון ומלחיה  -שוק חומצת הלימון והטריסודיום ציטרט התאפיין
בתנודות חריפות במחירים בשש השנים האחרונות .מאמצע שנות ה 90 -ועד לשנת  2002חלה ירידת
מחירים חדה .בשנת  2003עקב סגירת מספר מפעלים לייצור חומצת לימון וגידול בצריכת חומצת
הלימון בעולם החל תהליך של התייצבות מחירים ,ובשנת  2004החל תהליך של עליית מחירים .מכיוון
שחלק ניכר מפעילות גדות הינו ייצור חומצת לימון ומלחי חומצת לימון ,תנודות במחירים כלפי מטה
עלולות להיות בעלות השפעה מהותית על עסקי גדות.
 13.24.4הליכים משפטיים בקשר עם הזיהום בנחל הקישון  -גדות הינה צד )בין אם כנתבעת ישירה ובין אם כצד
ג' שצורף לתביעה על-ידי נתבעות אחרות( להליכים משפטיים הקשורים בזיהום נחל הקישון ,שהיקפם
עלול להגיע למאות מליוני ) ₪ראו ביאור 25א לדוחות הכספיים של החברה( .באופן דומה ,עלולה גדות
לחוב בגין חלק מההליכים המשפטיים האמורים לעיל כלפי גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ )להלן:
"גדיב"( ,חברה בת של בז"ן ,בהתאם להסכם לפיו נמכרה גדיב לבז"ן ,בו התחייבה גדות לשפות את גדיב
בגין כל תביעות צד ג' עובר ליום  ,31.1.94שתחויב בהן גדיב .במכתבים שהוצאו לגדות על-ידי גדיב ובז"ן
החל מאוקטובר  2000ועד פברואר  2004הודיעו גדיב ובז"ן לגדות כי בחלק מההליכים המשפטיים
האמורים נתבעה ,בין היתר ,גם גדיב ,וכי אם וככל שתוטל על גדיב אחריות בתביעות הנ"ל בגין עילה
הקודמת ,כולה או חלקה ,ליום  ,31.1.94תישא גדות באחריות ובעלויות התביעות ,או בחלק יחסי מהן.
בנוסף בגין חלק מן התביעות הוציאו גדיב ובז"ן הודעות צד ג' לגדות .אם תחויב גדות בפיצוי התובעים
בסכומים מהותיים ,עלול הדבר להשפיע באופן דרסטי לרעה על עסקי גדות.
 13.24.5שינויים בריבית הליבור  -האשראי לזמן ארוך שקיבלה גדות מבנקים הינו בדולר ארה"ב ונושא ריבית
דולרית משתנה בשיעור ריבית הליבור בתוספת מרווח כאמור בסעיף  13.14.1לעיל .לפיכך ,שינויים
בריבית הליבור עשויים לגרום לגידול בהוצאות המימון של גדות ולקיטון ברווחי גדות .יחד עם זאת ,יש
לציין כי גדות התקשרה בעסקאות הגנה לגידור ריבית הליבור .בדצמבר  2001רכשה גדות אופציה
להחלפת ריבית הליבור לשלושה חודשים לריבית קבועה )למטרת הגנה על תזרים המזומנים בהלוואות
בריבית משתנה( לתקופה מינואר  2004ועד אוקטובר  .2007עלות האופציה בסך של כ 112-אלפי דולר
ארה"ב מופחתת לאורך חייה.
 13.24.6שינויים במדד המחירים לצרכן  -אגרות החוב שהונפקו על-ידי גדות על-פי תשקיף שפורסם על-ידה
בחודש מאי  ,2005הינן צמודות למדד לעלייה במדד המחירים לצרכן .לפיכך ,שינויים במדד זה עשויים
לגרום לגידול בהוצאות המימון של גדות ולקיטון ברווחיה.
 13.24.7שינויים בשערי החליפין של מטבעות זרים  -רוב פעילות הרכש והמכירה של גדות נעשית במטבע חוץ
ו/או בהצמדה אליו .עיקר התחייבויותיה של גדות הן שקליות )כולל צמודות מדד( ודולריות .חלק ניכר
מחובות לקוחות לגדות הינם באירו )כ (29%-ובדולר )כ (68% -או בהצמדה אליו ויתרתן בשקלים.
כתוצאה מכך שינויים בשערי החליפין של הדולר והאירו עלולים להשפיע על התוצאות העסקיות של
גדות .לפיכך ,מתקשרת גדות בעסקאות הגנה עתידיות ) (Hedging Transactionsבמכשירים פיננסים
נגזרים כגון עסקאות  ,Forwardרכישת אופציות ואסטרטגיות באופציות ,על מנת להבטיח את ערכם
הדולרי של חובותיהם של לקוחות )בניכוי התחייבויות( אשר נקובים במטבעות השונים מדולר ארה"ב.
דוחותיה הכספיים של גדות נערכים כיום בש"ח.

א 188-

 13.24.8החמרת הרגולציה בתחום איכות הסביבה  -על פעילות גדות חלים חוקים ,תקנות וצווים הנוגעים
לשימור הסביבה כמפורט בסעיף  13.16לעיל .בשל היותו של נושא שימור הסביבה נושא מתפתח ,קיים
סיכון כי בעתיד ייקבעו דרישות מחמירות יותר אשר בעקבותיהן עלולה גדות להידרש לביצוע השקעות
נוספות בסכום שאינו ניתן להערכה.
 13.24.9עליה במחירי האנרגיה  -למעלה מ 27% -מהעלויות המשתנות של גדות הינן מצריכת אנרגיה )חשמל
וקיטור( .עליות מהותיות במחירי האנרגיה עלולות להשפיע על עסקי גדות.
 13.24.10קושי במציאת לקוחות למוצרי גדות ,בין היתר ,בעקבות סיום ההסכם עם קבוצת רוקט -
התקשרויות גדות עם לקוחותיה למכירת מוצריה הינן בדרך כלל לטווח קצר של לא יותר משנה )למעט
ההתקשרות עם קבוצת רוקט שנעשתה לתקופה ארוכה אך מסתיימת ביום  .(31.8.2007לפיכך ,גדות
עלולה להיתקל ,מעת לעת ,בקושי למציאת לקוחות למוצריה .יצוין ,כי קבוצת רוקט רוכשת כ50% -
מתפוקת הפרוקטוזה השנתית של גדות .ההסכם עם רוקט המחייב אותה לרכוש כמות שנתית נתונה
יסתיים ביום  .31.8.2007אי-מציאת לקוחות למוצרי גדות לרבות לכמויות הפרוקטוזה הנמכרות כיום
לקבוצת רוקט תקטין את הכנסות גדות ואת רווחיותה.

סיכוני
מקרו

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי גדות
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
• שינויים בריבית הליבור.
• שינויים בשערי החליפין
של מטבעות זרים
• עליה במדד המחירים
לצרכן
• עליה במחירי האנרגיה

סיכונים
ענפיים

• שינויים במשטר הסוכר
באירופה.
• שינויים במחיר הסוכר
הבינלאומי

• תנודות מחירים בשוק
חומצת הלימון ומלחיה.
• קושי במציאת לקוחות
למוצרי גדות ,בין היתר,
בעקבות סיום ההסכם עם
קבוצת רוקט

סיכונים
מיוחדים
לגדות

• הליכים משפטיים
הקשורים בזיהום נחל
הקישון.

• החמרת הרגולציה בתחום
איכות הסביבה

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על עסקי גדות הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת
ההשפעה תהיה שונה.
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.14

תחום הביטוח והפיננסים בישראל

14.1

רכישת ההחזקות בתחום הביטוח בישראל
1

בשנת  2005רכשה קבוצת דלק החזקות בשתי חברות ביטוח ישראליות – הפניקס ומנורה .בשנת 2006
הגדילה הקבוצה החזקותיה בפניקס והפכה בעלת שליטה בה .בשנת  2007מכרה הקבוצה את מרבית
החזקותיה במנורה .להלן פרטים אודות רכישות אלו והחזקות הקבוצה בחברות ביטוח בישראל:
14.1.1

הפניקס  -ביום  4בדצמבר  2005הושלמה עסקה לרכישה של כ  25.01% -ממניות הפניקס שהוחזקו בידי
קבוצת שלמה אליהו על-ידי דלק השקעות בתמורה לסך של כ 720 -מיליוני  .₪במסגרת העסקה ניתנה
לדלק השקעות אופציית  CALLעל פיה זכאית דלק השקעות לרכוש כ 8.04% -נוספים ממניות הפניקס
בתמורה לסך של כ 222 -מיליוני ) ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית שנתית בשיעור של  5%בכפוף
להתאמות( .אופציית ה CALL -מומשה ביום  7ביוני  2006והחזקותיה של דלק השקעות בפניקס עלו
כתוצאה מכך לכ 33.04% -בהון וכ 31.33% -בזכויות הצבעה.
ביום  26באוגוסט  2006התקשרה דלק קפיטל עם קבוצת מאיר )מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ
ומאיר החזקות )הפניקס( בע"מ( )להלן" :המוכרות"( ,שהיתה בעלת השליטה בפניקס ,בעסקה לרכישת
 28.5%ממניות הפניקס ,תמורת סך של כ 214 -מליוני דולר )כ 940 -מליוני  .(₪לאחר קבלת האישורים
הנדרשים ,הושלמה העסקה ביום  17בנובמבר  2006וקבוצת דלק הפכה בעלת השליטה בפניקס .נכון
למועד זה ,ולאחר ביצוע הקצאה פרטית של מניות הפניקס למשקיעים מוסדיים ,מחזיקה קבוצת דלק
בכ 55.5% -ממניות הפניקס וכ 53.4% -מזכויות ההצבעה בה .בהסכם הרכישה נקבע כי כל עוד תחזקנה
המוכרות מניות בפניקס המקנות  20%או יותר מזכויות ההון ומזכויות ההצבעה בחברה )להלן:
"החזקה א"( ,או פחות מ ,20% -אך לא פחות מ) 10% -להלן" :החזקה ב"( תעשינה דלק קפיטל ודלק
השקעות שימוש באמצעי השליטה שלהן על מנת לגרום לכך שבדירקטוריון החברה יכהנו שני
דירקטורים במקרה של החזקה א' ,או דירקטור אחד במקרה של החזקה ב' ,אשר יומלצו על ידי
המוכרות ,ויהיו מקובלים על דלק קפיטל ודלק השקעות.

14.1.2

מנורה  -ביום  13במרץ  2005רכשה דלק השקעות  9.99%מההון המונפק של מנורה בהקצאה פרטית
בתמורה לסך של  44מליון דולר .בנוסף קיבלה דלק השקעות אופציה הניתנת למימוש לרכוש בהקצאה
פרטית עד  5%נוספים מהון המניות המונפק של מנורה ,אשר מומשה ביום  2באפריל  2006בתמורה לסך
של כ 23.3-מיליוני דולר ,ששולמו ביום  9באפריל  .2006כן חתמה דלק השקעות על הסכם עם בעלי
השליטה במנורה שכלל הוראות שונות בעניין מכירת מניות והגנת זכויות המיעוט של דלק השקעות.
במסגרת האישור שנתן הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת השליטה בפניקס ,הותנתה הסכמתו
בכך שעד ליום  13במאי  2008תמכור דלק השקעות חלק מהחזקותיה במנורה ,לצד שלישי בלתי קשור
שיאושר על ידי הממונה ,באופן שדלק השקעות לא תחזיק  5%או יותר מהון המניות של מנורה ,לא
תהיה לה כל זכות למנות נושא משרה במנורה וכן לא תהיה לה זכות לקבלת טובת הנאה ממנורה למעט
הזכות לדיבידנד .לאור האמור מכרה דלק השקעות בחודש ינואר  2007כ 8% -ממניות מנורה בתמורה
לסך כולל של כ 251 -מיליון  ₪והעניקה אופציה לרכישת כ ,4.4%-אשר מומשה בתמורה לסך של כ140 -
מיליון  ₪בחודש פברואר  .2007נכון למועד זה מחזיקה דלק השקעות בכ 2.2% -ממניות מנורה.
הרווחים המצטברים )לפני מס( בגין מכירת ההחזקות במנורה הסתכמו בסך של כ 142 -מיליון .₪

1

בחלק זה "הפניקס" היא הפניקס אחזקות בע"מ וכל החברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים.
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תיאור תחום הביטוח שלהלן יתייחס לפעילותה של הפניקס ,המאוחדת בדוחות דלק השקעות .לפרטים
נוספים בעניין ההשקעה בחברת מנורה ,המוצגת בדוחות דלק השקעות על בסיס עלות ,ראו סעיף 14.21
להלן.
14.2

מידע כללי על תחום הפעילות

14.2.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
הפניקס התאגדה בשנת  1949כחברה פרטית והפכה לחברה ציבורית בשנת  .1978נכון למועד זה נסחרת
מניית פניקס  1ברשימות מדד ת"א ,75 -ת"א 100-ומדד פיננסים .15-הפניקס עוסקת בכל תחומי
הביטוח :ביטוח כללי על מרבית ענפיו ,לרבות ביטוחי מחלות ואישפוז ,וביטוח חיים לסוגיו השונים
המקובלים במשק הביטוח בישראל ,לרבות ביטוח סיעודי וביטוח פנסיוני .בנוסף לפעילות הביטוח
עוסקת הפניקס באמצעות חברת "הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ" )להלן" :הפניקס השקעות"(

1

בהשקעות במקרקעין ,יצירות אמנות ,השקעות הון סיכון והשקעות אחרות.
פיצול אנכי של עסקי הפניקס :ביום  10באפריל  2006הושלם שינוי מבני לפיו עסקי הביטוח של הפניקס
פוצלו בדרך של פיצול אנכי לתוך חברת הבת "הפניקס חברה לביטוח בע"מ") 2להלן" :הפניקס ביטוח"(
על פי סעיף 105ט לפקודת מס הכנסה ,וההחזקות של הפניקס בחברות העוסקות בהשקעות הועברו
לחברה הבת הפניקס השקעות על פי סעיף 104א לפקודת מס הכנסה ,כך שעם השלמת השינוי המבני יש
לפניקס זרוע המרכזת את עסקי הביטוח וזרוע המרכזת את פעילויות ההשקעה.
רכישת אקסלנס :ביום  5בינואר  2006התקשרו הפניקס השקעות ובעלי השליטה באקסלנס השקעות
בע"מ )להלן" :אקסלנס" ו"בעלי השליטה"( בהסכם לפיו ימכרו בעלי השליטה חלק מהחזקותיהם
באקסלנס )בשלב ראשון כ (16% -לפניקס השקעות לפי שווי בסיסי של  775מיליון  ₪ובהתאם
לעקרונות הבאים:
א.

מיד עם השלמת העסקה יהיו בעלי השליטה והפניקס השקעות בעלי שליטה משותפת באקסלנס.

ב.

לבעלי השליטה ניתנה אופציית  PUTלתקופה של כשנה )החל ממועד הסגירה( למכירת מלוא
אחזקותיהם באקסלנס ,בשווי החברה הבסיסי הזה .החל מיום  1.1.2009ועד ליום  31.1.2010תהיה
לפניקס השקעות אופציית  CALLוהחל מיום  1.2.09ועד ליום  31.12.2010תהיה לבעלי השליטה
אופציית  PUTלמכירת מלוא אחזקותיהם באקסלנס לפי נוסחאות מחיר מוסכמות מראש הנגזרות
מהביצועים העתידיים של אקסלנס .האופציה הראשונה בוטלה בתיקון להסכם מיום  20ביוני ,2006
במסגרתו עודכנו גם נוסחאות המחיר של אופציות ה CALL -וה.PUT -
ביום  7בפברואר  2006נחתם הסכם בין הפניקס השקעות ובין בנק מזרחי טפחות בע"מ לרכישת כל
החזקותיו באקסלנס המהוות כ 25% -מהון המניות של אקסלנס בתמורה לסכום של כ 197 -מיליון ₪
)לפי אותו שווי חברה בו בוצעה העסקה עם בעלי השליטה באקסלנס(.
לאחר קבלת האישורים הדרושים ,הושלמו שתי העסקאות ביום  9באפריל  .2006נכון למועד הדוח
מחזיקה הפניקס כ 40% -מהון המניות של אקסלנס .לפרטים נוספים בדבר פעילות אקסלנס ראו סעיף
 14.13להלן.
הפניקס פועלת בענפי ביטוח שונים:

1
2

שמה הקודם של החברה היה "עטרה חברה להשקעות בע"מ" והוחלף בחודש אפריל .2006
שמה הקודם של החברה היה "הדר חברה לביטוח בע"מ" והוחלף בחודש אפריל .2006
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א.

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך – ביטוח חיים מקנה כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים מסיכונים
שונים במהלך חיי הפרט .הביטוח יכול לכלול גם מרכיב חסכון לטווח ארוך .בנוסף מנהלת הפניקס
קרנות פנסיה וקופות גמל.

ב.

ביטוח רכב חובה – מתן כיסוי ביטוחי לנזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב .הכיסוי נדרש על פי דין.

ג.

ביטוח רכב רכוש – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש וביטוח נזק עצמי לרכב.

ד.

ביטוח כללי אחר – ביטוח בענפי הרכוש ,החבויות וענפי ביטוח כללי אחרים.

ה.

ביטוחי מחלות ואשפוז – ביטוחי מחלות ואשפוז לפרטים וקולוקטיבים וביטוחי שיניים.
להלן ריכוז נתונים כספיים על ענפי הביטוח של הפניקס )באלפי :(₪
רווח מתחום פעילות ביטוח חיים
וחיסכון לטווח ארוך
רווח )הפסד( מתחום פעילות רכב
חובה
רווח )הפסד( מתחום פעילות רכב
רכוש
רווח )הפסד( מתחום פעילות
ביטוחי מחלות ואשפוז
רווח מתחום פעילות ביטוח כללי
אחר
סה"כ רווח מתחומי הפעילות
התאמות:
הכנסות )הפסדים( מהשקעות
ואחרות שלא נכללו בדוחות
עסקי ביטוח ,נטו
הוצאות ריבית על התחייבויות
לזמן ארוך
הכנסות )הוצאות( נטו מסוכנויות
ביטוח ומחברות אחרות
הוצאות הנהלה וכלליות שלא
נזקפו לדוחות עסקי ביטוח
הוצאות הפחתת הפרש מקורי
רווח לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה
חלק הפניקס בתוצאות חברות
כלולות
חלקם של בעלי מניות חיצוניים
בתוצאות נטו
רווח נקי

14.2.2

2006
365,974

2005
403,857

2004
366,040

51,174

)(10,111

35,302

38,906

480

)(24,273

69,364

40,584

)(81,991

30,698

22,028

52,342

556,116

453,838

347,420

66,565

71,541

24,544

)(38,877

)(43,130

)(24,481

26,726

1,614

)(8,370

)(36,536

)(39,516

)(26,232

)(6,622
567,372
)(206,417
23,682

)(11,961
432,386
)(181,850
54,369

)(11,961
300,920
)(134,351
10,062

)(2,806

)(766

)(225

381,831

304,139

176,406

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים
תחום הביטוח והחסכון לטווח ארוך כפוף לרגולציה מקיפה מכוח דין ולפיקוח על-ידי הממונה על שוק
ההון והמפקח על הביטוח )להלן" :המפקח"( .הרגולציה הענפה מהווה גורם משפיע ביותר על הפעילות
ובשנים האחרונות היא גדלה משמעותית ושינתה את פני הפעילות והתחרות בתחום ביטוח החיים
והחסכון לטווח ארוך .לפירוט בעניין רגולציה על תחום הביטוח בכלל ראו סעיף  14.16להלן; לפירוט
בעניין רגולציה על תחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך ראו סעיף )14.3.1ב( להלן; לפירוט בעניין
רגולציה על תחום הפיננסים )אקסלנס( ראו סעיף )14.3.6ג( להלן.
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מגבלות על חלוקת דיבידנדים:
על פי היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בפניקס שניתן לקבוצת דלק )דלק השקעות ודלק קפיטל(
ביום  16בנובמבר  ,2006לא יחולקו יותר מ 50%-מהרווחים השנתיים של הפניקס כדיבידנד למשך 3
שנים ממועד ההיתר .מגבלה זו תחול כל עוד ההון העצמי של הפניקס ביטוח נמוך מ 120% -מההון
העצמי הנדרש על פי תקנות ההון המינימלי כהגדרתן בסעיף  14.16.2להלן.
יצוין ,כי בחודש ינואר  2007החליט דירקטוריון הפניקס לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור שלא
יפחת מ 25% -מהרווח הנקי של הפניקס הניתן לחלוקה בכל שנה .מדיניות החלוקה כפופה לקיום
התנאים הקבועים בחוק החברות ,למגבלה בהיתר השליטה כאמור לעיל ,ולכך שלא יהיה בחלוקה כדי
לפגוע בעסקיה ו/או בפעילותה של הפניקס 1.במסגרת מדיניות הדיבידנד לא יילקח בחשבון מרכיב
הרווח שנבע מהעברת העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל להון העצמי שכנגדו תתווסף דרישת הון
בפניקס ביטוח.
14.2.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
השינויים המהותיים ביותר בעסקי הביטוח התרחשו בענף ביטוח החיים והחסכון ארוך הטווח ,בין
היתר כתוצאה מחקיקת בכר שאושרה בשנת  .2005לפרטים ראו סעיף  14.2.1להלן.
רווחי הפניקס מעסקי ביטוח בשנת  2006הסתכמו בכ 564 -מיליון  ₪בהשוואה לכ 457 -מיליון  ₪ו346 -
מיליון  ₪בשנים  2005ו ,2004 -בהתאמה .העלייה ברווח הנקי בשנת  2006נבעה בעיקר מעלייה ברווחי
תחום פעילות ביטוח כללי )בעיקר ענפי רכב( ומעלייה ברווחי תחום מחלות ואשפוז .עיקר הגידול ברווח
מעסקי ביטוח בשנת  2005נבע מענף הבריאות בו עברה הפניקס מהפסד גדול בשנת ) 2004כ 82 -מיליון
 (₪לרווח בשנת ) 2005כ 41 -מיליון  .(₪בנוסף ,רווחי הפניקס בענף ביטוח החיים עלו בשנת 2005
בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  2004בעיקר עקב עלייה בהכנסות מהשקעות .הרווח הנקי בשנת
 2005כלל רווח ממכירת פעילות שגריר שרותי גרירה בע"מ בסך של כ 45 -מיליון .₪

14.2.4

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות
בחודש יולי  2005נתקבלה חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר :החוק להגברת התחרות ולצמצום
הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון הישראלי )תיקוני חקיקה( התשס"ה) 2005-להלן" :חוק
התחרות"(; חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )קופות גמל( ,התשס"ה) 2005-להלן" :חוק הגמל"(; חוק
הפיקוח על שירותים פיננסים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( ,התשס"ה) 2005-להלן" :חוק
הייעוץ"( .חוקים אלה )להלן" :חקיקת בכר"( נועדו ליישם את המלצות ועדת בכר שעיקרן כדלקמן:

א.

שינוי מבני בשוק ההון במטרה להפריד פעילויות בעלות פוטנציאל תחרות ,ובמיוחד קביעת איסור על
בנקים להחזיק בקופת גמל ,קרן נאמנות או מבטח.

ב.

הקטנת הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון ,ביחוד בשל החזקות הבנקים הגדולים בקרנות נאמנות,
קופות גמל וחברות חיתום.

ג.

הבחנה בין יועץ לבין משווק והסדרת תפקידיהם וחובותיהם כלפי הלקוח.

ד.

ביסוס מודל מכירה חדש וחובת  ,Best Adviceקרי התאמת המוצר לצרכי הלקוח.

ה.

היתר לבנקים לייעץ ולהפיץ מוצרי חסכון פנסיוני.

ו.

עיגון זכותו הבלעדית של העובד לבחור בקופת גמל או בתכנית פנסיונית.

1

ביום  9בנובמבר  2005החליט דירקטוריון הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך  250מיליון  .₪החלוקה אושרה על-ידי אסיפת בעלי
המניות ,ובוצעה בפועל ב 11 -בינואר  .2006ביום  20במרס  2007החליט דירקטוריון הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך  150מיליון .₪
חלוקת הדיבידנד כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של הפניקס.
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לפירוט נוסף בדבר חקיקת בכר ראו סעיף  14.6.3להלן.
החוקים נכנסו לתוקף במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2005והמחצית הראשונה של שנת  ,2006וגרמו
להתפתחויות מהותיות במספר מישורים:
א.

הבנקים מכרו את מרבית קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותם .רוב קופות הגמל נרכשו על ידי
קבוצות הביטוח השונות :כלל רכשה את קופות דיסקונט ,הראל רכשה את הקופות הגדולות של לאומי,
מגדל רכשה את קה"ל ,ואקסלנס רכשה את קופות מזרחי .שחקנית נוספת שהצטרפה לענף היא קרן
מרקסטון שהקימה את בית ההשקעות פריזמה המנהל סך נכסים של  51מיליארד .₪

ב.

לצד הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים ,אפשרה חקיקת בכר לבנקים להיכנס לתחום
ייעוץ והפצת מוצרים פנסיונים .רוב הבנקים מצויים כיום לקראת סיום היערכותם להפצת מוצרים
אלו ,וצפויים להתחיל בהפצה במהלך שנת .2007

ג.

הגופים המוסדיים פיתחו מערכות תומכות מודל  ,Best Adviceבשיתוף עם הבנקים ,והכשירו עובדיהם
לעמוד בדרישות הרישוי לשיווק פנסיוני.

ד.

גברה מודעות הציבור לנושא תשואות המוצרים הפיננסיים ,בין היתר בשל הטיפול התקשורתי בנושא
תוך ציטוט תשואות חודשיות ושנתיות ,ובשל כניסת מערכת הפנסיה-נט של משרד האוצר שהגדילה את
נגישות המידע לציבור.

ה.

כניסת גופים זרים לתחום החסכון לטווח ארוך בישראל :קרן מרקסטון רכשה קרנות נאמנות וקופות
גמל; קרן יורק רכשה את בית ההשקעות פסגות-אופק וקרנות הנאמנות של בנק לאומי; חברת
סמרפונה )סינגפור( מחזיקה  20.2%ממניות חברת הראל ,ופעילות השירותים הפיננסים של מגדל
מוחזקת ב 50% -על-ידי בר סטרנס .במקביל החלו חברות ביטוח ישראליות לבצע רכישות בחו"ל:
הראל רכשה חברה יוונית ,כלל רכשה חברת ביטוח בארה"ב ,וקבוצת דלק רכשה את חברת הביטוח
רפבליק בארה"ב.
לאור ההתפתחויות האמורות גברה התחרות והתחלופה בין מוצרי הביטוח ,הפנסיה והגמל ,כך שכיום
יש לראות את ענף ביטוח החיים במסגרת התחום הרחב יותר של חסכון לטווח ארוך.

14.2.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
גורמי ההצלחה הקריטיים הינם :מענה לטעמים משתנים של הציבור -התאמת מוצרים קיימים ופיתוח
מוצרים ומסלולים חדשים בתחום הביטוח ,הגמל והפנסיה; תמיכה במערך השיווק הקיים ופיתוח
מערכי שיווק נוספים; שירות איכותי לאורך זמן ,המבטיח שיעור שימור גבוה של מוצרים ונאמנות
לקוח; תשואות גבוהות ,לאור עליית מודעות הציבור לחשיבות התשואה לגבי סכום החסכון אשר
יתקבל מהפוליסה ,הקופה והקרן; הטבות מס לחסכון המשפיעות על היקף ואופני החסכון של הציבור
לגיל פרישה; יעילות תפעולית; פיתוח מערכות מידע מיכון תומכות; איכות החיתום והרמה המקצועית
של העובדים; שימור תיק הלקוחות הקיים; והשגת נתח שוק גדול המאפשר מתן מענה לצרכי לקוחות
ופעילות בצינורות הפצה תוך שמירה על רווחיות גבוהה יותר.

14.2.6

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
חסמי הכניסה העיקריים הם רישוי החברה על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(,
דרישות הון עצמי ,הקמת מערכות מידע תומכות ,מערך מכירות ושירות ,ביסוס יכולות השקעה ,יצירת
קשרי עבודה עם מבטחי משנה ,ועמידה בדרישות רגולציה שונות .בעקבות חקיקת בכר נוצרה דרישה
לרישוי עובדים העוסקים בתחומים מסוימים ,המהווה חסם כניסה בהיבט ההון האנושי .חסמי היציאה
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העיקריים הם התחייבויות ארוכות טווח כלפי מבוטחים ומשך הזמן הארוך הנדרש בחלק מהענפים
לסילוק תביעות עבר ).(Run Off
14.2.7

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
התחליפים למוצרי הביטוח של הפניקס הם בעיקר מוצרים דומים של חברות ביטוח אחרות .בתחום
החסכון לטווח ארוך מצויים גם מתחרים אחרים המחזיקים בקרנות פנסיה וקופות גמל ,וישנן כמובן
אפשרויות השקעה וחסכון אחרות לטווח הארוך המהוות תחליפים לביטוח חיים ,פנסיה וגמל.

14.2.8

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
בתחום הביטוח פעילות חמש חברות ביטוח עיקריות )כלל ,מגדל ,הראל ,מנורה והפניקס( .בתחום
החסכון לטווח ארוך פעילות חברות הביטוח המחזיקות קרנות פנסיה וקופות גמל וכן גופים נוספים .על
סמך פרסומי איגוד חברות הביטוח בישראל ,על בסיס נתוני ספטמבר של השנים  2005 ,2004ו,2006 -
היוותה הפניקס כ 12.1% ,12.7% -ו 11.9% -משוק הביטוח הכללי בישראל וכ 15.6% ,16% -ו15.4% -
בביטוח חיים .ראו להלן פירוט של מבנה התחרות בתיאור הענפים השונים.

14.3

מוצרים ושירותים
מידע כספי לגבי ענפי הביטוח )הנתונים במיליוני :(₪
2004
2,320

רכב חובה
2004 2005 2006
413
330
302

רכב רכוש
2004 2005 2006
740
636
631

כללי אחר
2004 2005 2006
739
763
784

מחלות ואשפוז
2004 2005 2006
267
374
428

2,469

2,295

2,187

290

322

404

631

636

740

452

441

410

358

309

202

373

404

364

51

)(10

35

38

0.4

)(24

487

22

52

69

40

)(81

1,319

1,221

1,176

309

455

402

429

495

589

486

567

452

235

223

154

תביעות
בשייר

1,226

1,127

1,066

294

394

388

430

495

581

303

308

259

202

185

123

סך
ההתחייבויות
הביטוחיות
ברוטו

21,088

18,975

16,657

1,805

1,907

1,784

432

433

472

304.2

1,875

1,788

284

237

157

דמי ביטוח
ברוטו
דמי הביטוח
בניכוי ביטוח
משנה
)בשייר(
רווח לפני
מסים
תביעות
ברוטו

ביטוח חיים
2005
2006
2,403
2,534

1

14.3.1

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך

א.

כללי :הפניקס עוסקת בכל תחומי ביטוח החיים .ביטוח חיים נותן כיסוי לאירועים ביטוחיים הנובעים
מסיכונים שונים ,כגון :סיכוני תאונה ,מחלה ונכות )להלן" :ריסק"( ,ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה
לזמן ארוך .במסגרת תכניות הביטוח ישנם מסלולים המשלבים בתוכם מרכיב של צבירה כספית )להלן:
"חיסכון"( .למבוטח יש אפשרות לבחור את התמהיל המתאים לו בין מרכיב הריסק למרכיב החיסכון,
בהתאם לצרכיו .במסגרת מרכיב החיסכון מוצעים שני מסלולים למשיכת הכספים ,אשר למבוטח
קיימת האפשרות לבחור באחד מהם או בשילוב של שניהם .במסלול הוני ,באפשרות המבוטח למשוך
כספי תגמולים במשיכה חד פעמית .במסלול קצבה ,המבוטח רשאי למשוך את כספי התגמולים בגיל
פרישה ,בדרך של תשלום קיצבה חודשית.

1

הנתונים הכספיים בעמודה זו אינם כוללים פרטים בדבר ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל ,המוצגים בטבלה הבאה.
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הפעילות בענף ביטוח חיים כוללת שילוב של מכירת פוליסות חדשות ומתן שירות למבוטחים בפוליסות
קיימות שנמכרו ממועד תחילת פעילות הפניקס ועד היום.
ענף ביטוח החיים עבר שינויים משמעותיים ביותר החל משנת  2000במספר היבטים כגון סוגי התכניות
המופעלות בו ,כללי המיסוי החלים על תכניות הביטוח ,ודרכי ההשקעה של כספי המבוטחים .שנת 2005
אופיינה בשינויים רגולטורים רבים ,ובהם אישור חקיקת בכר בכנסת באוגוסט  ,2005שהביאה לשינוי
מבני מקיף בשוק ההון בכלל ובענף החיסכון ארוך הטווח בפרט.
בתחום ביטוח חיים ,משווקת הפניקס ביטוחי פרט ,ביטוחי מנהלים וביטוחים קבוצתיים ,ומציעה מגוון
תכניות ביטוח ,המאושרות על ידי המפקח מדי שנה .כמו-כן ,משווקת הפניקס תכניות ביטוח "מחלות
קטלניות"" ,אובדן כושר עבודה" ו"ביטוח סיעודי" וכיסויים נוספים המקובלים בענף.
בנוסף עוסקת הפניקס בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בהיקף שולי לעת עתה .לפרטים ראו סעיף
)14.2.1י( להלן.
ב.

רגולציה:
תחום חסכון ארוך טווח פועל תחת שתי מסגרות חוקיות עיקריות:
המסגרת הראשונה כוללת את חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,התשמ"א ,1981-תקנות ,צווים וחוזרי המפקח ,שהוצאו מכוח חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים )ביטוח( וכן את חוק התחרות .הרגולציה האמורה מסדירה סוגיות מהותיות בפעילות הפניקס
בתחום כריתת חוזה ביטוח ,חובות הצדדים לחוזה ביטוח ,דרכי הפעולה של המבטח ושל סוכן הביטוח,
כללי השקעה ,הכרה בהוצאות ,תנאים בתכניות ביטוח ,גילוי נאות למבוטח ועוד.
המסגרת השניה כוללת את פקודת מס הכנסה ובעיקר את תקנות מס הכנסה )תנאים לאישור ולניהול
קופות גמל( ,התשכ"ד ) 1964להלן" :תקנות קופות גמל"( .תקנות קופת גמל מקנות מעמד מיוחד
לקופות גמל ,לרבות קופות ביטוח ,לעניין זיכויים וניכויים ממס ופטורים ממס רווחי הון ,במטרה לעודד
את הציבור לחסוך לגיל פרישה באמצעות קופות גמל וקופות ביטוח .תכניות ביטוח חיים הכוללות
מרכיב חסכון ומוכרות כקופות ביטוח )ידועות כפוליסות מנהלים וכפוליסות תגמולים לעצמאים(,
נהנות גם הן מן המעמד המיוחד המוקנה לקופות גמל בפקודת מס הכנסה ובתקנות קופות גמל .פקודת
מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחה ,קובעות בעיקרן כללים לגבי תכניות ביטוח המשווקות על ידי
הפניקס והוראות מס לגביהן.
בשנת  2006החלו לבוא לידי ביטוי ההשלכות הנובעות מתיקוני החקיקה בעקבות ועדת בכר .אגף שוק
ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר פרסם חוזרים והנחיות לגופים המוסדיים ,לרבות חברות הביטוח,
קרנות הפנסיה וקופות הגמל ,המגדירים כללי ניהול ודיווח אחידים ,במטרה להגביר את שקיפות
תוצאות פעילות הגופים המוסדיים והפיקוח עליהם בכל הקשור בנכסי המבוטחים ו/או המשקיעים .כן
פורסמו בחודש ינואר  2003טיוטת 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 לאפשר לצרכן לנייד את החסכון הפנסיוני בין הגופים המנהלים
חסכון פנסיוני ובכך להביא להגברת התחרות ולשכלול השוק .לא ברור אם טיוטת התקנות תתקבל כפי
שהיא ולא ניתן להעריך את התנהגות המבוטחים בעקבות פרסום התקנות ,כך שבשלב זה הפניקס אינה
יכולה לחזות את השלכותיהן.

ג.

שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות :הרווחיות בענף ביטוח חיים מושפעת מאוד מתוצאות ההשקעה
בשוק ההון .במהלך שנת  2005הושגו תשואות גבוהות יחסית בשוק ההון והרווחיות הענפית הכוללת
עלתה .בשנת  2006חלה ירידה בתשואות בשוק ההון באמצע השנה כתוצאה מהמלחמה בצפון ,והשפיעה
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מאוד על ההכנסות מהשקעות ,אם כי השנה הסתיימה בעליות בשוק ההון אשר איזנו את הירידות.
בשנים  2005ו 2006 -עלה סך הפרמיות מביטוח חיים בשיעור של  3.6%ו ,5.5% -בהתאמה .הרווח
מעסקי ביטוח חיים עלה בשיעור של  10.1%בשנת  2005וירד בשיעור של  7.6%בשנת .2006
ד.

תחרות :התחרות בתחום ביטוח החיים מתבטאת בעיקר בגובה דמי הניהול המשולמים על ידי
המבוטח ,מחירי הכיסויים הביטוחיים הנרכשים על ידו ,איכות השירות ,התשואה ותגמול ערוצי
ההפצה )בעיקר סוכנים(.
בישראל פועלות חמש קבוצות ביטוח עיקריות בענפי ביטוח החיים ,והן הפניקס ,מגדל ,כלל ,הראל
ומנורה .על פי נתוני התאחדות חברות הביטוח לתשעת החודשים הראשונים של  ,2006הפניקס נמצאת
במקום הרביעי לפי דמי ביטוח ברוטו עם נתח שוק של כ ,16% -לעומת נתח שוק של כ 15.6% -ו16.4% -
בשנים  2005ו ,2004 -בהתאמה.

ה.

ניהול ההשקעות של תחום ביטוח החיים :השקעות במסגרת ביטוח חיים נועדו לכסות את התחייבויות
חברת הביטוח על פי פוליסות הביטוח כפי שהן מוערכות על ידי אקטואר הפניקס ומגולמות בעתודות
הביטוח שלה .לגבי מרבית תוכניות ביטוח החיים ששווקו על ידי הפניקס בשנים שעד וכולל  1990נחתמו
עם ממשלת ישראל הסכמים שנתיים המכונים "הסכמי ח"ץ" המסדירים את השקעות עתודות הביטוח
באג"ח מיוחדות צמודות ונושאות ריבית המונפקות על ידי בנק ישראל .עד שנת  2001נפדו בפדיון
מוקדם חלק מאג"ח ח"ץ האמורות האלו )עד מגבלה של  50%מהעתודה( .יתרת הכספים ,לרבות כספים
שנפדו כאמור ,מושקעת בנכסים המותרים להשקעה כמפורט בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי
השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויות( ,התשס"א) ,2001-בעיקר אגרות חוב ממשלתיות
קונצרניות ,פיקדונות בבנקים המסחריים ובבנקים למשכנתאות לטווחים ארוכים וכו'( בתשואות
הכוללות מרווח סיכון נאות מעל הבטחת התשואה למבוטחים.

ו.

מוצרים עיקריים בתחום :הפניקס משווקת ביטוחי פרט ,ביטוחי מנהלים וביטוחים קבוצתיים ,ומציעה
מכלול של תכניות ביטוח ,המאושרות על ידי המפקח מדי שנה ,והמקובלות בענף זה:
ביטוח מנהלים :מקורו בהפרשות המעסיק והעובד להבטחת הזכויות הסוציאליות של העובד לפיצויים,
תגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה .בגין הפרמיות הנ"ל ניתן לרכוש חיסכון לעת הפרישה ,הוני או
קיצבתי ,ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה .קהל היעד הוא מעסיקים הרוכשים ביטוחי מנהלים
עבור עובדיהם.
ביטוח פרט :מיועד לעצמאיים ופרטיים וכולל שני סוגים:
פוליסות שחל עליהן דין של ביטוח תגמולים לעצמאיים ,דהיינו נהנות מהטבות מס; פוליסות
שההפרשה עבורן לא נהנית מהטבות מס ,מלבד זיכוי בשיעור של  25%מהפרמיה המשולמת עבור כיסוי
מוות.
תכניות ביטוח נוספות המוצעות על-ידי הפניקס הן ביטוח חיים ריסק טהור ,ביטוח אובדן כושר עבודה,
ביטוח סיעודי ,ביטוח מחלות קשות ,ועוד.

ז.

לקוחות :הפניקס פונה באמצעות סוכנים למגוון לקוחות רחב  -לקוחות קטנים ,בינוניים וגדולים,
פרטיים ,בתי עסק ,וקבוצות .בשנת  2006התפלגו הפרמיות בין לקוחות ביטוח חיים באופן הבא:
מעבידים )ביטוחי מנהלים( –  ,67%מבוטחים עצמאיים ופרטיים–  ,24%קולקטיבים–  .9%בשנת :2005
מעבידים –  ,64%מבוטחים עצמאיים ופרטיים –  28%וקולקטיבים –  .8%בשנת  :2004מעבידים –
 ,62.9%מבוטחים עצמאיים ופרטיים –  ,28.3%קולקטיבים – .8.8%

ח.

מערך הסוכנים ועמלות :פוליסות ביטוח החיים של הפניקס משווקות ברובן המכריע באמצעות סוכנים,
ומשולמות להם עמלות בשיעורים משתנים .שיעור העמלה נקבע על פי סוג המוצר ,היקף התפוקה של
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הסוכן ורווחיות תיק הביטוח של כל סוכן ובהתאם למשא ומתן עם כל סוכן .העמלות משולמות
במועדים שונים  -לעתים בפריסה על פני חיי הפוליסה ,לעתים כמקדמה בשנה הראשונה – בהתאם
לפוליסה ולסוכן .חלק מהסוכנים פועלים בלעדית עם הפניקס וחלקם משווקים גם פוליסות ביטוח של
חברות ביטוח אחרות .לחלק מהסוכנים משולמות עמלות נוספות בגין הוצאות הסוכן עבור אחזקת
משרד ,הוצאות פיקוח ,פרסים וכן עמלות שימור תיק.
החל מיום  1בינואר  2004חלו שינויים בתכניות ביטוח חיים שעיקרם על הקטנת מרכיב הפרמיה
המיועד לכיסוי הוצאות ולרווח .הקטנת מרכיב הפרמיה להוצאות כאמור לעיל הביאה לשינוי הסכמי
העמלות עם הסוכנים שעיקרו הקטנה משמעותית של העמלות המשולמות לסוכנים בשנה הראשונה
לחיי הפוליסה והארכת תקופת פריסת העמלות .כתוצאה משינויים אלו ניתן להבחין בירידה חדה
בתשלומי עמלות.
הפניקס מתקשרת עם כל סוכניה בהסכמים בהם נקבעת מערכת היחסים בינה לבין הסוכן .הסכמים
אלו כוללים ברובם גם את תפוקת היעד של הסוכן ,העמלות להן הוא זכאי ,ופרטים נוספים.
סוכני הפניקס בביטוח חיים עובדים ברובם מול צוות מפקחים ,המועסקים על ידי הפניקס ומשמשים
כמנחים בנושאי המכירות ובפתרון בעיות שוטפות.
במטרה לסייע לסוכנים בתזרים המזומנים בשנים הראשונות ,עקב השינויים בתשלום העמלות ,נוהגת
הפניקס להיענות לבקשת הסוכנים לקבלת הלוואות או מקדמות על חשבון עמלות עתידיות .בנוסף לכך
נוהגת הפניקס לתת הלוואות בסכומים שונים לסוכניה )ללא קשר להתחייבויות לתפוקה( .מתן
ההלוואות לסוכנים כפוף למגבלות שנקבעו בתקנות.
ט.

פנסיה וגמל:
כללי :הפניקס מנהלת את קרנות הפנסיה באמצעות חברת הבת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים
בע"מ )להלן" :פניקס פנסיה"( .לפניקס פנסיה רישיון לעסוק בביטוח פנסיוני .הפניקס פנסיה מנהלת
קרן פנסיה מקיפה 1בשם "הפניקס מקיפה" ,קרן פנסיה כללית 2בשם "הפניקס כללית" ואת "עמית
קופה לפנסיה וגמולים בלבד" שהיא קרן פנסיה ותיקה .בנוסף מנהלת הפניקס קופות גמל באמצעות
חברת הבת הפניקס גמל בע"מ )להלן" :הפניקס גמל"( .להלן נתונים מצרפיים על קרנות הפנסיה
וקופות הגמל של הפניקס )במיליוני :(₪
2006
הכנסות מדמי ניהול-
דמי ניהול מנכסים
דמי ניהול מדמי גמולים
החזרי דמי ניהול
רווח )הפסד( לפני מיסים
דמי גמולים שנגבו מפנסיה
סכום נכסים מנוהלים

2005
3.4
10.1
)(0.5
)(3.8
166
1,303

7.3
14.1
)(2.2
)(7.9
258
1,721

2004
1.6
5.9
1.2
106.6
850

רגולציה :ענף הפנסיה עבר בשנים האחרונות שינויים מקיפים בעקבות יישום רפורמות מבניות
במוצרים הפנסיוניים ובמבנה האחזקות החל משנת  ,2002שכללו העברה של חלק מהקרנות הותיקות
לניהול מיוחד בידי המדינה ,ומכירה של הקרנות החדשות לגופים שונים במשק ,ובעיקר לחברות ביטוח.
בשנת  2006נכנסה לתוקף חקיקת בכר ,ונמשך תהליך פתיחת השוק הפנסיוני לתחרות .כן פורסמו
1
2

קרן פנסיה מקיפה מאופיינת בזכות לקבל אג"ח מיועד בסך  30%מתיק ההשקעות ,ומוגבלת בהפקדה של עד פעמיים השכר הממוצע
במשק.
קרן כללית אינה זכאית לאג"ח מיועד ,אולם אין הגבלה על הפקדות.
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טיוטות חוזר ותקנות הכוללות הוראות שמטרתן להקל על ניוד כספי מבוטחים ועמיתים בין מוצרים
פנסיוניים.
ענף הגמל אשר אופיין בריכוזיות גבוהה עד שנת  2005ו 70% -מנכסיו נוהלו על ידי גופים בבעלות
הבנקים ,עבר שינויים מהותיים בעקבות מכירת קופות הגמל הבנקאיות .נכון ליום 50% 31.12.06
מנכסי קופות הגמל עדיין בבעלות הבנקים 18% ,בבעלות גופים פרטיים ו 9% -בבעלות חברות ביטוח.
בנוסף ,שנת  2006היתה שנת מעבר והיערכות של הבנקים להפצת מוצרי גמל ופנסיה .שינוי נוסף בשנת
 2006היה כניסתו לתוקף של תיקון תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל()תיקון מס' (3
התשכ"ד) 1964-להלן" :תיקון  ,("3היוצר העדפה להפקדה באפיק קצבתי ,להבדיל מאפיק הוני.
תחרות :שוק קרנות הפנסיה הפך תחרותי ביותר בעקבות מכירת החברות המנהלות ,שיווק רחב היקף
של מוצרים פנסיוניים ועלייה במודעות הציבור לנושא .על פי נתוני משרד האוצר לשנת  ,2006מבטחים
)בבעלות מנורה( היא בעלת נתח שוק של כ ,40% -מקפת )בבעלות מגדל( – כ 27% -ומיטבית )בבעלות
כלל( – כ .16% -שאר השחקניות בשוק הן הראל – כ ,7% -גלעד – כ ,3% -והפניקס  -כ .3.6% -שינויי
החקיקה מיצבו את קרנות הפנסיה כתחליף תחרותי לביטוח מנהלים ,בפרט לעניין ביטוח פנסיוני
קצבתי ,הואיל ודמי הניהול בקרנות הפנסיה נמוכים יותר ,עלות ביטוח נכות ושארים נמוכה יותר
וקיימת רשת בטחון להשקעות לגבי  30%מהיקף תיק הנכסים.
שיווק :מערכי השיווק של קרנות הפנסיה כולל סוכנים וערוץ שיווק ישיר .מערך השיווק של הפניקס
גמל מתבסס על סוכנים .בשני המקרים הסוכנים אינם בלעדיים .עמלות הסוכנים בענף הן אחוז מסוים
מדמי הניהול הנגבים מהלקוח הסופי .בעקבות חקיקת בכר ,המאפשרת לבנקים להפיץ מוצרי פנסיה
וגמל ,מנהלת החברה מגעים עם הבנקים ובשנת  2006נחתמו הסכמי הפצה עם שני בנקים מסחריים.
נכון למועד זה ,בנק אחד קיבל רשיון לייעוץ פנסיוני לעצמאיים בלבד ,והבנק האחר בתהליך קבלת
רשיון.
14.3.2

ביטוח רכב חובה

א.

כללי :ביטוח רכב חובה נדרש מכל בעל רכב בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי ,התש"ל ") 1970 -פקודת
ביטוח רכב מנועי"( ,והוא מכסה נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב .תכנית הביטוח תואמת את
הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,ותגמולי הביטוח הינם לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה – ") 1975הפלת"ד"(.
עד יום  31במרץ  2001היו תעריפי הביטוח בתחום רכב חובה קבועים בחוק ואחידים לכלל חברות
הביטוח ולכלל המבוטחים .החל מחודש אפריל  2001אחראי מפעיל מאגר מידע ,גוף שהוקם לפי תקנות
ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע( ,התשס"ד ,2004-על ניהול מאגר מידע וקביעת עלות
הסיכון הטהור אשר על בסיסו נקבע התעריף הבסיסי .כמפעיל מאגר המידע הוסמכה חברת
 .("ISO") .Insurance Services Offices of Israel Ltdהמפעיל מקבל מידע מכל חברות הביטוח
לצורך ביצוע תפקידיו ,וממליץ למפקח על הביטוח על תעריף מרבי ,הנקבע על-ידו.
חוזרי המפקח קובעים פרמטרים שמבטח יכול לעשות בהם שימוש לצורך קביעת התעריף ,כגון נפח
מנוע ,מין וגיל הנהג וותק נהיגה .הפניקס קובעת תעריפים בהתחשב רק בחלק מהפרמטרים )"תעריף
דיפרנציאלי"( .על פי הוראות המפקח מותר לחברות ביטוח להשתמש בנוסחאות תעריף שונות לציי רכב
וקולקטיבים.
בחודש ינואר  2007הגישו האקטוארים של  ISOהמלצה להפחתה נוספת בתעריף רכב חובה בשיעור של
 6%החל מאפריל  .2007הפניקס בוחנת את השלכות ההמלצה ,העשויה להגביר את רמת התחרות בענף
ולגרום לירידה נוספת בתעריפים.
א 199-

בתחום ביטוח רכב חובה פועלים מלבד חברות הביטוח גם אלה) :א( ה"פול" – המאגר הישראלי לביטוח
רכב ,ששותפות בו קרנית וכל חברות הביטוח הפועלות בתחום והן חולקות בהפסדיו וברווחיו על פי
חלקן היחסי בתחום .ה"פול" מספק ביטוח לבעלי רכב שאין חברת ביטוח מסחרית המוכנה לבטחם.
חלקה של קבוצת הפניקס בפול עמד בשנים  2006 ,2005ו 2007 -על כ 8.7% ,10% -ו ,8% -בהתאמה) .ב(
"קרנית"  -תאגיד שהוקם על פי דין ,לצורך תשלום פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאין באפשרותם
לתבוע פיצויים מאת הרכב הפוגע או הרכב בו נסעו .על פי הוראות צו פיצוי לנפגעי תאונות דרכים
)מימון הקרן()תיקון( ,התשס"ג ,2003 -החל מיום  1בנובמבר  2003מחויבות חברות הביטוח להעביר
לקרנית  1%מדמי הביטוח נטו בגין פוליסות ביטוח שנכנסו לתוקף ממועד זה.
ב.

רגולציה :בשנת  2006החלה עבודתה של ועדה שהוקמה על-ידי משרד המשפטים שמטרתה בין היתר
להציע תיקוני חקיקה לפלת"ד .בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת השינויים האפשריים כתוצאה
מעבודת הועדה על ענף ביטוח רכב חובה.

ג.

מאפייני ביטוח רכב חובה :מתכונת הביטוח קבועה ואחידה בין חברות הביטוח .המאפיינים הם
אחריות מוחלטת ,תקרה לפיצוי ,מועד כניסת הביטוח לפועל רק לאחר תשלום מלא של הפרמיה
ותשלום התביעות מתמשך על פני תקופה ארוכה.

ד.

לקוחות :עיקר לקוחות הפניקס הם לקוחות פרטיים עסקיים כאשר קולקטיבים המבטחים מעל 1000
רכבים מהווים כ 15.4% -מדמי הביטוח ברוטו.

ה.

תחרות :בהתאם לנתוני איגוד חברות הביטוח לתשעת החודשים הראשונים של  ,2006ירד חלקה של
הפניקס בענף רכב חובה מ 8.19% -בשנת  2005ל 7.8% -בדמי ביטוח ברוטו של הענף ,והיא במקום
השביעי אחרי כלל חברה לביטוח בע"מ ) ,(15.8%הראל חברה לביטוח בע"מ ) ,(13.9%אליהו ואיילון )
 9%כל אחת( ,ומגדל חברה לביטוח בע"מ ) .(8.4%לאחרונה מסתמנת מגמה אצל חלק מבעלי השליטה
בחברות הליסינג להקים חברות ביטוח או לרכוש שליטה בחברות ביטוח קיימות .תופעה זו עשויה
להביא לגידול בהיקף הפעילות של חברות ביטוח הקשורות לחברות ליסינג על חשבון חברות הביטוח
האחרות.

14.3.3

ביטוח רכב רכוש

א.

כללי :ביטוח רכב רכוש מבטח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב
המבוטח וכן נזק עצמי לרכב.
תחום רכב רכוש הושפע בשנים האחרונות מתחרות גוברת על המבוטחים הרווחיים ,שגרמה להורדת
מחירים בענף זה .על פי נתוני המשטרה ירדה שכיחות גניבות כלי הרכב בשנת  2006ב 5.5% -בהשוואה
לשנת  ,2005אולם ברבעון הרביעי של  2006חלה עליה בשכיחות הגניבות ומגמה זו נמשכה אף בתחילת
.2007

ב.

מאפייני ביטוח רכב רכוש :הפניקס משווקת ביטוח רכב רכוש המכסה נזק שנגרם לרכב .תנאי הביטוח
לרכב במשקל של עד  4טון מבוססים על תנאי הפוליסה התקנית אשר נקבעו בתקנות וכוללים סל של
כיסויים ביטוחיים .ניתן לרכוש פוליסות ,הכוללות על פי בחירת המבוטח ,ובהתאם לאירוע הנזק
המבוטח ,כיסוי מקיף מלא ,כיסוי מקיף ללא נזק עצמי ,כיסוי מקיף ללא גניבה וכיסוי צד ג' .הפניקס
מציעה הרחבות שונות לכיסוי כמו הוצאות הגנה משפטית בפלילים ומציעה שירותים נלווים בתשלום
כגון שירותי גרירה ,רכב חליפי למקרה תאונה או גניבה ותיקון שבר שמשות הרכב .תעריף ביטוח רכב
רכוש מצוי בפיקוח והוא מותאם מעת לעת .לפניקס מגוון ביטוחים גם לרכב מסחרי מעל  4טון ,בתנאים
המקובלים במשק ובתעריפים הנבחנים תקופתית.
א 200-

ג.

לקוחות :עיקר לקוחות הפניקס הם מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים 3.4% .מדמי הביטוח
ברוטו נובעים מקולקטיבים.

ד.

תחרות :ענף רכב רכוש מאופיין בתחרותיות רבה .הפניקס מתמודדת עם התחרות על ידי הפחתת
הפרמיה למבוטחים רווחיים ולסוכנים בעלי התוצאות הטובות בתחום זה והגדלת הפרמיה למבוטחים
צעירים ולמבוטחים שתבעו בשנה האחרונה .בשנים האחרונות נמשכת מגמה של חברות גדולות לשכור
או לנהל את רכביהן באמצעות חברות ליסינג .חברות ליסינג נוהגות שלא לבטח את ציי הרכב שלהן,
ולתופעה זו השפעה של קיטון מסוים בביקוש לביטוח רכב רכוש .על פי נתוני איגוד חברות הביטוח
לתשעת החודשים הראשונים של  2006חלה ירידה בנתח השוק של חברות הביטוח הגדולות בתחום
ועלייה של חברות הביטוח הבינוניות .הפניקס נמצאת במקום השלישי בדמי ביטוח ברוטו עם כ12.1% -
)לעומת  12.31%בשנת  ,(2005אחרי הראל חברה לביטוח בע"מ ) (15%וכלל חברה לביטוח בע"מ ).(14%

14.3.4

ביטוח כללי אחר

א.

כללי :ביטוחים אלה כוללים ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבויות וביטוחים אחרים .הפניקס מוכרת בדרך כלל
למבוטחים בתחום חבילת ביטוח הכוללת כיסויים לרכוש ולחבויות.
ביטוח רכוש :ביטוחי רכוש מיועדים להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו .הסיכונים העיקריים
המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אש ,התפוצצות ,פריצה ,רעידת אדמה ונזקי טבע .ביטוחי הרכוש
כוללים לעתים כיסוי לנזק תוצאתי )אובדן רווחים( עקב הנזק הפיזי לרכוש .ביטוחי רכוש מהווים נדבך
חשוב בביטוחי דירות ,ביטוחי בתי עסק ,ביטוחים הנדסיים ,מטענים בהובלה )ימית ,יבשתית ,אווירית
וכו'( .במרבית המקרים מונפקות פוליסות ביטוחי הרכוש לפרק זמן של שנה .כמו כן ,במרבית המקרים,
תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.
ביטוחי חבויות :ביטוחי חבויות מיועדים לכסות חבות על פי דין של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום
לצד שלישי כלשהו .סוגי הביטוח העיקריים הם ביטוח אחריות כלפי צד ג' ,ביטוח אחריות מעבידים
וביטוחי חבויות אחרים כגון אחריות מקצועית ,חבות המוצר ואחריות דירקטורים ונושאי משרה.
הפוליסות בביטוחי חבויות מונפקות בדרך כלל לפרק זמן של שנה .עם זאת ,קצב התנהלות התביעות
בענף ארוך יותר ועשוי להימשך מספר שנים .בחלק מביטוחי החבויות הכיסוי הוא על בסיס אירוע,
דהיינו ניתן לאירועים אשר קרו במהלך תקופת הביטוח והגשת התביעה יכולה להיות לאחר תום
תקופת הביטוח בכפוף להתיישנות .בחלק אחר של ביטוחי חבויות ,הכיסוי הוא בדרך כלל על בסיס
המועד של הגשת התביעה ,דהיינו כיסוי ניתן רק לתביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח גם אם
העילה נוצרה קודם לה.
ענפים אחרים :על ענפים אלו נמנים ביטוח תאונות אישיות או ביטוח סיכונים אחרים כגון ביטוחי
עבודות קבלניות ,ביטוחי מופעים וכספים בהעברה ובכספת ,ועוד.
תחום הביטוח הכללי נתון לתנודתיות ברווחיות הנובעת בין היתר מתחרות ,קיבולת מבטחי משנה
ותנאי ביטוח המשנה וכן מתנודות בשוק ההון.

ב.

לקוחות :עיקר לקוחות הפניקס הם מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים 5.7% .מדמי הביטוח
ברוטו נובעים מקולקטיבים ומפעלים גדולים.

א 201-

ג.

נתונים כספיים של מוצרי ביטוח כללי אחר ,בפילוח לענפים )במליוני :(₪
מוצרי ביטוח רכוש אחרים –
דמי ביטוח ברוטו
דמי הביטוח בניכוי ב.
משנה )בשייר(
תביעות ברוטו
תביעות בשייר

2006
492
229

2005
469
218

2004
471
209

247
122

373
115

212
122

מוצרי ביטוחי חבויות -
דמי ביטוח ברוטו
דמי הביטוח בניכוי ב.
משנה )בשייר(
תביעות ברוטו
תביעות בשייר

2006
233
185

2005
241
198

2004
226
180

198
170

157
180

219
117

ענפים אחרים -
דמי ביטוח ברוטו
דמי הביטוח בניכוי ב.
משנה )בשייר(
תביעות ברוטו
תביעות בשייר

ד.

2006
58
38

2005
52
24

2004
41
20

41
11

37
13

21
20

תחרות :מרבית חברות הביטוח פועלות בתחום ענפי הביטוח הכללי וחלקן אף משווקות פוליסות באופן
ישיר ללקוחות פרטיים .על פי נתוני איגוד חברות הביטוח לתשעת החודשים הראשונים של ,2006
הפניקס נמצאת בתחום זה במקום השלישי בדמי ביטוח ברוטו עם ) 13.8%לעומת  12.05%בשנת ,(2005
אחרי הראל חברה לביטוח בע"מ ) ,(26.9%כלל חברה לביטוח בע"מ ) ,(22.7%ומגדל חברה לביטוח בע"מ
).(11.7%

14.3.5

ביטוחי מחלות ואשפוז

א.

כללי :שוק ביטוחי הבריאות הוא תחום מתפתח ושיעור רוכשי ביטוח הבריאות הפרטי מקרב הציבור
גדל בהתמדה .הפניקס משווקת פוליסות בריאות ,סיעוד וביטוחי שיניים .פעילות הפניקס מתרכזת
בביטוחי פרט ובביטוחים קבוצתיים במגזר הפרטי .כן מבטחת הפניקס בביטוח סיעודי את חברי אחת
מקופות החולים" .קו הבריאות" הוא שם המותג תחתיו משווקת הפניקס ביטוחי בריאות והיא מפעילה
מרכז שירות בשם זה להפעלת התוכניות לביטוח בריאות.
תחום ביטוחי הבריאות מושפע מחקיקה ,חקיקת משנה ,הוראות המפקח ומשרד הבריאות והכרעות
עקרוניות של המפקח בתלונות המוגשות למשרדו.
בשנים האחרונות מפרסם המפקח חוזרים שמטרתם הגדלת השקיפות באופן מכירת פוליסות בריאות,
וסטנדרטיזציה בתנאי הפוליסות של כלל חברות הביטוח .חוזרים אלו קובעים תנאים מינימליים בנוסח
פוליסות פרט ופוליסות קבוצתיות בהם חייבות חברות הביטוח לעמוד.

א 202-

בסמכות המפקח לברר ולהכריע בתלונות המוגשות למשרדו ולתת למתלונן סעדים אופרטיביים
המחייבים את חברת הביטוח שהוגשה נגדה התלונה .במקרה שההחלטה ניתנת בדרך של הכרעה
עקרונית ,היא מחייבת את כלל חברות הביטוח.
שנת  2004אופיינה במספר שינויים מהותיים בתחום ביטוח הבריאות בעיקר באמצעות חקיקת משנה
של המפקח ,אשר קבעה כיצד יש להתייחס בפוליסות ביטוח בריאות למצב רפואי קיים ולהמשכיות
בפוליסות סיעוד .חקיקת המשנה השפיעה באופן משמעותי על שוק ביטוח הבריאות בכך שחייבה את
חברות הביטוח להעריך סיכוני חיתום קודם לכניסת המבוטח לביטוח ,ולא לבצע חיתום רטרואקטיבי
בעת תביעה .בשנים  2005ו 2006 -השתפרו תוצאותיו העסקיות של תחום ביטוחי הבריאות וזאת בעיקר
עקב שיפור והרחבת עסקים בתחום הקולקטיבים ובמיוחד בביטוח השיניים ,ירידה בתשלומי העמלות
עקב מעבר לתשלומי עמלות לאורך חיי הפוליסות וירידה בתשלומי התביעות.
ב.

מוצרים עיקריים :הפניקס מוכרת מספר ביטוחי בריאות וביטוחי שיניים ברמות כיסוי שונות .ביטוחי
הבריאות כוללים ,בין היתר ,פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות בעת ניתוח ,השתלות ו/או טיפולים מיוחדים
בחו"ל ,כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי ,טיפולים אלטרנטיביים ,פיצוי בגין
מחלות קשות ,שירותים רפואיים בטכנולוגיות מתקדמות ועוד ,הכל בהתאם לתוכניות הביטוח שנרכשו
עבור ו/או על-ידי כל מבוטח ומבוטח .ביטוחי הבריאות והסיעוד משווקים הן ללקוחות פרטיים הן
כביטוח קבוצתי .התוכניות הן בדרך כלל לטווח ארוך  .בשנים  2005ו 2006 -השיקה הפניקס מספר
ביטוחי בריאות חדשים שמיצבו אותה כחברה חדשנית ומובילה בתחום זה.
ניתן לחלק את מוצרי ביטוח הבריאות לכמה שכבות כיסוי :כיסוי ביטוחי המהווה תחליף לשירותים
הניתנים על ידי סל הבריאות ונותן כיסוי מהשקל הראשון להוצאה; כיסוי ביטוחי לשירותים שלא
נכללים בסל הבסיסי או במסגרת שירותי בריאות נוספים )שב"ן(; ביטוח הנותן כיסוי מעבר לכיסוי
הניתן על ידי סל הבריאות.

ג.

לקוחות :לפניקס שלוש קבוצות לקוחות ביטוחי בריאות :מבוטחים פרטיים אשר רכשו פוליסות פרט
של קו הבריאות )בדרך כלל לכל החיים(; ביטוחים קבוצתייים לעובדים ובני משפחותיהם של גופים,
ועדי עובדים והחברות הגדולות במשק; חברי קופות החולים הרוכשים סל שירותי בריאות נוספים.
אחת מקופות החולים רכשה מהפניקס ביטוח סיעודי במסגרת ביטוח קבוצתי אשר מתחדש כל מספר
שנים כתוספת לסל הבריאות ,ובשנת  2007זכתה הפניקס במכרז לביטוח תרופות שמחוץ לסל הבריאות
עבור קופת חולים מכבי .כ 50% -מדמי הביטוח ברוטו הם מקולקטיבים ומפעלים גדולים וכ50% -
ממבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים.

ד.

תחרות :חברות ביטוח המתחרות בפניקס מציעות ביטוחי בריאות לציבור הרחב ולקולקטיבים .כמו כן,
קופות החולים מציעות שירותי בריאות משלימים לחבריהן .יחד עם זאת ,סל הבריאות המוגבל המוצע
לכלל האוכלוסיה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,גרעונות קופות החולים ,ומצב המערכת הציבורית,
לרבות מגבלות על זמינות קבלת השירותים מביאים להגברת המודעות בציבור לנחיצות הביטוח
הרפואי הפרטי .תוצאת תהליכים אלה היא גידול בהיקף השוק של ביטוחים רפואיים וסיעודיים כך
שהתחרות מתמקדת בהשגת לקוחות חדשים בביטוחים פרטיים וקולקטיביים ובתחרות על מבוטחים
קיימים בביטוחים הקולקטיביים .בשנת  2006החלו חלק מקופות החולים לרכוש ביטוח רובד שלישי
לעמיתיהן ,הכולל כיסויים שנתנו עד כה חברות הביטוח .השלכות הדבר על שוק הביטוח הפרטי
בישראל אינן ודאיות.
הגורמים המשפיעים על המעמד התחרותי בתחום ביטוחי הבריאות הם תמחור נכון ,קיום מידע איכותי
לגבי סיכונים ,שמירה על מרווחים מספקים ושיווק אגרסיבי.
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על פי נתוני תשעת החודשים הראשונים בשנת  ,2006הפניקס נמצאת בתחום זה במקום השני בדמי
ביטוח ברוטו מהתחום עם ) 21.6%בדומה לשנת  (2005אחרי הראל חברה לביטוח בע"מ ) (42.2%ולפני
כלל חברה לביטוח בע"מ ) ,(17.4%ומגדל חברה לביטוח בע"מ ).(10.4%
התחליפים למוצרי תחום הפעילות הינם ביטוח רפואי חינם מכוח חוק בריאות ממלכתי ,ביטוח רפואי
משלים המשווק על ידי קופות החולים ומוצרים שונים המוצעים על ידי חברות הביטוח האחרות.
14.4

לקוחות
לקוחות תחום הביטוח רבים ומגוונים .אין לקוח אחד בתחום הביטוח שהכנסות הפניקס ממנו מהוות
 10%או יותר מסך הכנסותיה .לאפיון לקוחות כל אחד מהמוצרים ראו לעיל בתיאור המוצרים.

14.5

שיווק והפצה
פוליסות הביטוח שמוכרת הפניקס משווקות ברובן המכריע באמצעות סוכנים .במועד הדוח הפניקס
נמצאת בקשרים עסקיים עם כ 1,000 -סוכנים פעילים .רובם משווקים גם פוליסות של חברות ביטוח
אחרות .סוכני הביטוח פועלים ישירות מול הפניקס ולחלקם יש סמכויות הפקת פוליסות בהתאם
לתעריפי והרשאות הפניקס .הפניקס פעילה גם באמצעות סוכנויות ביטוח המעסיקות סוכני משנה.
סוכנויות אלו עובדות ככלל מול מספר חברות ביטוח ,וניתנות להן סמכויות הפקה וחיתום של הפניקס
בהרשאות שונות .במרבית המקרים כאשר הפניקס מתקשרת עם סוכנויות ביטוח המפעילות סוכני
משנה ,מתקשרת הפניקס ישירות בהסכמים גם עם סוכני המשנה המופעלים על ידיהן .בדרך כלל
משלמת הפניקס לסוכנויות המפעילות סוכני משנה תוספת עמלה עבור מכירות של סוכני המשנה שלהן.
הפניקס מתקשרת עם סוכנים בהסכמים על פי החוק ,והסוכנים פועלים על פי תעריפים והנחיות חיתום
שהפניקס מפיצה מעת לעת בענפי הביטוח השונים .בהסכמים נקבעת מערכת היחסים בין הפניקס לבין
הסוכנים .עבור שירותי הסוכנים משולמות להם עמלות בשיעורים משתנים.
בחודש נובמבר  2005הכריזה הפניקס על שינוי ארגוני במסגרתו הוקמה חטיבת לקוחות שתהיה
אחראית על המכירות והשירות בכל תחומי הפעילות והמוצרים .במקביל להקמת חטיבת הלקוחות
הוקמה יחידה יעודית לעבודה מול הבנקים.

14.6

עונתיות
בענף הביטוח הכללי הרבעון הראשון הוא הרבעון הבולט של השנה ,בעיקר בשל חידושי פוליסות
שנעשים לרוב בתחילת השנה .העונתיות במחזור דמי הביטוח מנוטרלת באמצעות מנגנון העתודה
לסיכונים שטרם חלפו ולכן אינה משפיעה על הרווחיות .בביטוח חיים לא ניכרת עונתיות.
להלן פירוט דמי ביטוח כללי על פי רבעונים:
2006
רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4
סה"כ

14.7

באלפי ₪
719,476
479,767
485,343
463,658
2,148,244

2005
%
33.49
22.33
22.59
21.59
100

באלפי ₪
733,014
470,512
446,853
455,073
2,105,452

%
34.82
22.35
21.22
21.61
100

ביטוח משנה
הפניקס מבצעת ביטוחי משנה לשם פיזור הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה .למבטחי משנה
של הפניקס יש השפעה על קיבולת הביטוח ,תנאי הביטוח והתעריפים וכן על הרווחיות .חברות הביטוח
מבטחות חלק מעסקיהן בביטוח משנה ,בעיקר בביטוח כללי ,שנעשה באמצעות מבטחי משנה בחו"ל.
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יחד עם זאת ביטוח המשנה אינו פוטר את המבטחים הישירים מחבותם כלפי המבוטחים על פי פוליסות
הביטוח ומשום כך יש ביציבות מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאות העסקיות של חברות הביטוח.
שוק ביטוח המשנה עבר טלטלה בשנים האחרונות עקב נזקים בסכומי ענק שגרמה קריסת מספר
מבטחי משנה וירידה בדירוג של אחרים .תוצאות טלטלה זו היו צמצום בקיבולת ביטוח המשנה .בשנת
 2004חלה התייצבות בשוק ביטוח המשנה ובשנים  2006 – 2005התחזק שוק ביטוח המשנה וגדלה
קיבולת הביטוחים בשוק העולמי.
הפניקס אינה מתקשרת עם מבטחי משנה בעלי דירוג נמוך מאיי מינוס.
לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה ראו ביאור  38לדוחות הכספיים.
14.8

ספקים ונותני שירותים
הפניקס מתקשרת עם ספקים ונותני שירותים בתחומי הביטוח השונים ,ובעיקר בקשר לסילוק תביעות,
כגון עורכי דין ,חוקרים ,שמאים ,מומחים ויועצים רפואיים .בענף רכב רכוש מתקשרת הפניקס עם
ספקי שירותי גרירה ,רכב חלופי ,תיקון שמשות ועוד .עד חודש פברואר  2005החזיקה הפניקס בשליש
ממניות חברת שגריר ,הספק העיקרי בתחום פעילות זה ,והיא מחויבת להמשך התקשרות עם ספק זה
באותם תנאים לחמש שנים נוספות ,אלא אם כן ימכור הספק שירות זהה לאחר במחיר נמוך יותר.
בענפי ביטוח כללי אחר התקשרה הפניקס בין היתר עם ספקים לתיקון מכשירים אלקטרוניים ביתיים
ואינסטלציה )לצורך ביטוח דירות( ועם חברה לאיתור וחילוץ בחו"ל )לצורך ביטוח נסיעות לחו"ל( .בענף
ביטוחי מחלות ואשפוז מתקשרת הפניקס עם בתי חולים ,רופאים ,משרדי חקירות ,ועוד .כמו-כן,
מתקשרת הפניקס בתחום מערכות המידע עם ספקי חומרה ותוכנה שונים.

14.9

אקטואריה וניהול סיכונים
הפניקס עושה שימוש במודלים אקטואריים לחישוב נתונים שונים .חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,תשמ"א ,1981-קובע כי מבטח ,לרבות חברה מנהלת של קרן פנסיה ,ימנה "אקטואר ממונה"
לכל ענף ביטוח שבו הוא עוסק ,וכי מבטח ,וכל קרן פנסיה בניהולו של מבטח ,ימנו "מנהל סיכונים".
תפקידו של האקטואר הממונה הוא בין היתר להמליץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לגובה
ההתחייבויות הביטוחיות של מבטח או באשר למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה שבניהולו .תפקידו של
מנהל הסיכונים הוא בין היתר לייעץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לסיכונים העומדים בפני
המבטח וכל קרן פנסיה שבניהולו .בחודש אוקטובר  2006פרסם המפקח חוזר הקובע כללים בנוגע
לתפקידיהם ,סמכויותיהם ודרכי עבודתם של אקטואר ממונה ומנהל סיכונים בחברת ביטוח ובחברה
מנהלת של קרן פנסיה .הוראות החוזר חלות מיום פרסומו ,למעט הוראות לעניין נושאים הקשורים
לתפקיד מנהל הסיכונים של מבטח ,שיכנסו לתוקף בעתיד.

14.10

רכוש קבוע וציוד
בית הורד  -נכס בדרך השלום ,גבעתיים :הפניקס הינה הבעלים של כ 15 -קומות משרדים בבניין בשטח
כולל של  18,683מ"ר ברוטו ו 308 -מקומות חניה בחניון תת-קרקעי בדרך השלום  ,53גבעתיים .השווי
המתואם של המבנה נכון על פי הדוחות הכספיים ליום ה 31.12.2006 -עומד על  214.9מיליוני ש"ח.
בבעלות הפניקס נכסי מקרקעין נוספים ששוויים המתואם על פי דוחותיה הכספיים אינו מהותי.
מערכות מידע :לפניקס מערכות מידע הכוללות חומרה ,תוכנות וציוד נוסף שעלותה המופחתת היא כ-
 265.6מיליון ש"ח .בשנים  2006 – 2004השקיעה הפניקס במחשבים ותוכנה כ ,77 ,70 -ו 136 -מיליון ,₪
בהתאמה .הפניקס נמצאת בעיצומה של ישום תוכנית מיחשוב במסגרת תכנית אב הכוללת בין היתר
טיפול בתשתיות תוכנה ,פוליסות וגביה ,ביטוח משנה וניהול סוכנים .בשנים  2005ו 2006 -תוכננו
ובחלקם אף בוצעו מספר פרויקטים של תשתיות חומרה ,טלפוניה ,תוכנה ואחסון .עוד בוצעו פרויקטים
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תפעוליים שכללו הקמה והתאמה של מערכות בעקבות שינויים רגולטוריים ,הקמת פורטל ארגוני
ומערכת .SAP
14.11

נכסים לא מוחשיים
שמה של הפניקס הינו סימן מסחר רשום .הפניקס מנהלת מאגרי מידע הרשומים כחוק על פי חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א  .1981 -מאגרי מידע אלה חיוניים לניהול עסקי הפניקס וכוללים בין היתר מאגרי
מידע של מבוטחים ,סוכנים ,ספקים ,עובדים ,תביעות חיים ,בריאות ואלמנטרי ,קולקטיבים ,מבטחי
משנה ,עיקולים וכדומה .הפניקס מפתחת באמצעות עובדיה וספקים תוכנות לשימוש עצמי שיש לה
זכויות יוצרים בהן.

14.12

הון אנושי

 14.12.1מבנה ארגוני
בחודש נובמבר  2005החלה הפניקס לבצע שינוי ארגוני שנועד להגדיל את המיקוד בלקוחותיה ולהגביר
את הייזום והפיתוח של מוצרים חדשים .במסגרת השינוי הארגוני הוקמה חטיבת לקוחות האחראית
על המכירות והשירות מול ערוץ ההפצה של סוכני הביטוח .במקביל לכך הוקם מערך ערוצי הפצה
חדשים שעיקר עיסוקו ריכוז העבודה מול הבנקים ,ושתי יחידות מטה מתמחות בתחומי החסכון ארוך
הטווח והפיננסים .כמו-כן אורגנו מחדש שתי יחידות מטה – הביטוח הכללי וביטוח הבריאות .המבנה
הארגוני החדש החל לפעול בחודש ינואר .2006
לפניקס יחידות חוץ בירושלים ,חיפה ,רמת גן ונס-ציונה המשמשות שלוחות של המשרד הראשי.
היחידות פועלות בתחום ביטוח חיים וביטוח כללי ונותנות שרות מלא לסוכנים הפועלים מולן.
על פי מדיניות שהיתה נהוגה בעבר ,העובדים הותיקים בפניקס לא הוחתמו על הסכמי עבודה כלשהם.
החל מהמועד שבו נחקק "חוק הודעה לעובד  -תנאי עבודה" ,נמסר לעובדים החדשים כמחויב על פי
החוק טופס ובו מפורטים תנאי ההעסקה .במהלך שנת  2004החלה הפניקס להתקשר בהסכם עבודה
אישי עם כל עובד הנקלט לעבודה בו מפורטים תנאי ההעסקה והתנאים הנלווים.
מרבית העובדים מקבלים משכורת  13וחלקם מקבלים גם רכב צמוד .תוספות שכר ותגמול עובדים
נגזרות מתוך מדיניות התגמול הכוללת של הפניקס אשר נקבעת על ידי הדירקטוריון על בסיס הרווח
בכל שנה.
בשנת  2006התמקד פיתוח ההון האנושי בשני יעדים מרכזיים – הכשרה ורישוי של העוסקים בפעולות
הטעונות רישוי בעקבות חקיקת בכר ,ושיפור הרמה המקצועית של מנהלי מכירות ,רכזי שירות
וחתמים.
 14.12.2מצבת עובדי הפניקס
להלן מצבת עובדי הפניקס נכון ליום :31.12.2006
הנהלה
חטיבת לקוחות
תחום ביטוח כללי
תחום חסכון ארוך טווח
תחום בריאות
מערך תביעות
מטות פונקציונלים
חברות בת
סה"כ

6
591
59
47
19
192
399
54
1,367

א 206-

מספר עובדי הפניקס ביום  31.12של השנים  2004ו 2005 -עמד על  1,176ו ,1345 -בהתאמה .הגידול
במספר העובדים נבע מהרחבת מוקד שירות הלקוחות והגדלת היקף כוח האדם באגף מערכות מידע
כמענה לתכנית האב ודרישות הרגולציה.
 14.12.3עובדי הנהלה בכירה ונושאי משרה
תנאי ההעסקה של עובדי ההנהלה הבכירה הם כשל יתר העובדים ואולם הם נהנים מאמצעי תגמול
שונים ובהם תוספות שכר ובונוס הנקבעים באופן שנתי בעיקר על פי תוצאות הפעילות .עובדי ההנהלה
הבכירה כוללים מנכ"ל ,שני משנים למנכ"ל ,ארבעה סמנכ"לים בכירים בתפקידי ראשי אגפים ,שבעה
סמנכ"לים וארבעה נושאי משרה אחרים שאינם סמנכ"לים.
14.13

ניהול השקעות
הפניקס מנהלת השקעות כדלקמן:
השקעות כספי התחייבויות ביטוח כללי.
השקעות כספי פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה.
השקעות כספי הון עצמי ועודפי הון.
השקעות כספי פוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים.
השקעות כספי עמיתי פנסיה.
השקעות כספי עמיתי גמל.
דירקטוריוני חברות הבת של הפניקס קובעים נהלים פנימיים להשקעות ,למעקב ולפיקוח עליהן.
החלטות ההשקעה מתקבלות באמצעות מספר ועדות השקעה שהינן עצמאיות ובלתי תלויות אחת
בשנייה .ועדות ההשקעה קובעות את מדיניות ההשקעה ,אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעה
ומבקרות את יישום המדיניות והכל בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון
והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו( ,התשס"א.2001-
ניהול ההשקעות מתבצע באמצעות מספר מנהלי השקעות כאשר קיימת הפרדה )"חומות סיניות"( בין
ניהול כספי הנוסטרו של הפניקס לבין ניהול כספי המבוטחים והעמיתים ,הפרדה המעוגנת בנהלים.
השקעות מבוצעות במקביל להתחייבויות הביטוחיות תוך שמירה על מדדי פיזור סיכון ומח"מ בהתאם
לתקנות ההשקעה .רוב ההשקעות כנגד התחייבויות בענפים בעלי זנב ארוך )חיים ,רכב חובה ,חבויות(
הן לתקופות של עד  5שנים .ההשקעות ברובן צמודות מדד .לפרטים בדבר סכומי ההשקעות כנגד
התחייבויות ביטוחיות בתחומי הפעילות השונים ראו טבלת פירוט נכסים והתחייבויות בדוחות
הכספיים של הפניקס ,המפורסמים לציבור.
החל משנת  2004עוסקת הפניקס במתן מימון חוץ בנקאי לחברות גדולות במשק ,בעלות חוסן פיננסי
איתן וכמו כן הגדילה את השקעתה בתחום הנדל"ן המניב לתקופות ארוכות .יתרת ההלוואות שנתנה
הפניקס )במאוחד( ביום  31.12של השנים  2006 – 2004עמדה על כ ,1,405 ,831 -ו 1,446-מליוני ש"ח,
בהתאמה .לפרטים נוספים על ההלוואות ראו באור  4לדוחות הכספיים של הפניקס המפורסמים
לציבור.

14.14

השקעות

.1
.2
.3
.4
.5
.6

לפניקס השקעות במקרקעין ,בחברות ובנכסים שונים .על ההשקעות העיקריות של הפניקס ניתן למנות
השקעות אלו :החזקה של כ 41.42% -בחברה הציבורית מהדרין בע"מ ,הפועלת בתחום החקלאות;
החזקה של כ 33.3% -בהחזקות עד"ך בע"מ )לשעבר  -שגריר שירותי גרירה בע"מ( ,אשר כ33.3% -
ממניותיה מוחזקות על-ידי דלק רכב ,ולפיכך היא מאוחדת בדוחות קבוצת דלק; מחצית הזכויות
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בקניון "מול הים" באילת; וכ 70% -בזכויות ובהתחייבויות בקשר לפרויקט מסחרי אשר אמור להיבנות
בשכונת רמות בירושלים .לפירוט נוסף בדבר השקעות אלו ראו סעיף )6ז() (1לדוח הדירקטוריון.
אקסלנס
כמפורט בסעיף  ,14.1.3הפניקס מחזיקה כ 40% -ממניות אקסלנס .אקסלנס השקעות היא חברה
ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .החברה ,באמצעות חברות
בשליטתה ,עוסקת במגוון פעילויות בשוק ההון .תחומי הפעילות העיקריים שלה הם שיווק וניהול
השקעות עבור לקוחות ,פעילות השקעות עצמית ,בנקאות להשקעות וחיתום ,הנפקת מכשירים
פיננסיים ,שירותי בורסה ומסחר וניהול קופות גמל.
.1

ניהול ושיווק השקעות – אקסלנס מעניקה שירותי שיווק השקעות ומנהלת תיקי השקעות עבור
לקוחותיה .השירותים ניתנים ללקוחות פרטיים ,תאגידים ומוסדיים .כמו כן ,עוסקת אקסלנס בניהול
קרנות נאמנות במירב אפיקי ההשקעה הקיימים .אקסלנס מעניקה ללקוחותיה שירותי שיווק השקעות
וביצוע בכל מגוון הפעילויות במטבעות חוץ בשווקים בארץ ובחו"ל בעסקאות אופציות spot ,ו,forward-
בחוזי ריבית שאינם נסחרים ובמכשירים פיננסיים מתקדמים .בנוסף עוסקת אקסלנס בניהול קופות
גמל )ראו להלן( ,קרנות השתלמות ופיצויים ובניהול קרנות פנסיה.

.2

פעילות השקעות עצמית – אקסלנס משקיעה מהונה העצמי בעיקר בשני אפיקי השקעה :בחברות בת
וכלולות ובתיק השקעות לזמן קצר )נזיל( .בתחום זה מבצעת אקסלנס השקעות עצמיות בניירות ערך
ובמכשירים פיננסיים ,עסקאות עתידיות על מדדי מניות ,שערי מט"ח ושערי ריבית ,ועסקאות ריאליות.

.3

בנקאות להשקעות וחיתום – אקסלנס עוסקת בהנפקות ציבוריות ופרטיות ,גיוסי הון ,הפצת מניות
ועסקאות מחוץ לבורסה ,רכישות ותיווך עסקי .לקבוצה יחסי עבודה עם השוק המוסדי – קרנות פנסיה,
קופות גמל ,חברות ביטוח וקרנות נאמנות .בהנפקות מסויימות משתתפת אקסלנס כחתם ובאחרות
נוטלת חלק בניהול ההנפקות ומשמשת כמנהל קונסורציום.

.4

הנפקת מכשירים פיננסיים – אקסלנס עוסקת בהנפקת תעודות סל ותעודות פקדון הרשומות למסחר
בבורסה באמצעות חברות פרטיות שמניותיהן אינן רשומות ולא תירשמנה למסחר.

.5

הנפקת מוצרים מובנים – אקסלנס עוסקת בהנפקת אגרות חוב מובנות סחירות מסדרת "ההרים"
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .אגרות חוב אלו מונפקות על-ידי חברות פרטיות שמניותיהן אינן
רשומות ולא תירשמנה למסחר.

.6

שירותי בורסה ומסחר – אקסלנס ,באמצעות חברה בבעלותה שהינה חבר בורסה ,עוסקת במתן שירותי
שיווק השקעות ומסחר בניירות ערך בבורסה ובשווקים בחו"ל ללקוחות מקומיים וזרים ועשיית שוק
במניות .בנוסף מספקת אקסלנס שירותי מחקר ללקוחות בישראל ובחו"ל וכן שירותי נאמנות ,ניהול
ותפעול של תוכניות תגמול שונות להנהלות ולעובדי חברות פרטיות וחברות ציבוריות שמניותיהן
נסחרות בישראל ובעולם .חבר הבורסה מציע בנוסף לאמור פעילות מסחר בחו"ל על-ידי מערכות און-
ליין בגישה ישירה ללקוחות ומפעיל חדר מסחר ללקוחות עצמאיים הפעילים בתחום ולמנהלי תיקים.

.7

קופות גמל – ביום  6במרס  2007הושלמה עסקה לרכישת פעילות קופות הגמל של בנק המזרחי המאוחד
בע"מ על-ידי חברה בת של אקסלנס ,בתמורה לסך של כ 343 -מיליוני  .₪כחלק מהעסקה נחתמו בין
הצדדים גם הסכם תפעול ,הסכם הפצה והסכם למתן שירותים מיוחדים.

14.15

מימון

 14.15.1הפניקס מממנת פעולותיה באמצעים עצמאיים ,באשראי בנקאי ובאשראי חוץ-בנקאי .להלן פירוט
שיעורי הריבית הממוצעת לשנת  2006להלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הפניקס:
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שיעור ריבית ממוצעת לשנת  2006להלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי
שיעור
כתבי
הלוואות
הלוואות
ממוצע
התחייבות
לזמן קצר
לזמן ארוך
נדחים
4.9%
4.9%
מקורות בנקאיים – צמוד
מדד
7.9%
7.7%
9.9%
מקורות בנקאיים – לא צמוד
4.6%
(*)4.6%
מקורות לא בנקאיים – צמוד
מדד
4.7%
4.6%
7.7%
4.9%
שיעור ממוצע
)*( כולל בין השאר כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו באוגוסט  2001לגופים מוסדיים ,שחלק מהם
נרכשו על ידי בנקים.

 14.15.2מגבלות אשראי
במסגרת הסכמי ההלוואות לא הוטלו על הפניקס מגבלות אשראי כלשהן.
 14.15.3אשראי שהתקבל בשנת 2006
בחודש ינואר  2006הנפיקה הפניקס כתבי התחייבות נדחים )סדרה ג'( בסך  150מיליון  ₪למשקיעים
מוסדיים .הקרן תיפרע ב 5 -תשלומים שנתיים שווים החל מיום  25ביולי  .2009הריבית משולמת מדי
שנה החל מיום  25ביולי .2006
 14.15.4דירוג אשראי
ביום  5במרץ  2006פרסמה מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ כי נתנה תוקף לדירוג
 AAלכתבי ההתחייבות נדחים )סדרה ג'( שהונפקו על-ידי הפניקס ביטוח בהנפקה פרטית בחודש יולי
 .2005ביום  14במרץ  2007פרסמה מעלות ,כי נתנה תוקף לדירוג  AAלאג"ח לא סחיר שיונפק על ידי
הפניקס ,כמפורט להלן.
 14.15.5גיוס מקורות נוספים
ביום  22במרץ  2007גייסה הפניקס סך של  600מיליון שקלים בהנפקה פרטית של אגרות חוב
למשקיעים מוסדיים .קרן אגרות החוב תיפרע בששה תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים 2014
עד ) 2019כולל( .תשלומי הריבית בשיעור של ) 4.5%לאחר רישום אגרות החוב למסחר על-ידי הפניקס(
יבוצעו אחת לשנה .אגרות החוב צמודות למדד .ההנפקה קיבלה דירוג  AAשל מעלות .בכוונת הפניקס
לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה .עד לרישום למסחר ,תשלם הפניקס למחזיקי אגרות החוב
תוספת ריבית של .0.7%
 14.15.6כתבי התחייבות נדחים המהווים הון משני
יתרת כתבי ההתחייבות המהווים הון משני ליום  31בדצמבר של השנים  2006 – 2004עמדה על כ-
 537.6 ,130.8ו 475.2 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
14.16

מיסוי
ראו באורים  33ו 38 -לדוחות הכספיים.
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14.17

מגבלות ופיקוח על פעילות הפניקס

 14.17.1חוק הפיקוח ותקנותיו
הפניקס והפניקס ביטוח כפופות להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א–1981
)להלן" :חוק הפיקוח" או "החוק"( והתקנות על פיו )להלן" :תקנות הפיקוח"( .בחוק הפיקוח ובתקנות
הפיקוח מוסדרים ,בין היתר ,הנושאים שלהלן:
א.

עיסוק בביטוח מחייב רשיון מבטח הניתן על ידי המפקח ,ומגביל את העיסוק לענפי הביטוח הנקובים
ברשיון;

ב.

שר האוצר מוסמך לקבוע בתקנות בנוגע למבטח הוראות בדבר הון מניות מונפק ונפרע מינימלי ועודף
מינימלי של נכסים לעומת התחייבויות; סוגי נכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן
ושיעוריהם ביחס להתחייבויות; דרכי החזקת נכסים כנגד התחייבויות המבטח; המקרים בהם רשאי
מבטח להשקיע בחברה בת שלו ,בבעל אמצעי שליטה בו ,במבטח אחר או בסוכן ביטוח; חובת מבטח
להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן ,עיסוק כמבטח בחו"ל; השיעור המינימלי והמקסימלי של חלק
הסיכון שהמבטח יישא בו; הלוואות שמבטח רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב ושיעוריהן;

ג.

שר האוצר מוסמך לקבוע בתקנות ,בין היתר ,הוראות בדבר שיעורי דמי ביטוח ותשלומים אחרים
שמבטח רשאי לגבות ממבוטחים ,לרבות שיעורים מקסימליים ושיעורים מינימליים; הוראות בדבר
תנאים בחוזה ביטוח וניסוחם; וכן הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה;

ד.

שר האוצר מוסמך לקבוע בתקנות את אופן עריכת דוחות כספיים שנתיים ,הגשתם למפקח ופרסומם;

ה.

מבטח חייב לנהל מערכת חשבונות נפרדת לגבי עסקי ביטוח חיים ,להחזיק נכסים נפרדים לכיסוי
התחייבויותיו בביטוח חיים ולעשות ביטוח משנה נפרד לעסקים אלה;

ו.

על המבטח חלה חובת דיווח למפקח בנושאים שונים ולמפקח סמכויות לדרוש מידע מכל מבטח ביחס
לעסקיו וכן סמכויות נרחבות להבטחת ניהולו התקין של מבטח.
מתוקף חוק הפיקוח הותקנו ,בין היתר ,התקנות העיקריות הבאות:

א.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח( ,התשנ"ח – ) 1998להלן" :תקנות
ההון המינימלי"( כוללות הוראות לעניין הון ראשוני והון עצמי הנדרש ממבטח .דרישות ההון נבחנות
לפי הדוחות הכספיים השנתיים ודוחות הביניים של המבטח ,ובמידה שההון העצמי בתאריך הדוח קטן
מהנדרש ,חייב המבטח להגדילו או להקטין את היקף עסקיו ,עד מועד פרסום הדוח הכספי של המבטח.
כל עוד לא הושלם ההון העצמי הנדרש ,כאמור ,אין המבטח רשאי לחלק דיבידנד.

ב.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו(,
התשס"א) 2001-להלן" :תקנות דרכי ההשקעה"( ותיקוניהן נכנסו לתוקפן בחודש אפריל .2001
בתקנות דרכי ההשקעה כלולות הוראות בין היתר לעניין :הלוואות שמבטח רשאי לתת; סוגי הנכסים
שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו; המקרים בהם רשאי מבטח להשקיע בחברה בת שלו ,בבעל אמצעי
שליטה בו ,בבעל עניין בו ,במבטח אחר או בכל תאגיד אחר העוסק בתיווך בענייני ביטוח; חובת מבטח
למנות ועדות השקעה ,הרכב הוועדות ,תפקידן ודרכי פעולתן .התקנות כוללות הגבלות יציבותיות
והגבלות הקשורות לסוגי נכסים.

ג.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי( ,תשמ"ה,1984-
כוללות הוראות ,בין היתר ,לעניין חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן והפרשות לתביעות
תלויות.
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ד.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )פרטי דין וחשבון( ,התשנ"ח– ,1998קובעות הוראות בדבר תוכנם,
פרטיהם והעקרונות החשבונאיים לעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים והדוחות הכספיים ביניים
של מבטח ,תוך שילוב חלק מתקנות ניירות ערך )עריכת דו"חות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג,1993-
והתאמתן לענף הביטוח.

ה.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים( ,התשמ"ד,1984-
קובעות הנחיות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של עסקי ביטוח חיים מכלל עסקי הביטוח של
מבטח ,והפרדת נכסים של עסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים מנכסים של עסקי ביטוח חיים אחרים.

 14.17.2חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר
כמפורט בסעיף  ,14.1.4בחודש יולי  2005אושרו חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר .להלן עיקרי
החוקים המיישמים המלצות אלו:
א.

חוק התחרות :הגדרת נכסי חסכון ארוך טווח וקביעת תקרה לנתח שוק ) ,15%כ 49 -מיליארד ;(₪
קביעה כי הבנקים יפעלו כיועצים בלבד )יועצים פנסיונים ויועצי השקעות(; איסור זמני על מכירת
ביטוח בבנקים ,בעת מכירת ביטוח – עם עמלת הפצה בלבד; הגדרת תפקידיהם של יועץ )פנסיוני/
השקעות( ומשווק )פנסיוני /השקעות( והבחנה ברורה בין השניים; הטלת חובת רישוי על עובדי גופים
מוסדיים; איסור על איגוד עובדים או מעבידים לשמש סוכן פנסיוני; הגברת חובות הנאמנות של סוכן
ויועץ; הגברת הפיקוח על מבטחים.

ב.

חוק הייעוץ :עיגון ההבחנה בין יועץ ומשווק וקביעת חובת רישוי זהה לשני התפקידים; קביעה כי
עסקה לביטוח פנסיוני יכולה להתבצע רק במסגרת ייעוץ או שיווק; חובת התאמת המוצר לצרכי
הלקוח; חיוב בעל רישיון למסור ללקוח מסמכים המנמקים בכתב את כדאיות החסכון הפנסיוני,
המלצתו ,חובת גילוי נאות לגבי ניגודי עניינים; חובת תיעוד פעולות הייעוץ והשיווק; חובות אמון
וזהירות של בעל רישיון; חובת הסכם בכתב בין יועץ ולקוח; חובת שמירת סודיות בין לקוח לסוכן;
סנקציות כספיות ו/או פליליות על הפרת חובות בידי בעל רישיון.

ג.

חוק הגמל :עיגון זכותו של עובד לבחור את הקופה בה יושקע חסכונו הפנסיוני; הסדרת עיקרון ניידות
בין קופות גמל לתגמולים ופיצויים; הוראות לעניין השקעות כספי קופת הגמל; חובת גביית עמלות
הפצה מהעמית בעבור ייעוץ או שיווק פנסיוני; חובות פיקוח נרחבות על החברות המנהלות; סנקציות
אזרחיות ופליליות.

14.18

הסכמים מהותיים
בעניין הסכם לרכישת אקסלנס ראו סעיף  .14.2.1בעניין מזכר הבנות עם בנק הפועלים מחודש מרץ
 2007לרכישת החזקות בחברות ישראכרט בע"מ ויורופיי )יורוקארד( ישראל בע"מ ראו סעיף 14.22
להלן.

14.19

הליכים משפטיים
ראו ביאור )38ח()ב( לדוחות הכספיים.

14.20

יעדים ואסטרטגיה עסקית
במהלך שנת  2005בחנה וגיבשה הפניקס אסטרטגיה עסקית על רקע השינויים בענף ובסביבה ,וביחוד
השינויים הנובעים מחקיקת בכר .יעדיה העיקריים של הפניקס הם :מיקוד בלקוח ,פיתוח ערוצי הפצה
חדשים ,ראייה כוללת של החסכון לטווח ארוך ,חדירה משמעותית לתחום הפיננסים ,מצוינות בשירות
ובחינת התרחבות לשווקים מחוץ לישראל.
להלן הצעדים העיקריים שבוצעו להשגת יעדים אלו:
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 14.20.1מיקוד לקוח ופיתוח ערוצי הפצה :נעשה שינוי מבנה ארגוני כולל שנועד להביא את הקבוצה לפעול
במיקוד לקוח ולא במיקוד מוצר .במסגרת השינוי הוקמו תחומים עסקיים )אלמנטרי ,בריאות ,חיסכון
ארוך טווח ,פיננסים(; הוקמה חטיבת לקוחות המנהלת את פעילויות המכירה והשירות של הפניקס;
הועמקה הפעילות באמצעות סוכנויות ניהול ההסדרים הפנסיוניים אגם וקלע בהן נרכשה שליטה בשנת
 ;2005הוקם מערך ערוצי הפצה חדשים מול הבנקים ומול גורמים נוספים; הוקם מערך תביעות המרכז
את כל פעילות הפניקס בנושא; הוקמו מטות פונקציונליים )מערכות מידע ,כספים ,שיווק וכו'(.
 14.20.2ראייה כוללת של החסכון ארוך הטווח :הקמת תחום חסכון ארוך טווח ,המאגד את פעילות הפניקס
במוצרי ביטוח החיים ,פנסיה וגמל ,במטרה למצות את הסינרגיה בין המוצרים השונים וליצור כתובת
אחת בתחום החסכון והבטחון הפנסיוני.
 14.20.3חדירה משמעותית לתחום הפיננסים :ריכוז הפעילות הפיננסית תחת זרוע אחת; רכישת שליטה
משותפת בבית ההשקעות אקסלנס כחלק מבניית הפעילות כתאגיד ביטוחי-פיננסי .הפניקס מתכוונת
לשלב את יכולות אקסלנס בתחום ההשקעות והפיננסים כחלק מפעילותה השוטפת ,ואף השיקה בשנת
 2006קו מוצרים ראשון משותף עמה; רכישת קופות הגמל של בנק המזרחי על-ידי אקסלנס כחלק
מהתפישה של חיסכון ארוך טווח; הקמת "הפניקס פלטינום" המתמחה במתן אשראי לסקטור העסקי,
ואשר תציע שירותי פקטורינג וניכיון כרטיסי אשראי.
 14.20.4מצוינות בשירות :במהלך שנת  2006החלה עבודת מטה שמטרתה לבחון דרכים לשיפור השירות,
לקראת יישום במהלך שנת .2007
14.21

גורמי סיכון

 14.21.1שינויים בריבית
הפניקס מחזיקה תיק אג"ח צמוד ,שקלי וחו"ל כנגד ההתחייבויות הביטוחיות שלה .לאור האמור
עלולים להיגרם לה הפסדים כתוצאה משינויים בעקומי הריבית בישראל ובחו"ל שיביאו לירידת מחירי
האג"ח.
 14.21.2שינויים בשערי חליפין
שינויים בשערי חליפין משפיעים הן על מחירי הנכסים נקובי המט"ח הכלולים בתיק ההשקעות של
הפניקס הן על ההתחייבויות הביטוחיות לרבות הפעילות מול מבטחי משנה.
 14.21.3ירידה במחירי מניות
הפניקס חשופה לירידה במחירי מניות בישראל ובחו"ל משום שחלק ניכר מנכסיה העומדים כנגד
ההתחייבויות ,בעיקר תלויות תשואה ,,מושקע בשוקי המניות בישראל ובחו"ל.
 14.21.4אינפלציה
הפניקס מחזיקה כנגד התחייבויותיה מכשירים פיננסיים לא צמודים שערכם עלול להישחק כתוצאה
מעלייה באינפלציה .לאור האמור ,עלייה במדד המחירים לצרכן עלולה לגרום להפסדים.
 14.21.5סיכוני אשראי
סיכוני אשראי הם הסיכון שיש באי מילוי התחייבויותיו של הצד הנגדי לעסקה כתוצאה מחדלות
פירעון ,או לחלופין ,ירידה בשווי ערך החוב כתוצאה מהורדת דירוג האשראי של החייב .תיק הנכסים
של הפניקס כולל אג"ח סחירות ולא סחירות החשופות לירידת ערך כתוצאה מחדלות פירעון של
המנפיקים ,או לחלופין כתוצאה מהורדת דירוג האשראי שלהם .בנוסף ,הפניקס העניקה הלוואות
במסגרת אשראי דו-צדדי ,משכנתאות והלוואות לסוכנים ,החשופות לסיכוני אשראי .במסגרת
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ההתחייבויות הביטוחיות חשופה הפניקס להפסדים כתוצאה מחדלות פירעון או הורדת דירוג אשראי
של מבטחי המשנה.
 14.21.6סיכון ALM

סיכון  (Asset Liability Management) ALMהוא הסיכון הנובע מחוסר התאמה בין ההתחייבויות
הביטוחיות לבין הנכסים המוחזקים כנגדן .חוסר ההתאמה עשוי לנבוע מחסור התאמה מטבעית ,חוסר
התאמה בעיתוי וחוסר התאמה בגודל.
 14.21.7סיכון תפעולי
סיכון תפעולי הוא הסיכון הנובע מכישלון מערכות פנימיות ,אנשים )הונאות ,טעויות אנוש( ונזקים
החיצוניים לחברה )רעידת אדמה( .במסגרת פעילותה העסקית ,חשופה הפניקס לנזקים כתוצאה
מהתממשות של סיכונים תפעוליים .בהקשר זה בנתה הפניקס תכנית התאוששות בזמן חרום )(DRP
הכוללת תמיכה בתהליכים עסקיים עיקריים שיש לתפעל לאחר התרחשות האירוע הקיצוני .בנוסף
החלה החברה ביישום הוראת המפקח העוסקת בבניית תהליך למניעת הונאות ומעילות בארגון.
 14.21.8חוסר יציבות פוליטית ,בטחונית וכלכלית
חוסר יציבות פוליטית ,בטחונית וכלכלית עלולה להשפיע על קיבולת הביטוח שיעניקו מבטחי המשנה,
דבר המשפיע על היקף המכירות והרווחיות של הפניקס .בנוסף ,הרעה במצב הכלכלי במשק עלולה
להשפיע על היקף המכירות של המוצרים השונים ובפרט של מוצרי ביטוח החיים והחסכון לטווח ארוך.
 14.21.9סיכונים ביטוחיים
סיכונים ביטוחיים הינם הסיכונים הקשורים לתמחור והערכת התחייבויות ביטוחיות .גורמי הסיכון
העיקריים העלולים לגרום לטעויות בתמחור ההתחייבויות הינם :טעות במודל התמחור ),(model risk
שימוש בפרמטרים ובהתפלגויות הסתברות מוטות ) ,(parameter riskחיתום לקוי ,ביטולים ,שינויים
בתוחלת חיים ,אירועי קטסטרופה ,שינויים בשערי תמותה ותחלואה כתוצאה מהתפתחויות רפואיות
וטכנולוגיות ,וכו' .פעילות הפניקס בענפי הביטוח השונים חושפת אותה למגוון הסיכונים הביטוחיים
שהוזכרו לעיל.
 14.21.10תקדימים משפטיים ותביעות ייצוגיות
נגד הפניקס הוגשו תביעות משפטיות ,לרבות תביעות ייצוגיות ,בסכומים משמעותיים .חיוב הפניקס
כתוצאה מהליכים משפטיים אלו ,או כתוצאה מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגדה ,או
קביעת תקדימים משפטיים בפסיקת בתי המשפט בענייני ביטוח ,עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה
העסקיות של הפניקס.
 14.21.11רגולציה
חברות ביטוח בישראל כפופות להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א,1981-
תקנות וחוזרים שהוצאו על פיו ,וכן הנחיות שמפרסם מעת לעת המפקח על הביטוח .שינויים בהוראות
שהפניקס כפופה להן משפיעות על הדיווח הכספי ופעילותה העסקית.
 14.21.12ניוד החסכון הפנסיוני
במהלך השנה האחרונה פרסם האוצר מספר טיוטות בנוגע לניוד כספים בתחום החסכון לטווח ארוך.
רפורמה זו ,אם וכאשר תצא אל הפועל ,תאפשר לצרכנים לעבור בין מוצרים שונים ובין גופים מנהלים
שונים ללא מגבלה .הרפורמה תיצור פלטפורמה להזדמנויות עסקיות רבות בתחום החסכון ארוך
הטווח ,אולם במקביל היא טומנת בחובה סיכונים עסקיים וסיכוני נזילות לחברות הביטוח.
א 213-

 14.21.13אבטחת מידע
פגיעה פיזית או לוגית במחשבי הפניקס עלולה להסב נזקים כבדים .לאור האמור מינתה הפניקס בשנת
 2006מנהל אבטחת מידע הפועל ליישום ההוראות הרגולטוריות בנושא ולמתן מענה עסקי לפניקס.
כיום מוגנת רשת המחשבים של הפניקס באמצעים שונים ומגוונים כגון  Firewallו,Anti-virus -
והגישה למערכות המידע השונות ניתנת בתהליך מסודר של בקשת הרשאות .כמו-כן ,הפניקס החלה
בתהליך של ביצוע סקרי סיכונים באבטחת מידע של מערכות מידע שונות .לפניקס אתר גיבוי פעיל
המאפשר התאוששות בעתות מצוקה.

סיכוני מקרו

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי הפניקס
השפעה קטנה
השפעה בינונית
השפעה גדולה
• שינויים במחירי מניות • שינויים בריבית
• חוסר יציבות פוליטית • שינויים בשערי חליפין
ובטחונית
• אינפלציה
• חוסר יציבות כלכלית
)אבטלה ,שכר וכו'(

סיכונים ענפיים

•

סיכונים מיוחדים
לפניקס

• טעות במודל התמחור
)(model risk
• שימוש בפרמטרים
מוטים (parameter
)risk
• סיכוני אשראי )לווים
ומבטחי משנה(

אירוע קטסטרופה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רגולציה
שינויים בשיעורי תמותה
ותחלואה
שינויים בשכיחות תאונות
וגניבות רכב
עליה באינפלציה הרפואית
תקדימים משפטיים
ותביעות ייצוגיות
הגדלת שיעור הביטולים
חיתום לקוי
סיכונים תפעוליים
אבטחת מידע
מערכות מידע

• הגברת התחרות בענף

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות הפניקס הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי
בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
14.22

החזקות במנורה
כמפורט בסעיף  14.1לעיל ,דלק השקעות רכשה כ 15% -ממניות מנורה ,ונדרשה בהתאם להוראת
הממונה על ההגבלים העסקיים למכור חלק מהחזקותיה .לאור האמור מכרה דלק השקעות בחודשים
ינואר ופברואר  2007את מרבית החזקותיה במנורה ,ונכון למועד זה היא מחזיקה כ 2.2% -ממניותיה.
הרווחים המצטברים )לפני מס( בגין מכירת ההחזקות במנורה הסתכמו בסך של כ 142 -מיליון .₪
מנורה היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה של תל אביב .מנורה עוסקת בתחומי הפעילות
הבאים :ביטוח חיים ,ביטוח רכב רכוש ,ביטוח רכב חובה ,ביטוח רכוש ,ביטוח חבויות ,ביטוח בריאות,
קרנות פנסיה וקופות גמל .בין היתר רכשה מנורה ברבעון האחרון של שנת  2004את מבטחים קרנות
פנסיה בע"מ.
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14.23

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
ביום  9במרץ  2007נחתם מזכר הבנות בין הפניקס לבין בנק הפועלים בע"מ )להלן" :בנק הפועלים"(
לפיו תרכוש הפניקס  25%מסך הון המניות המוצא של ישראכרט בע"מ ויורופיי )יורוקארד( ישראל
בע"מ )להלן" :החברות"( שהינן בשליטה מלאה של בנק הפועלים ותהיה זכאית לדירקטורים מטעמה,
כמוסכם במזכר ההבנות.
התמורה עבור המניות תחושב על בסיס שווי מצרפי של  2.55מיליארד  ,₪תוך התאמות לחלוקת
דיבידנד ,אם וככל שיחולק עד מועד השלמת ביצוע העסקה .במקרה של הנפקת החברות לציבור בתוך
 15חודשים ,יותאם כלפי מעלה בסיס שווי החברות המצרפי לצורך העסקה לשיעור של  90%משווי
החברות לצרכי ביצוע ההנפקה לציבור ,אך לא מעל שווי חברות מצרפי של  2.7מיליארד .₪
ביצוע העסקה כפוף בין היתר לביצוע בדיקת נאותות ,קביעת תנאי הרכישה )לרבות הסכמת הפניקס
באשר להסדרים שבין ישראכרט בע"מ לבנק הפועלים( ,אישורים רגולטורים ,ככל שיש בהם צורך,
אישור הנהלת ודירקטוריון בנק הפועלים ודירקטוריון הפניקס .דירקטוריון בנק הפועלים אישר ביום
 20.3.2007את ההתקשרות.
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.15

תחום הביטוח בארצות הברית
ביום  4באוגוסט  2006התקשרה  ,Delek Finance US Inc.חברה אמריקאית בבעלות מלאה של דלק
קפיטל )להלן" :החברה הבת"( ,בהסכם מיזוג לרכישת מלוא הון המניות ) (100%של חברת Republic
) .Companies Group Incלהלן .("RCGI" :לאחר התקיימות התנאים המתלים ,הושלמה עסקת
הרכישה ביום  7בדצמבר .2006
התמורה בגין כל מניה של  RCGIעמדה על סך של  20.40דולר ארה"ב ,והתמורה הכוללת עמדה על סך
כולל של כ 298 -מיליון דולר ארה"ב ) 1,249מיליוני  .(₪התמורה שולמה במועד השלמת העסקה.
קבוצת רפבליק פועלת תחת שם זה בתחום הביטוח בארצות הברית מאז ראשית המאה העשרים .בשנת
 2002הוקמה  ,RCGIאשר רכשה בשנת  2003וריכזה תחתיה פעילויות ביטוח שונות של הקבוצה .בחודש
אוגוסט  2005הנפיקה  RCGIמניות לציבור ,אשר נסחרו בבורסת הנאסד"ק עד למחיקתן ממסחר ביום
 7בדצמבר  2006בעקבות רכישת  RCGIעל ידי דלק קפיטל.
בשנת  ,2007לאחר השלמת העסקה ,מוזגה  RCGIלתוך החברה הבת של דלק קפיטל ושל Republic

) Companies Inc.להלן" :רפבליק"(.
15.1

מידע כללי על תחום הפעילות

15.1.1

מבנה תחום הפעילות
רפבליק היא חברת החזקות ביטוח המאוגדת במדינת דלאוור ,שעיקר פעילותה מתבצעת באמצעות
מספר חברות בת ,בתחום ביטוח רכוש ) ,(propertyרכב וחבויות ) ,(liabilityפרטי ומסחרי )לעסקים
קטנים – בינוניים( ,ביחוד במדינות טקסס ,לואיזיאנה ,אוקלהומה וניו מקסיקו.
אם לא ייאמר אחרת – בפרק זה ישמש המונח "קבוצת רפבליק" או "הקבוצה" לתיאור רפבליק ,חברות
הבת והחברות הקשורות שלה.
קבוצת רפבליק מנתחת את פעילותה בהתאם לארבעת ערוצי ההפצה שלה:

א.

 - Personal Linesסוכני ביטוח המוכרים פוליסות ביטוח של רפבליק ללקוחות פרטיים )להלן" :קוים
פרטיים"(.

ב.

 - Commercial Linesסוכני ביטוח המוכרים פוליסות ביטוח של רפבליק לבעלי עסקים קטנים עד
בינוניים )להלן" :קוים מסחריים"(.

ג.

 - Program Managementסוכנויות ביטוח ) ,Managing General Agenciesאו בקצרה  (MGAsהמציעות,
לצד מוצריה הסטנדרטיים של קבוצת רפבליק ,מוצרי ביטוח נוספים המיועדים למגזרים ולנישות
ייחודיים שבדרך כלל אינם מתאימים לפרופיל הסיכון של מבטחים/פוליסות סטנדרטים )להלן" :
 .("MGAsבניגוד לפעילות הסוכנים בקוים הפרטיים והמסחריים ,שהיא שיווקית בעיקרהMGAs ,

מנפיקות בעצמן את הפוליסות תחת השם רפבליק ,או תחת שמות חברות הבת והחברות הקשורות
שלה ,תוך הפעלת שיקול דעת לגבי תנאי הפוליסות ומחיריהן ,וכן מטפלות בתביעות הביטוח .רפבליק
קובעת מסגרות ) (guidelinesלפעולתן של ה ,MGAs -ונושאת בתוצאות הביטוח.
ד.

 - Insurance Servicesמתן שרותי ביטוח לחברות ביטוח )להלן" :שרותי ביטוח"( – שיתוף פעולה עם
חברות ביטוח שאינן קשורות לקבוצת רפבליק ,על דרך של מתן רשות שימוש ברשיונות ובזיכיונות של
קבוצת רפבליק באזורים בהם היא בעלת רשיונות ,בתמורה לדמי שימוש ) ,(fronting feesבכפוף
לחתימת הסכמי ביטוח משנה עם חברות אלה .חובת תשלומי הביטוח כלפי רוכשי הפוליסות מוטלת על
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קבוצת רפבליק ,אולם היא מגובה במלואה בביטוח משנה עם חברות הביטוח האמורות .תחום זה כולל
גם פעילויות והחזקות אחרות.
ביטוח רכוש וחבויות מספק הגנה מפני אירועים שנקבעו מראש ,כגון נזק לרכוש או תביעות צדדים
שלישיים .ניתן להבחין בין מכירת ביטוח רכוש וחבויות לקוים פרטיים ,כלומר ביטוח לאנשים פרטיים,
לבין מכירת ביטוח רכוש וחבויות לקוים מסחריים ,כלומר ביטוח לעסקים .קבוצת רפבליק פועלת בשני
הענפים .בנוסף ,ניתן להבחין בין השוק הסטנדרטי ) (admitted marketלבין השוק הלא סטנדרטי )non-

 .(admitted marketבשוק הסטנדרטי פוליסות הביטוח ותעריפיהן בדרך כלל מפוקחים מאוד והכיסוי
הביטוחי נוטה להיות סטנדרטי .בשוק זה מתמקדת קבוצת רפבליק בפלחי שוק פחות תחרותיים ,אשר
מטופלים פחות על ידי חברות הביטוח הגדולות בשל גורמים כגון סוג העסק ,מיקום ,או גובה הפרמיה
לפוליסה .ענפי הקוים הפרטיים והמסחריים של קבוצת רפבליק פעילים בעיקר בפלחי שוק אלו .השוק
הלא סטנדרטי מתמקד בסיכונים שקשה יותר להעריך את ההסתברות להתרחשותם ,המבוטחים
באמצעות פוליסות ותעריפים גמישים יותר .הכיסוי הביטוחי בשוק זה בדרך כלל גדול יותר .קבוצת
רפבליק פועלת בשוק זה בענפי ה MGAs -ושרותי הביטוח.
לפירוט נוסף בעניין ענפי הפעילות של קבוצת רפבליק ראו סעיף  15.2להלן.
להלן נתונים כספיים על ענפי הפעילות העיקריים של קבוצת רפבליק )הנתונים במיליוני דולר ארה"ב(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2006

קוים פרטיים
קוים מסחריים
MGAs
שרותי ביטוח
מאוחד

דמי
ביטוח
ברוטו
169.3
99.1
263
172.2
603.6

דמי
ביטוח
נטו
134.2
76.4
69.8
0
280.4

תוצאות
השקעה

אחר

סך
הכל

הכנסה
לפני מס

רווח
נקי

5.6
4.9
4.1
0.6
15.2

1.6
0.2
2.3
2.9
7

141.4
81.5
76.2
3.5
302.6

16.6
5.5
12.7
0.1
34.9

10.3
3.4
7.6
1.8
23.1

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2005

קוים פרטיים
קוים מסחריים
MGAs
שרותי ביטוח
מאוחד

דמי
ביטוח
ברוטו
140.9
82.8
133.5
140.8
498

דמי
ביטוח
נטו
125.7
66.7
45.7
0
238.1

תוצאות
השקעה

אחר

סך
הכל

הכנסה
לפני מס

רווח
נקי

4.6
3.9
2.5
0.4
11.4

2.7
0.2
2.3
2.1
6.3

132
70.8
50.5
2.5
255.8

19.4
2.6
7.1
0.1
29.2

12.3
1.7
4.5
4.2
22.7

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2004

קוים פרטיים
קוים מסחריים
MGAs
שרותי ביטוח
מאוחד

דמי
ביטוח
ברוטו
132.9
70.5
146.4
116
465.8

דמי
ביטוח
נטו
124.5
51.7
45.1
0
221.3

תוצאות
השקעה

אחר

סך
הכל

הכנסה
לפני מס

רווח
נקי

4.4
2.8
1.9
0.3
9.4

1.9
0.2
2.5
2
6.6

130.8
54.7
49.5
2.3
237.3

19.9
)(3.1
12.1
2
30.9

12.1
)(1.9
7.4
4.3
21.9
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הנכסים המוקצים לענפים השונים ביום  31בדצמבר של השנים ) 2006 – 2004במיליוני דולר(:
קוים פרטיים
קוים מסחריים
MGAs
שרותי ביטוח
מאוחד

2006
221.9
156.1
234.7
364.3
977

2005
258.3
167.5
205.7
220.2
851.7

2004
214.4
139.2
184.2
193.8
731.6

15.1.2

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים

א.

תקנות החלות על קבוצת רפבליק מכוח החזקותיה בחברות ובסוכנויות ביטוח :קבוצת רפבליק היא
חברת האם של מספר חברות וסוכנויות ביטוח פעילות ולכן כפופה לדיני המדינות בהן רשומות חברות
אלו ,ובפרט טקסס ,אוקלהומה ואריזונה .באופן כללי הדין במדינות אלה דורש רישום במחלקות
הביטוח של המדינות ודיווח על פעילות חברות הקבוצה .בנוסף ,העסקאות המהותיות בין חברות
הקבוצה ,לרבות הסכמי ביטוח משנה ושרותים ,נדרשות להיות הוגנות וסבירות ,ואם מדובר בעסקאות
מהותיות או בעסקאות המשתייכות לקטגוריות מסוימות ,אזי הן טעונות גם הודעה מוקדמת ואישור
מצד מחלקת הביטוח המקומית.

ב.

שינוי בשליטה :חברות ביטוח כפופות להוראות המגבילות את רכישת או העברת השליטה בהן .רוכש
פוטנציאלי המעונין לרכוש שליטה בחברת ביטוח או בסוכנות ביטוח חייב בקבלת אישור מוקדם בכתב
ממחלקת הביטוח של המדינה בה רשומה חברת/סוכנות הביטוח אותה הוא מעוניין לרכוש .במתן
האישור מובאים בחשבון גורמים כגון החוסן הפיננסי של המבקש ,תכניותיו וכו' .לאור האמור ,קבוצת
רפבליק אינה חופשייה לבצע פעולות מכירה ו/או העברת שליטה של החברות בהן היא מחזיקה ללא
קבלת האישורים המתאימים ,ואף לא ניתן לבצע שינוי שליטה ברפבליק עצמה ללא קבלת האישורים
המתאימים.

ג.

אגודת מפקחי הביטוח (NAIC) The National Association of Insurance Commissioners :הוא ארגון
המורכב ממפקחי ביטוח של המדינות השונות שמטרתו לדון ולהתוות מדיניות בקשר לרגולציה ,דיווח
וחשבונאות של חברות ביטוח .ל NAIC-אין סמכויות חקיקה אך הנו בעל השפעה בקביעת חוקי הביטוח
של המדינות השונות .הארגון פרסם המלצות לחוקים ותקנות המייצגים סטנדרטים מינימליים ראויים
עבור רגולציה בנושא ביטוח .רוב המדינות אימצו את ההמלצות בחקיקה מדינתית ,ובין היתר את כללי
ה NAIC -בעניין הון מינימלי ביחס להשקעותיהן ופעילותן .בעקבות חוק סרביינס-אוקסלי משנת 2002
פועל הארגון לפרסם המלצות לגבי סטנדרטים נוספים שעל חברות ביטוח לאמץ ,כגון שקיפות בניהול
תאגידים ,עצמאות רואי החשבון המבקרים ובמיוחד יישום חלק מהוראותיו של סעיף  404לחוק
סרביינס-אוקסלי העוסק בבקרה פנימית על הדיווח הכספי.

ד.

שינויי חקיקה ורגולציה :מעת לעת מוצעים שינויי חקיקה ורגולציה העשויים להשפיע על תעשיית
הביטוח .בין היתר נדונה הצעה לחוק ביטוח ברמה הפדרלית ,בנוסף לחוקי המדינות הקיימים ,וכן
הצעות לכפוף חלקים בחקיקה המדינתית לכללי אגודת מפקחי הביטוח .לא ניתן לצפות אם הצעות אלו
תתקבלנה ,מה יהיה תוכנן ,ומה תהיה מידת השפעתן על פעילות קבוצת רפבליק.

ה.

מגבלות על תנאי הפוליסות :בשנת  ,2002כתגובה לצמצום בשווקי ביטוח וביטוח משנה מסוימים עקב
התקפת הטרור על מגדלי התאומים ,חוקק "חוק ביטוח סיכון טרור" ) Terrorism Risk Insurance Act

או  .(TRIAהחוק יצר תכנית סיוע פדראלית במטרה לסייע לתעשיית הביטוח המסחרי לכסות תביעות
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הנובעות מהפסדים קשורי-טרור בעתיד ומחייב את חברות הביטוח להציע כיסוי ביטוחי לנזקים
והפסדים הנובעים מפעולות טרור מסוימות .כתוצאה מחוק זה מנועה קבוצת רפבליק מהחרגת או אי-
הכללת נזקים מסוימים הנובעים מפעולות טרור בפוליסות הביטוח .חוק  TRIAהוארך עד סוף שנת
 ,2007בשינויים מסוימים .חקיקה פדרלית או מדינתית עתידית הקשורה בביטוח או ביטוח משנה של
טרור עשויה להשפיע לרעה על הכנסותיה של קבוצת רפבליק או מצבה הכספי.
ו.

רגולציה ברמת המדינות :למפקחי הביטוח במדינות ארה"ב סמכויות רחבות לבקרה ופיקוח על פעילות
חברות הביטוח .מטרתו העיקרית של פיקוח זה היא הגנה על בעלי הפוליסות .היקף הרגולציה משתנה
ממדינה למדינה ,ועשוי לכלול למשל רישוי עסקים ,אישור מבטחי משנה ,פיקוח על הוגנות העיסוק,
אישור פוליסות ותעריפים ,ועוד .בנוסף כוללת הרגולציה חובת הגשת דוחות כספיים בהתאם לכללי
החשבונאות ודרישות מחלקות הביטוח ,ובדיקתם על ידיהן .במסגרת סמכותם הרחבה ,מפקחי הביטוח
רשאים לקבוע הוראות זמניות הקשורות בנושא או באירוע מקומי .לדוגמא ,לאחר סופת קתרינה אסרה
מדינת לואיזיאנה על חברות הביטוח לבטל פוליסות ביטוח למשך פרק זמן מסוים בגין אי תשלום
פרמיות על-ידי בעלי הפוליסות.

ז.

בדיקות תקופתיות על ידי מחלקות הביטוח המדינתיות :מחלקות הביטוח המדינתיות רשאיות לבצע
בדיקות מעת לעת בעניינים שונים ,כגון בדיקת מצבה הכספי של חברת ביטוח ,פעילותה ועסקאותיה עם
גופים קשורים.

ח.

כללי חשבונאות סטטוטוריים (Statutory Accounting Principles) SAP :הם כללים חשבונאיים
שנועדו לסייע למפקחי ביטוח לפקח על יכולת הפירעון של חברות ביטוח .בניגוד לכללי החשבונאות של
ה ,GAAP -כללי ה SAP -מתמקדים בהערכת שווי נכסי והתחייבויות חברת הביטוח בהתאם לדיני
הביטוח הרלבנטיים .כללי ה SAP -אשר אומצו בחלקם על ידי מפקחי הביטוח במדינות טקסס,
אוקלהומה ואריזונה ,קובעים בין היתר את עודפי חברות הקבוצה ,ולפיכך משליכים גם על היקף
הדיבידנדים שהן מורשות לחלק.

ט.

מגבלות על חלוקת דיבידנדים :במדינות טקסס ואוקלהומה ,מחלקות הביטוח חייבות לאשר חלוקת
דיבידנדים אם הדיבידנד ,יחד עם כל הדיבידנדים שהוכרזו או חולקו ב 12-החודשים שקדמו לדיבידנד,
עולה על הגבוה מהשניים 10% (1) :מההון הרגולטורי או מעודף בעלי הפוליסות )שהינו הנתון המקביל
לפי כללי  SAPלהון עצמי לפי כללי  (GAAPנכון ליום  31בדצמבר של השנה שקדמה לחלוקה ,או )(2
 100%מרווחיה עבור השנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה נקבע היקף הדיבידנדים שיחולקו .במדינת
אריזונה מחלקת הביטוח חייבת לאשר חלוקת דיבידנדים אם הדיבידנד ,יחד עם כל הדיבידנדים
שהוכרזו או חולקו ב 12-החודשים שקדמו לדיבידנד עולה על הנמוך מהשניים 10% (1) :מההון
הרגולטורי נכון ליום  31בדצמבר בשנה שקדמה לחלוקה ,או ) 100% (2מרווחי ההשקעות נטו עבור
השנה הקלנדרית האמורה .בנוסף ,כל חברות הבת והחברות הקשורות של הקבוצה יכולות לחלק
דיבידנדים רק מתוך עודפיהן .יצוין ,כי ישנן גם מגבלות חוזיות האוסרות על חברות הקבוצה לחלק
דיבידנדים במקרה בו הפרו תנאי אגרות חוב או הסכמי הלוואה.

י.

אגודות ערבות :במדינות טקסס ,אוקלהומה ,אריזונה וכן במדינות אחרות ,ישנה דרישה כי מבטחי
רכוש ונזק ישתתפו באגודות ערבות ) (Guaranty Associationsשנועדו לשאת בתשלומים לבעלי
פוליסות בגין חבויות של חברות ביטוח כושלות.
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יא.

השתתפות בתכניות ביטוח כפויות :בדומה לאגודות הערבות ,נדרשת קבוצת רפבליק להשתתף בתכניות
ביטוח כפויות לאנשים או לגופים שלא יכולים היו להרשות לעצמם ביטוח אלמלא תכניות אלו,
ולהפריש כספים לתכניות.

15.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
תחום ביטוח הרכוש והחבויות מאופיין במחזוריות בתנודות מחירים ובזמינות הכיסוי הביטוחי.
שווקים בעלי הון ביטוחי עודף עשויים לסבול מתחרות מחירים עזה ,מתן כיסוי ביטוחי נרחב מדי,
שחיקת המשמעת הביטוחית ,והידרדרות בביצועיים התפעולים .תנאי שוק כאלו יובילו בדרך כלל
לתקופה המתאפיינת ביכולת כיסוי מופחתת לאחר שחברות הביטוח יוצאות מקווי מוצרים שהתחרות
בהם עזה והרווחיות נמוכה או מצמצמות הפעילות בהם .חברות הביטוח נוקטות אז במשמעת ביטוחית
גדולה יותר ,מעלות את הפרמיות ומנפיקות פוליסות ביטוח שתנאיהן מגבילים יותר .שוק הביטוח
בכללותו אינו חייב להתנהג באופן זה או אחר ,ולעתים ענף מסוים סובל משפל בעוד שענף אחר הנו
בשיא .הקבוצה שואפת למזער את השפעת המחזוריות המתוארת לעיל על ידי הרחבת פעילותה
במגזרים גיאוגרפיים ודמוגרפיים בהם התחרות מועטה וקיים בהם היצע מצומצם יותר של שירותי
ומוצרי ביטוח.
החל בשנת  2001נפגע שוק הביטוח בטקסס ,בו מתבצעת עיקר פעילותה של קבוצת רפבליק ,מנזקי
רכוש הקשורים בעובש .בשנים  2001ו 2002 -חברות ביטוח דיווחו על תוצאות גרועות יחסית והחלו
לנקוט משנה זהירות בביטוחים המוצעים על ידן .גורמים אלו הביאו להעלאת פרמיות הביטוח,
לסלקטיביות בסיכונים המבוטחים ולקשיחות בתנאי הפוליסות .בעקבות מהלכים אלו ,הורתה מחלקת
הביטוח של טקסס לחברות הביטוח להפחית את תעריפי הביטוח בשנת  2003לבעלי בתים בממוצע של
כ .12.5% -בשנים  2004ו 2005 -נפגע שוק ביטוח הרכוש קשות מנזקי סופות הוריקן ,ובהן סופות
קתרינה וריטה שהשפיעו על אזורי הפעילות של קבוצת רפבליק )ראו עוד בעניין זה בסעיף  15.19להלן(.
בשנים  2002 – 2000נשחקה רווחיות קבוצת רפבליק בשל נזקי מים ועובש .משנת  2003ואילך חזרה
קבוצת רפבליק לרווחיות ,בעקבות מספר יוזמות ובהן עיצוב מחדש של קו המוצרים הפרטיים ,חיתום
מחדש של ענף הקוים המסחריים והתמקדות בשווקים עירוניים-למחצה ,אזורים כפריים ועיירות
קטנות עד בינוניות.

15.1.4

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות
ההתפתחות המהותית ביותר בשנים האחרונות הייתה התרחשותן של סופות ההוריקן קתרינה וריטה
בשנת  .2005סופות קתרינה וריטה פגעו קשות באזורי הפעילות של רפבליק .הערכות ההפסדים הנובעים
מסופות אלו עומדות על כ 50 -מיליון דולר ,ו 48 -מיליון דולר ,בהתאמה .עם זאת ,תכנית ביטוח המשנה
של קבוצת רפבליק סיפקה את מרבית הכיסוי בגין ההפסדים ,כך שהפסדיה של הקבוצה נטו עלו כדי 5
מיליון דולר בלבד בגין שני ההוריקנים .נותרה קיבולת ביטוח משנה למקרה של התפתחויות נוספות
בהפסדים כתוצאה מסופות ההוריקן האמורות.
למרות הנזקים החמורים שנגרמו למבוטחי ולסוכני החברה באזורים מוכי ההוריקנים בלואיזיאנה
ובטקסס ,קבוצת רפבליק ממשיכה לפעול באזורים אלה תוך עדכון והתאמת מחירים ,פיזור הסיכון
וביטוח משנה הולם.

15.1.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
תחום הביטוח הוא תחום רווי תחרות ורגולציה ,המפולח לענפי ביטוח רבים ולאוכלוסיות ביטוח שונות.
קבוצת רפבליק רואה בגורמים הבאים את גורמי ההצלחה הקריטיים מבחינתה בתחום הפעילות:
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א.

ידע וניסיון – פעילות בתחום הביטוח מחייבת בין היתר היכרות מעמיקה וקשרים עם הגורמים השונים
הפועלים בתחום ובהם  MGAsוסוכני ביטוח עצמאיים ,מוניטין אצל המבוטחים ,והיכרות של תנאי
השוק .לאור האמור ,ידע וניסיון בתחום הפעילות הם גורם הצלחה קריטי ,וקבוצת רפבליק מסתמכת
על ניסיון וידע רבי שנים באזורי פעילותה.

ב.

התמקדות במגזרי ביטוח שעוצמת התחרות בהם פחותה – לאור התחרות בתחום הביטוח ,לרבות עם
חברות ביטוח גדולות ובעלות משאבים גדולים משל קבוצת רפבליק ,התמקדות בשווקים שיש בהם
מחסור בשירותי ביטוח ,וחברות הביטוח הגדולות מזניחות אותם או מתעלמות מהם ,ובאזורים בהם
הידע המקומי של קבוצת רפבליק מאפשר לה להתמודד באפקטיביות רבה יותר עם מתחריה.

ג.

צמצום פעילות במגזרים תחרותיים – צמצום הפעילות במגזרים או במוצרים בהם פועלים מבטחים
נוספים חזקים יותר )למשל ,ביטוח רכב( ,והרחבת הפעילות במגזרים בהם יש לחברה יתרון יחסי
)למשל ,ביטוח בעלי בתים(.

15.1.6

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
חסמי הכניסה העיקריים לתחום הם דרישות הרישוי השונות ,ובהן הון עצמי מינימלי ,הצורך בהקמת
מערך שיווק או התקשרות עם סוכני ביטוח ,ומוניטין .חסמי היציאה העיקריים הם התחייבויות
ארוכות טווח כלפי המבוטחים ,התחייבויות כלפי סוכנים וחברות ביטוח המקבלות שירותי ביטוח
מהחברה ,אישור מחלקות הביטוח של המדינות השונות להעברת שליטה בחברות ביטוח ולהפסקת קווי
מוצרים או ביטוח באזורים גיאוגרפיים מסוימים )מחלקות הביטוח של המדינות עלולות לנסות להגביל
החלטה להפסיק לבטח באזורי חוף מוכי נזקי רוח(.

15.1.7

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
התחליפים למוצרי קבוצת רפבליק הם בעיקר מוצרים דומים של חברות ביטוח אחרות .ההבדלים
העיקריים בין מוצרי הביטוח של החברות השונות נוגעים בדרך כלל להיקף הכיסוי ולגובה הפרמיה.

15.1.8

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
קבוצת רפבליק מתחרה עם מספר רב של חברות בקווי המוצרים שלה .שוק הקווים הפרטיים בטקסס
נשלט על ידי מספר קטן של חברות ביטוח גדולות )על חברות הבת והחברות הקשורות שלהן( ,ובהן
 Allstate Farmers ,State Farmו .USAA -קבוצת רפבליק מתחרה בין היתר בחברות St. Paul Travelers

 ,.The Hartford Financial Services Group, Inc ,.Companies, Incו .Safeco Corporation -בשוק הקווים
המסחריים ,מתחרה קבוצת רפבליק בין היתר בחברות האמורות ובחברת Central Mutual Insurance
 .Companyבשוק ה ,MGAs -לקבוצת רפבליק יש שתי מתחרות ישירות – United America Indemnity
 Groupו .Clarendon Insurance Group -בשוק שירותי הביטוח ישנן מספר חברות מתחרות לרבות State
Consumers County ,Old American County Mutual Fire Insurance Company ,National Companies

 Mutual Insurance Companyו .Home State County Mutual Insurance Company -לקבוצת רפבליק יש
באופן כללי פלח שוק של כ 1% -במדינת טקסס.
התחרות היא בפרמטרים של מחיר ,הכיסויים המוצעים ,שרות לקוחות ,קשרים עם סוכנים )לרבות
נוחות ביצוע עסקים עבור הסוכנים ,השירות הניתן להם ותעריפי העמלות המשולמות להם( ,גודל וחוסן
פיננסי .קבוצת רפבליק מבקשת לייחד עצמה לעומת מתחריה על ידי אספקת קו מוצרים רחב
והתמקדות בשווקים שהתחרות בהם חלשה יחסית .כמו כן היא מתמודדת בתחום הפעילות באמצעות
קשירת יחסים טובים וארוכי טווח עם סוכנים ו ,MGAs -ידע וניסיון באזורים בהם היא פועלת,
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ומוניטין אצל המבוטחים .קבוצת רפבליק מציעה גם גמישות בפעילותה בשל הרשיונות והזכיונות
השונים שברשותה הכוללים מגוון פעילויות ביטוח.
15.2

מוצרים ושירותים
לקבוצת רפבליק ארבעה ענפי ביטוח עיקריים:

15.2.1

קוים פרטיים:
בענף זה מוכרת קבוצת רפבליק פוליסות ביטוח לאנשים פרטיים באמצעות סוכני ביטוח עצמאיים ושתי
סוכנויות ביטוח קשורות לקבוצה .פוליסות הביטוח כוללות בין היתר ביטוח בתי מגורים ,ביטוח מפני
שריפות ,ביטוח בתים בעלי ערך נמוך ,ביטוח רכב סטנדרטי ומיוחד ,וביטוח אישי .בעלי הפוליסות
ממוקמים במדינות טקסס ,אוקלהומה ,לואיזיאנה וניו-מקסיקו ,וקבוצת רפבליק מתמקדת באופן
מיוחד באזורים גיאוגרפיים ודמוגרפיים שהתחרות בהם קטנה יחסית.

א.

ביטוח נכסים ומבנים פרטיים :ביטוח מפני נזקים שונים לרבות נזקים למבנה ,לרכוש שבתוכו ,למוסך
ולמבנים אחרים בנכס; ביטוח מפני שריפות המכסה בתי מגורים כנגד נזקי שריפות ,מכות ברק ,סופות
רוח וברד ,התמוטטות מבנים ונזקים הנובעים מתאונות הקשורות במים או בחשמל; הביטוח שמעניקה
קבוצת רפבליק לבתים בעלי ערך נמוך מקנה בדרך כלל כיסוי מצומצם יותר ,שאינו עולה על 150,000
דולר.

ב.

ביטוח רכב סטנדרטי :פוליסות ביטוח הרכב הסטנדרטיות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי לרכב.
הכיסוי מוגבל ל 500,000 -דולר לאירוע אך הכיסוי הכולל הממוצע של הפוליסה נמוך מ 100,000 -דולר.
ביטוח זה משווק בעיקר למחזיקי פוליסות הרוכשים גם כיסוי ביטוחי אחר מהחברה ,כגון ביטוח
נכסים ומבנים.

ג.

ביטוח רכב לא סטנדרטי :פוליסות ביטוח הרכב הלא סטנדרטיות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי
לרכבים שבעליהם הם נהגים אשר רקורד הנהיגה שלהם מקשה עליהם לרכוש פוליסות ביטוח רכב
סטנדרטיות ,ולכן הם נדרשים לשלם פרמיות גבוהות מהרגיל .הכיסוי מוגבל ל 500,000 -דולר לאירוע
אך רוב הסיכונים הלא-סטנדרטיים מסתכמים בכ 50,000 -דולר או פחות.

ד.

ביטוח אישי כולל )ביטוח מטריה( :פוליסות ביטוח המטריה מציעות כיסוי ביטוחי נוסף מעבר לפוליסות
ביטוח מבנים ורכב .ביטוח זה מוגבל בדרך כלל ל 3-מיליון דולר לפוליסה והסיכונים מועברים ברובם
למבטחי משנה.

15.2.2

קוים מסחריים:
בענף זה מוכרת רפבליק פוליסות ביטוח לעסקים קטנים עד בינוניים באמצעות סוכנויות ביטוח
עצמאיות וסוכנות ביטוח קשורה המבטחת עסקי חוות ומשקים .פוליסות הביטוח כוללות בין היתר
ביטוח רכב ,ביטוח עובדים ,ביטוח נכסים )מקרקעין( ,ביטוח אחריות כללי וביטוח מטריה ,וביטוח חוות
ומשקים .קבוצת רפבליק מנסה להתמקד בשווקים שהתחרות בהם בין חברות הביטוח קטנה באופן
יחסי ,כגון מוסכים ,מסעדות משפחתיות ,תעשייה קלה ובעלי מלאכה.

א.

ביטוח רכוש :הנכסים המבוטחים מוגבלים לערך נכס מקסימלי של  20מיליון דולר ,והביטוח אינו ניתן
לנכסים שיש בהם סיכונים הכרוכים במגורים ,כגון בתי דירות ובתי מלון.

ב.

ביטוח חבויות :ביטוח החבויות המסחרי מכסה נזקי צד שלישי של עסקים לרבות בשל פציעה ,טיפולים
רפואיים ,ונזקי שריפה .הפוליסה מוגבלת לסך של מיליון דולר לאירוע ביטוח.

ג.

חבילה מסחרית :חבילת הביטוח המסחרית היא קומבינציה של ביטוח הרכוש וביטוח החבויות.
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ד.

ביטוח רכב :פוליסות ביטוח הרכב המסחריות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי לרכב ,וניתנות להרחבה
הכוללת כיסוי טיפולים רפואיים ,השכרת רכב ועוד .הפוליסה מוגבלת לסך של מיליון דולר לאירוע.

ה.

ביטוח פיצויי עובדים :ביטוח זה משמש מעסיקים לצורך עמידה בדרישות החוק בקשר לפיצוי עובדים
שנפגעו במהלך עבודתם.

ו.

ביטוח מטריה :ביטוחי מטריה מסחריים מספקים ביטוח חבויות נוסף לעסקים ,מעבר לגבולות הכיסוי
הביטוחי המקובלים .ביטוחי מטריה מוגבלים לסכום של  5מיליון דולר ,והסיכונים הכרוכים בהם
מועברים למבטחי משנה.

ז.

ביטוח חוות ומשקים :פוליסות אלו נועדו לענות על הצרכים המיוחדים של בעלי חוות ומשקים ,והן
מעניקות כיסוי למבני מגורים ,מבני משק ,ציוד וחבויות .מלבד אזורי הפעילות הרגילים של קבוצת
רפבליק ,פוליסות אלו משווקות באזורים נוספים לרבות מדינות ארקנסו ,קנזס ,מיזורי ,מונטנה
ונברסקה.

15.2.3

(Program Management) MGAs
בענף זה ,בניגוד לענפי הביטוח המשווקים באמצעות סוכנים עצמאיים ,משווקת קבוצת רפבליק
פוליסות ביטוח אישיות ומסחריות באמצעות הסכמי התקשרות עם סוכנויות ביטוח ) Managing

 General Agentsאו  (MGAsבלתי-קשורות .ל MGAs -יכולת וסמכות להציע פוליסות שהן עצמן כתבו,
בכפוף לקווים מנחים מסוימים המוכתבים על ידי הקבוצה ,ופוליסות אלו מחייבות את הקבוצה.
קבוצת רפבליק משתמשת בשם  Programלתאר הסכם כאמור עם  ,MGAעל פיו מספקת הקבוצה ל-
 MGAמוצר ביטוח שתכונותיו נקבעו במיוחד ,לפלח שוק שבדרך כלל אינו מתאים לפרופיל הסיכון של
מבטחים סטנדרטים .קבוצת רפבליק מחייבת את ה MGAs -למכור את הפוליסות בהתאם להנחיות
שנקבעו על ידה .ה MGAs -מספקות לבעלי הפוליסות את השירותים המסופקים על ידי חברת ביטוח
רגילה ,לרבות ההתקשרות בפוליסה ,גבייה וטיפול בתביעות ,אולם הן מנועות על פי דין מהנפקת
פוליסות משלהן.
א.

מאפייני ההתקשרות עם  MGAs :MGAsמנפיקות את פוליסות הביטוח בשם רפבליק ,ורפבליק נושאת
לפיכך בסיכון הביטוחי .לעתים רפבליק מעבירה חלק מהסיכון הביטוחי הלאה למבטחי משנה .בשני
המקרים ,רפבליק נושאת בחבות ביטוחית ישירה כלפי המבוטחים .בנוסף לנשיאה בכל או בחלק
מתוצאות הביטוח של כל תכנית ,מקבלת רפבליק לעתים עמלה ) (fronting feeמה .MGAs -התשלום
המוענק ל MGA -מבוסס על רווחיות התכניות .היחסים עם ה MGAs -מבוססים על שנות ניסיון
והיכרות של המוצרים ,השווקים ואופן שיווק התכניות .הסכמי ה MGA -הנם בדרך כלל לתקופה של
שנה ,ומתחדשים אוטומטית ,אלא אם כן אחד הצדדים בחר לסיימם בהתראה מראש של  180 – 90יום.
רפבליק מפעילה מנגנוני ביקורת שונים לשם פיקוח על פעילות ה :MGAs -היא מקבלת דיווחים
חודשיים מה MGAs -ומנהלת לפחות מדי חצי שנה ביקורת על התכניות במטרה להעריך את מידת
העמידה של ה MGAs -בהנחיות שניתנו להן.

ב.

מוצרי הביטוח :פוליסות הביטוח הנמכרות באמצעות  MGAsכוללות ביטוח לרכבים מסחריים ,חבויות
מסחריות )לעסקים קטנים( ,ביטוח זכיות )אי תשלום כספי פרסים שהובטחו לאדם בתחרות או באירוע
ספורט( ,ביטוח הלוואות וערבויות ,וביטוח מעבידים.
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15.2.4

שירותי ביטוח )(Insurance Services and Corporate
בענף זה מספקת קבוצת רפבליק שירותי ביטוח למבטחים לאומיים ומקומיים ,המבקשים להשתמש
ברשיונות ובזיכיונות החברה על מנת להיכנס לשוק הביטוח במדינת טקסס ובמדינות אחרות .על פי
ההסכמים עם חברות הביטוח מבטחת רפבליק סיכונים המועברים במלואם לחברות הביטוח בתמורה
לעמלה .כלומר ,רפבליק אינה נושאת בסיכון הכרוך בפוליסות הביטוח ,כל עוד חברות הביטוח עומדות
בהתחייבויותיהן כלפיה ,ולמעשה ניתן לומר כי יש לה ביטוח משנה מלא מהן .ואולם ,החברה נושאת
בחבות ביטוחית ישירה כלפי המבוטחים .מרבית פוליסות הביטוח הנמכרות בהתאם להסכמים אלו הן
פוליסות רכב )אישי ומסחרי( .החברה מגבילה את התקשרויותיה באופן האמור לחברות ביטוח בעלות
דירוג  A-ומעלה של חברת הדירוג  .A.M. Bestבתוצאות ענף זה כוללת קבוצת רפבליק גם הוצאות
ריבית על חוב וכן הכנסות או הוצאות אחרות שאינן מוקצות לענפים אחרים ,ואקוויטי ברווחיה של
חברת ביטוח מקסיקנית המוחזקת ב 30% -על-ידי רפבליק )ראו סעיף  15.11להלן(.

15.3

לקוחות
קוים פרטיים :רוכשי הפוליסות הם אנשים פרטיים.
קוים מסחריים :רוכשי הפוליסות הם בתי מסחר ועסקים קטנים עד בינוניים ,המשתייכים בדרך כלל
לענפי שירותים כגון מוסכים ,מסעדות משפחתיות ,תעשייה קלה ובתי מלאכה.
 :MGAsהפוליסות משווקות על ידי סוכנויות ביטוח בלתי-קשורות ) .(MGAsרוכשי הפוליסות כוללים
אנשים פרטיים ובתי עסק.
שירותי ביטוח :פוליסות הביטוח משווקות על ידי חברות ביטוח לא קשורות בעלות דירוג  A-ומעלה של
חברת הדירוג  ,A.M. Bestבשם קבוצת רפבליק .רוכשי הפוליסות כוללים אנשים פרטיים ובתי עסק.
למעלה מ 80% -מפוליסות הביטוח של רפבליק מונפקות במדינת טקסס .רוב הלקוחות שוכנים
בפריפריה ,בעיירות קטנות יחסית שמספר התושבים בהן אינו עולה על .100,000

15.4

שיווק והפצה
קווים פרטיים וקווים מסחריים :מוצרי הביטוח הסטנדרטיים של רפבליק משווקים באמצעות רשת
רחבה של סוכנים עצמאיים ,שתי  MGAsלא קשורות ו MGA -קשורה הפועלת בביטוח חוות ומשקים.
עיקר השיווק בענפי הקווים הפרטיים והקווים המסחריים נעשה על ידי סוכנים עצמאיים .לסוכנים אין
שיקול דעת עצמאי באשר לתנאי הפוליסות והם מציעים את הפוליסות שמספקת להם רפבליק .רפבליק
מעדיפה לקיים קשרים ארוכי טווח עם הסוכנים וסוכני הביטוח ,ולמעלה ממחצית הסוכנים עובדים עם
רפבליק  10שנים ויותר .לקבוצת רפבליק יש רשת של למעלה מ 1,000 -סוכנים עצמאיים בענפי הקוים
הפרטיים והמסחריים.
קבוצת רפבליק נוקטת באסטרטגיה של שיווק ממוקד למגזרים בהם עוצמת התחרות במגזר הביטוח
נמוכה באופן יחסי  -בעיקר מגזרים שאינם יכולים לעמוד בפרמיות של מבטחים אחרים וכן מגזרים עם
מיקום גיאוגרפי כפרי או חצי-עירוני ,שחברות ביטוח אחרות אינן מוכנות לפתח ו/או אינן מזהות
כפוטנציאל לרווח .בנוסף ,החברה מנסה לשווק את מגוון מוצריה לבעלי פוליסות המחזיקים כבר באחד
או יותר ממוצריה.
 MGAsושירותי ביטוח :הביטוח בענף ה MGAs -מתבצע על-ידי חמש  MGAsלא קשורות ,ושירותי
הביטוח נעשים עבור כ 10 -מבטחים לא קשורים.
בשנים  2007 – 2004לא היה לקבוצה סוכן עצמאי האחראי ליותר מ 1.5% -מסך הפרמיות שלה.
סוכנות  MGAאחת היתה אחראית ל 23.4% ,21.5% -ו 24.4% -מדמי הביטוח ברוטו ול – ,19.2%
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 13.2%ו 7.2% -מדמי הביטוח נטו בשנים  2005 ,2004ו ,2006 -בהתאמה .בנוסף ,תכנית אחת בענף
שרותי הביטוח אחראית ל 12.6% ,15.5% -ו 8.1% -מדמי הביטוח ברוטו בשנים  2005 ,2004ו,2006 -
בהתאמה .עם זאת ,כיוון שתכנית זו מבוטחת במלואה בביטוח משנה ,לא נובעים ממנה דמי ביטוח נטו.
אסטרטגיית פיתוח ושיווק המוצרים של קבוצת רפבליק מבוססת על דיאלוג והתייעצויות שוטפים עם
סוכנים וסוכנויות ביטוח MGAs ,ומבטחים ,המשווקים את מוצרי החברה במגזרים השונים.
אסטרטגיה זו מאפשרת לקבוצה ללמוד מהסוכנים על צרכי השוק ולהנפיק פוליסות המכסות סיכונים
שאינם מכוסים על ידי המתחרים.
15.5

עונתיות
הסיכונים המבוטחים על ידי הקבוצה מביאים בדרך כלל להפסדים גבוהים יותר ברבעונים השני
והשלישי של השנה עקב ריכוז עונתי של אירועים ביטוחיים הנובעים ממזג אויר קשה באזור הגיאוגרפי
בו פועלת הקבוצה .למרות שהפסדים הנובעים מאירועי מזג אויר )ברד ,סופות רוח ,טורנדו ,הוריקנים(
עלולים להתרחש בכל רבעון ,באופן היסטורי הרבעון השני הנו בעל התדירות הגבוהה ביותר להתרחשות
אירועי מזג אויר כאמור .בחמש השנים האחרונות ,תרומת קטסטרופות מזג אויר ליחס ההפסד הנקי

1

ברבעון השני היתה גדולה בכ 8% -מתרומתן הממוצעת לשלושת הרבעונים האחרים .בעוד שכל קווי
המוצרים משקפים הפסדים עונתיים ,ענף הקווים הפרטיים מושפע באופן המשמעותי ביותר מהעונתיות
האמורה ,ותרומת קטסטרופות מזג אויר ליחס ההפסד הנקי שלו ברבעון השני גדולה בכ 13% -לעומת
התרומה הממוצעת בשלושת הרבעונים אחרים.
הקבוצה רוכשת ביטוחי משנה כדי להגן עליה מהתדירות הגבוהה ומחומרת האירועים הביטוחיים
הקשורי במזג אויר.
15.6

ביטוח משנה
רפבליק רוכשת ביטוחי משנה כדי להקטין את החשיפה שלה לסיכונים ביטוחיים .למבטחי המשנה של
רפבליק יש השפעה על קיבולת הביטוח ,תנאי הביטוח והתעריפים וכן על הרווחיות .ביטוח המשנה אינו
פוטר את רפבליק מחבותה כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח ,אלא רק מקנה לה זכות לדרוש
ממבטחי המשנה החזר בגין הפסדיה ,ומשום כך יש ביציבות מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאות
העסקיות של חברות הביטוח .בעניין חשיבות השפעתם של מבטחי המשנה על פעילות רפבליק ראו סעיף
 ,15.19בו מתוארת ההסתמכות עליהם בקשר לנזקי סופות ההוריקן שפקדו את ארה"ב בשנת .2005
קבוצת רפבליק בוחרת את מבטחי המשנה בהתאם לחוסנם הפיננסי ,היסטוריית פעילותם ותשלומיהם
והמוניטין הכללי שלהם .הקבוצה מתקשרת עם מספר רב של מבטחי משנה על מנת לצמצמם את
הסיכון הכרוך באי קיום התחייבויותיו של מבטח משנה מסוים .החברה מתקשרת רק עם מבטחי משנה
בעלי דירוג של ) A -(Excellentומעלה מידי חברת הדירוג  .A.M. Bestאם דירוג של מבטח משנה יורד
מתחת ל ,A- -קבוצת רפבליק מחליפה אותו או דורשת בטוחה חיצונית כגון ערבות בנקאית.

1

יחס ההפסד הנקי –  – Net loss ratioהוא היחס בין ההפסדים והוצאות התאמת ההפסדים ) (LAEלבין הפרמיות נטו.
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להלן ריכוז נתונים אודות ביטוח המשנה בענפי הפעילות השונים )במיליוני דולר(:
ענף פעילות

קוים מסחריים
קוים פרטיים
MGAs
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
70.5 133.5 163.1 70.5 82.8 99.1 132.9 140.9 169.3

דמי ביטוח
ברוטו
80.4 10.8
12 14.4
פרמיות ביטוח 6.9 12.3 15.3
משנה
49.9 15.3 14.5 14.5
5.2
8.7
9
השיעור )(%
המכוסה על ידי
ביטוח המשנה
לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה ראו באור  38לדוחות הכספיים.

15.7

76
56.5

שרותי ביטוח
2004 2005 2006
116 140.8 172.3

116 140.8 172.3 100.4
68

100

100

100

אקטואריה
חבויותיה של קבוצת רפבליק כוללות חבויות בגין הפסדים מדווחים ,חבויות בגין הפסדים שהתרחשו
אך טרם דווחו ) (Incurred But Not Reported - IBNRוחבויות בגין הוצאות התאמת הפסדים ) Loss

 1,(Adjustment Expenses - LAEאשר נועדו לכסות את העלות הסופית של יישוב התביעות ,לרבות
חקירת תביעות ביטוח והגנה משפטית מפניהן .היקף החבויות בגין תביעות שדווחו מבוסס על הערכת
נזקי אותן תביעות .היקף החבויות בגין הפסדים שהתרחשו אך טרם דווחו ובגין הוצאות התאמת
הפסדים מוערך על בסיס מגמות היסטוריות של עלויות הנזקים ,הוראות הפוליסות וגורמים נוספים.
תהליך הערכת החבויות בגין הפסדים שהתרחשו אך טרם דווחו והוצאות התאמת הפסדים אינו מדויק
ומצריך מטבעו הפעלה משמעותית של שיקול דעת וכן מושפע מגורמים הנתונים לתנודות משמעותיות.
הקבוצה עושה שימוש במודלים אקטואריים לקביעת חבויותיה .קבוצת רפבליק מעסיקה  6אקטוארים,
שיש להם בממוצע מעל  16שנות ניסיון אקטוארי במגזרי הביטוח השונים.
15.8

רכוש קבוע ומתקנים
מטה קבוצת רפבליק ממוקם בדאלאס ,טקסס שם שוכרת הקבוצה בניין משרדים בן  6קומות )בשטח
כולל של כ 10,500-מ"ר( ומשם מתנהלת כל פעילות הקבוצה הקשורה עם ניהול ,כספים חיתום ,טיפול
בתביעות ,מערכות מידע ועוד .תקופת ההסכם היא עד יום  28בפברואר  ,2017עם אפשרות הארכה
לחמש שנים נוספות .דמי השכירות אינם מהותיים .בנוסף ,שוכרת הקבוצה משרד ביוסטון ,טקסס,
המשרת את עובדי חברת הבת .RHP
קבוצת רפבליק משתמשת במספר מערכות מידע .בין היתר מחזיקה הקבוצה במערכת ,RepubLink
המיועדת למערך הסוכנים ,ומאפשרת להם להגיש פוליסות לאישור החברה עבור מוצרי הקווים
האישיים ,וכן מספקת מידע לגבי הפוליסות כגון מחירים ותנאים אחרים .המערכת מאפשרת לקבוצה
לאגור ולקבל נתונים אודות בעלי הפוליסות ,כגון היסטוריית תביעות וגבייה .נכון למועד זה קבוצת
רפבליק הייתה בשלבים האחרונים של השלמת מערכות מידע עבור מוצרי הקווים המסחריים ,ועבור
פוליסות ביטוח לחוות ומשקים .ההשקעות במערכות מידע מהוות הוצאה מהותית וצפויות להיות כאלו
אף בעתיד ,לאור מאמציה של קבוצת רפבליק להיעזר בטכנולוגיה לצורך שירות לקוחות ולהישאר
תחרותית בפעילותה.

15.9

1

נכסים לא מוחשיים
הנכסים הלא מוחשיים של רפבליק כוללים סימני מסחר וכן רשיונות וזכיונות לפעול כחברת ביטוח
במדינות השונות.

הוצאות התאמת הפסדים ) (LAEהן ההוצאות המוערכות לכיסוי הפסדים בגין תביעות שהוגשו ,אך טרם הסתיים הטיפול בהן.
ההוצאות מותאמות מעת לעת בהתאם להערכות ההפסדים הצפויים.
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15.10

הון אנושי
המבנה הארגוני

 15.10.1מצבת עובדי רפבליק – נכון למועד הדוח ,מעסיקה רפבליק כ 321 -עובדים בחלוקה לפי מחלקות
כמפורט להלן:
מספר עובדים
מחלקה
39
חשבונאות /מימון /חשבות
70
תביעות
69
קוים מסחריים
17
שרותים תאגידיים
12
חיתום ואקטואריה
הנהלה /ייעוץ משפטי /משאבי 15
אנוש
47
מערכות מידע
12
שיווק
34
קוים פרטיים
6
תכניות ביטוח /שרותי ביטוח
321
סה"כ
בין קבוצת רפבליק לבין הסוכנים המשווקים את מוצרי הביטוח של החברה אין יחסי עובד-מעביד.
 15.10.2עובדי הנהלה בכירה ונושאי משרה – רפבליק מעסיקה כ 27 -נושאי משרה ,מתוכם  12מנהלים בכירים.
 15.10.3תכניות תגמול
לרפבליק הסכמי העסקה עם מנהלים מסוימים .מלבדם ,יתר העובדים הנם עובדים שניתן לסיים את
העסקת בכל עת ) .(at-willרפבליק מספקת לעובדיה ביטוח בריאות וביטוח חיים ,וכן תכניות חסכון,
השתתפות ברווחים ,ותכניות תגמול מקובלות אחרות .לרפבליק יש שתי תכניות פנסיה ) defined benefit

 (plansאשר הוקפאו מיום  31בדצמבר .2003
בחודש דצמבר  2006הוענקו למספר מנהלים בכירים ברפבליק אופציות הניתנות למימוש למניות
רפבליק על פני תקופה של כחמש שנים בתמורה לתוספת מימוש משתנה על פני תקופת ההבשלה כפי
שנקבע בתנאי האופציות .בנוסף נתקבלה תכנית להקצאת מניות חסומות )המהוות כ 1.15% -מהון
מניות רפבליק( אשר ישוחררו מחסימתן בשתי מנות על פני תקופה של ארבע שנים בכמות אשר תיקבע
בהתאם למשתנים הקשורים בתוצאות החברה .לעובדים הבכירים ניתנה האופציה למכור את המניות
לרפבליק לאחר תקופות החסימה השונות כפי שנקבע בתנאי האופציות וזאת כל עוד חברת רפבליק
הינה חברה פרטית .נכון ליום  31בדצמבר  2006השווי ההוגן של המניות החסומות ושל האופציות
מסתכם בכ 4 -מיליוני דולר .במידה וימומשו כל כתבי האופציה וישוחררו כל המניות החסומות אשר
הוענקו למנהלי רפבליק צפוי לרדת שיעור ההחזקה של קבוצת דלק ברפבליק לכ.97% -
15.11

השקעות
רפבליק משקיעה באפיקי השקעה סולידיים כגון אגרות חוב ממשלתיות ,אגרות חוב של מדינות ארה"ב,
אגרות חוב קונצרניות ואג"ח משכנתאות .השקעותיה של רפבליק במכשירים המקנים ריבית קבועה )
 ,(fixed-incomeהמהווים את עיקר פורטפוליו ההשקעות שלה ,מנוהלות בידי חברת ניהול ההשקעות
) .BlackRock Financial Management Incהמנהלת סך נכסים העולה על טריליון דולר( .לBlackRock -

סמכות ושיקול דעת לרכוש ולמכור ניירות ערך עבור רפבליק ,בכפוף להנחיות שניתנו לה על ידי ועדת
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ההשקעות של רפבליק .סך השקעותיה של קבוצת רפבליק ביום  31בדצמבר בשנים  2005 ,2004ו2006 -
עמד על כ 404 ,349 -ו 433 -מיליוני דולר ,בהתאמה.
בנוסף לאמור ,מחזיקה רפבליק ב 30% -ממניותיה של חברת הביטוח המקסיקנית ,.Seguros Atlas, S.A

)להלן" :אטלס"( .אטלס היא חברת ביטוח העוסקת בענפי ביטוח חיים ,בריאות ,רכוש וחבויות.
ההשקעה באטלס נעשתה בשנת  ,1994לרפבליק זכות למנות  4מ 15 -דירקטורים בה ,ואין לה מעורבות
בניהול העסקים השוטף שלה .ביום  31בדצמבר  2006הסתכמה יתרת ההשקעה באטלס בכ26.5 -
מיליון דולר.
15.12

מימון

 15.12.1לרפבליק יש את הסדרי החוב הבאים:
סכום
)במיליוני דולר(
50
51.5
101.5

חוב לבנק
אגרות חוב

שיעור ריבית
7.35%
8.162%
7.762%

כל החוב הנו לטווח ארוך.
 15.12.2מגבלות אשראי
בקשר לחוב לבנק נקבעו מספר מגבלות אשראי ,לרבות שמירה על הון עצמי מינימלי לפי כללי
חשבונאות בארה"ב של לפחות  200מיליון דולר והון סטטוטורי של Republic Underwriters Insurance

) (Company (RUICחברת הבת המובילה של רפבליק( ,של לפחות  150מיליון דולר .הסכם האשראי
כולל הוראות נוספות המגבילות יצירה של סוגים מסוימים של חוב או שעבודים ,מגבלות על הנפקת
מניות ומיזוג נכסים מסוימים.
 15.12.3מסגרות אשראי
להלן פרטים בדבר מסגרות האשראי של רפבליק נכון ליום  31בדצמבר :2006

חוב עדיף לבנק

סכום
)במליוני
דולר(
50

שיעור ריבית
אפקטיבי ביום 31
בדצמבר 2006
7.35%

קרן I

10.3

9.36%

קרן II

20.6

7.70%

קרן III

20.6

8.025%

סך הכל

101.5

הבסיס לקביעת
שיעור הריבית
ריבית ליבור ל3 ,1-
או  6חודשים ,2% +
או שיעור הריבית
של US federal
50% + funds
ריבית ליבור ל3 -
חודשים 4% +
ריבית קבועה עד
לאוקטובר ;2008
ריבית ליבור ל3 -
לחודשים 3.85% +
לאחר מכן
ריבית ליבור ל3 -
חודשים 3.85% +

מועד פירעון

ינואר 2012

ספטמבר
2033
אוקטובר
2033

נובמבר 2036

 15.12.4דירוג אשראי
חברת הדירוג  A.M. Bestהעניקה לרפבליק דירוג של ) A-(Excellentבשנת  2003ובחודש מרץ 2006
אישרה מחדש את הדירוג עם תחזית יציבה לגביו .דירוג זה הוא הרביעי בסולם של  15קטגוריות דירוג
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בו משתמשת  .A.M. Bestבנוסף לדירוג האמור המתייחס לחוסן פיננסי ולאיכות כללית של החברה,
מעניקה  A.M. Bestגם דירוג לטיב אשראי לטווח ארוך .סולם הדירוגים של  A.M. Bestלאשראי לטווח
ארוך ) (Long term issuer credit ratingנע בין ) aaa (Exceptionalל .d (In default) -הדירוג שניתן
לאשראי לטווח ארוך של רפבליק הוא .(bbb-(Very Good
 15.12.5גיוס מקורות נוספים
רפבליק מעריכה כי ביכולתה לעמוד בצרכים התזרימיים שלה לעסקיה הרגילים בעתיד הקרוב .גיוס
מקורות נוספים עשוי להידרש במקרה בו רפבליק תחליט לבצע רכישות בעתיד.
15.13

מיסוי
לפירוט בדבר מיסוי ראו באורים  33ו 38 -לדוחות הכספיים של החברה.

15.14

מגבלות ופיקוח על פעילות רפבליק
ראו לעיל בסעיף .15.1.2

15.15

הסכמים מהותיים

 15.15.1לקבוצת רפבליק הסכמים עם גורמים שונים ובהם סוכנים ,סוכנויות ביטוח ,MGAs ,מבטחים אחרים,
מבטחי משנה ,נותני אשראי וספקים .אין לרפבליק הסכם מהותי שאינו במהלך העסקים הרגיל שלה.
15.16

הליכים משפטיים
לפרטים בדבר הליכים משפטיים ראו ביאור 38ח)ב() (10לדוחות הכספיים של החברה.

15.17

יעדים ואסטרטגיה עסקית
1

 15.17.1התמקדות בענפי ביטוח בעלי זנב קצר :רפבליק מתמקדת במוצרי ביטוח בעלי "זנב קצר" )כגון ביטוח
חבויות( ,להבדיל ממוצרי ביטוח בעלי זנב ארוך )כגון אחריות מוצר( ,כיוון שלהערכתה קל יותר לתמחר
אותם ואת החבויות הנובעות מהם ,ובכך לצמצם את התנודתיות בתוצאות הכספיות.
 15.17.2התמקדות בשווקים שעוצמת התחרות בהם פחותה :רפבליק מספקת לסוכנים ולמנהלי תכניות גישה
למוצרים ולשווקים שחברות ביטוח גדולות נמנעות מלפעול בהם .במסגרת אסטרטגיה זו החלה רפבליק
להנפיק פוליסות ביטוח לבתים בעלי ערך נמוך ונכנסה לעסקי ביטוח חוות.
 15.17.3התמקדות בתחומים בהם יש לרפבליק יכולות מוכחות :רפבליק מעדיפה לנצל ניסיון וידע רבי שנים
במטרה להתמקד במוצרים ,אזורים וערוצי שיווק כדאיים ,על פני כניסה לשווקים לא מוכרים .בין
היתר פועלת רפבליק לפתח קשרים עם סוכנים חדשים ו MGAs -כדי להרחיב את עסקיה בשווקים
רצויים .לרפבליק ניסיון של למעלה ממאה שנים בטקסס ולמעלה מ 40 -שנים בלואיזיאנה ,אוקלהומה
וניו מקסיקו ,והיא מנסה לנצל את היתרון התחרותי הנובע מן הותק והמוניטין באזורים אלו.
 15.17.4תמחור נכון של מוצרי הביטוח בהתחשב במחזוריות בשוק הביטוח :רפבליק מנסה לבצע תמחור נכון
של עסקיה במטרה להניב רווחי חיתום ,על-ידי סלקטיביות גבוהה לסיכונים שהיא נוטלת ,והיא
משתמשת בגישת תשואה מותאמת סיכון ) (risk-adjusted returnלצורך הקצאת הון .רפבליק מקצה הון
ומשאבים אחרים בקווי המוצרים שלה בתגובה לתנאי השוק המשתנים .בכוונת רפבליק להרחיב הצעות
מוצרים בפלחי שוק בהם קיבולת הביטוח נמוכה והרווחיות האפשרית גבוהה ,ולצמצם הצעות מוצרים
בפלחי שוק בהם תנאי התחרות מונעים השגת רווחי חיתום רצויים .לאור האמור ,פלחי השוק בהם
מתמקדת רפבליק עשויים להשתנות מעת לעת.
1

"זנב קצר" ) – (Short tailענפים שבהם פער הזמנים שבין האירוע הביטוחי להתגבשות סופית של הנזק ותשלומו הינו קצר יחסית;
"זנב ארוך" ) – (Long tailענפים שבהם פער הזמנים שבין האירוע הביטוחי להתגבשות סופית של הנזק ותשלומו הינה ארוכה.
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15.18

גורמי סיכון

 15.18.1חשיפה לקטסטרופות ולנזקי מזג אויר
כחברת ביטוח ,וביחוד בהתחשב באיזור הגיאוגרפי בו פועלת קבוצת רפבליק ,היא חשופה לסיכון
כתוצאה מאסונות טבע או אסונות מעשה ידי אדם ,כגון הוריקנים ,סופות ברד ,סופות טורנדו,
ושריפות .לדוגמא ,ההוריקנים קתרינה וריטה שהתרחשו בחודשים אוגוסט וספטמבר  .2005יש קושי
לנבא את התרחשותם של אירועים כאמור בדיוק סטטיסטי או להעריך את היקף הנזק העלול להיגרם.
היקף ההפסדים לרפבליק כתוצאה מאסונות תלוי בגורמים שונים ובהם היקף החשיפה של בעלי
פוליסות באזור הנפגע ,היקף ביטוח המשנה ועלייה בתעריפיו ,שינויים לא צפויים בכיסוי הביטוחי עקב
הליכים רגולטוריים או משפטיים בעקבות קטסטרופה וכו'.
 15.18.2תמחור לא נכון של פרמיות
תוצאות פעילות קבוצת רפבליק תלויות בין היתר ביכולתה לתמחר נכון תעריפי פרמיות עבור מגוון רחב
של סיכונים .תמחור בחסר על ידי קבוצת רפבליק עלול לפגוע ברווחיותה ,ומאידך תמחור ביתר עלול
לפגוע ביכולתה להתחרות ובהיקף המכירות שלה ,ולפיכך להוביל גם כן לפגיעה ברווחיות.
 15.18.3הערכה לא נכונה של חבויות בגין הפסדים והוצאות התאמת הפסדים )(LAE
רפבליק מעריכה חבויותיה במטרה לכסות את כל ההפסדים והוצאות התאמת ההפסדים הנגרמים בגין
פוליסות הביטוח שלה .לשם כך נדרשת קבוצת רפבליק לבצע הערכות הן לגבי תביעות שהוגשו והן לגבי
חבויות מתביעות שטרם הוגשו .הערכת החבויות כרוכה מטיבה באי ודאות ,ולפיכך ההפסדים בפועל
והוצאות התאמת ההפסדים בגינם תידרש רפבליק לשלם עשויים להיות שונים מהותית מהערכותיה.
 15.18.4התמוטטות מבטחי משנה ,שינוי בקיבולת ובתעריפים של מבטחי משנה
קבוצת רפבליק עושה שימוש בביטוחי משנה כדי להתגונן מפני סיכוני ביטוח או לשתף בהם מבטחי
משנה .התמוטטות של מבטחי משנה ,שינוי בקיבולת ביטוח המשנה ובתעריפים של מבטחי משנה עלולה
לפגוע ביכולתה של החברה לשלם למבוטחים או להגביל את יכולתה לערוך ביטוחים .בענף שירותי
הביטוח קבוצת רפבליק מנפיקה פוליסות בשמן של חברות ביטוח בתמורה לדמי תיווך .הסיכון בענף זה
מוטל על חברות הביטוח האמורות אולם אם לא יעמדו בהתחייבויותיהן כלפי קבוצת רפבליק ,עלולה
קבוצת רפבליק לשאת בתשלום הנזק מבלי לקבל שיפוי.
 15.18.5תלות בסוכני ביטוח עצמאיים המשווקים את מוצרי קבוצת רפבליק
עסקיה של קבוצת רפבליק תלויים בהצלחתם של סוכני ביטוח עצמאיים לשווק את מוצרי הביטוח
שלה .סוכני ביטוח אלו משווקים גם מוצרים של חברות ביטוח מתחרות ,ובשלב מסוים עלולים לבכר
אותן במאמציהם באופן שישפיע לרעה על היקף המכירות של קבוצת רפבליק .בנוסף ,לקוחות עלולים
לבחור ברכישת ביטוח באמצעות ערוצי שיווק אחרים ,כגון האינטרנט ,ולא באמצעות סוכני הביטוח
המשווקים את מוצרי קבוצת רפבליק.
 15.18.6תלות בMGAs -

קבוצת רפבליק נעזרת ב MGAs -הפועלות תחת הנחיותיה ,ותפקידן להנפיק פוליסות ביטוח בשמה
ולטפל בתביעות בגין פוליסות ביטוח אלו .קבוצת רפבליק חשופה לסיכון כי ה MGAs -לא תנהגנה
כראוי בסמכות שהואצלה להן על ידה .בנוסף MGAs ,עלולות לעבור לחברות מתחרות או לצמצם
פעילותן עבור רפבליק ,וזאת מסיבות שונות כגון שינוי בתעריפים או שינוי בעלות בסוכנויות MGA .לא
קשורה אחת היתה אחראית ל 123.7 -מיליון דולר בדמי ביטוח ברוטו בשנת  MGA .2006זו נרכשה על-
ידי צד שלישי ברבעון השלישי של  .2005בעקבות הרכישה ,התקשרה רפבליק בהסכם לשלוש שנים עם
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ה MGA -להמשך קשר כמבטחת ,והגדילה את שיעור ההשתתפות שלה בשנת  2006מ 40% -ל .50% -על
פי ההסכם ,רפבליק תחזיק בשיעור השתתפות של  40%בשנת  2007ובשיעור השתתפות של  30%בשנת
.2008
 15.18.7הורדת דירוג
לדירוגי חוסן פיננסי יש חשיבות במעמדן התחרותי של חברות ביטוח .חברות הביטוח של רפבליק דורגו
על ידי חברת הדירוג  A.M. Bestבדירוג ) ,A-(Excellentודירוג זה נתון לבדיקה תקופתית של חברת
הדירוג .הורדת הדירוג עלולה לפגוע בבסיס הלקוחות של החברה וכן בנכונותם של סוכני ביטוח
עצמאיים ו MGAs -להתקשר עמה.
 15.18.8החמרת תנאי פוליסות הביטוח על ידי בתי משפט או רגולטורים
פוליסות הביטוח של קבוצת רפבליק כוללות סייגים שונים שמטרתם להגביל את היקף הסיכון והחבות
הפוטנציאליים של קבוצת רפבליק .קביעות של בתי משפט או רגולטורים כי סייגים אלו אינם תקפים
עלולה להגדיל את חבותה של קבוצת רפבליק ולפגוע בתוצאותיה הכספיות.
 15.18.9שוק הביטוח במדינת טקסס
הואיל ועיקר הכנסותיה של קבוצת רפבליק מפרמיות ביטוח נובע ממדינת טקסס ,קבוצת רפבליק
חשופה לאירועים המשפיעים לרעה על שוק הביטוח במדינה זו ,כגון מיתון כלכלי ,אי יציבות פוליטית,
אבטלה ,החמרת הרגולציה ,התעצמות התחרות ,מלחמה ואירועי טרור וכו'.
 15.18.10תחרות
תעשיית הביטוח הינה תחרותית מאוד .קבוצת רפבליק מתחרה בחברות ביטוח גדולות ,לרבות חברות
ביטוח לאומיות ,בעלות משאבים פיננסיים ,שיווקיים וניהוליים גדולים מאלו של קבוצת רפבליק .כמו
כן מתחרה קבוצת רפבליק בגופים המבצעים ביטוח עצמי ,ביחוד בשוק הביטוח המסחרי .סיכון
תחרותי נוסף לו חשופה קבוצת רפבליק הוא שיווק מוצרי ביטוח באמצעות האינטרנט.
 15.18.11ביצועים לא טובים של השקעות קבוצת רפבליק
השקעותיה של קבוצת רפבליק כפופות למגוון סיכוני השקעה כגון תנאים כלכליים בשוק ,תנודתיות
בשוק ,תנודתיות בשערי ריבית ,סיכוני נזילות ,אשראי וחדלות פרעון .באופן ספציפי חשופה קבוצת
רפבליק לסיכונים הבאים בקשר להשקעותיה :הפסדים העלולים להיגרם אם יתעורר צורך לממש
בטרם עת ניירות ערך המוחזקים על ידה כדי לכסות חבויות ביטוח; וירידה בשער הפזו המקסיקני מול
הדולר ,בהתחשב בכך שתוצאותיה של חברת אטלס המקסיקנית ש 30% -ממניותיה מוחזקות על ידי
רפבליק מומרות מפזו מקסיקני לדולר לצורך הדיווח הכספי של רפבליק.
 15.18.12רגולציה
קבוצת רפבליק כפופה לרגולציה ופיקוח מקיפים במדינות בהן פועלות חברות הקבוצה .הרגולציה
עוסקת במגוון נושאים כגון מגבלות על השקעות החברה ,כללי חשבונאות ודיווח ,ועוד .שינויים
ברגולציה או אי עמידה של החברות הנמנות על קבוצת רפבליק ברשיונות ובתנאים עלולים לפגוע לרעה
בעסקיה .מלבד הרגולציה הקיימת ,מעת לעת מוצעים שינויי חקיקה העלולים להשפיע לרעה על
תעשיית הביטוח .בין היתר נדונה כיום הצעה לחוק ביטוח ברמה הפדרלית ,בנוסף לחוקי המדינות
הקיימים ,וכן הצעה לכפוף חלק מחוקי המדינות לחוקים שתאמץ אגודת מפקחי הביטוח.
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 15.18.13מערכות מידע
פעילותה של קבוצת רפבליק מותנית בתפקוד תקין של מערכות המידע והתקשורת שלה ,עליהן היא
מסתמכת בין היתר לצורך גיוס לקוחות חדשים ,שרות לקוחות ,הגשת תביעות וגבייה .כשל במערכות
המידע של קבוצת רפבליק או אי הצלחה לשדרגן מעת לעת יפגע בפעילותה של קבוצת רפבליק.

סיכוני מקרו

סיכונים ענפיים

סיכונים מיוחדים
לרפבליק

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי קבוצת רפבליק
השפעה
השפעה
השפעה גדולה
קטנה
בינונית
• ביצועים לא טובים של • אבטלה
• אירועים שליליים
השקעות רפבליק ,בין • מלחמות וטרור
בשוק הביטוח במדינת
היתר בשל שערי
טקסס לרבות מיתון
חליפין ,שערי ריבית
כלכלי ואי יציבות
ואינפלציה.
פוליטית
• קטסטרופות ונזקי מזג
אויר
• התמוטטות מבטחי
משנה ,שינוי בקיבולת
ובתעריפים של מבטחי
משנה
• הורדת דירוג

• רגולציה ,לרבות
שינויים בדרישות הון
רגולטורי ,כללי
החשבונאות או דיני
המס
•

•
•
•
•

סוגיות אקטואריות
לרבות הערכה לא
נכונה של חבויות בגין
הפסדים והוצאות
התאמת הפסדים
תוצאות חברת
הביטוח המוחזקת
אטלס
תמחור לא נכון של
פרמיות
תלות בסוכני ביטוח
תלות בMGAs -

• תחרות

• מערכות מידע

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות קבוצת רפבליק הינה על סמך ההערכה בלבד
וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
15.19

אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
בשנת  2005התרחשו בארה"ב שלוש סופות הוריקן גדולות – קתרינה ,ריטה ווילמה .שלוש הסופות
נמנות על עשר הסופות הגדולות ביותר שידעה ארה"ב ,והן השפיעו באופן משמעותי על תעשיית הביטוח
בארה"ב .סופת וילמה לא השפיעה כלל על קבוצת רפבליק ,אולם סופות קתרינה וריטה פגעו קשות
באזורי הפעילות של הקבוצה .נכון למועד זה ,הערכות ההפסדים הנובעים מסופות אלו עומדות על כ-
 50מיליון דולר ,ו 48 -מיליון דולר ,בהתאמה .עם זאת ,תכנית ביטוח המשנה של החברה סיפקה את
מרבית הכיסוי בגין ההפסדים ,כך שהפסדיה של החברה נטו עלו כדי  5מיליון דולר בלבד בגין שני
ההוריקנים .נכון למועד זה לא צפויים הפסדים נוספים ,אם כי תוצאותיהם של הליכים משפטיים
המתקיימים כעת עשויות לפגוע לרעה בקבוצת רפבליק ובמבטחים נוספים במקרה בו בתי המשפט
יקבלו החלטות המטילות חבויות על חברות הביטוח .בנוסף ,בעקבות סופות ההוריקן עלו באופן
משמעותי פרמיות ביטוח המשנה לביטוח רכוש בשנים  2006ו.2007 -

15.20

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
קבוצת רפבליק מתעתדת לבחון הזדמנויות להרחבת עסקיה באזורים הגיאוגרפיים בהם היא פועלת
ובמדינות נוספות ולשקול רכישות המתיישבות עם האסטרטגיה שלה.
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.16

פעילויות נוספות
לקבוצה פעילויות שונות שאינן נכללות בתחומי הפעילות שתוארו לעיל ואשר ההכנסות וההוצאות
הכרוכות בהן אינן מהותיות ביחס להיקף הקבוצה .פעילויות אלה נכללות בדוחות הכספיים של
הקבוצה ליום  31בדצמבר  2006במגזר "אחרים" ,והן כוללות:

16.1

התפלת מים – פעילות החברה בתחום התפלת מים מתבצעת באמצעות דלק תשתיות ,המחזיקה 50%
ממניות חברת ) .I.D.E. Technologies Ltdלהלן" :הנדסת התפלה"( .חברת כימיקלים לישראל בע"מ
)להלן" :כי"ל"( מחזיקה ב 50% -הנותרים ממניות הנדסת התפלה .ההסכם בין הצדדים ותקנון הנדסת
התפלה מסדירים בין היתר את זכויות שני בעלי המניות בחברה למנות דירקטורים ,הרוב הדרוש
לקבלת החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית ,מנגנון זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות .בנוסף יש
להנדסת התפלה הסכם ניהול עם דלק תשתיות וכי"ל על פיו ניתנים שירותי ניהול ויעוץ להנדסת התפלה
בתמורה לדמי ניהול.
הנדסת התפלה עוסקת בייצור ומכירת מתקנים להתפלת מים ,מרכזים )מאיידים( תעשייתיים
ומשאבות חום ,ובתפעול ואחזקת מתקני התפלה .הנדסת התפלה הקימה במקומות שונים בעולם
מתקנים להתפלת מי ים כאשר בחלק מן המתקנים היא משמשת כמפעיל ) ,(operatorוחלק הוקמו
בקבלנות עבור הבעלים.
להלן פירוט בדבר הפרויקטים העיקריים של הנדסת התפלה:

א.

מתקן להתפלת מים באשקלון :חברת וי.איי.די .חברה להתפלה בע"מ )להלן" :וי.איי.די"( נוסדה לשם
הקמת ותפעול פרויקט להתפלת מים באשקלון .בעלי המניות בוי.איי.די .הם הנדסת התפלה )כ,(50% -
) Veolia Waster SAכ (25%-ואלרן תשתיות בע"מ )כ .(25%-וי.איי.די זכתה במכרז שפרסמה ממשלת
ישראל להתקנה והפעלה של מתקן התפלה של מי ים באשקלון בשיטת (Build, Operate, Transfer) BOT

 .על פי הסכם ה BOT -שנחתם עם משרד האוצר תקופת הזיכיון היא  24שנים ו 11 -חודשים החל מיום
 20באוקטובר  .2002הקמת המתקן התבצעה על-ידי או.טי.איי.די שותפות התפלה ,שהנדסת התפלה
מחזיקה  50%בה ,ותפעול ותחזוקת המתקן מבוצעות על-ידי חברה שהנדסת התפלה מחזיקה 40.5%
בה .עלות הקמת הפרויקט הסתכמה בכ 1.1 -מיליארד  ,₪ומומנה באמצעות הון עצמי והלוואות בעלים
)כ (23.5% -והיתרה בהון זר.
בחודש אוגוסט  2005החל לפעול מתקן ההתפלה לתקופת מבחן ,ובשנת  2006החלה וי.איי.די בהפעלה
מסחרית של המתקן .מתקן ההתפלה מזרים כיום כ 100 -מיליון קוב לשנה מים מותפלים .הפעלת
מתקן ההתפלה באשקלון החלה לאחר שהתקבלו האישורים של משרד הבריאות ,נציבות המים ,רשות
ההתפלה והמשרד לאיכות הסביבה .יצוין כי בתוספת השקעה מסוימת ומבלי להפריע את פעילותו
השוטפת של המתקן ניתן להגדיל את תפוקת המתקן עד ל 120 -מליון קוב לשנה.
ב.

מתקן להתפלת מים בלרנקה :שותפות מאוחדת של הנדסת התפלה הקימה מתקן להתפלת מים
בהתאם להסכם למכירת מים לרשות המים של קפריסין .עלות הקמת הפרויקט הסתכמה לסך של כ-
 181מיליון  .₪הקמת הפרויקט הסתיימה בחודש יולי  ,2001אז החלה השותפות בהפעלתו ,והוא מתפיל
כ 18 -מליון קוב בשנה.

ג.

מתקן להתפלת מים בחדרה :בחודש ספטמבר  2006זכתה חברת  H2IDבע"מ ,המוחזקת על-ידי הנדסת
התפלה ב 50% -ועל-ידי שיכון ובינוי אחזקות בע"מ ב ,50% -במכרז של ממשלת ישראל לתכנון ,מימון,
הקמה ,תפעול ותחזוקה ,בשיטת  BOTשל מתקן להתפלת מי ים באזור חדרה בהיקף של כ 100 -מליון
קוב בשנה .ביום  23בנובמבר  2006נחתם הסכם הזיכיון בין מדינת ישראל ו H2ID -לפיו הזיכיון הנו
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לתקופה של  25שנים )מתוכן כ 2.5 -שנות הקמה וכ 22.5 -שנות הפעלה ותחזוקה( .על  H2IDלהשלים
את הסגירה הפיננסית תוך  10חודשים מיום חתימת הסכם הזיכיון על-ידי המדינה ולקבל את אישורה
לתחילת עבודות ההקמה.
ד.

מתקני התפלה בהודו :בסוף שנת  2005זכתה הנדסת התפלה במכרז לאספקת ארבעה מתקני התפלה
בשווי של כ 90 -מיליון דולר לאחד מבתי הזיקוק הגדולים בעולם ,במדינת  Gujaratשבמערב הודו.
המתקנים הם תרמיים מסוג זר"ש )זיקוק רב-שלבי( ומיועדים לספק כל אחד  24,000מ"ק/יום מי-זינה
לדוודים ומי תהליך לבית הזיקוק .נקבע כי המתקנים יסופקו בטווח של חמישה עשר עד עשרים
וארבעה חודשים ,ונכון למועד זה סופק אחד מהם.

16.2

תחנת כח לייצור חשמל -חברת אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ )להלן" :דלק אשקלון"( היא חברה בבעלות
מלאה )במישרין ובעקיפין( של דלק השקעות אשר התאגדה והחלה לפעול בחודש אוגוסט  2002במטרה
לעסוק בתכנון ,מימון ,הקמה ,הפעלה ואחזקה של תחנת כח לייצור חשמל באשקלון .דלק אשקלון
זכתה במכרז להקמת תחנת כח בחצרי מתקן ההתפלה באשקלון ,לייצור חשמל בהיקף של כ80 -
מגאווט ,כאשר רוב התפוקה של תחנת הכח מיועדת לצרכי מתקן ההתפלה ,והיתרה תימכר ללקוחות
פרטיים ו/או לחברת החשמל .תקופת ההקמה על פי ההסכם עם וי.איי.די נקבעה ל 24 -חודשים מסוף
חודש אפריל  ,2003ותקופת אספקת החשמל למתקן ההתפלה נקבעה ל 22.5 -שנים ממועד זה.
בשנת  2003התקשרה דלק אשקלון בהסכם עם ) .Siemens Nederland N.Vלהלן" :קבלן ההקמה"(
לתכנון והקמת תחנת הכח עבורה ,ובהסכם שירותי תחזוקה עם קבלן ההקמה וגורם נוסף לאספקת
שירותי תחזוקה לתחנת הכח לתקופה של כ 22.5 -שנים .בשנת  2003נחתם גם הסכם מימון וסגירה
פיננסית בהיקף של כ 260 -מליון  ,₪כ 80% -מסך העלות הצפויה של הפרויקט ,והוצא Notice to
 Proceedלקבלן ההקמה.
דלק אשקלון ושותפות או.טי.איי.די )ראו לעיל( הקימו תחנת השנאה לשימוש מתקן ההתפלה ותחנת
הכח .הקמת תחנת ההשנאה הושלמה בתחילת שנת  2005והיא מאפשרת הזרמת חשמל מרשת החשמל
הארצית אל מתקן ההתפלה לצורך הפעלתו ,עד תחילתה פעילותה של תחנת הכח ,וכן אספקת חשמל
מתחנת הכח לצרכים אחרים.
בחודש אוגוסט  2005התקשרה דלק אשקלון בהסכם עם השותפים בעסקת ים תטיס לאספקת גז טבעי
לתחנת הכח ,על פיו תחל אספקת הגז עם השלמת התשתית לאספקת גז טבעי לתחנת הכח ,בהתאם
לתנאים שנקבעו בהסכם .הרצת תחנת הכח והפעלתה לא התקיימו במועד המתוכנן )סוף הרבעון השני
של שנת  (2005בשל העיכוב בהגעת גז טבעי לתחנת הכח .הפעלת תחנת הכח תלויה בקבלת גז טבעי אשר
מותנה בהשלמת הקמת מערכת ההולכה הארצית מאשדוד לאשקלון ,בהשלמת הקמת מתקני הקבלה
וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים להזרמת גז טבעי על-ידי רשות הגז הטבעי .בשלב זה טרם
התאפשרה הזרמת גז טבעי לתחנת הכח למרות שמערכת ההולכה הוקמה כיוון שטרם התקבל אישור
להזרמת הגז .בשלב זה צפוי כי אישור כאמור יתקבל במהלך הרבעון השני של  ,2007אך אין ודאות שכך
יקרה .דלק אשקלון הגיעה להסדר לפיו שילמה חברת החשמל פיצוי בגין האיחור בהקמת תשתית
הולכת גז טבעי לאשקלון.
בשל העיכוב בהגעת גז טבעי לתחנת הכח ,כמפורט לעיל ,ועל מנת לממן את הוצאות השימור ועלויות
רכישת החשמל מרשת החשמל הארצית לצורך הפעלתו של מתקן ההתפלה ,פנתה דלק אשקלון וקיבלה
את הסכמתו העקרונית של בנק לאומי להגדלת מסגרת האשראי בסך כולל של כ 40 -מליון  ,₪כאשר
חלקם יינתנו בערבות דלק השקעות לתקופת התפעול ועד לפירעונם .הסך הכולל של ההון העצמי
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שיוזרם על-ידי בעלי המניות בדלק אשקלון יהווה כ 20% -מסך היקף האשראי לפרויקט .ראו גם באור
9ח לדוחות הכספיים.
יצוין כי הפעילות בנושא תשתיות מאופיינת בהשקעות גדולות בתקופת ההקמה וההרצה אשר נמשכות
כשנתיים עד שלוש וההכנסות בגינן מתקבלות רק לאחר תקופת ההקמה.
16.3

הוט
בחודשים ינואר ואוגוסט  2004רכשו דלק השקעות ודלק נדל"ן כ 40% -ממניותיה של מתב )ראו סעיף
 1.4לעיל( .מתב היתה אחת משלוש חברות הכבלים בישראל ועסקה באספקת שידורי טלויזיה רב
ערוצית למנויים ,שירותי גישה לאינטרנט מהיר למגזר הפרטי ,ובאמצעות הוט טלקום  -שירותי
טלפוניה פנים ארצים נייחים ,שירותי גישה לאינטרנט מהיר ושירותים נוספים למגזר העסקי.
בחודש דצמבר  2006הושלמה עסקת מיזוג חברת הכבלים ,במסגרתה רכשה מתב מיתר חברות הכבלים
את כל פעילותן בתחום השידורים )טלוויזיה רב-ערוצית( ובתחום התקשורת הנייחת הפנים ארצית
)טלפוניה וגישה לאינטרנט( .במועד השלמת המיזוג הקצתה מתב מניות לבעלי מניות וזכויות בחברות
הכבלים שפעילותן ונכסיהן הועברה להוט .שמה של מתב הוחלף ל"הוט – מערכות תקשורת בכבלים
בע"מ" )להלן" :הוט"( .לאחר ההקצאה מחזיקה דלק השקעות כ 15.9% -ממניותיה של הוט .בעלי
המניות העיקריים האחרים בהוט הם ידיעות תקשורת בע"מ )"ידיעות"( המחזיקה כ,16.696% -
תאגידים בשליטת משפחת פישמן )"קבוצת פישמן"( המחזיקים כ 14.587% -ובנק לאומי לישראל
בע"מ המחזיק כ .15.364% -החברה מינתה שני דירקטורים מטעמה בדירקטוריון הוט המונה שמונה
חברי דירקטוריון.
במסגרת השלמת עסקת המיזוג נכנס לתוקף הסכם זכות סירוב ראשון בין ארבעת הבנקים הגדולים
בישראל )בנק הפועלים בע"מ ,בנק לאומי לישראל בע"מ ,בנק דיסקונט לישראל בע"מ והבנק הבינלאומי
הראשון לישראל בע"מ( ,ובעלי המניות העיקריים האחרים בהוט )ידיעות ,קבוצת פישמן ודלק
השקעות( .זכות הסירוב הינה ביחס למכירת מניות שיחזיק כל אחד מהצדדים להסכם ,סמוך לאחר
השלמת עסקת המיזוג ,ותעמוד בתוקף למשך  5שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג.
כמו כן ,במקביל להשלמת עסקת המיזוג ,נכנס לתוקף הסכם אשראי אשר נחתם בין הוט ,הוט טלקום
שותפות מוגבלת שהינה בבעלותה המלאה של הוט ,וקונסורציום של בנקים ,הן לצורך מימון החוב
הבנקאי של הוט נכון ליום השלמת המיזוג והן כהעמדת אשראי לצורך ביצוע השקעות עתידיות בתחומי
העיסוק של הוט.
הוט פועלת בשלושה תחומים עיקריים – שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים )המסופקים החל משנת
 ,(1990אספקת שירותי גישה לאינטרנט מהיר רחב פס למגזר הפרטי והעסקי על גבי תשתית הכבלים
)המסופקים החל מחודש אפריל  (2002ושירותי בזק פנים ארציים נייחים בטכנולוגיית VOIP

)המסופקים החל מהרבעון הראשון של שנת  .(2005בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית הוענק להוט
רשיון כללי לשידורי כבלים החל על כל אזורי הארץ ,והיא מספקת שידורי טלוויזיה אנלוגיים
ודיגיטליים למנויים.
במהלך השנים האחרונות נבעו לחברות הכבלים המתמזגות הפסדים תפעוליים בשל התחרות
האינטנסיבית בשוק הטלוויזיה בכבלים .בשנת  2005נבעו להוט הפסדים תפעוליים בשל מספר סיבות
עיקריות אשר כוללות ,בין היתר ,המשך התחרות בשוק הטלוויזיה בכבלים אשר גרמה לאובדן מנויים
וגידול בעלויות הקשורות לשירות לקוחות וכן גידול בעלויות התפעול כתוצאה מהשקת שירותים
חדשים על-ידי הוט )כגון  .(VODבשנת  2006שיפרה הוט את תוצאותיה התפעוליות לאור עלייה
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בהכנסה הממוצעת למנוי ,קיטון בשיעור נטישת המנויים לעומת שיעור הנטישה בשנים קודמות והשקת
חבילת שירותים משולבת של טלוויזיה בכבלים ,אינטרנט וטלפוניה.
הכנסותיה של הוט בשנים  2005 ,2004ו) 2006 -נתוני פרופורמה( עמדו על כ 544 ,586 -ו 579 -מליוני
ש"ח ,בהתאמה ,ורווחיה )הפסדיה( בשנים  2005 ,2004ו) 2006 -נתוני פרופורמה( עמדו על כ 69 ,(83) -ו-
) (58מליוני  ,₪בהתאמה.
ההשקעה בהוט מוצגת בדוחות דלק השקעות על בסיס השווי המאזני שהינו נכון ליום  31.12.2006כ-
 305מליון .₪
הוט היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל-אביב ודיווחיה מפורסמים לציבור.
16.4

החזקות והשקעות נוספות :לקבוצה החזקות והשקעות נוספות שאינן במסגרת תחומי הפעילות של
הקבוצה .החזקות אלה כוללות ,בין היתר ,החזקות בחברות עתירות ידע ,קרנות גידור והשקעות
פיננסיות .לפרטים נוספים ראו ביאור 9י)ח() (3לדוחות הכספיים.
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חלק רביעי  -עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
.17

רכוש קבוע
משרדי החברה שוכנים בבניין בן  4קומות ברחוב גיבורי ישראל בנתניה ,בשטח כולל של כ 3,360 -מ"ר,
בתוספת מקומות חניה ,בבעלות דלק נדל"ן )באמצעות חברה בת( וצד שלישי .השטח האמור מושכר
לחברה ,דלק השקעות ,דלק ישראל וכן חברות בבעלות בעל השליטה ,כאשר כל חברה משתתפת בדמי
השכירות על פי השטח במ"ר בו היא משתמשת .דמי השכירות אינם מהותיים.

.18

הון אנושי

18.1

מבנה ארגוני
החברה היא חברת החזקות השולטת ,במישרין ובעקיפין ,במספר רב של חברות המקיימות פעילות
עצמאית .בנוסף להן ,השקעותיה של החברה בשנים האחרונות מתבצעות באמצעות חברות הבת דלק
השקעות ) ,(100%דלק פטרוליום ) (100%ודלק קפיטל ) ,(94%ולעתים קרובות מימון העסקאות או
הערבויות למימון ניתנו על-ידי החברה או על-ידי דלק השקעות .הנוהל הוא כי עסקאות מהותיות
המבוצעות על-ידי חברות בת אלו אינן מאושרות רק במוסדותיהן ,אלא מובאות גם לאישור דירקטוריון
החברה .דלק השקעות ודלק פטרוליום הן חברות פרטיות ש 100% -ממניותיהן מוחזקות בידי החברה.
בשנים האחרונות רכשה דלק השקעות בין היתר החזקות במתב ,מנורה והפניקס .דלק קפיטל היא
חברה פרטית שהוקמה בשנת  2006במטרה לרכז את פעילות הפיננסים של הקבוצה ,ו 94% -ממניותיה
מוחזקות בידי דלק השקעות 1.התיאור שלהלן בסעיפים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה מתייחס
לחברה ,דלק השקעות ודלק קפיטל כמקשה אחת.

18.2

מצבת העובדים
כ 20 -עובדים מועסקים על ידי החברה ,דלק השקעות ודלק קפיטל ,מתוכם חמישה נושאי המשרה
ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה והיתר אנשי מטה ומנהלה .עובדים אלה משמשים גם כמנהלי דלק
השקעות ועובדיה .במהלך שנת  2006נוספו שבעה עובדים למטה הקבוצה.

18.3

קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה-

18.3.1

מלבד חמשת נושאי המשרה הבכירה בחברה ,המצוינים בסעיף קטן  18.2לעיל ,מכהנים בקבוצה גם 11
מנהלים כלליים ויושבי ראש דירקטוריונים של חברות בת הפועלות בתחומי הפעילות השונים של
הקבוצה.

18.3.2

1
2

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה – נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה מועסקים על פי
הסכמי העסקה אישיים ,הכוללים כיסויים פנסיוניים במסלולים שונים .חלק מנושאי המשרה ועובדי
ההנהלה הבכירה זכאים למענקי הסתגלות של עד  6חודשי הסתגלות .לחלק ממנהלי החברות בקבוצה
ודירקטורים בהן )לרבות מנכ"ל ויו"ר החברה המכהנים כדירקטורים בחברות הקבוצה( הוענקו ,מכוח
תפקידיהם באותן חברות ,מניות או כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ,ומהווים עד  5%מהון
המניות המונפק והנפרע של אותן חברות 2.התנאים למימוש כתבי האופציה כוללים פריסה של התקופה
למימוש כתבי האופציה ותנאים אחרים .במקרים מסוימים הועמדו לנושאי המשרה בקבוצה )לרבות
מנכ"ל ויו"ר החברה( הלוואות לצורך רכישת ניירות ערך של חברות הקבוצה .בנוסף ,בקבוצה נהוג מתן
תמריץ )בונוס( למנהלים בסכום משתנה על פי הפרמטרים הבאים :דרוג ניהולי ,התוצאות העסקיות של

 5%ממניות דלק קפיטל מוחזקות בידי מנכ"ל דלק קפיטל ,דני גוטמן ,ו 1% -ממניותיה מוחזקות בידי אסף ברטפלד ,מנכ"ל החברה.
לפרטים בדבר ערבות שהעמידה דלק השקעות לגיל אגמון ,מנכ"ל דלק רכב ,לצורך קבלת הלוואה לרכישת מניות דלק רכב ,בהיקפים
החורגים מן האמור לעיל ,ראו סעיף  11.9.5להלן וביאור 9ד) (1לדוחות הכספיים.
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הקבוצה והישגיו האישיים של המנהל בקבוצה .לנושאי המשרה זכות לביטוח ,פטור ושיפוי בגין פעולות
שנעשות על ידם מתוקף תפקידם כנושאי משרה.

.19

מימון
סעיף זה אינו מתייחס לאשראי שהתקבל על-ידי חברות בת העוסקות בתחומי הפעילות ,אלא אם נאמר
מפורשות אחרת.

19.1

להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים ומקורות אשראי לא בנקאיים ,שהיו
בתוקף במהלך תקופת הדוח שאינן מיועדות לשימוש ייחודי:

אשראי שקלי לא צמוד
מקורות בנקאיים

מקורות לא בנקאיים

19.2

אשראי שקלי צמוד
אשראי צמוד דולר
אשראי שקלי לא צמוד
אשראי שקלי צמוד
אשראי שקלי צמוד דולר

שיעור ריבית ממוצעת
הלוואות לזמן
הלוואות לזמן
ארוך
קצר
--6.1%
---

5.1%

--5.6%
-----

6.6%
4.9%
5.7%

אשראי שנתקבל בין תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך לפרסומם
להלן סכומי האשראי שנתקבלו על ידי החברה בתקופה שבין ה 31 -בדצמבר  2006ועד סמוך לפרסום
הדוחות הכספיים לשנת  ,12006במליוני ש"ח:
מקורות בנקאיים
מקורות לא בנקאיים

הלוואות לזמן קצר
50
-

הלוואות לזמן ארוך
-

19.3

מסגרות אשראי
לחברה ולדלק השקעות מסגרות אשראי שהסתכמו בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בכ1,961 -
מיליוני  .₪מתוך המסגרות הנ"ל ניצלה הקבוצה ליום זה כ 1,531 -מיליוני  .₪מסגרות האשראי אינן
מובטחות וניתנות לשינוי.

19.4

אשראי בריבית משתנה
להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה החברה בשנת :2006
מנגנון השינוי
ריבית בנק ישראל +
ליבור +

19.5

טווח הריבית בשנת
2006
6.5% - 4.95%
7.4% - 5.65%

דירוג אשראי
כל סדרות אגרות החוב אשר הונפקו על-ידי החברה מדורגות על-ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג
ניירות ערך בדירוג אשראי של .AA

1

שיעור הריבית סמוך
למועד פרסום
הדוחות
4.95%
7.4%

חלק מהכספים שגויסו שימשו או ישמשו לפרעון הלוואת אחרות.

א 238-

19.6

אמות מידה פיננסיות
החברה ,דלק השקעות ודלק קפיטל התחייבו בקשר להלוואות לזמן קצר וארוך מתאגידים בנקאיים,
אשר יתרתן ליום  31בדצמבר  2006מסתכמת לסך של כ 1,400 -מליון  ₪כדלקמן:

א.

ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת משיעור של  35%מסך המאזן של קבוצת דלק .כמו
כן ,ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מ 2,800 -מליון .₪

ב.

ההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף הלוואות בעלים לא יפחת בכל עת מסך של כ1,500 -
מליון  ₪וההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף הלוואות בעלים לזמן ארוך לא יפחת בכל עת
משיעור של  35%מסך מאזן דלק השקעות .כמו כן ,התחייבה דלק השקעות כי ההון העצמי שלה לא
יפחת בכל עת מסך של  800מליון .₪

ג.

החברה ודלק השקעות התחייבו כי היחס בין יתרת ההתחייבויות לבין סכום ההון העצמי המוחשי ,לא
יעלה בכל עת משיעור של  225%בשנים  2008 – 2006ומשיעור של  220%החל משנת .2009

ד.

החברה ודלק השקעות התחייבו כי הסכום הכולל של הערבויות לא יעלה על סכום כולל מצטבר של 1
מיליארד .₪

ה.

היחס בין הדיבידנדים ודמי הניהול המתקבלים מחברות הקבוצה לבין סך הוצאות הנהלה וכלליות
והוצאות מימון לא יפחת בכל עת מ.2 -

.20

מיסוי
לתיאור דיני המס החלים על החברה ראו ביאור  33לדוחות הכספיים של הקבוצה.

.21

ערבויות ושעבודים של החברה

21.1

ערבויות
לתיאור הערבויות של החברה ראו ביאור  25לדוחות הכספיים של החברה.

21.2

שעבודים
להלן פירוט השעבודים בקבוצה אשר לא מיוחסים לאף אחד מתחומי הפעילות דלעיל:

21.2.1

שעבודים של החברה:
משכון קבוע ראשון בדרגה לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן" :בנק לאומי"( של 59,000,000
מניות רגילות בנות  ₪ .0.1ע.נ .כ"א בחברת דלק נדל"ן בע"מ וכן כל המניות ,הזכויות ,האופציות,
והכספים הנכנסים בגינן וכל הזכויות שיש לחברה בגינן ובקשר עם פקדון ני"ע לרבות הזכויות בחשבון
הכספים הצמוד לו.

21.2.2

שעבודים של דלק השקעות:
דלק השקעות שיעבדה נכסים שונים לטובת בנקים ישראליים שונים .להלן ריכוז השעבודים העיקריים:
 50,132,161מניות של דלק מערכות רכב שהן כ 100%-ממניות דלק השקעות בדלק מערכות רכב .דלק
השקעות מחזיקה בכ 55.4%-מהון מניותיה של דלק מערכות רכב.
 2,444,604מניות של דלק מערכות אנרגיה שהן כ 60%-מאחזקותיה של דלק השקעות בדלק מערכות
אנרגיה .דלק השקעות מחזיקה בכ 89% -מהון מניותיה של דלק מערכות אנרגיה.

21.2.3

פירוט לגבי ערבויות ושעבודים של חברות בקבוצה בתחומי הפעילות השונים ראו במסגרת הדיון בכל
תחום פעילות.
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.22

הליכים משפטיים
לתיאור ההליכים המשפטיים המהותיים שחברות הקבוצה הן צד להם ראו ביאור 25א לדוחות
הכספיים.

.23

יעדים ואסטרטגיה עסקית
החברה נוהגת לבחון את תוכניותיה האסטרטגיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות
שחלות בתחומי פעילותה וההזדמנויות העסקיות הנקרות בדרכה.
יעדיה העיקריים של הקבוצה והאסטרטגיה שלה הם:

23.1

שיפור ביצועיה העסקיים לשם השגת תשואה מרבית על ההון לאורך זמן ומעקב אחר הזדמנויות
עסקיות לצורך ניצולן.

23.2

התמקדות בהחזקות מהותיות ובעלות פוטנציאל צמיחה ,בהן לקבוצה תהיה יכולת השפעה מהותית.

23.3

מעקב מתמיד אחר אפשרויות להצפת ערך בחברות המוחזקות.

23.4

בחינה של הכנסת שותפים אסטרטגיים לחברות השונות בישראל ובעולם.

23.5

בכפוף לאיתור הזדמנויות עסקיות מתאימות ,הגדלת פעילותה של הקבוצה בחו"ל והקטנת התלות של
החברה במשק הישראלי.

23.6

ניצול הזדמנויות בשווקים הרלבנטיים לשם מימוש השקעות.

23.7

הרחבת וגיוון מקורות המימון של החברה.

23.8

תרומה וסיוע לקהילה בישראל.

.24

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
דלק פטרוליום בע"מ ,חברה בת של החברה ) ,(100%מקיימת שיחות עם הנהלת Chevron Corporation

)להלן" :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 ,המוארכת מעת לעת.
באשר לצפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחומי הפעילות השונים ראו הדיון לגבי כל אחד מתחומי
הפעילות של החברה לעיל.

.25

מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים
להלן פירוט המגזרים הגיאוגרפיים בהם פעילה הקבוצה ופירוט הפעילויות העיקריות שהיא מקיימת
בהם:
ישראל – הקבוצה פעילה בישראל בתחומי הנדל"ן ,הרכב ,מוצרי הדלק ,האנרגיה,
הביוכימיה,התקשורת וביטוח ופיננסים.
ארה"ב – הקבוצה פעילה בארה"ב בתחום מוצרי הדלקים ,הזיקוק ,האנרגיה ,הביוכימיה והביטוח.
אנגליה – הקבוצה פעילה באנגליה בתחום הנדל"ן.
קנדה – הקבוצה פעילה בקנדה בתחום הנדל"ן.
מערב אירופה – הקבוצה פעילה במערב אירופה בתחום הנדל"ן ובתחום הביוכימיה.
למידע נוסף על המגזרים הגיאוגרפיים ראה ביאור 35ג בדוחות הכספיים.
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.26

דיון בגורמי סיכון
החברה היא בעיקרה חברת אחזקות ולפיכך גורמי הסיכון העיקריים של החברה נובעים מגורמי הסיכון
הייחודיים של כל אחד מתחומי הפעילות השונים של הקבוצה .גורמי הסיכון של תחומי הפעילות תוארו
באופן נפרד במסגרת תיאור כל אחד מתחומי הפעילות .מלבד הסיכונים שפורטו לגבי כל אחד מתחומי
הפעילות ,להלן פירוט סיכוני הרוחב המרכזיים הנוספים להם חשופה הקבוצה ,בישראל ובחו"ל:

26.1

שינויים בשערי מטבע זר :לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות הנקובות במטבע זר ולפיכך חשופה
החברה לשינויים בשערי החליפין של המטבעות הזרים )בעיקר דולר ארה"ב( .כמו כן ,לשערי החליפין
יכולות להיות השפעות על תוצאותיה העיסקיות של החברה וכן של החברות המוחזקות הואיל וחלק
מהותי מרכישותיה של החברה ומחלק מהותי מהכנסותיה נקובים במט"ח.

26.2

שינויים בשיעורי הריבית :לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות שקליות בריבית בשיעור משתנה
ולפיכך חשופה החברה לשינויים בריבית הבנקאית בישראל .חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות
בשיעור ריבית המשתנה בהתאם לריביות בחו"ל ולפיכך הן חשופות לשינויים בשיעורי הריבית באותן
ארצות .כמו כן לשינויים בשיעורי הריבית יכולות להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה
וכן של החברות המוחזקות .שינויים בשערי הריבית בישראל ובארה"ב עשויים להשפיע לרעה על
תשואות תיק האג"ח הסחיר בחברות הביטוח המוחזקות על-ידי החברה ,ואשר עומד כנגד
ההתחייבויות הביטוחיות.

26.3

האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה :לקבוצה פעילות מהותית המתבצעת בארצות
שונות ברחבי העולם .לשינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ובפרט האטה כלכלית באותם שווקים
)לרבות בישראל( ,עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותן של החברה והחברות המוחזקות.

26.4

מצב שווקי ההון :שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על ידי הקבוצה חושפים אותה
לסיכונים הנובעים ,בין היתר ,מתנודתיות בשוק ההון .שפל בשוקי ההון בארץ ובעולם עלול להשפיע
לרעה על יכולתה של הקבוצה למצוא מקורות מימון לכשיידרשו ,וכן על יכולתה של הקבוצה להפיק
רווחי הון ממימוש השקעותיה .כמו כן ,שפל בשוקי ההון עלול להקשות על ביצוע גיוסי הון של החברה
והחברות המוחזקות על ידה ,ולהביא לירידה אפשרית במחירי ניירות הערך של חברות מוחזקות לאחר
הנפקתן בבורסות לניירות ערך.

26.5

המצב הבטחוני :להרעה במצב הביטחוני והפוליטי בישראל עלולה להיות השפעה שלילית על החברות
הפועלות בישראל ,בין היתר ,כתוצאה מירידה בנכונותם של משקיעים זרים וחברות בינלאומיות
להשקיע בחברות ישראליות ולהתקשר עמן .הרעה כאמור במצב הבטחוני והפוליטי בישראל עלולה
להביא להאטה כלכלית בישראל אשר תשפיע לרעה על מכירות הקבוצה ותוצאותיה הכספיות .בנוסף
לכך ,חלק ממתקני התשתיות של החברה ובהם מתקן התפלת המים ,המתקן לייצור חשמל ומתקני ים
תטיס ,מצויים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזה ,וחשופים לפיכך לאיום בטחוני כתוצאה
מפעולות איבה.

26.6

שינויי חקיקה ותקינה :על חלקים מהותיים בפעילות הקבוצה חלים דינים מיוחדים .תוצאות הקבוצה
נתונות להשפעת שינויי חקיקה ותקינה בתחומים שונים ,ובהם דיני ההגבלים העסקיים ,דיני חובת
מכרזים ,רגולציה בתחום הדלק ,בתחום הגז ,בשוק התקשורת ,הפיקוח על עסקי ביטוח ,דינים הנוגעים
לפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים ,שיעורי מכס ,הגנת הצרכן וכיו"ב .בנוסף ,שינויים במדיניות
הרשויות הפועלות מכח החוקים הנ"ל עלולים להשפיע על הקבוצה .בדומה ,חלק מהחברות בקבוצה
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פועלות בחו"ל והן עלולות להיות מושפעות משינויי חקיקה ,מכסים ,הליכים רגולטוריים ושינויי
מדיניות באותן מדינות בהן הן פועלות.
לשינוי תקינה בתחום החשבונאי יכולה להיות השפעה על תוצאותיהן הכספיות של הקבוצה והחברות
המוחזקות שלה ועל יכולת החברות המוחזקות של החברה לחלק דיבידנדים.
26.7

פיקוח על הבנקים :החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ"הוראות ניהול בנקאי
תקין" של המפקח על הבנקים בישראל ,הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק
בישראל להעניק ל"לווה בודד" ,ולששת הלווים הגדולים ו"קבוצת הלווים" הגדולים ביותר בתאגיד
הבנקאי )כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמורות( .בהתאם לזאת ,עשוי היקף הלוואות חברות
הקבוצה ובעל השליטה בחברה ,להשפיע ,בנסיבות מסוימות ,על יכולתן של חברות הקבוצה ללוות
סכומים נוספים מבנקים בישראל ,וכן על יכולתן לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי או השקעות
בחברות שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל.

26.8

רשיונות וזיכיונות :חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה פועלות על פי אישורים ,היתרים ,רשיונות
או זיכיונות שניתנו להן בישראל ובחו"ל על פי דין על ידי רשויות שונות ,בין היתר ,המשרד לתשתיות
לאומיות ,משרד התקשורת ומשרד התחבורה .אי-עמידה בתנאי אישורים ,היתרים ,רשיונות או
זיכיונות אלה עלולה לגרור הטלת סנקציות ,קנסות ואף ביטול האישורים הרלוונטיים על ידי הרשויות
המוסמכות .ביטול אישורים ,היתרים ,רשיונות או זיכיונות כאמור עלול לפגוע באופן משמעותי בחברות
מוחזקות ,אשר פעילותן תלויה באישורים אלה .חלק מהרשיונות והזיכיונות האמורים מוגבלים בזמן
וניתן לחדשם מעת לעת ,הכל לפי תנאיהם והוראות הדין ואין בטחון כי הרשיונות או הזיכיונות
האמורים יחודשו בעתיד .לאי חידוש רשיון או זיכיון כאמור יכולה להיות השפעה לרעה על רווחיות
החברה הרלוונטית בעלת הרשיון או הזיכיון האמור ,ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה.

26.9

איכות הסביבה :חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה ,ובעיקר בתחום הדלקים בישראל ובארה"ב,
בתחום הזיקוק ובתחום הביוכימיה ,חשופות לדרישות שונות של רשויות המפקחות על שמירת איכות
הסביבה בישראל ובחו"ל .לשינוי חקיקה בתחום זה או לשינוי במדיניות הרשויות המפקחות עלולה
להיות השפעה על רווחיות אותן חברות מוחזקות ,ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה.

26.10

שינויים במחירי חומרי גלם :חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה ,חשופות לשינויים במחירי
חומרי גלם ,כגון תחום הזיקוק החשוף לשינויים במחירי הדלקים )המשפיע על מרווח הזיקוק( או תחום
הביוכימיה החשוף לשינויים במחיר הסוכר הבינלאומי .לשינויים במחירי חומרי גלם עלולה להיות
השפעה על רווחיות החברות המוחזקות ,ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה.

26.11

הליכים משפטיים :נגד חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה הוגשו תביעות משפטיות ,לרבות
תביעות ייצוגיות ,בסכומים משמעותיים .חיוב החברות כתוצאה מהליכים משפטיים אלו ,או כתוצאה
מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגד החברה או החברות המוחזקות על ידה ,עלולים להשפיע
לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה .יצוין כי בחודש מרס  2006פורסם חוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו .2006-חוק זה קובע הסדר כללי ואחיד להגשה וניהול של תובענות ייצוגיות ועשוי לגרום
לגידול במספר הבקשות לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות וכתוצאה מכך להגדיל את החשיפה
לתביעות אלה ,אם כי הדבר תלוי בין היתר בפרשנות שיתנו בתי המשפט לחוק.

26.12

שכר עבודה ויחסי עבודה :שינויים מהותיים בשכר המינימום או שינויים מהותיים אחרים בדיני
העבודה עלולים להשפיע על תוצאותיהן של חברות מוחזקות של החברה ובעקבות זאת גם על
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תוצאותיה העסקיות של החברה .כמו כן ,שביתות ושיבושי עבודה בחברות המוחזקות עלולים להשפיע
לרעה על התוצאות העסקיות של החברה ושל החברות המוחזקות על ידיה.
26.13

הגבלים עסקיים :בנסיבות מסוימות ,עלולות חברות בקבוצה להיות מוגבלות בפעילותן בהתאם
להוראות חוק ההגבלים העסקיים ואישורים פרטניים שניתנו על ידי הממונה .בנוסף ,במהלך עסקיה
כפופה הקבוצה ,ביו היתר ,להוראות חוק ההגבלים העסקיים ,ביחס לעסקאות שלה או של חברות
מוחזקות שלה המהוות מיזוג ו/או הכוללות הסדרים כובלים ,כהגדרת מונחים אלה בחוק האמור.
מכאן ,במקרים מסוימים ,חשופה החברה לעסקאות הכפופות לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים,
אשר עלול להגביל ואף למנוע את קיומן של עסקאות כאמור .תנאים הכלולים בהיתרי מיזוג שניתנו או
שיינתנו על ידי הממונה על הגבלים עסקיים ,בקשר עם רכישה של אחזקות בחברות שונות על ידי בעלי
שליטה של החברה ו/או חברות בשליטתן ,עלולים להגביל את פעילותן של החברה ושל החברות
המוחזקות על ידיה ולהשפיע על תוצאותיהן.

26.14

מגבלות על מימוש החזקות :לחברה ולחלק מהחברות המוחזקות על ידיה קיימות מגבלות חוקיות
וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות המימוש של החזקות אלה על ידי החברה או על ידי החברות
המוחזקות .חלק ממניות החברות המוחזקות משועבדות למוסדות בנקאיים

26.15

הישענות על תזרימי חברות מוחזקות :אחד ממקורות ההון של החברה נובע מרווחים המחולקים על
ידי חברות מוחזקות .שינויים במדיניות חלוקת רווחים של החברות המוחזקות על ידי החברה ,שינויים
ברווחיות )לרבות בשל שינויים בכללי חשבונאות( ובתזרים המזומנים של החברות האמורות ,וכן
מגבלות על חלוקת רווחים ,עשויים להשפיע על תזרים המזומנים של החברה ועל פעילותה העסקית.
בנוסף ,יכולתה של החברה לגייס מימון זר מסתמכת בין היתר על שווי החזקותיה בחברות הקבוצה.
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתה של גורמי הסיכון האמורים על החברה:

גורמי סיכון
סיכוני מקרו

סיכונים ענפיים
סיכונים מיוחדים
לחברה

מידת השפעה
השפעה בינונית

השפעה גדולה
• שינויים בשיעורי
ריבית

•
•
•
•
•
•
•
•

שינויים בשערי מט"ח
מצב שווקי ההון
האטה כלכלית
שינויי חקיקה ותקינה
פיקוח על הבנקים
חומרי גלם
איכות הסביבה
רשיונות וזכיונות

השפעה קטנה
• המצב הבטחוני

•
•
•
•
•

מגבלות על מימוש
החזקות
הישענות על תזרימי
חברות מוחזקות
שכר עבודה ויחסי עבודה
הגבלים עסקיים
הליכים משפטיים

ראו גם התייחסות לגורמי סיכון נוספים החלים על החברות המוחזקות המהותיות של הקבוצה המפורטים
בסעיפים  15 - 7לחלק זה לעיל.
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קבוצת דלק בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2006

פרק ב'

דוח הדירקטוריון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006

 28במרס 2007
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דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006

דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ )להלן" :הקבוצה" או "החברה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של
הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2006

 .1תיאור 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 חברה בת " -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 כ800 -
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 מתבצעת
באמצעות חברת הבת דלק  -בלרון בינלאומי בע"מ המחזיקה בחברות זרות אשר משקיעות 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
הנפקות פרטיות של מניות לצדדים שלישיים.

נכון ליום  31בדצמבר  2006חלק הקבוצה בדלק פטרוליום ובדלק השקעות  100% -ובדלק נדל"ן כ.67.9% -
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 .2עיקרי הפעילות בשנים המדווחות
א.

שנת  2006לעומת שנת 2005
הרווח הנקי של הקבוצה בשנת הדוח הסתכם בכ 1,513-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 622-מיליון ש"ח
אשתקד ,גידול של כ.143%-
רווחי ההון שנבעו לקבוצה בשנת הדוח בעיקר כתוצאה מהנפקת מניות בחברות בנות הסתכמו בכ700-
מיליון ש"ח לעומת סך של כ 130-מיליון ש"ח בשנת  2005כך שהרווח הנקי בנטרול רווחי ההון הסתכם
בכ 813-מיליון ש"ח בשנת  2006לעומת סך של כ 492-מיליון ש"ח בשנת .2005
הכנסות הקבוצה )ברוטו( בשנת הדוח הסתכמו בכ 26-מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 20-מיליארד ש"ח
אשתקד ,גידול של כ.30%-
ה EBITDA-של הקבוצה )רווח לפני הוצאות מימון ,מס ,פחת והפחתות( ,הסתכם בשנת הדוח בכ1,846-
מיליון ש"ח לעומת כ 1,669-מיליון ש"ח אשתקד המהווה גידול של כ.11%-
נתון נוסף שגדל בצורה משמעותית הינו ההון החוזר החיובי מעסקים כלליים שמסתכם ביום 31
בדצמבר  2006לסך של כ 605-מיליון ש"ח לעומת הון חוזר חיובי של כ 127-מיליון ש"ח ליום 31
בדצמבר .2005
הגידול ברווח הנקי ,בשנת  2006לעומת השנה הקודמת נבע משיפור הרווחיות במספר מגזרים עסקיים
בקבוצה ,הבולטים בהם פעילות הפקת הגז הטבעי בפרוייקט ים תטיס ,פעילות הנדל"ן ,פעילות הדלקים
בישראל ורווחי הון )ראה פירוט בפרק  3להלן(.
יצוין ,שלראשונה נרשמה תרומה גדולה לרווחיות החברה בגין פעילותה בתחום הביטוח אשר החלה
בשנת  2006ואשר כוללת את פעילות חברות הביטוח בארץ ובחו"ל .התרומה הסתכמה בשנת  2006בסך
של כ 109-מיליון ש"ח.
כאמור ,רווחיות הקבוצה בשנת הדוח הושפעה ,בין היתר ,מפעילות חברות בנות בשוקי ההון בישראל
ובעולם אשר הניבו לקבוצה רווחי הון ,כאמור ,בסך של כ 700-מיליון ש"ח כתוצאה מהקצאת מניות
בחברות בנות כמפורט להלן:
•

בשנת הדוח הנפיקה דלק ארה"ב כ 23%-מהון מניותיה לציבור בבורסה לניירות ערך בניו-יורק
 NYSEלפי 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.

•

בשנת 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 252-מיליון ש"ח .כמו כן ,בחודש
דצמבר  2006הקצתה דלק נדל"ן כ 5% -מהונה )לאחר ההקצאה( לצדדים שלישיים בתמורה לסך
של כ 215-מיליון ש"ח .הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מהנפקות אלו הסתכם בכ 123-מיליון ש"ח
ובכ 62 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .לפרטים נוספים בדבר רווח מהנפקה לצד ג' בסך של כ 40 -מיליון
ש"ח אשר טרם הוכר ראה באור 9י') (6בדוחות הכספיים.

•

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
מהנפקה זו הסתכם בכ 59-מיליון ש"ח.

•

בחודש דצמבר  2006הקצתה הפניקס אחזקות בע"מ )להלן  -הפניקס( אשר הוחזקה באותו מועד
על ידי הקבוצה בשיעור של כ) 61.5% -ראה תיאור הרכישות להלן( מניות למשקיעים מוסדיים
בשיעור של כ 10% -מהונה )לאחר ההקצאה( בתמורה לסך של כ 374-מיליון ש"ח .הרווח שנבע
לקבוצה כתוצאה מההנפקה הנ"ל הסתכם בסך של כ 10 -מיליון ש"ח.
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במהלך שנת הדוח מימשה דלק השקעות את האופציה שניתנה לה על-ידי מנורה החזקות בע"מ לרכישת
 5%נוספים והיא החזיקה בכ 14.4%-מההון המונפק והנפרע של חברת הביטוח מנורה .לאחר תאריך
המאזן ,בחודשים ינואר ופברואר  ,2007מכרה דלק השקעות כ 12.2%-ממניות מנורה לצד שלישי
בתמורה לסך של כ 392-מיליון ש"ח .הרווח שנבע לדלק השקעות כתוצאה מהמכירה הנ"ל הסתכם בכ-
 142מיליון ש"ח )לפני השפעת המס( והוא ייכלל ברבעון הראשון של שנת .2007
בשנת הדוח מימשה דלק השקעות את האופציה שניתנה לה לרכישת  8%נוספים מהון המניות המונפק
והנפרע של חברת הפניקס אחזקות בע"מ )להלן" :הפניקס"( בתמורה לסך של כ 214-מיליון ש"ח והיא
החזיקה בכ 33%-מההון המונפק והנפרע של הפניקס .בחודש נובמבר  2006השלימה החברה הבת דלק
קפיטל בע"מ )להלן" :דלק קפיטל"( רכישה נוספת של מניות הפניקס אשר היוו כ 28.5%-מההון המונפק
והנפרע של הפניקס בתמורה לסך של כ 214-מיליון דולר )כ 940-מיליון ש"ח( .כתוצאה מהשלמת
העסקה החזיקה הקבוצה בכ 61.5%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס .כאמור לעיל כתוצאה
מהקצאה פרטית של מניות הפניקס למשקיעים מוסדיים בחודש דצמבר  2006ירד שיעור ההחזקה של
הקבוצה לכ) 55.4% -לפרטים נוספים ראה פרק 6ז' 1להלן(.
בחודש דצמבר  2006הושלמה עסקה על פיה רכשה חברה אמריקאית בבעלות מלאה של דלק קפיטל,
את מלוא הון המניות ) (100%של חברת ביטוח אמריקאית .Republic Companies Group Inc.
כתוצאה מהרכישה ,רפבליק הגישה בקשה למחיקת מניותיה מהמסחר והמניות של רפבליק הפסיקו
להיסחר בנאסד"ק .בהתאם להסכם הרכישה ,בעלי המניות של רפבליק היו זכאים לתמורה בסך כ-
 $20.40למניה וחברת הבת הזרה שילמה תמורה כוללת בסך של כ 290 -מיליון דולר בגין  100%מהון
המניות של רפבליק על בסיס דילול מלא )לפרטים נוספים ,ראה פרק 6ז'.(2
בשנת הדוח גייסה החברה אגרות חוב בהנפקות פרטיות לשוק המוסדי בארץ בסכום מצטבר של כ-
 1,568מיליון ש"ח .אגרות חוב אלו הינן לטווח ארוך ,לפרטים נוספים ראה פרק  5להלן.
בשנת 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 .לאחר תאריך המאזן הומרו אגרות
חוב ומומשו אופציות למניות בסך כולל של כ 10 -מיליון ש"ח.
דירקטוריון החברה החליט ביום  28במרס  2007על חלוקת דיבידנד בסך של כ 100-מיליון ש"ח .סכום
זה מתווסף לסכומים אשר הוכרזו בשנת  2006בסך של כ 547-מיליון ש"ח .סך הדיבידנד שהוכרז בגין
רווחי שנת  2006הסתכם בכ 586-מיליון ש"ח.
יצוין כי השנה ,הוחלט על חלוקת דיבידנד בשיעור של כ 40%-מהרווח הנקי בשנת הדוח ,לאור העובדה
שרווחי ההון החד פעמיים מהנפקות של דלק ארה"ב ,דלק נדל"ן ודלק מערכות רכב אינם מלווים
בתזרים מזומנים ,אשר מתקבל בחברות המנפיקות.

פירוט נרחב לגבי פעילות חברות הקבוצה בשנת הדוח ראה בהמשך.
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שנת  2005לעומת שנת 2004
הרווח הנקי של הקבוצה בשנת  2005הסתכם בכ 622-מיליון ש"ח לעומת כ 403-מיליון ש"ח בשנת ,2004
גידול של כ.54%-
הכנסות הקבוצה )ברוטו( בשנת  2005הסתכמו בכ 20-מיליארד ש"ח לעומת כ 14-מיליארד ש"ח בשנת
 2004גידול של כ.42%-
ה EBITDA-של הקבוצה ,רווח לפני הוצאות מימון ,מס ,פחת והפחתות ,הסתכם בשנת  2005בכ1,669-
מיליון ש"ח לעומת כ 1,169-מיליון ש"ח בשנת  ,2004גידול של כ.43% -
הגידול ברווח הנקי ,בהכנסות וב EBITDA-בשנת  2005נבע בעיקר מתוצאות פעילות בית הזיקוק
 Gloriaבארה"ב אשר נרכש בסוף חודש אפריל  2005ומשיפור התוצאות העסקיות בפעילות תחנות
התדלוק בארה"ב .כמו כן ,נוצרו לחברה בשנת  2005רווחים בעקבות ההנפקות של דלק נדל"ן וגדות
ביוכימיה ומימושים של נכסי נדל"ן.
La

בשנת  2005השלימה דלק  USAבאמצעות חברות בנות רכישה של בית זיקוק בעל כושר זיקוק יומי
בהיקף של  60,000חביות ליום בארה"ב אשר החל לפעול בסוף חודש אפריל  2005וכן צנרת להובלת נפט
בהשקעה בסכום כולל של כ 320-מיליון ש"ח )כולל מלאי דלקים(.
כתוצאה מפעילות בתי הזיקוק במהלך שמונה חודשים שלאחר הרכישה וכן כתוצאה משיפור ברווחיות
של תחנות התדלוק בשנת  2005עלתה תרומת דלק  USAלרווחיות הקבוצה לכ 310-מיליון ש"ח בשנת
 2005לעומת כ 20-מיליון ש"ח בשנת .2004
שנת  2005התאפיינה בכך שהחברה ,באמצעות חברת הבת דלק השקעות נכנסה לראשונה לתחום
הפיננסים באמצעות רכישת אחזקות בשתי חברות ביטוח.
בחודש מרס  2005הושלמה רכישת כ 10%-מההון המונפק של חברת הביטוח מנורה החזקות בע"מ
בעלות של כ 191-מיליון ש"ח וכן נתקבלה אופציה לרכישת  5%נוספים .בחודש דצמבר  2005הושלמה
רכישת כ 25%-ממניות הפניקס בעלות של כ 720-מיליון ש"ח וכן נתקבלה אופציה לרכישה של 8%
נוספים בעלות של כ 230-מיליון ש"ח.
כמו כן ,בשנת  2005הורחבה פעילות הנדל"ן בחו"ל לארצות נוספות במערב אירופה.
בשנת  2005הומרו אג"ח להמרה ואופציות למניות של קבוצת דלק בסכום כולל של כ 498-מיליון ש"ח
וכן דלק נדל"ן וגדות הנפיקו מניות ,אגרות חוב ואופציות לאגרות חוב לציבור .סך תמורת ההנפקות נטו
בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור הסתכם בכ 856-מיליון ש"ח כתוצאה מהנפקות אלה רשמה הקבוצה
בשנת  2005רווח של כ 121-מיליון ש"ח.
חברה ייעודית הנפיקה בארה"ב סכום של כ 275-מיליון דולר במסגרת פרויקט ים תטיס והחברה
הנפיקה אגרות חוב לשוק המוסדי בארץ בהיקף של כ 929-מיליון ש"ח .חלק ניכר מהסכומים שגוייסו
בהנפקות אלו מהווים אשראי לזמן ארוך אשר שימש לפרעון אשראי לזמן קצר מבנקים דבר אשר הביא
לשיפור משמעותי בהון החוזר של הקבוצה.
בשנת  2005גדל ההון החוזר של הקבוצה מגרעון של כ 1,091-מיליון ש"ח ביום  31בדצמבר  ,2004להון
חוזר חיובי של כ 343-מיליון ש"ח -עליה של כ 1,434-מיליון ש"ח.
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 .3תוצאות הפעילות בתקופות המדווחות
תרומה לרווח הנקי מפעילויות עיקריות )מיליון ש"ח(
1-3/06

4-6/06

)(1

פעילות דלק ארה"ב

10-12/06 7-9/06

2006

2005

2004

65

156

80

36

337

310

20

פעילות הדלקים בישראל

4

4

5

12

25

)(15

)(11

פעילות חיפוש והפקת נפט וגז

11

16

50

31

108

)(1

35

)(2

30

42

40

39

151

189

163

28

101

18

88

235

100

119

7

7

4

3

21

31

60

25

1

27

56

109

4

-

)(19

)(10

)(6

)(8

)(43

)(57

)(26

פעילות הרכב

פעילות הנדל"ן

)( 3
)(4

פעילות הביוכימיה
)(5

פעילות הביטוח

פעילות התקשורת
)(6

רווחי הון ואחרים
רווח נקי

159

393

)(8

26

570

61

43

310

710

210

283

1,513

622

403

) (1תרומתה 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.
) (2עקב הנפקה של דלק מערכות רכב למנכ"ל בינואר  ,2006ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק מערכות רכב מכ 61.5%-לכ .55.3%-בשנת  2005נכלל רווח של
כ 45-מיליון ש"ח ממכירת פעילות חברת שגריר.
) (3עקב הנפקת מניות של דלק נדל"ן לצדדים שלישיים בינואר  2006ובדצמבר  2006ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן מכ 80%-לכ .67.9%-בשנת
 ,2005עקב הנפקה לציבור של דלק נדל"ן ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן מכ 90.1% -לכ.80% -
) (4עקב ההנפקה לציבור של גדות ביוכימיה במהלך שנת  ,2005ירד שיעור החזקת הקבוצה בגדות ביוכימיה מכ 71%-לכ.64.1%-
) (5לגבי התפתחות ההחזקות בתחום הביטוח ראה פרק 6ז' להלן.
) (6בסעיף זה ,בשנת  ,2006נכללו רווחי הון בסך של כ 443-מיליון ש"ח מהנפקה לציבור של דלק  ,USAבסך של כ 185-מיליון ש"ח מהנפקות פרטיות של דלק
נדל"ן ,כ 59-מיליון ש"ח מהנפקה למנכ"ל של דלק רכב וכ 10 -מיליון ש"ח מהנפקה פרטית בחברת הפניקס .בשנת  2005נכללו בסעיף זה רווחי הון אשר נבעו
מהנפקת מניות 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(:
1-3/06
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 )הוצאות( אחרות ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מיסים על הכנסה
רווח לאחר מסים על ההכנסה
חלק ברווחי חברות ושותפויות
כלולות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות
מאוחדות ,נטו
רווח מפעולות נמשכות
השפעה מצטברת לתחילת תקופה
בשל שינוי בכללי חשבונאות ,נטו
רווח נקי

א.

4-6/06

2006

2005

2004

7-9/06

10-12/06

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

14,275
2,026
12,249
10,234
2,015

6,004
536
5,468
4,830
638

6,857
529
6,328
5,448
880

7,155
554
6,601
5,862
739

6,313
592
5,721
5,077
644

26,329
2,211
24,118
21,217
2,901

814

224

237

234

235

930

861

100
314
137
177

118
525
177
348

113
392
123
269

110
299
117
182

441
1,530
554
976

337
1,333
594
739

296
905
342
563

182

443

8

69

702

139

100

4
363
71
292

5
796
162
634

11
288
102
186

)(17
234
69
165

3
1,681
404
1,277

113
991
339
652

)(28
635
189
446

78

204

108

201

591

146

136

)(60

)(128

)(84

)(83

)(355

)(176

)(159

310

710

210

283

1,513

622

423

-

-

-

-

-

-

)(20

310

710

210

283

1,513

622

403

שנת  2006לעומת שנת 2005
הכנסות
הכנסות החברה במאוחד בשנת  2006הסתכמו בכ 26-מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 20-מיליארד ש"ח
בשנת  .2005הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מפעילות בית הזיקוק בארה"ב ,אשר החלה בחודש מאי 2005
)ולפיכך ,ההכנסות נכללו רק בחלק משנת  ,(2005מפעילות הדלקים בארה"ב בשל הרחבת הפעילות
ורכישת זכויות להפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות ,מעליה במחירי הדלקים בארץ ובארה"ב ובשל
הגידול בכמות המכוניות שנמכרו בדלק מערכות רכב.
רווח גולמי
הרווח הגולמי במאוחד הסתכם בשנת  2006בכ 2,901-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 2,531-מיליון ש"ח
בשנת  .2005הגידול 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 .יצוין כי
השונות ברווח הגולמי בין הרבעונים מושפעת בעיקר מהתנודות במרווחי הזיקוק בארה"ב ,לפרטים
והרחבה בנושא מרווחי הזיקוק ראה בדוח תיאור עסקי התאגיד פרק .7
הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות תדלוק
הגידול בהוצאות מכירה שיווק והפעלת תחנות תדלוק בשנת  2006לעומת שנת  2005נובע בעיקר מגידול
בעלויות הפעלת חנויות הנוחות ותחנות התדלוק ,כתוצאה מרכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות
בארה"ב וכן מפעילות בית הזיקוק.
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הוצאות הנהלה וכלליות

הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת  2006לעומת שנת  2005נובע בעיקר מהרחבת פעילות תחנות
תדלוק בארה"ב ומרישום הוצאות בגין אופציות ומניות לעובדים בתקופת הדוח בהתאם לתקן
חשבונאות מספר  24אשר קוזזו עקב הפסקת הפחתת המוניטין בעקבות כניסתו לתוקף של תקן
חשבונאות מספר ) 20מתוקן( ,ראה גם באור )2יג'( בדוחות הכספיים.
הוצאות מימון ,נטו
הוצאות המימון ,נטו של הקבוצה הסתכמו בשנת  2006בסך של כ 554-מיליון ש"ח לעומת סך של כ594-
מיליון ש"ח בשנת  ,2005קיטון נטו של כ 40-מיליון ש"ח.
הוצאות המימון בשנת  2006הושפעו בעיקרן מייסוף שער השקל ביחס לדולר )ירידה של כ 8.2%-בשנת
 2006לעומת עלייה של כ 6.8%-בשנת  (2005ובשל ירידה במדד המחירים לצרכן בשנת  2006בשיעור של
 0.1%לעומת עליה במדד של כ 2.4%-בשנת .2005
רווח מהנפקות
בשנת  2006נוצרו לחברה רווחים מהנפקות בחברות בנות בסך של כ 700 -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 הקצאות פרטיות של מניות דלק נדל"ן לצדדים שלישיים בסך של כ 185-מיליון ש"ח,
מרווח בגין ההקצאה של מניות דלק מערכות רכב למנכ"ל בסך של כ 59-מיליון ש"ח ומרווח בגין
הקצאת מניות למוסדיים בפניקס בסך של כ 10 -מיליון ש"ח.
בתקופה המקבילה אשתקד נוצרו לחברה רווחים מהנפקת מניות של דלק נדל"ן וגדות בסך של כ130 -
מיליון ש"ח.
הכנסות אחרות
הכנסות אחרות של הקבוצה הסתכמו בשנת  2006בסך של כ 3-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 113-מיליון
ש"ח בשנת  .2005הקיטון נובע בעיקר ממימושים של נכסים וחברות באנגליה של דלק נדל"ן בשנת
.2005
חלק ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו
חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ 591-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 146-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בשנת  2006נכללו בסעיף זה בעיקר חלק ברווחי חברות כלולות של דלק נדל"ן בסך נטו של כ 469-מיליון
ש"ח ,חלק ברווחי חברות הביטוח )הפניקס ורפבליק( בסך של כ 99-מיליון ש"ח ,חלק ברווחי אבנר בסך
של כ 42-מיליון ש"ח ובקיזוז הפסדי הוט )לשעבר  -מת"ב( בסך של כ 43-מיליון ש"ח.
הגידול בשנת  2006נובע בעיקר בשל שערוך נכסי הנדל"ן המניב בחברות כלולות של דלק נדל"ן ורישום
חלק ברווחי הפניקס בשנת .2006
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו עלה מסך של כ 176-מיליון ש"ח בשנת  2005לסך של כ355-
מיליון ש"ח בשנת  .2006עיקר 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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שנת  2005לעומת שנת 2004
הכנסות
הכנסות החברה במאוחד בשנת  2005הסתכמו בכ 20-מיליארד ש"ח לעומת סך של כ 15-מיליארד ש"ח
בשנת  .2004הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מפעילות בית הזיקוק בארה"ב ,מפעילות הדלקים בארה"ב
בשל רכישת  100תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב בחודש אפריל  2004ובשל עליית מחירי הדלקים
בארץ ובארה"ב.
רווח גולמי
הרווח הגולמי הסתכם בשנת  2005בכ 2,531-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 2,015-מיליון ש"ח בשנת
 .2004הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מפעילות בית הזיקוק והדלקים בארה"ב ,כאמור לעיל.
הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות תדלוק
הגידול בהוצאות מכירה שיווק והפעלת תחנות תדלוק בשנת  2005לעומת שנת  2004נבע בעיקר מרכישת
 100תחנות התדלוק בארה"ב ומגידול בהוצאות הפרסום בדלק רכב.
הוצאות הנהלה וכלליות
הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת  2005לעומת שנת  2004נובע בעיקר מפעילות בית הזיקוק
בארה"ב ומאיחוד מלא של דנקנר השקעות בשנת  2005לעומת תקופה חלקית בשנת .2004
הוצאות מימון ,נטו
הוצאות המימון ,נטו של הקבוצה הסתכמו בשנת  2005בכ 594-מיליון ש"ח לעומת כ 342-מיליון ש"ח
שנת  ,2004גידול נטו של כ 252-מיליון ש"ח .הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקרו מהסיבות הנקובות
להלן:
• מגידול בהיקף האשראי בקבוצה אשר נבע בעיקרו מרכישת דנקנר השקעות ואיחודה לראשונה
ורכישת מת"ב במהלך שנת  ,2004מרכישת מנורה והפניקס בשנת  2005ומגידול בהיקף האשראים
של פעילות בדלקים בארץ .כמו כן ,הושפעו הוצאות המימון מעליה בשיעורי הריבית במשק שארעה
בשנת החשבון ומהתחלת פעילויות שהיו בשלבי הקמה אשתקד ולפיכך הוצאות המימון בגינן הוונו
לעלות הנכס )מתקן ההפקה בים תטיס ברבעון הראשון אשתקד ומתקן ה IPP -לייצור חשמל(.
•

מהגידול בשיעור עליית המדד הידוע בשנת  2005לעומת שנת  2.7%) 2004בשנת  2005לעומת 0.9%
בשנת  (2004אשר הביאו לעלייה בהוצאות המימון בגין הלוואות ואג"ח צמודות בסך של כ65-
מיליון ש"ח.

•

מכך שבשנת  2004קודמת נכללו בסעיף זה רווחים בסך של כ 42-מיליון ש"ח שנבע מעליית ערך תיק
ניירות הערך הסחירים של דלק השקעות וקבוצת דלק אשר הקטינו את הוצאות המימון לעומת
רווחים של כ 5 -מיליון ש"ח בלבד בשנת .2005

•

מרישום הפרשי שער בגין הלוואות שנלקחו בדולר של ארה"ב לשם מימון פעילות ים תטיס בסך של
כ 33-מיליון ש"ח.

•

גידול בהוצאות המימון בדלק ארצות הברית בסך של כ 88-מיליון ש"ח כתוצאה מירידת ערך של
עסקאות עתידיות לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים הגנה חשבונאית ושנזקפו בדוחות
הכספיים בישראל כהוצאות מימון בסך של כ 42-מיליון ש"ח ,מזקיפה להוצאות של יתרת עלויות
גיוס הלוואות שנלקחו בעבר ונפרעו במהלך הרבעון השני של שנת  2005בסך של כ 14-מיליון ש"ח,
מגידול בהיקף ההלוואות בשל רכישת  100תחנות תדלוק ומרכזי נוחות במהלך שנת  2005ומרכישת
בית זיקוק במהלך שנת החשבון וכן בשל עליה בשיעורי הריבית על ההלוואות בארצות הברית.

•

הגידול בהוצאות המימון הינו נטו לאחר קיזוז קיטון בהוצאות המימון של דלק רכב בסך של כ36-
מיליון ש"ח בשנת  2005לעומת שנת  2004אשר נבע בעיקר מרווחים מעסקאות עתידיות ומשערוך
יתרות ספקים שגרמו להכנסות מימון בשנת החשבון.
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רווחים ממימוש השקעות בסך של כ 139-מיליון ש"ח נובעים מרווחי הנפקה של מניות דלק נדל"ן בסך
של כ 111-מיליון ש"ח ,של מניות גדות בסך של כ 10-מיליון ש"ח ,של אורפק בסך של כ 4-מיליון ש"ח
וכן ממימוש מניות בתיק ניירות הערך לזמן ארוך של החברה.
חלק ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו
חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות הסתכם בשנת  2005בסך של כ 146-מיליון ש"ח לעומת
כ 136-מיליון ש"ח בשנת .2004
בשנת  2005נכללו בסעיף זה חלק ברווחי חברות כלולות של דלק נדל"ן בסך נטו של כ 123-מיליון ש"ח
)מתוכן כ 85-מיליון ש"ח בגין שיערוך לשווי הוגן של נכסי נדל"ן מניב של חברות זרות העורכות את
דוחותיהן הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים( ,רווחים ממימוש נכסי חברת שגריר אשר
הינה חברה כלולה של דלק רכב בסך של כ 46-מיליון ש"ח ,חלק ברווחי אבנר ואמישרגז בסכום כולל של
כ 36-מיליון ש"ח ובקיזוז הפסדי מת"ב בסך  57מיליון ש"ח.
הגידול בשנת  2005לעומת שנת  2004נובע מגידול של  14מיליון ש"ח בסעיף זה מדלק נדל"ן בעיקר בגין
חלק דלק נדל"ן ברווחים מהשקעות מחברות כלולות בחו"ל בקיזוז גידול בהפסדים שנבעו מחברת חוף
הכרמל ,מהרווחים ממימוש נכסי שגריר כמפורט לעיל ובקיזוז הגידול בחלק החברה מהפסד חברת
מת"ב הן בשל העובדה שתוצאות מת"ב נכללו בשנת  2004באופן חלקי והן כתוצאה מהגידול בהפסד
הכולל של חברת מת"ב.
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו עלה מכ 159-מיליון ש"ח בשנת  2004לכ 176-מיליון ש"ח
בשנת  .2005עיקר הגידול נובע מהגדלת שיעור חלק המיעוט ברווחים של דלק נדל"ן וגדות כתוצאה
מהנפקתן.
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 .4המצב הכספי
בשנת  2006איחדה הקבוצה לראשונה את הנתונים הכספיים של הפניקס וRepublic companies group, -
) Inc.להלן" :רפבליק"( וזאת מאחר ורכישת רפבליק וכן העלייה לשליטה בפניקס התבצעו בשלהי שנת .2006
יתרת הנכסים של עסקי הביטוח ליום  31בדצמבר  2006הסתכמה לכ 34-מיליארד ש"ח ויתרת הנכסים
הכלליים הסתכמה בכ 18-מיליארד ש"ח .במאזן המאוחד מוצגים הנתונים של הפניקס ורפבליק בנפרד
במסגרת נכסי והתחייבויות עסקי הביטוח.

להלן השינויים העיקריים בסעיפי המאזן של הנכסים וההתחייבויות מעסקים כלליים בשנת  2006לעומת
שנת :2005
מזומנים והשקעות לזמן קצר
יתרות המזומנים והשקעות לזמן קצר גדלו במהלך שנת  2006מסך של כ 1,696-מיליון ש"ח לסך של כ1,516-
מיליון ש"ח ,גידול של כ 180-מיליון ש"ח.
מגידול בסך של כ 334-מיליון ש"ח אשר נובע בעיקר מפעילות הדלקים ובית הזיקוק בארה"ב ,מגידול של 70
מיליון ש"ח במגזר הרכב כתוצאה מרכישת ניירות ערך סחירים ומקיטון בסך של כ 219-מיליון ש"ח ממגזר
הנדל"ן.
השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
סך ההשקעות בחברות מוחזקות ואחרות הסתכם לסך של כ 2,815-מיליון ש"ח ,לעומת לסך של כ2,586 -
מיליון ש"ח ,גידול של כ 229-מיליון ש"ח ,נטו.
הגידול נובע מרכישה של כ 13.68%-ממניות מבני תעשיה בע"מ בתמורה לסך של כ 269-מיליון ש"ח ,מגידול
בהשקעות בחברות כלולות במגזר הנדל"ן בעלות נכסי נדל"ן מניבים ,בין היתר ,באנגליה ,בגרמניה ,בשוויץ,
בפינלנד ,בקנדה ובישראל בסך של כ 262-מיליון ש"ח ובניכוי פירעון הלוואות מחברות מוחזקות בסך של כ98-
מיליון ש"ח ומימוש השקעות בחברות כלולות במגזר הנדל"ן בסך של כ 48-מיליון ש"ח ועלייה בהלוואות
שהתקבלו מחברות כלולות בסך של  122מיליון ש"ח.
בשנת  2005כללה היתרה סך של כ 658-מיליון ש"ח בגין ההשקעה בפניקס ואשר בשנת  2006אינה כלולה עקב
הפיכתה של הפניקס לחברה מאוחדת.
חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ,אשר הסתכם לסך של כ 591 -מיליון ש"ח ,תרם אף הוא לגידול בסעיף
זה.
הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך
יתרת ההלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך גדלה בסך של כ 258-מיליון ש"ח .עיקר הגידול נובע מהלוואה
שהסתכמה לסך של כ 204-מיליון ש"ח ,שנתנה דלק נדל"ן לחברת ויתניה ,הניתנת להמרה למניות חברת
ויתניה בע"מ ,לפרטים נוספים ראה פרק  6ה' להלן  -פעילות הנדל"ן(.
השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
יתרת ההשקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז גדלה בסך של כ 175-מיליון ש"ח .עיקר הגידול נובע מהתרחבות
הפעילות של דלק מערכות אנרגיה בחו"ל )בעיקר בוייטנאם ובארה"ב( לפרטים נוספים ראה פרק 6ג' להלן.
רכוש קבוע
יתרת הרכוש הקבוע גדלה בכ 559-מיליון ש"ח ,נטו .עיקר הגידול נובע בשל רכישת תחנות תדלוק וחנויות
נוחות בארה"ב בסך של כ 230-מיליון ש"ח ובשל רכישת נכסי שיווק וזיקוק דלקים בארה"ב בסך של כ248-
מיליון ש"ח.
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
חל קיטון של כ 343-מיליון ש"ח נטו .עיקר הקיטון נובע מירידה נטו באשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות
פיננסיים של חברות הקבוצה וגיוס אשראי חדש בעל מועדי פירעון ארוכים יותר.
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חל קיטון של כ 355-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מקיטון בסך של כ 342-מיליון ש"ח ביתרת ספקים של דלק רכב.
זכאים ויתרות זכות
חל גידול של כ 281-מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מגידול בסעיף מוסדות בסך של כ 50-מיליון ש"ח בעיקר מדלק
ארה"ב מגידול של כ 50-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מגידול בעסקאות בנגזרים בדלק נדל"ן ובדלק מערכות רכב,
גידול בריבית לשלם בגין אג"ח בסך של כ 96-מיליון ש"ח בעיקר בדלק נדל"ן וגידול בעסקאות משותפות גז
ונפט בסך של כ 42-מיליון ש"ח.
הלוואות לזמן ארוך
חל גידול של כ 757-מיליון ש"ח הנובע בעיקר בשל נטילת הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים.
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.
אגרות חוב אחרות
חל גידול נטו של כ 1,734-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב ,בהנפקה פרטית של הקבוצה בהיקף
של  1,568מיליון ש"ח .כמו כן ,בתקופת הדוח הנפיקה דלק נדל"ן בהנפקה פרטית אגרות חוב בהיקף של כ400-
מיליון ש"ח.
התחייבויות אחרות
חל גידול של כ 230-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מיתרת ההתחייבויות בסך של כ 102-מיליון ש"ח בגין הנפקת
מניות חסומות למנכ"ל דלק רכב )פרטים ראה ביאור 9י') (3לדוחות הכספיים( ,גידול בסך של כ 50-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 וכן גידול בסך של כ 40 -מיליון ש"ח בגין רווח נדחה שהתהווה לקבוצה
בהנפקת מניות דלק נדל"ן )ראה באור 9י')א( לדוחות הכספיים(.
הון עצמי
ההון העצמי של הקבוצה ליום  31בדצמבר  2006הסתכם בכ 3,447-מיליון ש"ח לעומת כ 2,276-מיליון ש"ח
ביום  31בדצמבר .2005
הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לתקופת הדוח בסך של כ 1,513 -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 547-מיליון ש"ח ,ובניכוי קרן הון מהפרשי תרגום בסך של כ 76-מיליון ש"ח.
תביעות תלויות
רואי החשבון של החברה מפנים בחוות דעתם את תשומת הלב לתביעות משפטיות כנגד חברות מוחזקות,
לפרטים ראה ביאור  25א' וביאור  38ח')ב'( בדוחות הכספיים.
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מקורות המימון
א.

בשנת הדוח גייסה החברה כ 1,568-מיליון ש"ח באמצעות הנפקת שתי סדרות של אגרות חוב לשוק
המוסדי בארץ לפרטים ראה ביאור 22ב' לדוחות הכספיים .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 בחודש נובמבר .2006

ב.

המרת אגרות חוב ומימוש כתבי אופציה למניות החברה  -בשנת הדוח הומרו אגרות חוב להמרה וכתבי
אופציה בסך של כ 270-מיליון ש"ח למניות החברה ,לפרטים ראה ביאור  27ב .ו-ג .בדוחות הכספיים.

ג.

בחודש דצמבר  2006השלימה  Delek Finance US, Inc.גיוס הלוואות מתאגיד בנקאי בסך של כ-
 220מיליון דולר לצורך מימון רכישת חברת ביטוח בארה"ב – ראה גם פרק ז).(2

ד.

עודף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה )בדוחות הלא מאוחדים( ליום  31בדצמבר  2006הסתכם בכ-
 58מיליון ש"ח )כולל סך של כ 2,702-מיליון ש"ח הלוואות ,נטו לחברות הקבוצה(.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק השקעות )בדוחות הלא מאוחדים של דלק השקעות( ליום 31
בדצמבר  2006הסתכם בכ 1,299-מיליון ש"ח )כולל סך של כ 625-מיליון ש"ח הלוואות ,נטו מחברות
הקבוצה(.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות )בדוחות הלא מאוחדים( של דלק הונגריה )שהינה החברה האם הישירה
של דלק ארה"ב( ליום  31בדצמבר  2006הסתכם לסך של כ 174-מיליון ש"ח.
יתרת החוב הפיננסי של דלק פטרוליום )בדוחות הלא מאוחדים( מסתכמת בסכומים שאינם מהותיים.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות )בדוחות הלא מאוחדים( של דלק קפיטל ושל Delek Finance US,
) Inc.שהינה החברה האם הישירה של רפבליק( ליום  31בדצמבר  2006הסתכם לסך של כ 2,053-מיליון
ש " ח.
עודף ההתחייבויות הפיננסיות כולל התחייבויות לבנקים ולנותני אשראי אחרים )לרבות חברות
הקבוצה( בניכוי מזומנים ושווה מזומנים ,ניירות ערך סחירים ויתרות במוסדות בנקאיים.

ה.

באשר להנפקת מניות לראשונה של דלק מערכות רכב ,דלק נדל"ן והפניקס ,ראה פרקים 6ד'6 ,ה' ו6 -ז'
להלן.

ו.

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

ז.

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

א.

להלן תוצאות דלק  USAכפי שהן נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה:
2006
פעילות
חנויות נוחות
זיקוק
ותדלוק
ושיווק
מיליון
מיליון ש"ח
ש"ח
6,181
8,072
719
683

סה"כ
מיליון
ש"ח
14,252
1,403

2005
סה"כ

פעילות
זיקוק

מיליון
ש"ח
9,190
1,174

מיליון
ש"ח
4,239
527

חנויות
נוחות
ותדלוק
מיליון
ש"ח
4,951
647

)(1

2004
חנויות
נוחות
ותדלוק
מיליון ש"ח
3,846
570

הכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ,הפעלת תחנות
411
449
449
527
527
והוצאות מיוחסות אחרות
89
54
26
81
50
51
101
הוצאות הנהלה מיוחסות
70
144
501
645
142
632
774
רווח לפני הוצאות משותפות
46
75
הוצאות הנה"כ לא מיוחסות
)(2) (1
70
599
699
רווח תפעולי
4
10
הכנסות אחרות
)(2
42
130
81
הוצאות מימון
31
478
618
רווח לפני מס
20
310
418
רווח נקי
הפעילות החלה בסוף חודש אפריל  ,2005כמפורט להלן.
)(1
הפסד מעסקאות עתידיות לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים הגנה חשבונאית בסך של כ 42-מיליון ש"ח נזקפו בדוחות הכספיים בישראל כהוצאות
)(2
מימון בשנת .2005

1-3/06

רווח נקי )ללא חלק
המיעוט ברווח(

7-9/06

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

3,435
256

סה"כ

פעילות
זיקוק

חנויות
נוחות
ותדלוק

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,765
222

4,043
366

2,056
102

1,379
154

141

-

128

128

15

15

30

87

11

98

סה"כ

פעילות
זיקוק

מיליון ש"ח

מיליון
ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,691
123

1,390
156

3,081
279

2,047
314

1,647
187

3,964
501

2,278
144

-

124

124

-

134

134

-

141

10

11

21

16

12

28

10

12

22

113

21

134

298

41

339

134

69

203

חנויות
נוחות
ותדלוק

חנויות
נוחות
ותדלוק

סה"כ

סה"כ

חנויות
נוחות
ותדלוק

פעילות
זיקוק

הכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה,
הפעלת תחנות
תדלוק והוצאות
אחרות מיוחסות
הוצאות הנהלה
מיוחסות
רווח לפני הוצאות
משותפות
הוצאות הנהלה
וכלליות לא
מיוחסות
רווח תפעולי
הכנסות אחרות
)(1
הוצאות מימון
רווח לפני מס

4-6/06

10-12/06
פעילות
זיקוק
ושיווק

12

17

21

25

122
23
99

322
18
304

182
19
163

73
21
52

65

201

111

41
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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 לכ 392-חנויות תדלוק והפעילות מתרכזת במיוחד במדינות טנסי
) 198תחנות( ,אלבאמה ) 92תחנות( 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.
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.
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 USA
לכ.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 Mapcoבחודשים
הקרובים.
ביום  31ביולי  ,2006רכשה דלק  USAמגוון נכסי זיקוק ושיווק דלקים מחברות מקבוצת L.P. - PRIDE
וחברות 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.
לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  ,2007התקשרה חברת הבת  MAPCO Express, Incבבעלות מלאה של
דלק  ,USAלרכישת  107תחנות תדלוק עם חנויות נוחות מידי חברת " "Calfeeשבסיסה בדלטון ,ג'ורגיה,
בתמורה לסך של כ 65 -מיליון דולר )לא כולל מלאים( .חנויות הנוחות והתדלוק ממוקמות באזור מזרח טנסי
וג'ורג'יה ופועלות תחת המותג " ."Favorite Marketsהרכישה תמומן משילוב של יתרות המזומנים שבידי
דלק  USAומהגדלת מסגרת האשראי של חברת הבת .השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים.
להלן ניתוח תוצאות פעילות של דלק  USAבתקופות המדווחות
הכנסות
מכירות דלק  USAהסתכמו בתקופת הדוח בכ 14,252-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 9,190-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר מהגורמים הבאים:
מכירות דלק זיקוק לרבות דלק שווק ואספקה בסך של כ 8,072-מיליון ש"ח ,בהשוואה לכ 4,239-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  ,2006מכירות אלו הסתכמו בתקופת הדו"ח בכ 930-מיליון ש"ח.
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
מכירות דלק  USAהסתכמו בשנת  2005בכ 9,190-מיליון ש"ח לעומת כ 3,846-מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול
נובע מהגורמים עיקריים:
מכירות דלק זיקוק בסך  4,239מיליון ש"ח ,פעילות אשר החלה ביום  29באפריל .2005
רכישת  100תחנות תדלוק ומרכזי נוחות באפריל אשתקד.
עלייה חדה במחירי הדלקים.
עלייה בהיקף המכירות של מוצרי תחנות הנוחות ).(Same Stores
-
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רווח גולמי

הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם בכ 1,403-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,174-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר מפעילות הזיקוק והשיווק אשר הניבה רווח גולמי של כ 683-מיליון
ש"ח בהשוואה לכ 527-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  .2006ברווח הגולמי לשנת  2006נכללו רווחים הנובעים מעליית ערך מלאי דלק זיקוק
)מלאי הסגירה מחושב לפי שיטת הממוצע לעומת יתרתו לפי שיטת ליפו ( בסך של כ 4-מיליון ש"ח )רווח נטו
לאחר מס של כ 3-מיליון ש"ח(.
הרווח הגולמי בשנת  2005הסתכם ב 1,174-מיליון ש"ח לעומת  570מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול נובע
בעיקר מפעילות הזיקוק אשר הניבה רווח גולמי )לאחר פחת והוצאות ייצור( של כ 527-מיליון ש"ח ומעליית
היקפי הפעילות והרווחיות של תחנות הנוחות והתדלוק והן בשל רכישת פעילות  100מרכזי נוחות ותדלוק
בחודש אפריל  .2004ברווח הגולמי לשנת  2005נכללו רווחים הנובעים מעליית ערך מלאי דלק זיקוק )מלאי
סגירה מחושב לפי שיטת ממוצע לעומת יתרתו לפי שיטת ליפו( בסך  37מיליון ש"ח )רווח נטו לאחר מס של כ-
 24מיליון ש"ח(.
הוצאות מכירה ,הפעלת תחנות והוצאות מיוחסות אחרות )להלן" :הוצאות תפעול"(
הוצאות התפעול הסתכמו בתקופת הדוח בכ 628-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 530-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר מגידול בעלויות הפעלת חנויות הנוחות ותחנות התדלוק כתוצאה
רכישת פעילות  25מרכזי נוחות ותדלוק בחודש דצמבר אשתקד ורכישת  43מרכזי נוחות ותדלוק בחודשים
יולי ואוגוסט  2006ומעלייה בעמלות כרטיסי האשראי וכן מעליית מחירי הדלקים.
הוצאות התפעול הסתכמו בשנת  2005ב 530-מיליון ש"ח לעומת  500מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול נבע
בעיקר מגידול בעלויות הפעלת חנויות הנוחות והתדלוק כתוצאה מרכישת פעילות  100מרכזי הנוחות והתדלוק
בחודש אפריל  ,2004מעלייה בעמלות כרטיסי האשראי וכן מעליית מחירי הדלקים.
הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות
הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות ,הסתכמו בתקופת הדוח בכ 75-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 46-מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקר מעלויות הנהלה וכלליות בהקשר לרכישת בית הזיקוק
באפריל  ,2005רכישת פעילות השיווק והאספקה בחודש יולי  2006וכן מהוצאות נוספות אשר נתווספו לחברה
במקביל להנפקה הראשונה לציבור בחודש מאי .2006
הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות  ,הסתכמו בשנת  2005בכ 46-מיליון ש"ח .בשנת  2004יוחסו כל
ההוצאות לפעילות תחנות התדלוק .הגידול נובע בעיקר מעלויות הנהלה וכלליות בהקשר לבית הזיקוק אשר
רכשה החברה ביום  29באפריל .2005
רווח תפעולי
הרווח התפעולי הסתכם בשנת הדוח בכ 699-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 599-מיליון ש"ח אשתקד .הגידול
נובע בעיקר מרווחיות מגזר הזיקוק אשר נובעת מעליה בהיקף הפעילות של בית הזיקוק וכן מגידול בתרומה
של חנויות הנוחות ותחנות התדלוק) .חסר הסבר לגבי מרווח הזיקוק והעובדה שלמרות שכל השנה פעל בית
הזיקוק אין גידול משמעותי ברווח מפעולות(.
בשנת  2005הסתכם הרווח מפעולות בכ 599-מיליון ש"ח לעומת כ 70-מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול נובע
בעיקר מרווחיות מגזר הזיקוק ,מעלייה ברווחיות התחנות הקיימות וכן כתוצאה מרכישת  100מרכזי הנוחות
באפריל .2004
הוצאות מימון
הוצאות המימון בתקופת הדוח הסתכמו בכ 81-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 130-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 החברה וכן הפסד מעסקאות עתידיות בשנת  2005לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר
לא מהווים הגנה חשבונאית בסך של כ 42-מיליון ש"ח אשר נזקפו בדוחות הכספיים בישראל כהוצאות מימון.
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הוצאות המימון בשנת  2005הסתכמו בכ 130-מיליון ש"ח לעומת כ 42-מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול
בהוצאות המימון נובע מגידול בהיקף ההלוואות של החברה )בעיקר עקב רכישת  100מרכזי הנוחות באפריל
 2004וכן מרכישת בית הזיקוק( ,עלייה בשיעורי הריבית על ההלוואות ,בשל הוצאה חד פעמית שאינה במזומן,
בהיקף של כ 14-מיליון ש"ח בקשר עם המימון מחדש של הלוואות דלק  ,USAוכן מהפסד מעסקאות עתידיות
לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים הגנה חשבונאית בסך של כ 42-מיליון ש"ח ,יצוין כי חוזים אלה
נסתיימו במהלך הרבעון הרביעי של שנת .2005
רווח נקי
הרווח הנקי בתקופת הדוח הסתכם בכ 418-מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 310-מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול נובע הן מעלייה במכירות והן במרווחי הפעילות של דלק .USA
הרווח הנקי בשנת  2005הסתכם ב 310 -מיליון ש"ח לעומת רווח של  20מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול נובע
הן מעלייה במכירות והן במרווחי הפעילות של דלק  .USAיצוין ,כי ברבעון השלישי והרביעי של שנת  2005חלה
עליה משמעותית במרווחי הזיקוק השוטפים בעולם ובארה"ב בפרט .לרמת מרווחים זו ,היתה השפעה
מהותית על הרווחיות ועל תזרימי המזומנים של פעילות בית הזיקוק.
יצוין כי ,קיימים מספר הבדלים בין התוצאות הכספיות של דלק  USAלפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב
המפורסמים לציבור 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 (USA
וכן 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(.
מידע נוסף
לפרטים בדבר הענקת אופציות למנכ"ל דלק  ,USAלדירקטורים בדלק  USAובכללם ליו"ר ובכללם ליו"ר
הדירקטוריון ולמנכ"ל קבוצת דלק ראה ביאור 9י')ב().(1
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ב .פעילות הדלקים בישראל
להלן תוצאות "דלק"  -חברת הדלק הישראלית בע"מ:
1-3/06

4-6/06

7-9/06

10-12/06

2006

2005

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

1,595
113
16
32
14

1,719
142
36
50
23

1,715
111
11
27
15

1,606
131
29
44
7

6,635
497
92
153
59

6,040
469
45
112
74

5,281
496
53
124
55

25

)(15

)(11

24

-

49

)(15

הכנסות ברוטו
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הוצאות מימון
רווח )הפסד( נקי לפני חלק בתוצאות
12
5
4
4
דלק USA
חלק דלק ישראל בתוצאות דלק
0
3
21
)*(
USA
12
8
25
4
רווח )הפסד( נקי
דלק ישראל כללה לראשונה בשנת  2006את חלקה בתוצאות דלק ) USAכ. (3%-
)*(

)(11

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 225-תחנות תדלוק
ציבוריות בישראל.
להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק ישראל בתקופות המדווחות:
הכנסות
מכירות הדלקים בארץ )כולל בלו( הסתכמו בשנת הדוח בכ 6,635-מיליון ש"ח לעומת כ 6,040-מיליון
ש"ח בשנת ) 2005גידול של כ .(10%-עיקר הגידול במכירות נובע מעליית מחירי הדלקים בשיעור ממוצע
של כ 14%-ועליית הבלו המוטל על הסולר אשר קוזזו במקצת מירידה כמותית במכירות הדלקים.
מכירות הדלקים בארץ )כולל בלו( הסתכמו בשנת  2005בכ 6,040-מיליון ש"ח לעומת כ 5,281-מיליון
ש"ח בשנת ) 2004גידול של כ .(14%-בשנת  2004כללו המכירות מכירות ללקוח מוסדי גדול בהיקף של
 358מיליון ש"ח לעומת  15מיליון ש"ח בשנת  .2005בנטרול המכירות ללקוח המוסדי הגדול ,הגידול
במכירות הינו בשיעור של כ 22%-והמכירות הכמותיות בשנת  2005גדלו ביחס לשנת  2004ב2.1%-
)בנטרול המכירות ללקוח המוסדי הגדול( .מחירי הדלקים בשנת  2005עלו ביחס לשנה  2004ב,18%-
בממוצע.
רווח גולמי
הרווח הגולמי בשנת הדוח הסתכם ב 497-מיליון ש"ח לעומת  469מיליון ש"ח בשנה קודמת אשתקד.
העלייה ברווח הגולמי נובעת בעיקר משיפור ברווחיות מכירות הדלקים.
הרווח הגולמי בשנת  2005הסתכם ב 469-מיליון ש"ח לעומת  496מיליון ש"ח בשנת  .2004הירידה נבעה
בעיקר בשל קיטון ברווחי המלאי בשנת  2005לעומת שנת  2004ומאידך נרשמה עלייה ברווחי מכירות
הדלקים לתדלוק אוניות.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי בשנת הדוח הסתכם בכ 92-מיליון ש"ח לעומת כ 45-מיליון ש"ח בשנת  .2005העלייה
ברווח התפעולי נובעת מגידול ברווחיות הגולמית וכן קיטון בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות.
הרווח התפעולי בשנת  2005הסתכם ב 45-מיליון ש"ח לעומת  53מיליון ש"ח בשנת  .2004הירידה נבעה
מירידה ברווח הגולמי בשנת  2005שקוזזה בחלקה מירידה בהוצאות מכירה ,הפעלת תחנות והנהלה
וכלליות.
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הוצאות מימון

הוצאות המימון הסתכמו בשנת הדוח בכ 59-מיליון ש"ח לעומת כ 74-מיליון ש"ח בשנת  ,2005ירידה
של כ 15-מיליון ש"ח .הירידה בהוצאות המימון נובעת בשל ירידת המדד הידוע וירידת שער הדולר
בשנת  2006בעוד שהמדד ושער הדולר עלו בשנת .2005
הוצאות המימון הסתכמו בשנת  2005בכ 74-מיליון ש"ח לעומת כ 55-מיליון ש"ח בשנת  ,2004עליה של
כ 19-מיליון ש"ח .העלייה בהוצאות המימון נבעה בשל עליית המדד הידוע ובשל פיחות בשער הדולר
בשנת  2005לעומת תיסוף בשער הדולר שהיה בשנת  .2004כמו כן גידול היקף האשראי של דלק ישראל
תרם את חלקו בגידול הוצאות המימון.
הכנסות אחרות
ההכנסות האחרות הסתכמו בשנת  2006בכ 10-מיליון ש"ח בדומה לשנת  .2005בשנת הדוח כלולים
בסעיף זה פיצוי בסך של כ 7-מיליון ש"ח אשר קיבלה דלק ישראל בשל היותה המציעה השנייה במכרז
בז"א )בית זיקוק אשדוד( .בשנת  2005נכללו בסעיף זה הכנסות חד פעמיות הנובעות בעיקר מפיצוי
מהרשות הפלשתינאית בגין הלאמת נכסי דלק ישראל שהיו ממוקמים בשטחי הרשות בסך של כ3-
מיליון ש"ח וכן רווח הון מדילול באחזקה בחברת "אורפק" בסך של  4מיליון ש"ח.
ההכנסות האחרות בשנת  2005הסתכמו בכ 9-מיליון ש"ח לעומת הוצאה של כ 8-מיליון ש"ח בשנת
 .2004בשנת  2004כלולים בסעיף זה הפרשה לירידת ערך בסך כ 4-מיליון ש"ח והפסדים ממימוש
נכסים.
מיסים על הכנסה
הוצאות המס הסתכמו בשנת הדוח בכ 21-מיליון ש"ח לעומת  11מיליון ש"ח בשנת  .2005הגידול נובע
בעיקר בשל שינוי במיסים נדחים.
בשנת  2005הסתכמו הוצאות המס ב 11-מיליון ש"ח בדומה לשנת .2004
בעקבות אישור התקנות להורדת שיעור המס על חברות בהדרגה עד לשיעור של  25%בשנת  2010נגרמו
לדלק ישראל בשנת  2005הוצאות מס בסך של כ 11-מיליון ש"ח לעומת הוצאה של כ 5-מיליון ש"ח
בשנת  2004בגין ירידת שיעור המס בסוף שנה קודמת ל .30%-הוצאות מס אלו נגרמו בשל עדכון
המיסים הנדחים לשיעורי המס העתידיים הידועים בסוף כל תקופה.
חלק דלק ישראל ברווחי חברות כלולות
חלק דלק ישראל ברווחי חברות כלולות הסתכם בכ 32-מיליון ש"ח לעומת  20מיליון ש"ח בשנת .2005
החל מהרבעון השני של שנת הדוח החלה החברה לזקוף רווחי אקוויטי בגין החזקותיה של דלק ישראל
בדלק  USוזאת עם חתימת הסכם הצבעה משותף עם דלק פטרוליום בדלק הונגריה .חלק דלק ישראל
בדלק  USהסתכם בשנת הדוח ב 24-מיליון ש"ח .עם זאת נרשמה ירידה ברווחי החברה מאמישראגז מ-
 18מיליון ש"ח בשנת  2005ל 6-מיליון ש"ח בשנת  .2006הירידה נובעת מהפרשה שרשמה אמישראגז
בגין הוצאת מס עקב דחיית ערעורה על שומת מס בבית המשפט העליון.
חלק דלק ישראל ברווחי חברות כלולות בשנת  2005הסתכם ב 20-מיליון ש"ח לעומת  13מיליון ש"ח
בשנת  .2004הגידול מיוחס בעיקר לגידול ברווחי החברה המסונפת ,אמישראגז.
רווח נקי
הרווח הנקי של דלק ישראל בשנת  2006הסתכם ב 49-מיליון ש"ח לעומת הפסד של  15מיליון ש"ח
בשנת  .2005הגידול נובע משיפור ברווחיות הדלקים ומזקיפה לראשונה של רווחי חברת דלק  USהחל
מהרבעון השני של שנת הדוח.
בשנת  2005הסתכם ההפסד הנקי ב 15-מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ 10-מיליון ש"ח בשנת .2004
הגידול בהפסד נבע בעיקר מירידה ברווחיות הגולמית וכן מעליה בהוצאות המימון.
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אשראי פיננסי ,נטו

האשראי הפיננסי ,נטו )סך התחייבויות פיננסיות בניכוי מזומנים ושווי מזומנים ,מלאי חרום ,הלוואות
לצדדים קשורים ופיקדונות ,הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך( של דלק ישראל ליום  31בדצמבר 2006
הסתכם ב 1,057-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 1,212-מיליון ש"ח בתום שנת .2005
מידע נוסף
מידע בדבר תוכנית אופציות למנכ"ל דלק ישראל ,ראה ביאור 9י')ג'( לדוחות הכספיים.
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ג .פעילות חיפושי והפקת נפט וגז
להלן תוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז 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

10-12/06

2006

2005

2004

מיליון ש"ח

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

75
39
60
5
10
31
0.6

268
154
223
43
43
108
2.3

184
95
142
90
15
)(1
1.7

141
83
110
39
22
35
1.2

)*( 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 הפעולות
א(

עיקר פעילות הקבוצה בחיפושי והפקת נפט וגז בישראל מתבצעת באמצעות החזקותיה
הישירות והעקיפות בעסקת ים תטיס.
אופן ההצגה של פעילות "ים תטיס" כפי שבא לידי ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה מושפע במידה ניכרת ממבנה האחזקות בעסקת "ים תטיס":
•
•
•

ב(

כל תוצאות דלק קידוחים המחזיקה ב 25.5%-בעסקת "ים תטיס" מאוחדות
בדוחות הקבוצה ,כאשר חלק המיעוט נכלל בסעיף חלק המיעוט ברווחי חברות
ושותפויות מאוחדות ,נטו.
תוצאות  4.4%בעסקת ים תטיס המוחזקים ישירות ע"י דלק השקעות מאוחדות
בדוחות הקבוצה.
כל תוצאות אבנר ,המחזיקה ב 23%-בעסקת "ים תטיס" ,נכללות בשורה אחת -
חלק הקבוצה ברווח חברות ושותפויות כלולות ,נטו.

החברה הבת דלק מערכות אנרגיה בע"מ )להלן" :דמ"א"( פועלת בחו"ל באמצעות שתי
חברות עיקריות המרכזות את פעילותה העסקית בוייטנאם ,בארה"ב ובגינאה ביסאו
כדלקמן:
•

•

) Delek Energy (Vietnam) LLCלהלן" :דלק וייטנאם"(  -מתמקדת בתחום
חיפושי נפט וגז בוייטנאם .החברה בעלת זכויות השתתפות בשעור של 25%
בפרוייקט בוייטנאם.
דלק אנרגיה בינלאומית בע"מ  -מחזיקה באופן ישיר בזכויות בגינאה ביסאו
ומחזיקה באמצעות חברת הבת ) Delek Energy System US. Incלהלן :דמ"א
ארה"ב( בזכויות בפרוייקטים בארה"ב.
תוצאות הפעילות בארה"ב נכללו החל מהרבעון הרביעי של שנת .2006

ג(

ברבעון השלישי של שנת  2006ירד שיעור ההחזקה של דלק השקעות בדמ"א מכ89.4%-
לכ 88.9%-כתוצאה ממימוש כתבי אופציה .הרווח שנוצר לדלק השקעות בשנת 2006
הסתכם לסך של כ 6-מיליון ש"ח.

ד(

הקבוצה )באמצעות החזקותיה בשותפויות דלק קידוחים ואבנר ובדלק השקעות כאמור(
מוכרת לחברת החשמל גז טבעי ,המסופק לתחנת הכח "אשכול" באשדוד והחל מחודש
יולי  2006גם לתחנת הכח "רדינג" בתל אביב וכן מוכרת החל מחודש נובמבר  2005גז
טבעי לבית הזיקוק באשדוד .כתוצאה מכך ,המשיכה הקבוצה בשנת הדוח לרשום גידול
ברווח הנקי וכן תזרים מזומנים חיובי מפעילות מכירת הגז.
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להלן ניתוח תוצאות הפעולות בתקופות המדווחות
הכנסות

בשנת  2006נבעו לקבוצה הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים ובניכוי סכומים ששולמו בגין
עסקת קיבוע מחיר הגז לערך דולרי קבוע על פי עסקת הגנה בסך של כ 268-מיליון ש"ח לעומת
הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים של כ 184-מיליון ש"ח בשנת .2005
העלייה בהכנסות השנה לעומת אשתקד נובעת מהתחלת אספקת גז טבעי לתחנת הכח "רדינג"
החל מתחילת הרבעון השלישי של השנה .בנוסף ,נובע הגידול בהכנסות בעיקר מהרבעון השלישי
של השנה כתוצאה מאספקת גז בשעות שיאי הביקוש של חברת חשמל במחירי  SPOTהגבוהים
משמעותית ממחירי החוזה משנת  ,2002וזאת בהתאם לתיקון חוזה חברת החשמל שנחתם
בחודש אוגוסט  2006והמתייחס למכירות גז החל מ 1 -ביולי  2006וכן מאספקת גז לבית הזיקוק
באשדוד אשר החלה בנובמבר .2005
בנוסף ,בשנת הדוח נכללו לראשונה הכנסות ממכירות נפט וגז בארה"ב בסך של כ 10.1 -מיליון
ש " ח.
בגין שנת  2006שולמו סכומים של כ 15.5-מיליון ש"ח בגין עסקת הגנה של קיבוע מחיר הגז
בהסכם חברת חשמל בדלק קידוחים ובדלק השקעות .מתוכם נזקפו כ 13.5-מיליון ש"ח להקטנת
הכנסות ממכירת גז וכ 2-מיליון ש"ח להוצאות מימון וזאת בהתאם ליחס בין כמות הגז החזויה
עליה בוצעה עיסקת ההגנה לבין כמות הגז שנמכרה בפועל בשנת .2006
בשנת  2005נבעו לקבוצה הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים ובניכוי סכומים ששולמו בגין
עסקת קיבוע מחיר הגז לערך דולרי קבוע ע"פ עסקת הגנה בסך של כ 184-מיליון ש"ח לעומת
הכנסות ממכירת גז בניכוי תמלוגים של כ 141-מיליון ש"ח בשנת ) 2004ההכרה בהכנסות החלה
במרץ  .(2004בגין שנת  2005שולמו סכומים של כ 14-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 3-מיליון ש"ח להוצאות מימון ,כאמור לעיל.
רווח תפעולי וEBITDA -
הרווח התפעולי בשנת הדוח הסתכם לסך של כ 154-מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי בסך של כ-
 95מיליון ש"ח בשנת .2005
הגידול ברווח בשנת הדוח נובע מהגידול בסעיף ההכנסות ,בעיקר בגין מכירות הגז לחברת
החשמל כאמור לעיל .יצוין ,שבשנת הדוח נכללו גם מכירות גז לבית הזיקוק באשדוד ,אשר החלו
כאמור בחודש נובמבר  .2005במקביל ,חל גידול מתון יותר בהיקף ההוצאות התפעוליות
והכלליות.
בשנת  2005הרווח התפעולי וה EBITDA -הינם לאחר הפחתת עלויות קידוח גד  1בסך של כ7-
מיליון ש"ח בו נשאה דלק קידוחים ואשר ננטש בשנת  2005וזאת לעומת הפחתה של כ 2-מיליון
ש"ח בגין נכסי נפט במד יבנה אשר נמכר לרציו חיפושי נפט בשנת .2004
הוצאות מימון
הוצאות המימון בשנת  2006הסתכמו לכ 43 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 90 -מיליון ש"ח בשנת
 ,2005דהיינו קיטון של כ 47-מיליון.
הקיטון נובע בעיקר מהירידה בהוצאות המימון של דלק קידוחים ,אשר הסתכמו בשנת הדוח
בסך של כ 7-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 41-מיליון ש"ח בשנה הקודמת ,דהיינו קיטון של כ34 -
מיליון ש"ח.
הפער המשמעותי בין שנת הדוח לעומת השנה הקודמת נובע בעיקר בשל העובדה שבשנת הדוח
חל ייסוף של השקל בשיעור של כ 8.21% -לעומת פיחות של כ 6.85% -בשנה קודמת .כתוצאה
מעודף ההתחייבויות על הפקדונות והמזומנים בדולרים של דלק קידוחים ,הביא ייסוף השקל
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בשנת הדוח להכנסות מהפרשי שער בסך של כ 14-מיליון ש"ח ,וזאת לעומת הוצאות הפרשי שער
בשנה קודמת בסך של כ 17-מיליון ש"ח.
בנוסף חל קיטון בהוצאות המימון בשנת הדוח כתוצאה מירידת המדד בשיעור של כ 0.1%-בשנת
הדוח לעומת עליית מדד בשיעור של כ 2.4% -בשנה הקודמת ,אשר גרם לחברה בשנת הדוח
להכנסות בגין הפרשי הצמדה בסך של כ 0.5-מיליון ש"ח לעומת הוצאות הפרשי הצמדה בסך של
כ 12-מיליון ש"ח בשנה קודמת.
יצויין שבשנת  2006נזקפו לסעיף הוצאות מימון הוצאות בגין עסקת הגנה על מחירי הגז בסך של
כ 2-מיליון ש"ח.
הוצאות המימון בשנת  2005הסתכמו לכ 90 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 39 -מיליון ש"ח בשנת
 .2004יצוין כי בשנת  2004הוונו הוצאות הריבית ,הפרשי השער ,עמלות הערבות וכן הפרשי
הצמדה עד תחילת ההכרה בהכנסות )חודש מרץ  (2004בעוד שבשנת  2005הוצאות אלו נרשמו
לרווח והפסד במלואן .הגידול בהוצאות המימון בשנת  2005נובע ממספר גורמים ובעיקר
מרישום הפרשי שער בגין עודף התחייבויות דולריות נטו ,בשל פיחות השקל ביחס לדולר בשנת
 2005בשיעור של כ 6.85%-לעומת ייסוף השקל בשנת  2004בשיעור של כ .1.62%-כמפורט להלן,
בשל העובדה כי עיקר פעילות הגז מתבצעת בדולרים של ארצות הברית לרבות ההכנסות הנכסים
וההתחייבויות ,הרי שקיימת הגנה כלכלית על ההתחייבויות הדולריות ,הגנה שאינה באה לידי
ביטוי ברישומים החשבונאיים.
כמו כן ,הושפעו הוצאות המימון מעליית מדד של כ 2.4%-בשנת  2005לעומת עליית מדד בשיעור
של כ 1.2%-בשנת  .2004יצוין שבשנת  2005נזקפו לסעיף הוצאות מימון הוצאות בגין עסקת הגנה
על מחירי הגז בסך של כ 3 -מיליון ש"ח כמפורט לעיל.
מידע נוסף
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 בשנת  2006גבוהה משהייתה אשתקד וזאת בעיקר בשל חיבור תחנת
הכח "רדינג" וכן ,בשל עבודות תחזוקה שבוצעו אשתקד בתחנת הכח "אשכול" שבאשדוד.
מכירות הגז הטבעי לחברת החשמל ברבעון הרביעי של השנה היו נמוכות מהרבעון השלישי
בעיקר כתוצאה מעונתיות ,מעבודות תחזוקה של חברת החשמל וכן כתוצאה מעבודות קידוח
הפיתוח הנוסף" ,מרי  ,"7Bאשר התבצע מפלטפורמת ההפקה החל מהרבעון הרביעי ואשר גרם
להפסקות קצרות באספקת הגז מהפלטפורמה .יצויין ,כי עדיין קיימים עיכובים משמעותיים
בלוחות הזמנים לחיבור תחנות כח נוספות של חברת החשמל ומפעלי נייר חדרה למערכת
ההולכה הארצית של הגז הטבעי.
(2

פעילות חיפושי נפט וגז בעולם
א(

דלק וייטנאם ,חברת בת בבעלות מלאה של דלק מערכות אנרגיה ,הינה שותפה ב25%-
בפרוייקט בוייטנאם הכולל את נכסי הנפט בבלוקים  12Wו .12E-השותפים האחרים
בפרוייקט הם :פרמייר וייטנאם 37.5%-אשר משמשת כמפעילת הפרוייקט וסנטוס –
.37.5%
בשנת החשבון הודיעה חברת האם של מפעילת הפרוייקט ) ,(Premier Oil PLCעל ביצוע
מספר קידוחים בשדה  DUAבהם נמצאו נפט וגז .כמו כן ,בוצעו מספר קידוחים על מנת
להעריך את הפוטנציאל של מאגרי הנפט והגז .כמו כן ,הודיעה החברה הנ"ל כי בוצעו
מבחני הפקה בשני מאגרים כאשר ממאגר המטרה היתה זרימת נפט בקצב קבוע של 5,543
חביות נפט ליום בתוספת  6.76מיליון רגל מעוקב של גז ליום ,וכי מפעילת הפרוייקט תבצע
הערכת התוצאות והכנת דוח הערכת המאגרים )ראה להלן(.
בנוסף ,בוצע בשנת החשבון קידוח בפרוספקט  ,BLACKBIRDהנמצא במרחק כ 21-ק"מ
דרומית מערבית מהקידוחים שבוצעו בשדה  .DUAהקידוח גילה ארבע שכבות נושאות
נפט ,בהן בוצעו בדיקות באמצעות לוגים ונלקחו מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה .כמו
כן ,הודיעה חברת האם של מפעילת הפרוייקט כי בוצעו מבחני הפקה בשתי שכבות
במסגרתם זרם נפט בקצב הפקה מצטבר בשניהן של כ 6,000-חביות נפט ליום .בחודש
ינואר  2007הושלם ביצוע קידוח אלכסוני אשר נועד לקבל מידע נוסף מהמאגר ויאפשר
הכנת דוחות אומדן של רזרבות הגז והערכת המאגרים )ראה להלן(.
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ביום  18במרץ  2007מסרה דלק מערכות אנרגיה כי קיבלה ממפעילת פרוייקט וייטנאם,
"פרמייר" ,נתונים המתייחסים לפרוייקט ולתוצאות הקידוחים ,שבוצעו בשדות  Duaו-
.Blackbird
על פי הערכתה הראשונית של פרמייר ,לגבי הכמויות שניתן להפיק משדות הנפט  Duaו-
 ,Blackbirdבהתבסס על המידע הקיים כיום ,סביר להניח ) (most likelyכי ניתן יהיה
להפיק משדות הנפט האלה כמויות של כ 80 -מיליון חביות נפט וזאת בכפוף לאמור להלן .
בשלב זה מדובר בהערכות בלבד של הכמויות שאותן ניתן להפיק ,אשר לגביהן לא קיימת
עדיין וודאות ,וכי ההערכות עשויות להשתנות ככל שיצטבר מידע גיאולוגי והנדסי נוסף
ו/או ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז .מודגש כי ,כמקובל
בתחום פעילותה של החברה ,קיימים גורמי סיכון רבים ,לרבות היקף ההשקעה שתידרש
בפיתוח שדות הנפט ,אשר עלולים להשפיע על הפרוייקט ועל כלכליותו.
היות ותחילת הפקת הנפט מהשדות מתוכננת כיום לשנת  ,2010החלה פרמייר בביצוע
עבודות טרום פיתוח של שני שדות הנפט ובהכנות לביצוע סקר סייסמי תלת מימדי )(3D
מקיף ,אשר צפוי להתחיל בחודש אפריל  2007ואשר נועד ,בין היתר ,לסייע בהקטנת אי
הוודאות באשר לכמויות הנפט המצויות בשדה  .Blackbirdהסקר הסייסמי המתוכנן
יבוצע על שטח המשתרע מעבר לשדה  ,Blackbirdוזאת במטרה להגדיר פרוספקטים
חדשים לקראת השלב הבא של קידוחי האקספלורציה ,המתוכננים להיקדח בשנת 2008
או במועד מוקדם יותר ,בכפוף לזמינות אסדת קידוח.
במידה והתקציב הכולל לשנת  2007יאושר ,צפוייה החברה המאוחדת ,דלק וייטנאם,
לשאת בחלקה ) (25%בתקציב הנ"ל בסך של כ 24 -מיליון דולר.
יצויין ,כי לחברת הנפט הלאומית של וייטנאם )פטרו-וייטנאם( זכות לרכוש 15%
מהזכויות בפרוייקט כנגד החזר ההוצאות ,וכי ממשלת וייטנאם ופטרו-וייטנאם זכאיות
להשתתפות בתפוקה ,לתמלוגים ולמיסים על התפוקה מפרוייקט זה.
חלקה של דמ"א ) (25%בעלויות מהוונות החלות עליה שנוצרו בשנת החשבון בגין
הפרויקט הנ"ל הסתכם לסך כ 80-מיליון ש"ח .סכום זה כולל סך כ 3.8-מיליון ש"ח עלויות
בגין רכישה מאחרים של זכויות לקבלת תמלוג על שהיו בבעלותם בפרוייקט הנ"ל.
פעילות דמ"א בוייטנאם בשנת החשבון גרמה לחברה הוצאות בסך של כ 2-מיליון ש"ח
לעומת הוצאות בסך של כ 1-מיליון ש"ח בשנה קודמת.
ב(

דלק מערכות אנרגיה הקימה חברת בת בבעלות מלאה דלק אנרגיה בינלאומית בע"מ,
)להלן":דלק בינ"ל"( אשר מחזיקה בבעלות מלאה של חברת Delek Energy Systems
 ,U.S. INC.אשר הוקמה לאחרונה בארה"ב )להלן" :דמ"א ארה"ב"( ואשר מרכזת את
פעילות החיפושים וההפקה של נפט וגז בארה"ב.
)(1

בסוף ספטמבר  2006רכשה דמ"א ארה"ב זכויות בשותפות מוגבלת הרשומה
בארה"ב בשם ) AriesOne Limited Partnershipלהלן ("AriesOne" :העוסקת
בחיפושים והפקה של נפט וגז.
הזכויות אותן רכשה דמ"א ארה"ב הינן זכויות השותף המוגבל המהוות כ83.49% -
מהזכויות ב .AriesOne -יתרת הזכויות בשותפות בשיעור של  16.51%מוחזקות
ע"י השותף הכללי .החברה והשותף הכללי חתמו על הסכם שותפות ,הכולל ,בין
היתר ,את אופן ניהול וקבלת ההחלטות בשותפות .כמו כן לחברה זכות להחליף את
השותף הכללי בתקופה לאחר  30בדצמבר  ,2010על פי התנאים שנקבעו בהסכם.
בבעלות  AriesOneנכסי נפט הממוקמים בדרום ארה"ב )טקסס ,לואיזיאנה,
קולורדו ,קנזאס ,אוקלוהומה וניו-מקסיקו( הכוללים שטחי אקספלורציה והפקה,
אשר בהם מצויות כ 240-בארות מפיקות נפט וגז טבעי.
התשלומים בגין הרכישה של הזכויות הסתכמו לסך כ 34.3-מיליון ש"ח .כמו כן,
התחייבה דמ"א ארה"ב להשקיע סכום של כ 2 -מיליון דולר בביצוע  3קידוחי פיתוח
ברזרבות מוכחות של  .AriesOneכמו-כן ,קיימת התחייבות של השותפות בגין
עסקאות הגנה על מחיר הנפט והגז שבוצעו על ידי השותפות קודם לרכישה .שוויין
ההוגן של התחייבויות למועד הרכישה הסתכם לסך כ 80 -מיליון ש"ח .סכום
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ההשקעה הכולל של חלק החברה בנכסי השותפות הנ"ל )לרבות בגין החלק
בהתחייבויות השותפות הנובעות מעסקאות ההגנה הנ"ל( ,הסתכם )לאחר הפחתה(
לסך כ 114 -מיליון ש"ח.
)(2

באוקטובר  ,2006נחתם ביוסטון טקסס הסכם בין דמ"א ארה"ב ו,Jay Petroleum -
 L.L.Cחברה בשליטת ) Isramco Inc.להלן ,("Jay" :מצד אחד ,לבין
) McCommons Oil Companyלהלן" :המוכרת"( ,חברה אמריקאית העוסקת
בתחום האנרגיה .על פי ההסכם רכשו דמ"א ארה"ב ו ,Jay-כל אחת מהן50% ,
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 ,שילמו 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.
תוצאות הפעילות בארה"ב ,אשר נכללו החל מהרבעון הרביעי של שנת  ,2006הניבו
לחברה רווח נטו בסך של כ 4-מיליון ש"ח.

ג(

בחודש פברואר  2007נחתם הסכם בין דלק בינ"ל לבין Premier Old West Africa
) B.V.להלן :פריימיר( לפיו רכשה דלק בינ"ל מפרימייר  11.43%מהזכויות בשני זיכיונות
ימיים בגינאה ביסאו שבמערב אפריקה .בתמורה לזכויות התחייבה דלק בינ"ל לשאת ב-
 22.86%מהוצאות הקידוחים עד לעלות כוללת של כ 13.3-מיליון דולר ומעל סכום זה לפי
שעור חלקה בזכויות .במקרה של תגלית מסחרית זכאית חברת הנפט הלאומית של גינאה
ביסאו לרכוש  30%מהזכויות בפרוייקט.
ביום  25במרץ  2007דיווחה דמ"א:
) (1קידוח  Espinafre 1נאטם וננטש מסיבות טכניות טרם שהגיע למאגר המטרה.
עלות קידוח  Espinafre 1צפויה להסתכם בכ 35-מיליון דולר ,אשר מתוכם צפויה
דלק בינ"ל ,לשאת בכ 7.3-מיליון דולר.
) (2עם השלמת הפעילות בקידוח  Espinafre 1צפויה אסדת הקידוח להתחיל בימים
הקרובים בביצוע קידוח  ,Eirozes 1המתוכנן לבחון מאגר נפט פוטנציאלי ,הגדול
יותר ממאגר המטרה של קידוח  Espinafre 1והמצוי בעומקים דומים.
הקידוח מתוכנן להמשך כ 30-יום ובתקציב ) (100%הצפוי להסתכם בכ 30-מיליון
דולר.

ד(

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 נתונים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של דלק מערכות רכב בע"מ )להלן" :דלק רכב"(:

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

2006

2005

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

10-12/06

1-3/06

4-6/06

7-9/06

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

906
130
116

4,060
496
438
)(38
274

3,868
441
378
387
14
264

3,923
466
402
414
)(22
256

1,009
122
107
109
)(10
66

1,134
126
113
115
)(15
70

1,011
118
102
104
3
72

)(16
66

44

6

-

-

-

)(1

)(1

309

261

66

70

72

65

273

מיליון ש"ח

תרומת מגזר הרכב לרווח הנקי של הקבוצה ,בשנת  2006הסתכמה בסך של כ 151-מיליון ש"ח לעומת
סל של כ 189-מיליון ש"ח בשנת  2005וסך של כ 163 -מיליון ש"ח בשנת .2004
דלק רכב הינה חברה ציבורית ודוחותיה מפורסמים לציבור .לתאריך המאזן ,הקבוצה מחזיקה בדלק
רכב בשיעור של כ.55.4% -
להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק רכב בתקופות המדווחות:
הכנסות
המכירות בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ 4,060 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 3,868-מיליון ש"ח
אשתקד ,גידול של כ 5%-הנובע בעיקר מגידול בכמות הרכבים שנמכרו .בשנת הדוח נמכרו  36,103כלי
רכב לעומת  34,072אשתקד.
המכירות בשנת  2005הסתכמו בסך של כ 3,868-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 3,924-מיליון ש"ח בשנת
 ,2004ירידה של כ .1.5%-הירידה נובעת בעיקר מכמות כלי הרכב שנמכרו  34,072 -השנה לעומת 35,792
כלי רכב בשנת .2004
לפרטים נוספים לגבי התפלגות מכירות כלי רכב בכמויות ,ראה פרק  11לדוח תיאור עסקי הקבוצה.
הוצאות מכירה ,שיווק והנהלה וכלליות
בשנת  2006חלה ירידה בהוצאות המכירה ,השיווק וההנהלה וכלליות בסך של כ 10-מיליון ש"ח אשר
נבעה בעיקר מירידה בהוצאות הפרסום בהשוואה לשנת  .2005כמו כן ,בשנת הדוח חלה עלייה בהוצאות
הנהלה וכלליות של כ 5-מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובעת בעיקר מגידול בהוצאות
שכר אשר נבעו מרישום ההטבה הכלכלית הגלומה בהענקת אופציות לעובדים ומניות למנכ"ל דלק רכב.
במהלך שנת  2005חלה עליה בהוצאות המכירה והשיווק בסך של כ 6-מיליון ש"ח אשר נבעה בעיקר
מהגידול בהוצאות הפרסום של דלק רכב אשר קוזזה במקצת בעקבות ירידה בעמלות סוכנים וכן חלה
ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ 6-מיליון ש"ח לעומת אשתקד ,אשר נבעה ברובה כתוצאה
מהפסקת הפחתת תשלומים ששילמה חברה בת של דלק רכב לחברה אחרת עקב הפסקת מינויה
כיבואנית מוצרי פורד בישראל.
הכנסות מימון
בשנת  2006נתהוו לדלק רכב הוצאות מימון בסך של כ 38 -מיליון ש"ח אשר נבעו בעיקר מתשלומי
ריבית למערכת הבנקאית בסך של כ 37-מיליון ש"ח ומרישום שוויין ההוגן של עסקאות הגנה )לא
מוכרות כהגנה חשבונאית( בסך של כ 43-מיליון ש"ח .הוצאות אלו קוזזו על ידי הכנסות ריבית
מלקוחות בסך של כ 19-מיליון ש"ח ומהפרשי שער בגין חוב לספק המכוניות בסך של כ 23-מילון ש"ח.
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בשנת  2005התהוו לדלק רכב הכנסות מימון נטו של כ 14-מיליון ש"ח אשר נבעו בעיקר כתוצאה
מהפרשי שער שנגרמו מהחלשות שערי מטבעות היבוא וההתחייבויות הנקובות במט"ח )כ 24-מיליון
ש"ח( וכן כתוצאה מסגירת עסקאות הגנה ומרישום שוויין ההוגן של עסקאות עתידיות פתוחות ליום 31
בדצמבר ) 2005כ 20-מיליון ש"ח( .הכנסות אלה קוזזו על ידי הוצאות המימון של דלק רכב בגין אשראי
בנקאי אשר הסתכמו בסך של כ 30 -מיליון ש"ח.
חלק דלק רכב ברווחי חברות כלולות
דלק רכב מחזיקה ב 33%-מהבעלות והשליטה ב"החזקות עד"ך בע"מ" לשעבר  -שגריר שירותי גרירה
בע"מ )להלן" :שגריר"( ,שהייתה פעילה אף היא בענף הרכב .ברבעון הראשון של שנת  2005הושלמה
עסקה במסגרתה מכרה שגריר את כל המוניטין שלה בתחום שירותי גרירת הרכב ,תיקוני דרך ורכב
חלופי ,לרבות זכויות קניין רוחני ,השם "שגריר" ,סמלה המסחרי ,מאגר מידע רשום לגבי לקוחות
קיימים ,זכויות בלתי מוחשיות והנכסים הנלווים אליהן וכן התקשרויות של שגריר )להלן" :הפעילות"(
ובנוסף את כל הנכסים וההתחייבויות בקשר עם הפעילות כהגדרתם בהסכם.
כתוצאה מעסקה זו ,כללה דלק רכב בשנת  2005רווח בסך של כ 46-מיליון ש"ח )חלק הקבוצה כ28-
מיליון ש"ח(.
מידע נוסף
בדבר הקצאת מניות למנכ"ל דלק רכב והענקת אופציות לעובדים של דלק מוטורס בע"מ )חברה בת של
דלק רכב( ראה ביאור 9י')ד() (1ו (2)-לדוחות הכספיים.
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ה .פעילות הנדל"ן
להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של 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

10-12/06

2006

2005

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

503
267
242
199

112
47
25
47

93
37
11
77

98
41
17
58

136
43
27
52

439
168
81
234

484
198
154
242

)(1

4

3

13

19

99

1

79
40
4,992

246
141
5,259

70
26
5,573

141
123
6,629

536
330
6,629

130
121
4,708

109
124
4,940

פעילות עיקרית במהלך שנת :2006
(1

לפירוט נרחב בדבר הנפקות פרטיות של מניות דלק נדל"ן לצדדים שלישיים בתקופת הדוח ראה
ביאור 9י')א( לדוחות הכספיים  -פעילות בתחום הנדל"ן .כתוצאה מההנפקות הפרטיות ,ירד
שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן לכ .68% -הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההקצאות
הסתכם בכ 185-מליוני ש"ח.

(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-
 400מיליון 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 שנת  2006ועד לאישור הדוחות הכספיים של דלק נדל"ן ,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 2.7-מיליארד ש"ח .רכישות הנכסים מומנו ברובן באמצעות הלוואות Non-
 Recourseמתאגידים בנקאיים ובאמצעות הלוואות בעלים )חלק דלק נדל"ן כ 1.1-מיליארד ש"ח(.
כמו כן ,ברבעון הרביעי של שנת  2006רכשה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן באמצעות חברות
מאוחדות )המוחזקות בשיעורים של  ,(80%-90%נכסים מניבים המושכרים לתקופות ארוכות
בפינלנד וגרמניה .היקף רכישות הנכסים שבוצע על ידי החברות המאוחדות הסתכם בכ0.85-
מיליארד ש"ח .רכישות הבעלים מומנו ברובן באמצעות הלוואות  Non-Recourseמתאגידים בנקאיים
ובאמצעות הלוואות בעלים )חלק דלק נדל"ן כ 0.74-מיליארד 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

40%

COOP

יוני 2006

קנדה

45%

Wall Mart

אוקטובר 2006
אוקטובר 2006
אוקטובר 2006

גרמניה
פינלנד
שוויץ

40%
90%
45%

Metro

גוף ממשלתי  -ממשלת שוויץ

אוקטובר 2006

שוויץ

45%

גוף ממשלתי  -ממשלת שוויץ

דצמבר 2006

גרמניה

80%

חברה ממשלתית Deutche

Neste Oil

Welle Anstalt

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.
בנוסף ,במסגרת האסטרטגיה של דלק נדל"ן לממש נכסים מעת לעת ,מכרו חברה מאוחדת וחברה
כלולה של דלק נדל"ן את החזקותיהן בשני פרויקטים  -האחד בשבדיה והשני בגרמניה.
חברה בת זרה בשליטת חברה מאוחדת) Delek Global Real Estate ,להלן" :דלק גלובל"( הודיעה
ביום  16במרס  2007על כוונתה לבצע הנפקה של מניותיה לגופים מוסדיים ולרשום את מניותיה למסחר
בבורסת ה AIM-בלונדון .בכוונת החברה הזרה להנפיק כ 22%-מהון מניותיה .כמות המניות שתונפק
יכולה להשתנות בהתאם להחלטות שיתקבלו הקשורות בטווח המחירים ובמצב השוק .בכוונת דלק
נדל"ן לפעול לסיום ההנפקה אך בשלב זה אין ודאות כי הנפקת מניות דלק גלובל תצא אל הפועל ,וזאת
בין היתר ,עקב גורמים שאינם בשליטת החברה כגון מצב שוק ההון האנגלי ושינויים בשוק הנדל"ן –
לפרטים נוספים ראה ביאור 9י')א'( לדוחות הכספיים.
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 .דלק נדל"ן 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 .
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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 בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2006בסך של  425מיליון ש"ח ,כחלק
מסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות )לאחר השפעת המס החל על החברות הכלולות הזרות בסך
של כ 69-מיליון ש"ח(.
עליות 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:
(1

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  47מיליון דולר )כ 205 -מיליון ש"ח(
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 כ 34-אלף מ"ר ,זכויות בנייה שטרם מומשו בהיקף של כ 48-אלף מ"ר ופוטנציאל לזכויות
בנייה נוספות של כ 19 -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 הבנייה טרם מומשו או פרויקט לשינוי ייעוד 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.
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 .

(2

דלק נדל"ן פועלת באמצעות חברת "דלק נדל"ן  -נכסים מניבים בע"מ" )להלן" -דננ"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
(3
למגורים של הקבוצה באזורי 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.
תוצאות הפעילות
תרומת מגזר הנדל"ן לרווח הנקי של הקבוצה בשנת  2006מסתכמת לסך של כ 235-מיליון ש"ח לעומת
סך של כ 100 -מיליון ש"ח בשנת  ,2005זאת בנוסף לרווח הון בסך של כ 185-מיליון ש"ח שנוצר לקבוצה
כתוצאה מהקצאות פרטיות על מניות לצדדים שלישיים .תרומת מגזר הנדל"ן לרווח הנקי של הקבוצה
בשנת  2005מסתכמת בכ 100-מיליון ש"ח לעומת כ 119-מיליון ש"ח בשנת  2004כמפורט להלן.
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להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק נדל"ן בתקופות המדווחות:
הכנסות
שנת  2006לעומת שנת 2005
(1

ההכנסות מהשכרה בשנת הדוח הסתכמו בסך של כ 313-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 315-מיליון
ש"ח אשתקד.

(2

ההכנסות ממכירת דירות בשנת  2006הסתכמו בסך של כ 126-מיליון ש"ח לעומת סך של כ164-
מיליון ש"ח בשנת  ,2005קיטון של כ 38-מיליון ש"ח ,הנובע בעיקרו מפרוייקטים שטרם הבשילו
להכרה בהכנסה )על פי תקן .(2

שנת  2005לעומת שנת 2004
(1

ההכנסות מהשכרה בשנת  2005הסתכמו בסך של כ 315-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 358-מיליון
ש"ח בשנת .2004
הקיטון בהכנסות בסך של כ 43-מיליון ש"ח נובע בעיקר מירידה בהכנסות שכירות באנגליה בסך
של כ 58-מיליון ש"ח בשל הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברות ונכסים שנמכרו במהלך
הרבעון השלישי של שנת  2005ומהכנסות אחרות משוכרים שהתקבלו בשנת  2004בגין סיום
תקופת שכירות של שלוש קומות ותשלום עמלת סיום התקשרות בסך של כ 31-מיליון ש"ח.

(2

ההכנסות ממכירת דירות בשנת  2005הסתכמו בסך של כ 164-מיליון ש"ח לעומת סך של כ110-
מיליון ש"ח בשנת  ,2004גידול של כ 54-מיליון ש"ח ,הנובע בעיקר מאיחוד תוצאות דנקנר
השקעות החל מיום  1ביולי  2004ובשל התקדמות בביצוע ופתיחת שלבים נוספים בפרוייקט נס
ציונה ואלי.

(3

ההכנסות ממכירת שטחי מסחר ,משרדים וקרקעות בשנת  2005הסתכמו בסך של כ 5-מיליון
ש"ח לעומת סך של כ 34-מיליון ש"ח בשנת  ,2004ירידה של כ 29-מיליון ש"ח הנובעת בעיקר בשל
מכירת נכס בהוד השרון אשר הניב בשנת  2004הכנסה בסך של כ 29-מיליון ש"ח.

רווח גולמי
שנת  2006לעומת שנת 2005
(1

הרווח הגולמי מהשכרה בשנת הדוח הסתכם בסך של כ 156-מיליון ש"ח לעומת סך של כ181-
מיליון ש"ח אשתקד ,ירידה ברווח הגולמי בסך של כ 25-מיליון ש"ח.
הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר ממכירת חברות ונכסים באנגליה במהלך הרבעון השלישי של
שנת  .2005בניכוי השפעת עליה ברווח הגולמי מנכסים מניבים בישראל  21מיליון ש"ח הנובע
מרכישות חדשות וכן מאיחוד לראשונה בנובמבר  2006של הפורטפוליו בפינלנד אשר תרם 5
מיליון ש"ח.
הרווח הגולמי ממכירת מלאי דירות בשנת הדוח הסתכם לסך של כ 12-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 18-מיליון ש"ח אשתקד .הקיטון נובע בירידה בהיקף הפרויקטים שהבשילו להכרה בהכנסה.

שנת  2005לעומת שנת 2004
(2

הרווח הגולמי מהשכרה בשנת  2005הסתכם בסך של כ 181-מיליון ש"ח לעומת סך של כ233-
מיליון ש"ח בשנת  ,2004ירידה ברווח הגולמי בסך של כ 52-מיליון ש"ח.
הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה ברווח הגולמי באנגליה בסך של כ 36-מיליון ש"ח
בשל הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברות ונכסים שנמכרו במהלך הרבעון השלישי של שנת
 2005ובשל הכנסות אחרות משוכרים בסך של כ 31-מיליון ש"ח ששולמה בשנה אשתקד כאמור
בסעיף א 1.לעיל ומנגד עליה של כ 10-מיליון ש"ח ברווח הגולמי בקנדה.
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הרווח הגולמי ממכירת מלאי דירות בשנת  2005הסתכם לסך של כ 18-מיליון ש"ח לעומת סך של
כ 12-מיליון ש"ח בשנת .2004
הגידול נובע בעיקר בשל הרווח הגולמי ממכירת דירות בחברת הבת דנקנר השקעות ,אשר
אוחדה לראשונה החל מ 1-ביולי  2004ומהתקדמות הביצוע ופתיחת שלבים נוספים בפרויקט נס
ציונה .Valley

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות בשנת הדוח הסתכמו לסך של כ 87-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 43-מיליון ש"ח
בשנת  2005ירידה של  44מיליון ש"ח.
הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו מהוצאות בגין מתשלום מבוסס מניות בסך של כ50-
מיליון ש"ח בגין שלוש תוכניות אופציות בקיזוז השפעת הפסקת הפחתת מוניטין ,החל משנת ,2006
שהסתכמה בסך של  12מיליון ש"ח.
הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2005הסתכמו לסך של כ 43-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 26-מיליון ש"ח
בשנת  .2004הגידול בהוצאות אלו נובע בעיקר מהוצאות הנהלה וכלליות בחברת דנקנר השקעות אשר
אוחדה לראשונה החל מ 1-ביולי  2004ומהפחתת מוניטין שנבע מרכישת דנקנר השקעות בסך של 12
מיליון ש"ח בשנת  ,2005לעומת  4מיליון ש"ח בשנת .2004
הוצאות מימון
הוצאות המימון בשנת הדוח הסתכמו לסך של כ 234-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 242-מיליון ש"ח
בשנה אשתקד.
הקיטון בהוצאות המימון בסך של כ 8 -מיליון ש"ח נובע מפירעון הלוואות ברבעון השלישי של שנת
 2005עקב מכירת נכסים באנגליה ,מהשפעת שיעור עליית מדד האפסי בשנת  2006לעומת מדד חיובי
של  2.6%בשנת  2005בקיזוז השפעת העלייה בהיקף אג"ח )גיוס נוסף באוגוסט  ,( 2006מימון מחדש של
שני נכסים באנגליה ומעלויות מימון בגין חברות שאוחדו לראשונה בסך  10מיליון ש"ח.
הוצאות המימון בשנת  2005הסתכמו לסך של כ 241-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 199-מיליון ש"ח
בשנת  .2004הגידול בהוצאות המימון בסך של כ 42-מיליון ש"ח נובע מהוצאות מימון בחברת דנקנר
השקעות אשר אוחדה לראשונה החל מ 1-ביולי  2004ומהוצאות מימון בגין הלוואות חדשות וגיוסי
אג"ח שנלקחו ומנגד ירידה בהוצאות המימון בחברת הבת דלק בלרון בינלאומי בע"מ עקב מכירת
נכסים והחזקות בחברות זרות מאוחדות באנגליה.
הכנסות אחרות
בשנת 2006
הכנסות אחרות בשנת  2006נבעו בעיקרן מדיבידנדים שהתקבלו בסך של כ 14-מיליון ש"ח ממבני
תעשיה וכ 7.6-מיליון ש"ח מההשקעה במלונות הילטון.
בשנת 2005
(1

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

(2

ביום  15ביולי  2005השלימו חברות בנות זרות עסקה למכירת החזקותיהן בחברות בנות זרות
אחרות ,לקבוצה נבע רווח מהמכירה בסך של כ 64-מיליון ש"ח אשר הוצג בסעיף הכנסות
אחרות.
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חלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות

חלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות בשנת  2006הסתכם לסך של  536מיליון ש"ח לעומת סך של 130
מיליון ש"ח בשנת  .2005הגידול בחלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות בשנת  2006בסך  406מיליון
ש"ח לעומת השנה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מעליית ערך נכסים של חברות כלולות ,נטו
שהסתכמה בסך  425מיליון ש"ח )לרבות שערוך בגין נכסים שנמכרו( בהשוואה לשערוך של  73מיליון
בשנת  ,2005גידול של  352מיליון ש"ח ומעליה ברווחיות חברות כלולות ורווחים מהשקעות בחברות
כלולות.
חלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות בשנת  2005הסתכם לסך של  123מיליון ש"ח לעומת סך של 109
מיליון ש"ח בשנת  .2004הגידול בחלק דלק נדל"ן ברווחי חברות כלולות בשנת  2005בסך  14מיליון ש"ח
לעומת שנת  2004נובע בעיקר מגידול מרווחים מהשקעה מחברות כלולות בחו"ל בסך  21מיליון ש"ח.
מידע נוסף
בחודש ינואר  2006אושרה תוכנית להקצאת אופציות לעובדים ודירקטורים של דלק נדל"ן
(1
בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה ,לפרטים ראה ביאור 9י')א( בדוחות הכספיים.
במהלך שנת  2006אישרו דירקטוריון דלק נדל"ן והאסיפה הכללית של בעלי המניות של דלק
(2
נדל"ן התקשרות 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 9י')א( בדוחות
הכספיים.
במהלך שנת  2006אישרה הנהלת דלק נדל"ן להעניק לשניים מעובדיה )שאינם בעלי עניין( מענק
(3
מיוחד )פנטום( .לפרטים נוספים ראה ביאור )3א() (3בדוחות הכספיים.
(4

לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  2007ביצעה דלק נדל"ן הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים
של  770,843,644ש"ח אגרות חוב )סדרה ה'( לא ניתנות להמרה .על פי תנאי אגרות החוב )סדרה
ה'( תשא הקרן ריבית שנתית קבועה החל ממועד הנפקת אגרות החוב ועד למועד רישומן למסחר
בבורסה בשיעור של  5.4%וממועד רישומן למסחר בבורסה ,ריבית בשיעור של  .4.8%הריבית
תשולם מדי ששה חודשים הקרן תשולם בשבעה תשלומים שווים החל מיום  27בפברואר 2013
ועד  27בפברואר  .2019הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
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ו .גדות תעשיות ביוכימיה
להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן" :גדות"(:

הכנסות
רווח גולמי
רווח תפעולי
EBITDA
הוצאות מימון
רווח נקי

1-3/06

4-6/06

7-9/06

10-12/06

2006

2005

2004

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

100
32
18
22
2
11

99
34
19
22
3
12

89
25
12
16
3
6

78
21
8
13
1
3

366
112
57
73
9
32

375
117
69
83
7
47

343
111
67
80
8
)(86

תרומת מגזר הביוכימיה לרווח הנקי של הקבוצה ,בשנת הדוח הסתכמה לסך של כ 21-מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 31-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
גדות הינה חברה ציבורית ומוחזקת על-ידי הקבוצה בשיעור של כ.64.11%-
תאור פעילות גדות וסביבתה העסקית
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.
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.
להלן ניתוח תוצאות פעילות גדות ביוכימיה בתקופות המדווחות:
הכנסות
ההכנסות קטנו בשנת הדוח בכ 9-מיליון ש"ח והסתכמו בכ 366-מיליון ש"ח לעומת כ 375-מיליון ש"ח
בשנת  .2005הקיטון נבע מהאטה שחלה במכירות ברבעון הרביעי ומהשפעת השינוי בשער החליפין של
הדולר לעומת השקל.
הכנסות גדות גדלו בשנת  2005בכ 32-מיליון ש"ח והסתכמו בכ 375-מיליון ש"ח לעומת כ 343-מיליון
ש"ח בשנת  .2004כשליש מהגידול נבע כתוצאה מגידול במכירות פרוקטוז והיתרה מהגדלת נתח השוק
של החברה בשוק מלחי חומצת הלימון בו החברה מהווה גורם מרכזי.
רווח גולמי
הרווח הגולמי קטן בשנת  2006בכ 5-מיליון ש"ח והסתכם לסך כ 112-מיליון ש"ח לעומת  117מיליון
ש"ח אשתקד .הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בין היתר מגידול בעלות חומרי הגלם והאנרגיה.
הרווח הגולמי גדל בשנת  2005בכ 6-מיליון ש"ח לסך כ 117-מיליון ש"ח לעומת  111מיליון ש"ח בשנת
 2004כתוצאה מהצמיחה בפעילות .שיעור הרווח הגולמי ירד בכאחוז בהשוואה לשנה  .2004הירידה
בשיעור הרווח נבעה בין היתר מגידול ניכר בעלויות אנרגיה וחומרי גלם.
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הוצאות מכירה ,שיווק והנהלה וכלליות

התייקרות ההובלה הימית והיבשתית גרמו לגידול בהוצאות השיווק בשנת הדוח בכ 4-מיליון ש"ח לסך
של כ 43-מיליון ש"ח אשתקד.
הגידול בהיקף המכירות והתייקרות ההובלה הימית והיבשתית הגדילו את הוצאות השיווק בשנת 2005
בכ 4-מיליון ש"ח לסך  38מיליון ש"ח לעומת כ 34-מיליון ש"ח שנת .2004
רווח תפעולי
הרווח התפעולי בשנת הדוח הסתכם לסך כ 57 -מיליון ש"ח ,בהשוואה ל 69 -מיליון ש"ח אשתקד.
הירידה ברווחיות התפעולית נובעת מעלייה כלל עולמית במחירי חומרי הגלם ,המשך עליית תשומות
האנרגיה וכתוצאה מכך גם תשומות ההובלה הימית וכן גידול בהוצאות הנהלה וכלליות הגידול הנובע
מעליה בהוצאות לפיתוח עסקים ,עלויות הטמעת מערכת מידע )מערכת  (ERPוכן מיישום לראשונה של
תקן  24בחשבונאות בגין אופציות שהוענקו לעובדי גדות במסגרת הנפקה לציבור.
הרווח התפעולי בשנת  2005הסתכם לסך כ 69-מיליון ש"ח ,בהשוואה ל 67-מיליון ש"ח בשנת .2004
כאמור ,הרווחיות התפעולית לא צמחה באותם השיעורים שבהם צמחו ההכנסות בעקבות עלייה כלל
עולמית במחירי חומרי הגלם .המשך עליית תשומות האנרגיה וכתוצאה מכך גם תשומות ההובלה
הימית.
הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בשנת הדוח בכ 9-מיליון ש"ח ,בהשוואה לכ 7-מיליון ש"ח אשתקד .הגידול
בהוצאות המימון נבע בעיקר מריבית על האג"ח )שנה מלאה ב 2006 -לעומת כמחצית השנה ב(2005 -
ומרישום השווי ההוגן של עסקאות עתידיות במסגרת פעולות הגנה על מכירות של גדות במטבע היורו.
הוצאות המימון הסתכמו בשנת  2005בכ 7-מיליון ש"ח ,בהשוואה לכ 8-מיליון ש"ח בשנת  .2004הקיטון
בהוצאות המימון נבע מהמרת הלוואות דולריות לאג"ח צמוד מדד לאחר ההנפקה ומרישום השווי
ההוגן של עסקאות עתידיות .במסגרת פעולות הגנה על מכירות גדות במטבע היורו.
מיסים על ההכנסה
בשנת  2006נרשמו הוצאות מיסים בסך של כ 15 -מיליון ש"ח הכוללים בתוכם סך של  1.9מיליון ש"ח
בגין התאמת נכס מס.
בשנת  2005יצרה גדות לראשונה הפרשה להוצאות מס בסך של כ 15-מיליון ש"ח .רישום הוצאות מס
התחייב כתוצאה מההכרה בנכס מס בסך כ 20 -מיליון ש"ח ברבעון האחרון של שנת  .2004הרישום של
נכס המס התחייב כתוצאה מהסבירות הגבוהה של ניצול הפסדים לצורך מס משנים עברו עקב רווחיותה
של גדות.
רווח נקי
הרווח הנקי בשנת הדוח הסתכם בסך כ 32-מיליון ש"ח לעומת כ 47-מיליון ש"ח אשתקד קיטון של כ15-
מיליון ש"ח.
הרווח הנקי בשנת  2005הסתכם בסך כ 47-מיליון ש"ח לעומת כ 86-מיליון ש"ח בשנת  2004קיטון של
כ 39-מיליון ש"ח .הירידה ברווחיות בין השנים נובעת בעיקרה מרישום הכנסות חד-פעמיות של כ26-
מיליון ש"ח בשנת ) 2004פיצוי של כ 6-מיליון ש"ח ורישום לראשונה של נכס מס בסך  20מיליון ש"ח(
וכן מרישום של הוצאות מיסים בשנת .2005
מידע נוסף
פרטים נוספים בדבר פעילות הביוכימיה ראה ביאור )9י()ו( לדוחות הכספיים.
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ז .ביטוח ושירותים פיננסיים
(1

הפניקס אחזקות בע"מ )להלן" :הפניקס"(
)א(

בחודש דצמבר  2005רכשה דלק השקעות כ 25%-מהון המניות המונפק והנפרע של
הפניקס 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 .לאחר הרכישות הנ"ל מחזיקה דלק השקעות בכ33%-
מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס .בחודש נובמבר  2006השלימה חברת הבת ,דלק
קפיטל בע"מ )להלן" :דלק קפיטל"( ,רכישת  28.5%מהון המניות המונפק והנפרע של
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 )כ940-
מיליון ש"ח( .כתוצאה מהשלמת העסקה ,מחזיקה הקבוצה ,בעקיפין ,בכ 61.5%-מהון
המניות המונפק והנפרע של הפניקס .כתוצאה מהקצאת מניות שביצעה פניקס בחודש
דצמבר  2006ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה לכ 55.5% -מהון המניות המונפק והנפרע
של פניקס ,ראה ג' להלן.
עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני שנוצר בשלושת הרכישות האמורות הסתכם בכ-
 962מיליון ש"ח )ראה גם באור 9י')ז( לדוחות הכספיים( .הקבוצה מצרפת כנספח לדוחות
אלו עבודות שנערכו על ידי מעריך שווי חיצוני לצורך ייחוס עודף העלות האמור.

)ב(

במסגרת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת השליטה בפניקס נקבע כי עד
ליום  13במאי 2008 ,תמכור דלק השקעות חלק מהחזקותיה במנורה החזקות בע"מ
)להלן" :מנורה"( ,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 בפניקס .בנוסף ,קבוצת דלק
התחייבה לא למכור את השליטה בפניקס 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.

)ג(

בחודש דצמבר  ,2006הקצתה פניקס  20,500,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כל אחת ו-
 6,000,000כתבי אופציה למוסדיים בתמורה כוללת של כ 374-מליוני ש"ח .כתוצאה
מהקצאת המניות האמורה ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה לכ 55.5% -מהון המניות
המונפק והנפרע של פניקס )באמצעות דלק השקעות כ 29.8% -ובאמצעות דלק קפיטל לכ-
 .(25.7%הרווח שנבע לקבוצת דלק כתוצאה מההקצאה הסתכם בכ 10-מיליון ש"ח והוא
נכלל במסגרת סעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות".

)ד(

יצוין כי ,בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך כללה הקבוצה נתוני פרופורמה בדוחות
הכספיים ,ראה באור  39בדוחות הכספיים.
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תוצאות הפעילות
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות המאוחדים של הפניקס:

רווח מביטוח חיים
רווח מביטוח 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
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4-6/06

7-9/06

1-9/06

1-12/06

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

מיליון ש"ח

104
52
21
)(11

21
8
33
)(20

63
87
8
)(12

186
43
5
4

374
190
67
)(39

3

12

8

)(4

19

)(5

)(17

)(6

)(9

)(37

)(2
162
)(66

)(1
36
)(5

)(2
146
)(58

)(2
223
)(77

)(7
567
)(206

12

2

2

5

21

108

33

90

231

382

הרווח מביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכם בכ 374-מיליון ש"ח .הפרמיות בשנת  2006הסתכמו
בכ 2,535-מיליון ש"ח.
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 190-מיליון ש"ח .ההכנסות מפרמיות בשנת 2006
הסתכמו בכ 2,148-מיליון ש"ח.
שינויים בהשקעות בתקופת הדוח -
)א(

)ב(

)ג(

ביום  9באפריל  2006ובהתאם להסכמות שהגיעה הפניקס השקעות בע"מ עם בעלי
השליטה באקסלנס ועם בנק המזרחי ,התקיימו התנאים המתלים והאישורים הנדרשים
על פי דין לחתימה על הסכמים ,לרכישה כוללת של כ 41% -ממניות אקסלנס בתמורה לכ-
 322.5מיליון ש"ח.
ביום  17במאי  2006התקשרה הפניקס ביטוח עם חברת נכסים ובניין )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 כ26-
מיליון ש"ח(.
ביום  4ביוני  2006התקשרו הפניקס ביטוח והפניקס השקעות ופיננסים בע"מ )להלן:
"הפניקס 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-
 17.4מיליון 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" )כאמור בסעיף ב' לעיל( ו"פרוייקט רוטשילד" בשל יחוס עודף עלות לנכסים
אלו.

)ד(

בחודש נובמבר  2006התקשרו הפניקס ביטוח וחברת טאו תשואות נדל"ן )להלן" :טאו"(
בהסכם לרכישת  50%מהזכויות וההתחייבויות בקניון מול הים באילת .הרכישה בוצעה
באמצעות שותפות הוחזקת בחלקים שווים על ידי הפניקס וטאו )להלן" :השותפות"(.
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העסקה הושלמה בחודש ינואר  2007ובתמורה לרכישת הזכויות האמורות שילמה
השותפות סך של כ 260.4 -מיליון ש"ח .חלקה של קבוצת הפניקס בסך זה הסתכם בכ-
 130.2מיליון ש"ח.
במסגרת ההסכם 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.
)ה(

(2

כחלק מהאסטרטגיה של הפניקס להציע ללקוחותיה מגוון מוצרים ,התקשרה הפניקס
ביום  9במרס  2007עם בנק הפועלים בע"מ באמצעות מזכר הבנות ,לפיו תירכשנה ע"י
הפניקס  25%מסך הון מניות של ישרכארט בע"מ ויורופיי )יורוקארד( ישראל בע"מ )להלן:
"החברות"( ,שהינן חברות בשליטה מלאה של בנק הפועלים ותהיה זכאית לדירקטורים
מטעמה ,כמוסכם במזכר הבנות.
התמורה עבור המניות תחושב על בסיס שווי מצרפי של  2.55מיליארד ש"ח ,תוך התאמות
לחלוקת דיבידנד ,אם וככל שיחולק עד למועד השלמת ביצוע העסקה .במקרה של הנפקת
החברות לציבור בתוך  15חודשים ,יותאם כלפי מעלה בסיס שווי החברות המצרפי לצורך
העסקה לשיעור של  90%משווי החברות לצרכי ביצוע ההנפקה לציבור ,אך לא מעל שווי
חברות מצרפי של  2.7מיליארד ש"ח.
ביצוע העסקה כפוף לביצוע בדיקת נאותות ,לתנאים )לרבות הסכמת הפניקס באשר
להסדרים שבין ישרכארט בע"מ לבנק הפועלים( ,לאישורים רגולטורים ,ככל שיש בהם
צורך ,לאישור הנהלת ודירקטוריון בנק הפועלים ולאישור דירקטוריון הפניקס.
כמו כן ,במהלך חודש אוגוסט  2006הקימה הפניקס את חברת הפניקס פלטינום בע"מ
המתמחה במתן אשראי לסקטור העסקי ואשר תציע שירותי פקטורינג וניכיון כרטיסי
אשראי.

) Republic Companies Group Incלהלן" :רפבליק"(
ביום  4באוגוסט  2006התקשרה חברה אמריקאית בבעלות מלאה של דלק קפיטל ,בהסכם מיזוג
לרכישת מלוא הון המניות ) (100%של חברת ) Republic Companies Group Inc.להלן:
"רפבליק"( .לאחר התקיימות התנאים המתלים ,הושלמה עסקת הרכישה ביום  7בדצמבר .2006
התמורה בגין כל מניה של רפבליק הסתכמה בסך של  20.40דולר ארה"ב והתמורה הכוללת ,לפני
עלויות עסקה ,עמדה על סך כולל של כ 289 -מיליון דולר ארה"ב ) 1,275מיליון ש"ח( .התמורה
שולמה במועד השלמת העסקה.
בשנת  ,2007לאחר השלמת העסקה ,מוזגה רפבליק לתוך חברה בת של דלק קפיטל .לאחר המיזוג
האמור מחזיקה דלק קפיטל בחברה בבעלות מלאה ) Delek Finance US, Inc.להלן" :דלק
פייננס"( אשר מחזיקה בכל הון המניות של רפבליק .לצורך מימון הרכישה נטלה דלק פייננס
הלוואות מתאגיד בנקאי בארה"ב בסך של כ 220 -מיליון דולר.
כתוצאה מהשלמת העסקה מאוחדים הדוחות הכספיים של רפבליק בדוחות הכספיים של דלק
פייננס החל מיום  31בדצמבר .2006
רפבליק היא חברת החזקות המחזיקה בחברות ביטוח אשר עוסקות בעיקר בביטוח רכוש ,פרטי
ומסחרי ,ומוצרי ביטוח כללי לפרטים ולעסקים קטנים  -בינוניים ,בייחוד במדינות טקסס,
לואיזיאנה ,אוקלהומה וניו מקסיקו.
עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני ברפבליק הסתכם בכ 110-מיליון דולר )כ 466-מיליון ש"ח(
ראה גם ביאור 9י')ז( לדוחות הכספיים .הקבוצה מצרפת כנספח לדוח זה דוח שהוכן על ידי
הנהלת רפבליק בדבר ייחוס עודף העלות שנוצר ברכישה ורישומו בספרי רפבליק כמפורט
בעבודה.
לפירוט נרחב בדבר תוצאות הפעילות של רפבליק בשלוש השנים האחרונות ראה פרק  15לתיאור
עסקי הקבוצה.
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מנורה החזקות בע"מ
)א(

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 כ 191-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-
 14.4%מהון המניות של מנורה )ראה גם סעיף  1בפרק זה(.

)ב(

בשנת  2005נרשם לדוח רווח והפסד דיבידנד ממנורה בסך של כ 4-מיליון ש"ח.

)ג(

לאחר תאריך המאזן ,בחודשים ינואר ופברואר  ,2007מימשה דלק השקעות במסגרת
הדרישה של הממונה על ההגבלים העסקיים )ראה גם סעיף  1לעיל( ,כ 12.2% -ממניות
מנורה לצד שלישי ,במחיר של  52ש"ח למניה ובתמורה כוללת לכ 392 -מיליון ש"ח.
כתוצאה מהמכירה הנ"ל ,ירד שיעור ההחזקה של דלק השקעות במנורה לכ .2.2% -הרווח
שנבע לדלק השקעות כתוצאה מהמכירה הנ"ל הסתכם בכ 142 -מיליון ש"ח )לפני השפעת
המס( והוא ייכלל ברבעון הראשון של שנת .2007

מידע נוסף
בחודש פברואר  ,2007חתמה דלק קפיטל על הסכם עם ברק קפיטל בע"מ )להלן" :ברק קפיטל"(
ומר אייל בקשי בעניין הענקת אופציה לתקופה של שישה חודשים ,ללא תמורה ,לפיו דלק קפיטל
זכאית לרכוש מניות בברק קפיטל תמורת תשלום בסך של כ 24-מיליון ש"ח והעמדת הלוואות
בעלים ,בתנאים כמוסכם בהסכם האופציה ,כך שאם וכאשר תושלם ביצוע המכירה האמורה,
תחזיק דלק קפיטל עד  49.9%מהונה המונפק והנפרע של ברק קפיטל .ברק קפיטל עוסקת
בפעילות פיננסית הכוללת בעיקרה מסחר בניירות ערך .בנוסף ,ניתנה אופציה למר אהרון כהן,
ו/או לחברה בשליטתו ,להצטרף לעסקה האמורה,בתנאים כפי שיוסכמו בין הצדדים.
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ח .הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )לשעבר מת"ב(
להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן" :הוט"(:
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סווג מחדש

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 בע"מ 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 לכ485-
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 בשנת  2005שירותי
טלפוניה לציבור הרחב.
ביום  31בדצמבר  2006הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים )להלן" :עסקת המיזוג"( ,אשר במסגרתה
רכשה מת"ב מיתר הצדדים לעסקה את מלוא פעילותיהם בתחומים האמורים.
כפועל יוצא של השלמת עסקת המיזוג ,נכנסו לתוקפן החלטות אותן אישרה האסיפה הכללית של
מת"ב ,לפיהן שונה שמה של מת"ב ל" -הוט-מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )להלן" :הוט"( ,תוקן
תקנון מת"ב באופן המשקף את שינוי השם וכן את המבנה החדש של הדירקטוריון ומונו לדירקטוריון
דירקטורים ,אשר אושרו באסיפת בעלי המניות של מת"ב כאמור בהתאם למבנה החדש של
הדירקטוריון וזאת בד בבד עם סיום כהונתם של כל חברי הדירקטוריון הנוכחיים של מת"ב )למעט
הדח"צים(.
במועד זה ,הקצתה מת"ב  45,649,467מניות לבעלי המניות וזכויות בחברות הכבלים שפעילותן ונכסיהן
הועברו למת"ב .לאחר ההקצאה מחזיקה הקבוצה בחברה הממוזגת בשיעור של כ ,16% -לפרטים
נוספים ראה ביאור 9י')ה(.
במסגרת השלמת עסקת המיזוג נכנס לתוקף הסכם זכות סירוב ראשון בין ארבעת הבנקים הגדולים
ובעלי המניות העיקריים בחברה הממוזגת לפיו זכות הסירוב הינה ביחס למכירת מניות שיחזיק כל
אחד מהצדדים להסכם זכות הסירוב ,סמוך לאחר השלמת עסקת המיזוג ,ואשר תהיה בתוקף במשך 5
שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג .כמו כן ,במקביל להשלמת עסקת המיזוג ,נכנס לתוקפו הסכם
אשראי ,אשר נחתם בין הוט לבין קונסורציום של בנקים ,וזאת הן לצורך מימון החוב הבנקאי של
החברה הממוזגת נכון למועד השלמת עסקת המיזוג והן כהעמדת אשראי לצורך ביצוע השקעות
עתידיות .לפרטים נוספים ראה באור  3לדוחות הכספיים של הוט המפורסמים לציבור.
ההשקעה במת"ב מוצגת בדוחות הקבוצה על בסיס השווי המאזני .ההפסד שרשמה הקבוצה בגין
החזקתה במת"ב בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 43-מיליון ש"ח ,לעומת הפסד בסך של כ 57 -מיליון
ש"ח שנזקף לדוח רווח והפסד בשנת  .2005יתרת ההשקעה במת"ב נכון ליום  31בדצמבר 2006
מסתכמת בכ 305-מיליון ש"ח.
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להלן ניתוח תוצאות מת"ב בתקופה המדווחת:
הכנסות

הכנסות הוט בשנת הדוח הסתכמו בכ 579-מיליון ש"ח לעומת כ 544-מיליון ש"ח בשנה המקבילה
אשתקד ,עלייה בשיעור של  .6%הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהעלייה בהכנסות מגזר שידורי
הטלוויזיה הרב ערוצית בכבלים מסך של כ 484-מיליון ש"ח בשנת  2005לסך של כ 524-מיליון ש"ח
בשנת  .2006הגידול בהכנסות מגזר זה מוסבר בגידול בהכנסה הממוצעת למנוי טלוויזיה בכבלים ועלייה
בהכנסות מתוכן לפי דרישה בגין שידורי המונדיאל ושירות  .VODמספר מנויי מגזר הטלוויזיה הרב
ערוצית בכבלים של החברה לתום שנת  2006הסתכם לכ 249-אלף בהשוואה לכ 251-אלף לתום שנת
.2005
הרווח הגולמי
הרווח הגולמי של הוט בשנת  2006הסתכם לכ 84-מיליון ש"ח בהשוואה לכ 48-מיליון ש"ח בשנה
המקבילה אשתקד ,גידול של כ .75%-עליית שיעור הרווח הגולמי מוסברת בעיקר בירידה של שיעור
עלויות התוכן מסך ההכנסות.
הוצאות מכירה ,שיווק והנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ושיווק של הוט בשנת  2006הסתכמו לכ 45-מיליון ש"ח בהשוואה לכ 54-מיליון ש"ח
בשנה המקבילה אשתקד ,קיטון של כ 9-מיליון ש"ח .הקיטון נובע בעיקרו מצמצום בהוצאות הפרסום
בהשוואה לאלה שנרשמו בשנת .2005
הוצאות הנהלה וכלליות של הוט הסתכמו בשנת  2006בכ 37-מיליון ש"ח לעומת סך של כ 28-מיליון
ש"ח בשנת  .2005הגידול בסך של כ 9-מיליון ש"ח נובע בעיקר מהוצאות בהן נשאה הוט הקשורות
למיזוג חברות הכבלים )עלייה בהוצאות השכר כתוצאה מפרישת בכירים ,רישום הטבה בגין זכות
לאופציות והוצאות חד פעמיות בגין יועצים מקצועיים(.
מכירת מניות פרטנר
בחודש אפריל  2005מכרה מת"ב לפרטנר כ 80%-ממניות פרטנר שהוחזקו על ידה בתמורה לכ250-
מיליון ש"ח .הרווח שנבע להוט כתוצאה מהמכירה הנ"ל )לרבות בגין הסדר שהושג עם שלטונות מס
הכנסה באשר לחבות המס בקשר למכירת מניות פרטנר( הסתכם בכ 170-מיליון ש"ח .הרווח שנבע
לקבוצה כתוצאה מהאמור לעיל ,בהתחשב ביתרת עודף עלות שיוחסה למת"ב בפרטנר ,הסתכם בכ7-
מיליון ש"ח .לאחר המכירה האמורה ,מחזיקה מת"ב בכ 1.2%-ממניות פרטנר.
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ט .פעילויות נוספות
(1

תשתיות
)א(

התפלת מים
פעילות הקבוצה בתחום התפלת מים מתבצעת באמצעות חברת I.D.E Technologies Ltd
)להלן  -הנדסת התפלה( המוחזקת על-ידי דלק תשתיות בע"מ )להן" :דלק תשתיות"( בשיעור של
) .50%דלק תשתיות מוחזקת בשיעור של  100%על-ידי דלק השקעות(.

הנדסת התפלה עוסקת בייצור ומכירת מתקנים להתפלת מים ,מרכזים )מאיידים( תעשייתיים
ומשאבות חום ,ובתפעול ואחזקת מתקני התפלה .הנדסת התפלה הקימה במקומות שונים
בעולם מתקנים להתפלת מי ים כאשר בחלק מן המתקנים היא משמשת כמפעיל ),(operator
וחלק הוקמו בקבלנות עבור הבעלים .בין היתר ,הקימה הנדסת התפלה שותפות המפעילה מתקן
להתפלת מי ים בקפריסין המתפיל מאז חודש יולי  2001כ 18 -מיליון מ"ק מים בשנה.
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.
בשנת 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.
אספקת המתקנים צפויה להסתיים עד כעשרים 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.
)ב(

מתקן לייצור 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 )להלן -
תחנת הכוח( שיספק חשמל למתקן ההתפלה באשקלון )במסגרת הסכמי ה BOT-של חברת
 VIDוהמדינה( ולאחרים.
תחנת הכוח ,לייצור חשמל של כ 80 -מגאווט ,מוקמת במסגרת חוזי ה BOT -להקמת
מתקן ההתפלה באשקלון ,כאשר רוב התפוקה של תחנת הכוח מיועדת לצרכי מתקן
ההתפלה ,והיתרה תימכר ללקוחות פרטיים ו/או לחברת החשמל .בסיום תקופת הפעלת
מתקן ההתפלה ,תועבר תחנת הכוח לידי המדינה.
בשנת  2003נחתם הסכם מימון וסגירה פיננסית בהיקף של כ 260 -מיליון ש"ח להקמת
תחנת הכוח ,אשר יהוו כ 80%-מסך העלות הצפויה של הפרויקט .והוצא Notice to
 Proceedלקבלן ההקמה .Siemens Nederland N.V.
השלמת הקמתה של תחנת הכוח מחייבת הליך הרצה בגז טבעי .הרצת תחנת הכוח
והפעלתה לא התקיימה במועד המתוכנן )סוף הרבעון השני של שנת  .(2005בשל העיכוב
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בהגעת גז טבעי לתחנת הכוח ,ועל מנת לממן את הוצאות שימור ועלויות רכישת החשמל
מרשת החשמל הארצית לצורך הפעלתו של מתקן ההתפלה ,פנתה דלק אשקלון וקיבלה
את הסכמתו העקרונית של בנק לאומי להגדלת מסגרת האשראי בסך כולל של כ 40-מיליון
ש"ח ,כאשר חלקם יינתנו בערבות דלק השקעות לתקופת התפעול ועד לפרעונם .הסך
הכולל של ההון העצמי שיוזרם על ידי בעלי המניות בדלק אשקלון יהווה כ 20%-מסך
היקף האשראי לפרוייקט .ראה גם באור 9ח .1.בדוחות הכספיים.
הפעלת תחנת הכוח במועד המתוכנן תלויה בהשלמת הקמת מערכת ההולכה הארצית
מאשדוד לאשקלון וכן השלמת הקמתו של ה – PRMS-פעולות המבוצעות ע"י חברת
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן" :נתיבי גז"( וכן קבלת כל האישורים הנדרשים
להזרמת גז טבעי על ידי רשות הגז הטבעי .בשלב זה טרם קיבלה חברת נתיבי גז את כל
האישורים הנדרשים וצפוי כי תקבלם בעתיד .ראה גם באור 9ח .1.בדוחות הכספיים.
דלק אשקלון הגיעה להסדר 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 בשנת  2006סך של כ 32-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 6-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 הכוח באמצעות
מערכת ההולכה הארצית.
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 הכוח 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.
יצוין כי הפעילות בנושא תשתיות מאופיינת בהשקעות גדולות בתקופת ההקמה וההרצה
אשר נמשכות כשנתיים עד שלוש וההכנסות בגינן יתקבלו רק לאחר תקופת ההקמה.
(2

דלקים
בעקבות הליך מכרז שקיימה ) Chevron Corporationלהלן":שברון"( למכירת פעילות השיווק של
שברון בארצות בנלוקס )הולנד ,בלגיה ולוקסמבורג( הכוללת כ 750-תחנות תדלוק מתקיימות
שיחות בין דלק פטרוליום לשברון במהלך תקופת בלעדיות שסוכמה בין הצדדים ,המוארכת מעת
לעת.
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 .7פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א.

(1

פעילות החברה מתרכזת בעיקר בהחזקת מניות של החברות הבנות שלה וניהולן .ההשקעות הינן
לטווח ארוך ולפיכך אינה מבוצעת פעילות הגנה כנגד החזקות אלו.
ניהול הסיכונים בחברות הבנות והמוחזקות נקבעים ומבוצעים במישרין על ידי החברות
המוחזקות .חלק מהחברות הן ציבוריות ונסחרות בבורסה ולכן ניתן גילוי נאות לנושא זה
בדוחות הכספיים שלהן.

(2

ב.

האחראי על ניהול סיכוני שוק בתחום המטבע בחברה ובחלק מהחברות המוחזקות הינו מר עידו
אדר שהוא בעל תואר מוסמך במנהל עסקים .במהלך שלוש השנים האחרונות מר אדר משמש
כגזבר החברה ,לפני כן כיהן כמנהל מחלקת הגזברות והביטוח בדלק ישראל.

תיאור סיכוני שוק
(1

כאמור החברה היא חברת אחזקות וניהול בעיקרה ולכן חשיפתה היא בעיקר בשל סיכוני שוק של
חברות בנות וכלולות )להלן" :חברות בנות"(.
הסיכונים העיקריים בחברות אלו הינם כדלקמן:
-

שינויים בשערי מטבע זר
לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות הנקובות במטבע זר ולפיכך חשופה החברה
לשינויים בשערי החליפין של המטבעות הזרים .כמו כן ,לשערי החליפין יכולות להיות
השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה ומחלק מהותי מהכנסותיה נקובים
במט"ח.

-

שינויים בשיעורי הריבית
לחברה והחברות המוחזקות הלוואת שקליות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך הן
חשופות לשינויים בריבית הבנקאית בישראל .חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות
בחו"ל והלוואות בשיעור ריבית המשתנה בהתאם לריביות בחו"ל ולפיכך הן חשופות
לשינויים בשיעורי הריבית באותן ארצות.

-

חשיפה לעליית מדד המחירים לצרכן
חלק ניכר מההלוואות ארוכות המועד של החברה והחברות המוחזקות הן בשקלים
צמודים למדד המחירים לצרכן בישראל .להערכת הנהלת החברה ,בחלק ניכר מן
המקרים חשיפת הקבוצה לעליית מדד המחירים בארץ מהווה חשיפה כלכלית מוגבלת,
מאחר ולהערכתה ערך הנכסים הקבועים של הקבוצה עולה לאורך זמן לפחות בשיעור
עליית המדד.
יצוין כי חלק מחברות הקבוצה מבצעות הגנות של עליית מדד המחירים לצרכן מעל רמה
שנתית מסוימת.

-

האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה
לקבוצה פעילות מהותית המתבצעת בארצות שונות ברחבי העולם .לשינויים בשווקים
בהם פועלת הקבוצה ובפרט האטה כלכלית באותם שווקים )לרבות בישראל( ,עלולה
להיות השפעה שלילית על פעילותן של החברה והחברות המוחזקות.

-

מצב שווי ההון
שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על-ידי הקבוצה חושפים אותה
לסיכונים הנובעים ,בין היתר ,מתנודתיות בשוק ההון .שפל בשווקי ההון בארץ ובעולם
עלול להשפיע לרעה על יכולתה של הקבוצה למצוא מקורות מימון לכשיידרשו ,וכן על
יכולתה של הקבוצה להפיק רווחי הון ממימוש השקעותיה .כמו כן ,שפל בשווקי ההון
עלול להקשות על ביצוע גיוסי הון של החברה והחברות המוחזקות על-ידה ,ולהביא
לירידה אפשרית במחירי ניירות הערך של חברות מוחזקות לאחר הנפקתן בבורסות
לניירות ערך.
ב 43 -
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-

קבוצת דלק בע"מ

סיכוני מחיר
פעילות הנדל"ן של הקבוצה חשופה בצורה מהותית לשינויים בשווי ההוגן של נדל"ן
מניב בחברות כלולות אשר עורכות את דוחותיהן הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות
בין לאומיים ובכללם הצגת נדל"ן מניב בשווי ההוגן שלו וזקיפת ההפרשים בשווי ההוגן
לדוח רווח והפסד.

(2

הקבוצה חשופה לשינויים במחירי חומרי גלם ,מחירים אחרים ומדדים כלכליים אחרים,
העשויים להשפיע מהותית על נכסי הקבוצה והתחייבויותיה ,לרבות התחייבות הקבוצה
לספקים ,חובות לקוחות לחברות הקבוצה ,ערך המלאי שברשותן ונכסים והתחייבויות אחרים.

(3

במהלך הרבעון הראשון בשנת  ,2004הושלמה למעשה הכנת מאגר הגז ומערכת ההפקה וההולכה
של הגז בעסקת ים תטיס לשימוש ולפיכך החל ממועד זה נזקפות עלויות המימון בגין ההלוואות
הדולריות אשר שימשו למימון הנכס לדוח רווח והפסד )עד לאותו מועד נזקפו עלויות המימון
לנכס( .בשל העובדה כי הדוחות הכספיים של התאגידים המחזיקים בעסקת ים תטיס )להלן:
"התאגידים"( נקובים בשקל הישראלי ,עלויות המימון הכוללות הפרשי הצמדה הנובעים
משינויים בשער החליפין של הדולר נזקפות החל מהרבעון הראשון לדוח רווח והפסד.
כתוצאה מכך ובשל ההיקף המהותי של ההלוואות הנקובות בדולר של ארה"ב ,לתאגידים חשיפה
חשבונאית מהותית לשינויים בשער החליפין של הדולר.
מכיוון שמרבית הפעילות הרלוונטית של התאגידים מתבצעת בדולר של ארה"ב – ההכנסות
ממכירת הגז מתקבלות בדולר של ארה"ב ,הרוב המכריע של הרכוש הקבוע המשמש את עסקת
ים תטיס נקנה בדולר של ארה"ב וחלק ניכר מהמימון של הפעילות הינו בדולר של ארה"ב,
לתאגידים חשיפה כלכלית מוגבלת לשינויים בשער החליפין של הדולר .עיקר חשיפה זו הינה
חשיפה חשבונאית שאינה כלכלית ולפיכך ,בדרך כלל ,אין התאגידים מגנים עליה.

ג.

מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
-

ד.

החברות המוחזקות בחו"ל נוהגות לממן את השקעותיהן בכל מדינה במטבע ההשקעה של אותה
מדינה .ההכנסות של החברות המוחזקות מהנכסים המניבים ,האמורות לממן את החזרי הקרן
ותשלומי הריבית ,הינן במטבע המקומי ,כן גם כל נכסיהן האחרים ,ולכן החברות המוחזקות
אינן חשופות כלכלית לשינויים בשער החליפין של מטבעות החוץ.
על מנת לנטרל את סיכוני הריבית בקשר עם הלוואות שנטלו החברות המוחזקות לרכישת
נכסיהם קבעו החברות מדיניות לפיה שרוב ההלוואות אותן הן מגייסות בחוץ לארץ הינן בעיקר
לזמן ארוך ובריבית קבועה.
החברה והחברות בנות נוהגות מדי פעם לעשות שימוש באופציות מטבע ובנגזרים אחרים.
עסקאות אלה נעשות עם תאגידים פיננסיים גדולים בארץ ובחוץ לארץ ומבוצעות למטרות הגנה
ומטרות שונות.
הסכמי השכירות של נכסי הנדל"ן המסחריים של הקבוצה הינם בעיקרם ארוכי טווח ולפיכך
הקבוצה אינה חשופה באופן מהותי לשינויים במחירי השוק של דמי שכירות.

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה
-

החברות הבנות מנהלות את סיכוני השוק שלהן בפיקוח הדירקטוריון שלהן או באמצעות וועדות
דירקטוריון מיוחדות .כמו כן ,נעזרת החברה ביועצים מיוחדים המתמחים בשווקים הנ"ל.
מנגנוני הבקרה הפנימיות של החברה והחברות הבנות בודקים גם את נושאי ניהול סיכוני השוק.
חברות הקבוצה חייבות בדיווח מלא על היקף וסוג החשיפות שלהן ,דרכי ההגנה שהן מבצעות או
לא מבצעות בגינן.
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דוח בסיסי הצמדה לעסקים כלליים
ליום  31בדצמבר ) 2006מיליון ש"ח( בסכומים מדווחים
מטבע חוץ
מטבע ישראלי
דולר
צמוד
דולר
לא צמוד
יין יפני
ליש"ט
ארה"ב
למדד
קנדי

אירו

פר"ש

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
בניינים וקרקעות למכירה
השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
מקרקעין להשכרה
מקרקעין לבניה
הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך
השקעות בחיפושים והפקת נפט וגז
רכוש קבוע ,נטו
רכוש אחר והוצאות נדחות ,נטו
סה"כ נכסי עסקים כלליים

14

232

236

112

99

142

479

26

93

6

54

2,703

255

2,238

200

426

32

אשראי לז"ק מתאגידים בנקאיים ומאחרים

1,774

650

529

55

36

37

377
92

180
12

ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
דיבידנד לשלם
אג"ח המירות במניות החברה

217
478
86

5
79

988
239

32
38

30

56
32

8

אג"ח המירות במניות חברות מאוחדות

301

אג"ח אחרות
הלוואות לז"א מתאגידים בנקאיים
ומאחרים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
מסים נדחים
התחייבויות אחרות
סה"כ התחייבויות עסקיים כלליים
היתרה המאזנית ,נטו

3,808

413

656

1,596

123
192
1,847
141

48
6
12

301

47

395

564
574
459
157
5

28
1
10
121

1
22

84

78

32

24
11
16

מט"ח
אחר
4

2
12

3
2

28

37

2,964
)(261

79
1,314
110
1,845
3,230
477
4
969
3,077
741
11,846

12

881
815
2,352
557
1,367
110
2,815
3,230
477
903
969
3,077
741
18,294
3,185
1,298
908
86
8
301
4,221

953

778

470

4,880

32

14

5,507
)(5,252

פריטים לא
כספיים

סה"כ

208
3,973
)(1,735

1,046
)(846

ב 45 -

536
)(110

32
101
)(69

37
995
)(618

44
136

0
37

2
399
60
473
11,373

16
399
337
15,639
2,655
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קבוצת דלק בע"מ

דוח בסיסי הצמדה לעסקי הביטוח
ליום  31בדצמבר ) 2006מיליון ש"ח( בסכומים מדווחים
מטבע ישראלי

משתתפות
ברווחים

פריטים לא
כספיים

172

210

2,431

13,739

590

26,018

580

580

394

2,205

202

46

3,880

120

36

39

2,352

2,547

סך נכסי עסקי הביטוח

2,871

8,667

4,844

14,190

3,568

34,140

עתודות ביטוח ותביעות תלויות

4,550

7,606

2,385

13,988

134

28,663

189

1,395

לא צמוד
מזומנים ושווי מזומנים

733

השקעות

1,105

צמוד
מט"ח

צמוד
למדד
8,153

רכוש קבוע
סכומים לקבל

1,033

הוצאות רכישה נדחות ואחרות

התחייבויות לזמן ארוך

סה"כ
1,115

1,584

התחייבויות אחרות

91

11

380

46

341

869

סך התחייבויות עסקי הביטוח

4,641

7,806

4,160

14,034

475

31,116

היתרה המאזנית ,נטו

)(1,770

861

684

156

3,093

3,024
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דוח בסיסי הצמדה
מטבע ישראלי
צמוד
לא צמוד
למדד
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
בניינים וקרקעות למכירה
השקעות בחברות מוחזקות
ואחרות
מקרקעין להשכרה
מקרקעין לבניה
הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן
ארוך
השקעות בחיפושים והפקת נפט וגז
רכוש קבוע ,נטו
רכוש אחר והוצאות נדחות ,נטו
סה"כ נכסים
אשראי לז"ק מתאגידים בנקאיים
ומאחרים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
אג"ח המירות במניות החברה
אג"ח המירות במניות חברות
מאוחדות
אג"ח אחרות
הלוואות לז"א מתאגידים
בנקאיים ומאחרים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
מסים נדחים
התחייבויות אחרות
זכויות המיעוט
סה"כ התחייבויות
היתרה המאזנית ,נטו

ליום  31בדצמבר ) 2005מיליון ש"ח( בסכומים מדווחים
מטבע חוץ
דולר
דולר
אירו
יין יפני
ליש"ט
ארה"ב
קנדי

105
280
1,852
190

38
9
83

455
356
437
93

19

64

11

21
6
11
58

229
1
20
91
119

21
1
40
26
6
93

לירה
קפריסאית

פר"ש
2
2
12

100

118

322

21

6

2,546

312

1,674

117

375

100

187

1,535

1,069

641

260

7

1

2

12

339
364
1

48
204

843
151

416
23

43

30
1

1

2

4
1

38

9

מט"ח
אחר

31

65

1

117

8

פריטים
לא
כספיים

33

63
1,366
41

835
681
2,356
546
1,463
41

2,211

2,586

2,316
462

2,316
462

3

645

794
2,518
747
10,521

794
2,518
747
15,990

1
4
1

3,528
3

315

268

1,907
1,095

1,326

2,487
898

492

4,123

44

3
92

2,516
30

4,638
)(4,326

1,633
634
205
315

580

8
1

סה"כ

3,636
)(1,962

1,181
)(1,064

542
)(167
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417
)(317

33
154

57
60

5
3

1
32

2
213
15
455
688
9,833

13
214
107
455
13,714
2,276
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קבוצת דלק בע"מ

פוזיציות בנגזרים
להלן נתוני פוזיציות בנגזרים של החברה והחברות המאוחדות שלה:
(1

פוזיציות בנגזרים של החברה ודלק השקעות
לחברה ולדלק השקעות אין פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר ) 2006למעט חלקה של
א(
דלק השקעות בעסקה לקבוע מחיר הגז אשר נכלל במסגרת סעיף  7להלן.
ב(

הערך הגבוה ביותר של הפוזיציות הפתוחות של החברה ודלק השקעות במהלך שנת
 2006היה כדלקמן )מיליון ש"ח(:
דולר /ש"ח
ערך נקוב
long
short
173
170
857
888

אופציות רכש
אופציות מכר
חוזים עתידיים

(2

פוזיציות בנגזרים של דלק רכב
פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר ) 2006במיליון ש"ח(:
א(
כל הסכומים מתייחסים לתקופה של עד שנה )למעט המצוין במפורש(
דולר ארה"ב/ש"ח
ערך נקוב
אופציות רכש -
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
אופציות מכר –
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
לא למטרות הגנה
עסקאות פורוורד –
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
לא למטרות הגנה

ערך הוגן

long

Short

long

short

462

180

2

)(0.3

741

190

)(11

8

253

42

)(12

-

אירו/יין יפני
ערך
ערך
הוגן
נקוב
long

26
26

)(1

אופציות רכש
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
לא למטרות הגנה
אופציות מכר
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
עסקאות פורוורד –
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
לא למטרות הגנה

long

Short

97

20

-

74

-

long

short

long

short

long

long

56

56

1

)(1

35

-

)(1

139

ערך נקוב

ערך הוגן

short long short long short
-

167

167

2

דולר ארה"ב /ש"ח  -מעל שנה
ערך
ערך
ערך
ערך
הוגן
נקוב נקוב הוגן
short long short long

)(2

28

-

56

1

84

84
84

84

)(1

)(1
)(6

כמו כן קיימות עסקאות ריבית מסוג אופציות מכר ורכש ע"ס  75מיליון  $ששוויין ההוגן
הסתכם לכ (1.3)-מיליון ש"ח.
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)(1

אירו /דולר ארה"ב

ערך הוגן

ערך הוגן

18

יין יפני /דולר ארה"ב

long

ערך נקוב

long

)(1

26

ערך נקוב

אירו/ש"ח

יין יפני/ש"ח
ערך
ערך
נקוב הוגן

5
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אחזקה מרבית בנגזרים בשנת הדוח )במיליון ש"ח(:

אופציות רכש
אופציות מכר
חוזים עתידיים

(3

אירו/יין
יפני
ערך נקוב
long
55
27.5

דולר /שקל

יין יפני/דולר

אירו/דולר

יין/שקל

יורו/שקל

ערך נקוב

ערך נקוב
long short
140
21
92

ערך נקוב

ערך נקוב

ערך נקוב

short
477
399

long
600
831
423

long
137

short
110
20
55

short

long
95

short
87

18
18

פוזיציות בנגזרים של גדות
פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר ) 2006במיליון ש"ח(:
א(
דולר  /ש"ח
אירו  /דולר
ערך הוגן
ערך נקוב
ערך הוגן
ערך נקוב
short long short long short long Short long
אופציות רכש
למטרות הגנה – לא
מוכר חשבונאית
אופציות מכר
למטרות הגנה – לא
מוכר חשבונאית

98

32

0.3

143

19

)(2

-

11

-

0.6

ההגנות הנקובות במט"ח נועדו להגן על הערך הכלכלי של המוצרים המיוצאים על-ידי
גדות וזאת ע"י קיבוע שער במידה והעסקה הינה מסוג חוזה עתידי או תיחום הערך
הכלכלי של המכירות ליצוא במידה והעסקה מסוג אופציה .עלויות בגין ההגנות הלא
מוכרות חשבונאית נזקפות לסעיף המימון.
ב(

האחזקה המרבית בנגזרים התבצעה ביום ) 19.7.06במיליון ש"ח(:
אירו  /דולר
ערך נקוב
long
short
אופציות מכר למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית

דולר  /ש"ח
ערך נקוב
long
short

199

גדות רכשה בדצמבר  2001אופציה לריבית ליבור ל 3 -חודשים לתקופה שמינואר 2004
ועד אוקטובר  2007בגין ההלוואות שנלקחו לזמן ארוך לצורך מימון פרויקט הפרוקטוז
שהינן צמודות לדולר ונושאות ריבית בשיעור  .LIBOR+ 0.9עלות האופציה ,בסך כ-
 473אלפי ש"ח ,מופחת ,בחלקים שווים לאורך חיי האופציה החל משנת .2002
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פוזיציות בנגזרים של דלק נדל"ן
א(

פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר ) 2006במיליון ש"ח(:
EUR/CAD
ערך הוגן
ערך נקוב
long

אופציות רכש -
לא למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
אופציות מכר
לא למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
חוזים עתידיים

Short

long

CAD / ILS
ערך הוגן
ערך נקוב
short

long

short

long

22

0.4

52

1

22

-

68

2

68

3

short

53

180

1

8

181

long

short

long

short

99

66

5

)(3

66

USD / ILS
USD / CAD
ערך הוגן
ערך נקוב
ערך הוגן
ערך נקוב
short long short long short long Short long
אופציות רכש
לא למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית
אופציות מכר
לא למטרות הגנה
לא מוכר חשבונאים
חוזים עתידיים

GBP / CAD
ערך הוגן
ערך נקוב

)(0.4

EUR / GBP
ערך הוגן
ערך נקוב
short long short long

)(11

28

)(0.1

28

)(0.2

CHF / CAD
ערך נקוב
Short
long
אופציות רכש
לא למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית

ערך הוגן
short
long
)(0.1

18

כמו כן ,קיימות עסקאות שערי ריבית מסוג  Floor ,Swaption ,IRSו .CAP-השווי ההוגן של כל
העסקאות הללו הינו כ 23-מיליון ש"ח.
ב(

אחזקה מרבית בנגזרים בשנת הדוח )במיליון ש"ח(:
אירו/לישט פרש/לישט קנדי/דולר קנדי/לישט קנדי/שקל קנדי/אירו קנדי/מדד שקל/מדד
ערך נקוב ערך נקוב ערך נקוב ערך נקוב ערך נקוב ערך נקוב ערך נקוב ערך נקוב
short
short
short
long
short
short
short
short

אופציות רכש
לא למטרות הגנה
אופציות מכר
לא למטרות הגנה
עסקאות פורוורד
לא למטרות הגנה

139

121
19
22

25

24
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54

4

65
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אופציות רכש
לא למטרות הגנה
אופציות מכר
לא למטרות הגנה
עסקאות פורוורד
למטרות רווח

שקל/דולר

לישט/דולר

אירו/דולר

לישט/יפני

אירו/פולני אירו/הונגרי לישט/שקל

קנדי/פרש

ערך נקוב
short

ערך נקוב
short

ערך נקוב
short

ערך נקוב
short

ערך נקוב
short

ערך נקוב
short

45
134

32

28

63

17

23

1

הונגרי/דולר שוודי/דולר

פרש/דולר

ערך נקוב
short

אופציות רכש
לא למטרות הגנה
עסקאות פורוורד
למטרות רווח

6
6

37

45

ערך נקוב
short

ערך נקוב
short

(5

ערך נקוב
long

ערך נקוב
short

19

1

79
2

23

פוזיציות בנגזרים של דלק ישראל
א(

פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר ) 2006במיליון ש"ח(:
מדד  /ש"ח
דולר  /ש"ח
ערך הוגן
ערך נקוב
ערך הוגן
ערך נקוב
short long short long short long Short long
עסקאות פורוורד
למטרות הגנה –
לא מוכר חשבונאית

ב(

)(0.6

30

אחזקה מירבית בנגזרים בשנת הדוח )במיליון ש"ח(:
דולר /ש"ח
ערך נקוב
חוזים עתידיים )פורוורד(

(6

150

)(3.5

long
60

Short

מדד  /ש"ח
ערך נקוב
Short
long
150

דלק ארה"ב
לתאריך המאזן קיימות עסקאות שערי ריבית מסוג  ,CAPו FLOOR-האחזקה המירבית
)בערך נקוב( במהלך שנת  2006עמדה על סך של כ 134-מיליון דולר ,ערכן הנקוב של הפוזיציות
הפתחות לסוף שנה ) (Longעמד על כ 129-מיליון דולר ושוויין ההוגן הסתכם בכ 3.4-מיליון
דולר )כ 14.3-מיליון ש"ח(.
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פוזיציות בנגזרים של מגזר הגז והנפט )דלק אנרגיה( במיליון ש"ח:
א(

פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר ) 2006במיליון ש"ח(:

חוזה להבטחת מחיר גז )כולל חלק דלק השקעות(
עסקת פורוורד דולר-שקל להגנה חשבונאית
חוזה להבטחת מחיר גז טבעיHENRY HUB -
חוזה להבטחת מחיר נפט גולמי NYMEX- WTI

ב(

ערך נקוב
Sort
Long
1,099
43
7
42

ערך הוגן
Short
Long
)(53
)(1
)(4
)(68

אחזקה מירבית בנגזרים בשנת הדוח )במיליון ש"ח(:

עסקת פורוורד דולר -שקל להגנה חשבונאית
חוזה להבטחת מחיר גז )כולל חלק דלק השקעות(
חוזה להבטחת מחיר גז טבעיHENRY HUB -
חוזה להבטחת מחיר נפט גולמיNYMEX- WTI -

ערך נקוב
Short
Long
68
1,499
7
45

במאי  2004נחתם הסכם להגנה על מחיר הגז בין השותפויות ודלק השקעות ובין בנק השקעות
מחו"ל ,אשר מבצע עסקאות עתידיות בסחורות .העסקה הושלמה בתחילת יוני  2004ועל פיה
"קובע" מחיר הגז לערך דולרי קבוע )כ $ 2.47-ל ,(MMBTU-בשנים  ,2010-2005בחודש אוקטובר
 2004הוארכה עסקה זו בעסקה עד לרבעון הראשון בשנת .2013
סכום עסקת קיבוע המחיר היה כ 303.5-מיליון דולר בדלק קידוחים וכ 287-מיליון דולר באבנר וכ-
 59מיליון דולר בדלק השקעות .ליום  31בדצמבר  2006מסתכם סכום העסקה לכ 217-מיליון דולר
בדלק קידוחים וכ 211-מיליון דולר באבנר.
יובהר ,כי מחיר הגז ע"פ החוזה עם חח"י צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי ),(PPI
עם מחיר מקסימלי ומינימלי .ההגנה שבוצעה הינה בהתאם לתחזית רבעונית של מכירות גז טבעי
לחברת החשמל ובפועל תתכן סטייה מהערכות אלו.
בהתאם לתנאי העסקה ,במידה ומחיר הגז הרבעוני יהיה בפועל נמוך מהמחיר המקובע ,יעביר בנק
ההשקעות לשותפויות את ההפרש בין המחיר בפועל למחיר המקובע בהתאם לכמות שנקבעה.
במידה ומחיר הגז בפועל יהיה גבוה מהמחיר המקובע ,יעבירו השותפויות ודלק השקעות לבנק
ההשקעות את ההפרש בהתאם לכמות שנקבעה.
להבטחת התחייבויות השותפויות ודלק השקעות ניתנו ערבויות של בנק הפועלים ובנק לאומי אשר
יתרתן מסתכמת לתאריך אישור הדוחות הכספיים לכ 11.7-מיליון דולר בדלק קידוחים ולכ11.6-
מיליון דולר באבנר .במקביל ,התקבלה ערבות להבטחת ההתחייבות של בנק השקעות מחו"ל.
בהתאם למחירים הנוכחיים של מרכיבי נוסחת המחיר הנ"ל בשוק העתידי ,השווי ההוגן השלילי
לתאריך המאזן של עסקת הגנה זו אשר סווגה כהגנה חשבונאית הינו כ 53-מיליון ש"ח בדלק
קידוחים ובדלק השקעות .שווי זה מבוסס על היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהעסקה בריבית
חסרת סיכון .עליית מחירים נוספת במרכיבי נוסחת המחיר לא ישפיעו כלל על סכום זה וירידת
מחירים בשיעור של עד  10%לא ישפיעו באופן מהותי על השווי ההוגן.
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מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי השוק
בהתאם לסיכוני השוק העיקריים שהוגדרו לעיל ובהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביצעה הקבוצה
מספר מבחני רגישות למכשירים פיננסיים מהותיים ,שהקבוצה מחזיקה בהם ליום  31בדצמבר 2006
בגין שינויים בגורמי שוק עיקריים.
(1

רגישות של מכשירים פיננסיים במסגרת העסקים הכללים:
א(

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים הרגישים לשינוי בשער החליפין של הדולר של ארה"ב:

המכשיר
נכסים שוטפים
פקדונות ,הלוואות
ויתרות חובה לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ

ב(

48

24

479

)(24

)(48

)(176
)(222
)(176

)(88
)(111
)(88

)(1,756
)(2,217
)(1,751

88
111
88

176
222
)(176

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים הרגישים לשינוי בשער החליפין של הדולר הקנדי:

המכשיר
נכסים שוטפים
פקדונות ,הלוואות
ויתרות חובה לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ

ג(

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
87
174

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
1,743

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(174
)(87

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
8
16

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
160

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(16
)(8

4

2

40

)(2

)(4

)(9
)(95
)(85

)(5
)(48
)(42

)(93
)(953
)(846

5
48
43

9
95
85

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים הרגישים לשינוי בשער החליפין של האירו:

המכשיר
נכסים שוטפים
פקדונות ,הלוואות
ויתרות חובה לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
6
12

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
119

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(12
)(6

24

12

242

)(12

)(24

)(18
)(82
)(63

)(9
)(41
)(32

)(180
)(815
634

9
)(41
32

18
)(82
63
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שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הרגישים לשינויים בשער החליפין של הלירה
שטרלינג:

המכשיר
נכסים שוטפים
הלוואות
פקדונות,
ויתרות חובה לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ

ה(

אופציות פנטום

עסקאות הגנה יורו –
דולר
עסקאות שקל – דולר
למטרות הגנה לא
מוכרים חשבונאית
סה"כ

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(3
)(5

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
23

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
5
3

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

שווי הוגן
במיליון
ש"ח

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

)(12

)(6

)(2

1

4

51

23

)(17

)(31

)(69

22

-

)(19

)(47

)(82

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הרגישים לשינויים במדד המחירים לצרכן:

המכשיר
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ

ח(

)(7
)(47
)(11

)(3
)(24
)(6

)(66
)(470
)(110

3
24
6

7
47
11

טבלת רגישות לגבי עסקאות מהותיות בנגזרים הרגישים לשינויים בשע"ח:

המכשיר

ז(

33

16

325

)(16

)(33

אופציות פנטום:

המכשיר

ו(

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
5
10

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
101

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(10
)(5

0.1%
0.2%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(1
)(1
)(5
)(10
)(6
)(11

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
)(734
)(4,773
)(5,252

)(0.2%
)(0.1%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
1
1
5
10
6
11

שינויים בשווי הוגן של בטוחות סחירות:

המכשיר
השקעות בזמן קצר
השקעות בזמן ארוך
סה"כ

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
31
62
46
92
77
154
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שווי הוגן
במיליון
ש"ח
622
920
1,542

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(62
)(31
)(92
)(46
)(154
)(77
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ט(

קבוצת דלק בע"מ

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן הרגישים
לשינויים בריבית:

המכשיר
הלוואות זמן ארוך
מבנקים ואחרים
אגרות חוב ואגרות חוב
הניתנות להמרה במניות
חברות מאוחדות
סה"כ

י(

אשראי מתאגידים
בנקאיים לז"ק
הלוואות לזמן ארוך
מבנקים ואחרים
סה"כ

104

49

)(4,422

)(61

)(119

117

55

)(5,427

)(67

)(132

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

שווי הוגן
במיליון
ש"ח

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

2

1

)(36

)(1

)(2

22

11

)(480

)(11

)(22

24

12

)(516

)(12

)(24

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הצמודים לדולר הקנדי והרגישים לשינויים
בריבית:

המכשיר
הלוואות לזמן ארוך
מבנקים ומאחרים

יב(

13

6

)(997

)(6

)(13

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הצמודים ללירה שטרלינג ורגישים לשינויים
בריבית:

המכשיר

יא(

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

שווי הוגן
במיליון
ש"ח

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
11

6

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
)(1,024

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(6

)(12

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הצמודים לאירו והרגישים לשינויים
בריבית:

המכשיר
הלוואות לזמן ארוך
מבנקים ואחרים

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
18
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9

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
)(786

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(9

)(19
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רגישות של מכשירים פיננסיים במסגרת עסקי הביטוח:
א(

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן הרגישים
לשינויים בריבית:

המכשיר
אג"ח ,שטרי הון
והלוואות

ב(

)(2

)(1

97

1

2

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים צמודי מט"ח הרגישים לשינויים בשער
החליפין:

המכשיר
אג"ח ,הלוואות ומניות
זרות

ג(

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

שווי הוגן
במיליון
ש"ח

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
4

2

שווי הוגן
במיליון
ש"ח
39

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(2

)(4

שינויים בשווי ההוגן של בטוחות סחירות:

המכשיר
בטוחות סחירות

5%
10%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
3
5
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שווי הוגן
במיליון
ש"ח
52

)(10%
)(5%
רווח )הפסד( מהשינוי
במיליון ש"ח
)(5
)(3
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מדיניות תרומות
מדיניות החברה מבוצעת בעיקרה באמצעות קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות בע"מ )להלן" :קרן דלק"(,
אשר משמשת "כזרוע הביצועית" לפעילות הקהילתית של חברות הקבוצה .מדיניות קרן דלק הינה להעניק
מלגות לסטודנטים במוסדות אקדמאיים ולתלמידים במוסדות חינוך על-יסודיים וכן לתרום למטרות
ציבוריות בתחומי החינוך ,התרבות ,רפואה וסיוע לנזקקים .מקורות ההכנסה העיקריים של קרן דלק הם
תרומות של חברות הנמנות על קבוצת דלק.
בתקופת הדוח תרמה קרן דלק סכום כולל של  3,264אלפי ש"ח .מתוך סכום זה סך של  392אלפי ש"ח
נתרמו כמלגות לתלמידים ולסטודנטים במוסדות חינוך בכל רחבי הארץ וסך של כ 2,872-אלפי ש"ח נתרם
למטרות שונות בעיקר בתחומי הבריאות ,תרבות וסיוע לנזקקים.
ביום  30.08.2006החליט דירקטוריון החברה להקים במסגרת קרן דלק קרן ייעודית בסכום כולל של 18
מיליון ש"ח לסיוע במתן מלגות לחיילים ביחידות הלוחמות .במגעים שקיימו נציגי קרן דלק עם נציגי צה"ל
ומשרד הבטחון סוכם כי המלגות יינתנו לחיילים משוחררי שירות חובה בצה"ל אשר שירתו ביחידות
לוחמות תוך מתן עדיפות לחיילים משוחררים שהינם חיילים בודדים או מתגוררים בפריפריה או טעוני
טיפוח עקב מצב סוציו-אקונומי .הכוונה היא להעניק לזכאים מלגות בסך של  10,000ש"ח )לשנה( כל מלגה
למשך כל תקופת הלימודים ) 4-3שנים( .בכוונת הקרן להעניק בשנה הראשונה מלגות ל 200-חיילים
משוחררים ולאחר מכן להוסיף  100מלגות כל שנה )בנוסף למלגות השוטפות שיוענקו לזכאים אשר ימשיכו
בלימודיהם(.
כל מקבל מלגה יחוייב בביצוע פעילות התנדבותית למען הקהילה.

.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.
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.

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.
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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 4
באוקטובר .2006

ד(

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

ה(

דירקטוריון החברה החליט ביום  28במרס  ,2007לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת  2006וזאת בשיעור
של  857%מהון המניות הנפרע .הדיבידנד מסתכם בכ 99.9 -מיליון ש"ח.

 .11גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד
א.

פרטי המבקר הפנימי
(1

שם המבקר:

גרינברג מיכאל

(2

תאריך תחילת כהונתו:

2002

(3

הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:
אקדמאי )תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה,רו"ח( ,חבר בלשכת המבקרים הפנימיים
בישראל ,בעל ניסיון רב בתחום הביקורת ) 20שנה במגוון תפקידים שונים בביקורת פנים(.

(4

למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ,תשנ"ט-
 ,1999ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית.

(5

המבקר הפנימי הינו עובד חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק ,דלק השקעות ונכסים
בע"מ ,במשרה מלאה.

(6

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה.

(7

המבקר הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו רואה
החשבון המבקר או מי מטעמו.
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המבקר הפנימי אינו ממלא בתאגיד תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית .כמו כן אינו ממלא
מחוץ לתאגיד תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי.

דרך המינוי
מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בשנת  .2002בין הנימוקים לאישור
מינויו :השכלתו ,כישוריו ונסיונו הרב של המבקר בביקורת פנימית.

ג.

זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל קבוצת דלק ,כפי שנקבע בתקנון החברה.

ד.

תכנית העבודה
תכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתאגיד הינה שנתית.
השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השנתית בחברה הינם בעיקר:
(1
(2
(3

הצעות המבקר הפנימי לתכניות עבודה שנתיות.
הצעות חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתבסס ,בין היתר ,על הצעות המבקר
הפנימי ,נושאי ביקורת הפנים בשנים עברו ונושאים שנידונו בישיבות שוטפות של ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה.
היקף החברה ,המבנה הארגוני שלה ,מהות פעילויותיה העסקיות והיקפם.

התכנית נערכת על ידי המבקר הפנימי של התאגיד ומאושרת על ידי ועדת הביקורת של החברה.
בידי ההנהלה ,ועדת הביקורת ויו"ר הדירקטוריון האפשרות להרחיב את היקף התוכנית או להורות
על שינויים נקודתיים ,זאת בהתאם לבקשת המבקר הפנימי והמלצותיו או הנחיות הוועדה.
ה.

ביקורת של תאגידים מוחזקים
תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בתאגיד המדווח.
בחלק מהתאגידים המוחזקים המהותיים של התאגיד ,נערכות תכניות ביקורת שנתיות נפרדות על
ידי המבקר הפנימי ,המכהן כמבקר פנימי בתאגידים אלו .ביתר התאגידים המוחזקים המהותיים
של התאגיד ,מכהנים מבקרים פנימיים שאינם כפופים למבקר הפנימי ותוכניות הביקורת הפנימית
בתאגידים אלו נערכת על-ידם .תוכנית הביקורת הפנימית בתאגידים המוחזקים ,מאושרות על ידי
הדירקטוריונים וועדות הביקורת של התאגידים הנ"ל.

ו.

היקף העסקה
המבקר הפנימי של החברה מועסק במשרה מלאה ומכהן כמבקר פנימי בחברה ובתאגידים המהווים
החזקה מהותית של החברה.
המבקר הפנימי והמבקרים המקצועיים הכפופים לו ,מועסקים בהיקף של כ 3,400 -שעות עבודה,
בתאגיד ובביקורת הפנימית בתאגידים מוחזקים של התאגיד ,שפעילותם בישראל ומחוץ לישראל,
כמפורט להלן:

פעילות בישראל
פעילות מחוץ לישראל*

שעות שהושקעו בביקורת פנימית
בתאגידים מוחזקים של
בתאגיד
התאגיד
2,600
300
500

*דלק בלרון בינלאומי
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בנוסף ,הפעילות בישראל של  3תאגידים מוחזקים )"הפניקס" כ 8,000-שעות ,מת"ב כ 500-שעות,
גדות ביוכימיה כ 450-שעות( מבוקרת על ידי מבקרים פנימיים נוספים ,שאינם כפופים למבקר
הפנימי של התאגיד ,בהיקף כולל של כ 8,950 -שעות שנתיות.
כמו כן ,הפעילות מחוץ לישראל של  2תאגידים מוחזקים :דלק  ,USAוחברת ריפבליק ,מבוקרת על
ידי מבקרים פנימיים שאינם כפופים למבקר הפנימי ,בהיקף כולל של כ 3,430 -שעות עבודה.
ז.

עריכת הביקורת
על פי הודעת המבקר הפנימי ,הביקורת נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ
ובעולם ,ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית ,כולל תקנים של לשכת המבקרים
הפנימיים בישראל ובארה"ב ) (CIAובהתאם לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב 1992-וחוק
החברות.

ח.

גישה למידע
למבקר הפנימי גישה מלאה ,בלתי מוגבלת ,מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד,
לרבות נתונים כספיים.

ט.

דין וחשבון המבקר הפנימי
 דין וחשבון המבקר הפנימי הוגש בכתב. דוחות ביקורת הוגשו ונדונו בדירקטוריון התאגיד במועדים הבאים: דוח מסכם לשנת  : 2006הוגש , 2/07 -נדון .3/2007 -הדוח הוגש ליו"ר הדירקטוריון ,למנכ"ל החברה ולחברי ועדת הביקורת של החברה.

י.

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת ,היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של
המבקר הפנימי של החברה הינם סבירים בהתחשב בהיקף ,במבנה הארגוני ,במהות פעילויותיה
העסקיות ובהיקפם ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית.

יא.

תגמול
המבקר הפנימי הינו שכיר ,עובד חברת בת בשליטה מלאה של קבוצת דלק ,במשרה מלאה .החברה
הבת מחייבת את קבוצת דלק בסך כולל של  60,000ש"ח ,עבור שירותי ביקורת פנימית שנתיים.
לדעת הדירקטוריון ,אין בתגמול המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו
המקצועי.

 .12אומדנים חשבונאיים קריטיים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,נדרשת הנהלת החברה והחברות
המוחזקות על-ידה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על
הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם .הבסיס העיקרי לקביעת ערכם הכמותי של
אומדנים כאמור ,הוא הנחות שאותם מחליטה הנהלת החברה לאמץ ,בהתחשב בנסיבות נשוא האומדן,
וכן המידע הטוב ביותר שיש ברשותה במועד עריכתו .מטבע הדברים ,בהיות אומדנים והערכות אלו
תוצאה של הפעלת שיקול דעת בסביבה של אי וודאות ,לעתים משמעותית במיוחד ,שינויים בהנחות
הבסיס כנגזרת של שינויים שאינם תלויים בהכרח בהנהלת חברה ,כמו גם תוספת מידע בעתיד שלא היה
בנמצא ברשות החברה במועד בו נערך האומדן ,עשויים להביא לשינויים בערכו הכמותי של האומדן ,ולכן
להשפיע גם על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה .לפיכך ,אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי
מיטב שיקול הדעת של ההנהלה ,ההשפעה הכמותית הסופית של עסקאות או עניינים דורשי אמידה יכולה
להתברר רק כאשר עסקאות או עניינים אלו מגיעים לסיומם .במקרים מסויימים ,התוצאה הסופית של
נשוא האומדן יכולה להיות שונה באופן משמעותי במיוחד מהסכום הכמותי שנקבע לו במועד עריכת
האומדן.
להלן מתוארים אומדנים חשבונאיים בעלי פוטנציאל להשפעה משמעותית במיוחד ,להם נדרשת החברה
והחברות המוחזקות על-ידה בעת עריכת דוחותיה הכספיים המאוחדים.
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שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן בחברות כלולות זרות
בחברות כלולות זרות מסויימות ,נקבע חלקה של החברה בשווי המאזני של חברות אלו על בסיס דוחות
כספיים הערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים ובכללן יישום תקן חשבונאי בינלאומי מספר
 ,40אשר לפיו מוצג נדל"ן מניב על-פי שווי ההוגן שלו .קביעת השווי ההוגן מתבצעת על-ידי מומחי נדל"ן
בלתי תלויים .שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד ולפיכך ,עשויים להשפיע בצורה מהותית
ביותר על תוצאות הפעולות.
התחייבויות תלויות
בהערכת סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה ,הן הסתמכו על חוות
דעת יועציהן המשפטיים .הערכות אלו של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי,
בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים וכן על הניסיון המשפטי שנוצר בנושאים השונים .מאחר שתוצאות
התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות תוצאות אלו להיות שונות מהערכות אלו.
ירידת ערך נכסים
בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר  15של המוסד לתקינה בחשבונאות בוחנות החברה והחברות
המאוחדות ,בכל תאריך מאזן באם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה
ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים עליהם חל תקן זה .בהתקיים סימנים לירידת ערך נבחן
האם סכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ,ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים מאותו הנכס ובמידת
הצורך נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה .קביעת האומדנים של תזרימי
המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים ,ועל מיטב הערכת החברה או החברה
המאוחדת ,לפי המקרה ,לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של
הנכס.
אומדן רזרבות הגז המוכחות
אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות משמשות בקביעת שיעור הפחתת הנכסים אשר משמשים את
הפעילות במהלך התקופה המדווחת.
הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה,
דהיינו בכל תקופה חשבונאים מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על-פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל
מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על-פי הערכות .כמות הגז המוערכת במאגרים
המפיקים גז בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה ,בין היתר ,על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים
להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז .הערכה של רזרבות הגז המוכחות והמפותחות על-פי העקרונות הנ"ל
הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי .לאור
המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים המתוארים לעיל ,השפעה מהותית על תוצאות
הפעולות והמצב הכספי של החברה.
הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת בעיקרה באופן ספציפי בגין חובות שלדעת הנהלת הקבוצה גבייתם
מוטלת בספק ובחלקה בשיעור מסויים מסכום חובות הלקוחות .בקביעת ההפרשה מתבססת ההנהלה על
המידע הטוב ביותר העומד לרשותה וכן על הערכות יועציה המשפטיים .שינויים בהערכות ואומדנים אלו
עלולים להשפיע על תוצאות פעילות הקבוצה.

 .13קוד אתי
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  30.11.2004אישר קוד אתי לחברה ומינה את עו"ד ליאורה פרט לוין
כממונה על הפעלת הקוד האתי בחברה.
הקוד האתי וכללי ההתנהגות העסקית שאומצו במסגרתו מחייבים את כל הדירקטורים ,המנהלים
והעובדים בחברה ,לרבות חברות בת אשר הונחו לאמץ את הקוד האתי גם כן.
מטרתו של הקוד האתי ,כפי שבאה לידי ביטוי בהוראותיו ,היא לקבוע את קני המידה ,אשר החברה
מאמינה שיש בהם כדי למנוע באופן סביר מעשים בלתי ראויים וכדי לקדם ,בין היתר ,התנהגות בהתאם
לעקרונות שלהלן:

•

התנהגות הגונה ואתית ובכלל זה טיפול אתי בכל מקרה של ניגוד אינטרסים ממשי או לכאורי בין
קשרים אישיים ומקצועיים;
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גילוי מלא ,נאות ,מדוייק ,ברור ובמועד של דוחות ומסמכים המוגשים מטעם החברה לרשויות
המוסמכות על פי כל דין ,ובפרסומים פומביים אחרים מטעם החברה;
עמידה בהוראות הדין לרבות הוראות החוק ,התקנות והכללים הרלוונטיים;
דיווח פנימי מיידי על הפרת הוראות הקוד האתי;
אחריות לקיומן של הוראות הקוד האתי;

 .14סקר עמיתים
החברה נתנה הסכמתה להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקירת עמיתים שיזמה לשכת
רואי החשבון בישראל ,בכפוף לכך שתישמר הסודיות של הנתונים שיועברו ותובטח מניעת ניגוד עניינים
של הסוקרים.

 .15אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים
בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר " ,29אימוץ תקני
דיווח כספי בינלאומיים ) ."(IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני  (IFRSהם תקנים
והבהרות ,שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ,והם כוללים :תקני דיווח כספי
בינלאומיים ) ,(IFRSתקני חשבונאות בינלאומיים ) (IASוהבהרות שנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של
תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRICאו על ידי הוועדה שקדמה לה לפרשנויות של תקני חשבונאות
בינלאומיים ) .(SICתקן זה קובע כי חברות הכפופות 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 ,
חברות העורכות את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSיישמו לצורך המעבר את הוראות תקן IFRS 1
"אימוץ 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  1בינואר) 2007 ,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  31בדצמבר 2007 ,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 .הקבוצה נמצאת בתהליך של בחינת ההשלכות ואמידת ההשפעות
הצפויות בעקבות המעבר לתקני ה.IFRS -
הנהלת הקבוצה מינתה את מר אלן גלמן המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים של קבוצת דלק ,לתפקיד
האחראי על תהליך אימוץ תקני ה.IFRS -
להלן שלבי התהליך כפי שנקבעו על ידי הנהלת הקבוצה:
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פעולות שבוצעו עד למועד פרסום הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר :2006
 .1סקירת כל תקני ה.IFRS -
 .2מיפוי של תקני ה IFRS -הרלוונטיים לקבוצה ושנדרשת בחינה מעמיקה של השלכותיהם על הדוחות
הכספיים.
 .3בחינה איכותית של ההשלכות העיקריות אשר צפויות לנבוע לקבוצה מאימוץ תקני ה.IFRS -
הפעולות אשר יבוצעו עד לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת :2007
 .1בחינה כמותית של ההשלכות העיקריות שצפויות לנבוע לקבוצה מאימוץ תקני ה IFRS -ליום 1
בינואר .2007
 .2זיהוי של חוזים ,התקשרויות או הסכמים מהותיים אשר עתידים להיות מושפעים כתוצאה מאימוץ
תקני ה ,IFRS -בין אם יחול שינוי בתנאיהם לאור המעבר ובין אם הם מתבססים על נתונים או
מדדים אשר צפויים להשתנות בעקבות יישום תקני ה.IFRS -
הפעולות אשר יבוצעו עד לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר :2007
 .1השלמת הבחינה האיכותית והכמותית של השלכות נוספות הצפויות מאימוץ תקני ה.IFRS -
 .2עריכת מאזן ליום  31בדצמבר  2007ודוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה באותו תאריך לפי תקני ה-
.IFRS
להלן תיאור ההשפעות הצפויות על הדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת דלק כתוצאה מהמעבר לתקני
ה:IFRS -
א .מסים נדחים  -בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " ,1הצגת דוחות כספיים" מסים נדחים מוצגים
בזמן ארוך ,גם אם מועד מימושם צפוי בזמן הקצר .בהתאם לתקן חשבונאות ישראלי מספר ,19
"מסים על ההכנסה" ,המסים הנדחים הוצגו בזמן קצר או בזמן ארוך בהתאם למועד מימושם
הצפוי .הקבוצה צופה לקיטון בחייבים ויתרות חובה ובגידול מקביל ברכוש אחר.
ב.

מלאי בניינים וקרקעות למכירה  -בהתאם לתקן חשבונאות ישראלי מספר " ,2הקמת בניינים
למכירה" ,בהתקיימות תנאים מסוימים ניתן היה להכיר בהכנסות ממכירת מלאי בניינים וקרקעות
למכירה לפי שיעור ההשלמה בפרויקט .לפי תקן חשבונאות בינלאומי " ,18הכנסות" ,ניתן להכיר
בהכנסות רק בעת סיום הבנייה/מסירת הדירות לקונה .בשלב זה הקבוצה בוחנת את ההשפעות
הצפויות לאור האמור לעיל.

ג.

השקעות בחברות כלולות  -לאור השינויים בהונן העצמי של החברות הכלולות בעקבות המעבר
לתקני  ,IFRSצפוי לחול שינוי בסעיף זה .בשלב זה הקבוצה בוחנת את ההשפעות הצפויות לאור
האמור.

ד.

השקעות בחברות אחרות  -לפי תקן חשבונאות בינלאומי " ,32מכשירים פיננסיים :הצגה" ותקן
חשבונאות בינלאומי מספר " ,39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" ,השקעות במניות לא סחירות
וכן השקעות במניות סחירות אשר סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה יוצגו לפי שווים
ההוגן ,כאשר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לקרן הון .לפי גילוי דעת  44של לשכת רואי חשבון,
השקעות אלה נמדדו לפי עלות ,בניכוי ירידות ערך שאינן בעלות אופי זמני .בהתאם לIFRS -
במקרים מסוימים ניתן לייעד השקעות מסוימות לקבוצת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך
רווח והפסד .המשמעות היא שהשינויים בשווי ההוגן ייזקפו לדוח רווח והפסד .הקבוצה צופה גידול
בסעיף השקעות בחברות מוחזקות ואחרות וגידול מקביל בהון העצמי )גידול בקרן הון או ביתרת
הרווח בהתאם לסיווג ההשקעה(.

ה.

נדל"ן להשקעה  -בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " ,40נדל"ן להשקעה" ניתן לבחור במודל
העלות או במודל השווי ההוגן כמדיניות חשבונאית .בתקינה הישראלית נדל"ן להשקעה הוצג על פי
מודל העלות ,ולכן המעבר למודל השווי ההוגן יביא לגידול ביתרת נכסי הנדל"ן להשקעה ולגידול
מקביל ביתרת הרווח.
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ו.

השקעה בחיפושים והפקה של נפט וגז  -בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי " ,6חיפושים של
משאבים מינרלים והערכתם" ,ניתן להמשיך וליישם את הטיפול החשבונאי שנקבע בתקינה
האמריקנית ,כפי שיושם בישראל או לעבור לטיפול החשבונאי שנקבע בתקינה הבינלאומית .בשלב
זה הקבוצה בוחנת את ההשפעות הצפויות לאור האמור לעיל.

ז.

רכוש קבוע -
• בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " ,16רכוש קבוע" ,ניתן לבחור בשיטת העלות או בשיטת
הערכה מחדש כמדיניות חשבונאית .כמו כן ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  16יש
להפחית בנפרד כל חלק של רכוש קבוע בעל אורך חיים שונה עם עלות שהיא משמעותית ביחס
לסך העלות של הרכוש הקבוע .עלות רכוש קבוע תכלול גם אומדן ראשוני של עלויות פירוק
ופינוי של הנכס ושיקום האתר בו ממוקם הנכס ,אשר בגינן לקבוצה קיימת מחויבות.
• חכירה מהמנהל של מבנים וקרקעות אינה מקיימת את הגדרת רכוש קבוע ,ולכן יש למיין
יתרות אלה .כתוצאה מיישום לראשונה של תקן חשבונאות בינלאומי " ,17חכירות" ,הקבוצה
צופה קיטון בסכום הקרקעות החכורות ממינהל מקרקעי ישראל ,שנכללו עד כה כחלק מהרכוש
הקבוע לאור הצגתם לפי העלות המופחתת במועד המעבר .זכויות חכירה אלו יסווגו על-פי
התקינה הבינלאומית כהוצאה מראש לזמן ארוך ,אשר תוצג בנפרד מהרכוש הקבוע ותופחת
לאורך תקופת החכירה לרבות הבאה בחשבון של תקופת האופציה.

ח.

אגרות חוב הניתנות להמרה במניות  -התחייבויות הניתנות להמרה למניות הצמודות למדד
מסווגות כהתחייבויות בהתאם לתקינה הבינלאומית .לצורכי מדידה יש להפריד את סכום
ההתחייבות לשני רכיבים :רכיב ההתחייבות ללא זכות המרה ,אשר נמדד לפי עלות מופחתת
בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ,ואופציית ההמרה אשר נמדדת לפי שווי הוגן .לפי תקן
חשבונאות ישראלי מספר " ,22מכשירים פיננסיים :גילוי והצגה" ,התחייבויות כאלה טופלו
כמכשיר מורכב ולכן פוצלו לרכיב התחייבותי ורכיב הוני .הקבוצה צופה לגידול בסעיף אגרות חוב
הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדות ובמקביל קיטון בקרנות הון וביתרת הרווח.

ט.

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,נטו  -בהתאם לתקינה הבינלאומית הטבות לעובדים
לאחר פרישה שהינן בגין תוכניות מוגדרות נמדדות בהתבסס על אומדנים אקטוארים ,בהתחשב
בשיעור ההיוון ,בעוד שלפי התקינה הישראלית ההתחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד מוכרת על
בסיס החבות המלאה ,בהנחה שכל העובדים יפוטרו במועד המאזן בתנאם המזכים אותם בפיצויים
מלאים ללא התחשבות בשיעור ההיוון ,שיעור עליית שכר עתידיות ועזיבת עובדים עתידית .בשלב
זה הקבוצה בוחנת את ההשפעות הצפויות לאור האמור לעיל.

י.

כתבי אופציה  -בהתאם ל IFRS -כתבי אופציה שהונפקו עם תוספת מימוש הצמודה למדד מסווגים
כהתחייבות ונמדדים לפי שווי הוגן .הקבוצה צופה לגידול בסעיף התחייבויות ומקביל קיטון ביתרת
הרווח.

יא.

חשבונאות גידור  -עסקאות הגנה מסוימות קיבלו ביטוי במסגרת הגילויים לדוחות הכספיים בעוד
שלפי התקינה הבינלאומית יש למדוד אותן לפי שווי ההוגן .בשלב זה הקבוצה בוחנת את ההשפעות
הצפויות במעבר לתקינה הבינלאומית.

יב.

נגזרים משובצים  -בהתאם ל ,IFRS -נדרש להפריד נגזר משובץ מתוך מכשיר משולב .נגזרים
משובצים שהופרדו נמדדים לפי שווי הוגן ,כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לא בוצעה הפרדה של הנגזרים המשובצים מהמכשיר
המשולב .בשלב זה הקבוצה בוחנת את ההשפעות הצפויות לאור האמור לעיל.

יג.

זכויות מיעוט  -בהתאם לתקינה הבינלאומית זכויות המיעוט מוצגות בהון העצמי כרכיב נפרד.

יד.

התחייבויות תלויות  -בהתאם ל ,IFRS -יש להכיר בהפרשה ,אם הסיכוי לקיום מחויבות לתאריך
המאזן גבוה מהסיכוי לאי קיומה ) .(more likely than notעל פי כללי חשבונאות מקובלים
בישראל ,מכירה הקבוצה בהפרשה אם צפוי ) (probableשימוש במשאבים כלכליים לצורך סילוק
המחויבות .בשלב זה הקבוצה בוחנת את ההשפעה הצפויה לאור האמור לעיל.
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מטבע פעילות  -הקריטריונים לקביעת מטבע הפעילות לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר ,21
"השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" שונים מהקריטריונים שנקבעו בתקן חשבונאות
ישראלי מספר " ,13השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" .בשלב זה חברות הקבוצה
בוחנת את ההשפעות הצפויות לאור האמור.

טז .איחוד יחסי – בהתאם לתקינה הבינלאומית על מנת לטפל בהשקעה בחברה מוחזקת לפי שיטת
האיחוד היחסי נדרש הסכם לשליטה משותפת בין בעלי מניות הרוב בעוד שלפי התקינה הישראלית
נדרש הסכם לשליטה משותפת בין כל בעלי המניות .לאור האמור ייתכן שהשקעה בחברה שעד כה
טופלה לפי שיטת השווי המאזני לפי התקינה הבינלאומית תטופל לפי שיטת האיחוד היחסי.

 .16שכר רואי חשבון המבקרים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2005
2006
שרותי ביקורת ומס
שעות

אלפי ש"ח

שרותים
אחרים
אלפי ש"ח

שרותי ביקורת ומס
שעות

אלפי ש"ח

שרותים
אחרים
אלפי ש"ח

החברה וחברות מטה בבעלות
מלאה
קוסט פורר גבאי את קסירר

5,325

1,159

218

5,289

181

913

חברות מאוחדות אחרות
גדות תעשיות ביוכימיה
בע"מ
)(1

קוסט פורר גבאי את קסירר
רו"ח אחרים

1,160

267
-

255

2,170

351
-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רו"ח אחרים

3,095
3,405

646
3,054

317
3,983

2,889
1,411

1,638
800

90
-

דלק נדל"ן בע"מ
)(1

294
-

דלק מערכות רכב בע"מ
קוסט פורר גבאי את קסירר

1,900

557

-

1,750

394

100

דלק פטרוליום ,דלק ישראל
וחברות מטה בארץ
קוסט פורר גבאי את קסירר
רו"ח אחרים

6,203

1,040
150

1,390
1,019

5,534

977
160

-

איי.די.אי טכנולוגיות בע"מ -
חלקנו 50%
סומך חייקין
רו"ח אחרים

2,430
150

121
38

8
75

1,910
150

130
30

54
103

2,050

440

105

1,645

383

-

דלק מערכות אנרגיה בע"מ
זיו האפט

בגין עסקת ים תטיס
זיו האפט ואלפיה את אלפיה

307

59

-

270

62

-

בגין דלק ואבנר ים תטיס
בע"מ
זיו האפט וקוסט פורר

דלק USA

110

33

-

105

45

117

)(2

Ernst & Young USA

7,075

6,746

4,610

5,410

5,085

1,795

)(1

כולל תשלומים בגין שירותים שניתנו בקשר עם הכנת תשקיף.

)(2

כולל תשלומים בגין שירותים שניתנו בקשר עם רכישת בית הזיקוק ,הכנות להגשת טיוטת תשקיף וביקורת חברות שנרכשו.

ב 65 -

קבוצת דלק בע"מ

דוח הדירקטוריון

 .17עובדי 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

ב 66 -

קבוצת דלק בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2006

פרק ג'

דוחות כספיים לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2006

קבוצת דלק בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2006

תוכן העניינים
דף
דוח רואה החשבון המבקר

2

מאזנים  -מאוחדים והחברה

3-5

דוחות רווח והפסד  -מאוחדים והחברה

6-7
8

דוחות על השינויים בהון העצמי
דוחות על תזרימי המזומנים  -מאוחדים והחברה

9-13

באורים לדוחות הכספיים

14-152

נספח לדוחות הכספיים  -רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות

153-156

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

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



טל.
פקס

03 -6232525
03-5622555

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של קבוצת דלק בע"מ
ביקרנו את המאזנים המצורפים של קבוצת דלק בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר 2006 ,ו 2005-ואת המאזנים
המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד ,הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים  -של החברה
ומאוחדים  -לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2006 ,דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות ושותפויות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  17%ו 26%-מכלל
הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר 2006 ,ו ,2005-בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  6% ,5%ו 33%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה .כמו כן ,לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות
ושותפויות כלולות אשר ההשקעות בהן הינן  1,024מליוני ש"ח ו 672-מליוני ש"ח לימים  31בדצמבר 2006 ,ו ,2005-בהתאמה ,וחלק
החברה ברווחיהן הינו  361מליוני ש"ח 114 ,מליוני ש"ח ו 100-מליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2005 ,2006 ,ו,2004-
בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות ושותפויות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל
שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ושותפויות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה
חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין
בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של
החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס
נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי  -של החברה ובמאוחד  -לימים  31בדצמבר 2006 ,ו 2005-ואת
תוצאות הפעולות ,השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים  -של החברה ובמאוחד  -לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2006 ,כמו כן ,לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(,
התשנ"ג 1993-בהתחשב בכך שהנתונים של חברות הביטוח שאוחדו נערכו בהתבסס על כללי חשבונאות ודיווח על פי חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-והתקנות שהותקנו על-פיו.
כמו כן ,ביקרנו את דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר,
 2006המובאים בבאור  .39דוחות מאוחדים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דיעה על דוחות מאוחדים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות ושותפויות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  6% ,5%ו34%-
מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2005 ,2006ו ,2004-בהתאמה .כמו כן ,לא ביקרנו את
הדוחות הכספיים של חברות ושותפויות כלולות אשר חלק החברה ברווחיהן הינו  366מליוני ש"ח 27 ,מליוני ש"ח ו 74-מליוני ש"ח
לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2005 ,2006 ,ו ,2004-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות ושותפויות בוקרו על ידי רואי
חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ושותפויות ,מבוססת
על דוחות רואי החשבון האחרים.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות המאוחדים פרופורמה האמורים משקפים באופן
נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,מכל הבחינות המהותיות את תוצאות הפעולות במאוחד פרופורמה ,לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006 ,וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בבאור .39
כמוסבר בבאור  ,2הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בסכומים מדווחים ,בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות.
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאורים 25א' ו38-ח')ב( לדוחות הכספיים בדבר תביעות
שהוגשו כנגד חברות מוחזקות.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 28במרס2007 ,
- 2 -

קבוצת דלק בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

נכסי עסקים כלליים:
רכוש שוטף
3
4
5
6
7
8

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

881
815
2,352
557
1,367
110

835
681
2,356
546
(* 1,463
41

6,082

5,922

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

9
10
11
12
13

רכוש קבוע ,נטו

14

3,077

רכוש אחר והוצאות נדחות ,נטו

15

741

747

18,294

15,990

סה"כ נכסי עסקים כלליים
נכסי עסקי ביטוח:

2,815
3,230
477
903
969

2,586
2,316
462
(* 645
794

8,394

6,803
2,518

38

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

1,115
26,018
580
3,880
2,547

-

סה"כ נכסי עסקי ביטוח

34,140

-

52,434

15,990

*(

סווג מחדש.

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

- 3 -

קבוצת דלק בע"מ
מאזנים מאוחדים

באור

ליום  31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

התחייבויות עסקים כלליים:
התחייבויות שוטפות
16
17
18

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

3,185
1,298
908
86

3,528
1,633
634
-

5,477

5,795

התחייבויות לזמן ארוך
19
20
21
22
23
33ה'
24

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

סה"כ התחייבויות עסקים כלליים
התחייבויות עסקי ביטוח:

4,880
8
301
4,221
16
399
337

4,123
205
315
2,487
13
214
107

10,162

7,464

15,639

13,259

38

עתודות ביטוח ותביעות תלויות
התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות אחרות

27,841
2,253
1,022

-

סה"כ התחייבויות עסקי ביטוח

31,116

-

זכויות המיעוט

2,232

455

התחייבויות תלויות ,ערבויות והתקשרויות

25

הון עצמי

27

3,447

2,276

52,434

15,990

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 28במרס2007 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

גבריאל לסט
יו"ר הדירקטוריון

- 4 -

אסי ברטפלד
מנכ"ל

אלן גלמן
משנה למנכ"ל
ואחראי על ענייני הכספים

קבוצת דלק בע"מ
מאזני החברה
ליום  31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

באור
רכוש שוטף
3
4
6

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

22
86
169

12
160
303

277

475

השקעות ,הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
9
36ז'

השקעות בחברות מוחזקות
הלוואה לבעל עניין

הוצאות נדחות

6,344
3

3,352
5

6,347

3,357

-

4

6,624

3,836

התחייבויות שוטפות
16ב'
20
22

אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי
חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
חלויות שוטפות של אגרות חוב אחרות
זכאים ויתרות זכות )בעיקר ריבית שנצברה(
דיבידנד שהוכרז

306
4
60
42
86

76
66
62
40
-

498

244

התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך מחברות מאוחדות
אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
אגרות חוב אחרות
התחייבויות אחרות

19
20
22

התחייבויות תלויות ,ערבויות והתקשרויות

25

הון עצמי

27

237
8
2,384
50

225
205
886
-

2,679

1,316

3,447

2,276

6,624

3,836

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 28במרס2007 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

גבריאל לסט
יו"ר הדירקטוריון
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אסי ברטפלד
מנכ"ל

אלן גלמן
משנה למנכ"ל
ואחראי על ענייני הכספים

קבוצת דלק בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
)למעט נתוני רווח נקי למניה(

באור

26,329
2,211

20,347
2,014

14,275
2,026

הכנסות
בניכוי  -בלו ותמלוגים
35ב')(1

24,118

18,333

12,249

28

21,217

15,802

10,234

2,901

2,531

2,015

הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות תדלוק

29

930

861

814

הוצאות הנהלה וכלליות

30

441

337

296

1,530

1,333

905

הוצאות מימון ,נטו

31

554

594

342

רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות ,נטו

9י'

976
702

739
139

563
100

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

32

3

113

)(28

1,681

991

635

404

339

189

רווח לאחר מסים על ההכנסה

1,277

652

446

חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו

591

146

136

חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו

)(355

)(176

)(159

רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי שיטה חשבונאית ,נטו

1,513

622

423

-

-

)(20

1,513

622

403

עלות ההכנסות
רווח גולמי

רווח מפעולות רגילות

רווח לפני מסים על ההכנסה
33

מסים על ההכנסה

השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל שינוי שיטה חשבונאית,
נטו

2טו'

רווח נקי
34

רווח נקי למניה )בש"ח מדווחים((* :
רווח נקי בסיסי:
רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי שיטה חשבונאית ,נטו
השפעה מצטברת לתחילת שנה של שינוי שיטה חשבונאית ,נטו

133.4
-

61.8
-

43.5
)(2.1

רווח נקי

133.4

61.8

41.4

רווח נקי מדולל:
רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי שיטה חשבונאית ,נטו
השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל שינוי שיטה חשבונאית,
נטו
רווח נקי

128.7
128.7

נתוני שנת  2005הוצגו מחדש ,ראה באור 2כ'.
*(
הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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58.1

41.2

-

)(1.7

58.1

39.5

קבוצת דלק בע"מ
דוחות רווח והפסד  -החברה

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

באור
הכנסות ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות ,נטו
רווח מהנפקת מניות לצד ג'
דמי ניהול מחברות מוחזקות

1,351
186
4

498
111
5

421
5

1,541

614

426

הוצאות
25
)( 9

7
)(15

5
)(2

הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות מימון ,נטו

16

)(8

3

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה )בעיקר מסים נדחים(

1,525
12

622
-

423
-

רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי שיטה
חשבונאית ,נטו
השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל שינוי שיטה
חשבונאית ,נטו

1,513

622

423

-

-

)(20

1,513

622

403

31

2טו'

רווח נקי

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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קבוצת דלק בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי

יתרה ליום  1בינואר2004 ,
המרת אגרות חוב במניות החברה
קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
הפסדים שטרם מומשו בעסקת החלפת ריבית בחברה זרה
כלולה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות
דיבידנד
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
יתרה ליום  31בדצמבר2004 ,
מימוש עסקת החלפת ריבית בחברה זרה כלולה
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
יתרה ליום  31בדצמבר2005 ,

הון
המניות

פרמיה על
מניות

קרנות
הון *(

תקבולים בגין
אופציות
המרה
מליוני ש"ח מדווחים

יתרת
רווח

דיבידנד
שהוכרז
לאחר תאריך
המאזן

סה"כ

11
-

770
1
-

50
-

-

373
)(6

54
-

1,258
1
)(6

11
-

771
-

)(2
42
90
11

-

)(97
403
)(104
569
-

)(54
104
104
-

)(2
42
)(151
403
1,545
11

1
12

357
140
1,268

)(16
85

-

)(280
622
)(61
850

)(104
61
61

)(16
)(384
358
140
622
2,276

פיצול מרכיב אופצית המרה של אגרות חוב ניתנות להמרה
)בניכוי הוצאות הנפקה(
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות
מוחזקות
רווחים שטרם מומשו בעסקאות החלפת ריבית בחברה זרה
כלולה
דיבידנד
המרת אגרות חוב במניות החברה
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
רווח נקי
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

-

-

-

6

-

-

6

-

-

)(76

-

-

-

)(76

1
-

262
13
-

5
-

)(6
-

)(486
1,513
)(100

)(61
100

5
)(547
257
13
1,513
-

יתרה ליום  31בדצמבר2006 ,

13

1,543

14

-

1,777

100

3,447

*(

קרנות ההון הינן בעיקר בגין התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות.
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- 8 -

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

2006

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2005
מליוני ש"ח מדווחים

2004

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות כדי להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

1,513
)(471

622
)(69

403
102

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

1,042

553

505

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

)(580
)(291
6
)(20
117
)(152
)(121
58
)(844
)(1,879
9
)(139

)(322
)(347
316
)(262
56
)(358
)(6
50
)(1,130
)(487
192
)(25

)(376
)(40
111
65
102
33
)(29
166
)(333
)(384
)(50

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(3,836

)(2,323

)(735

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

15
1,415
)(1,183
1,478
)(461
)(120
13
2
1,942
)(239

)(220
1,960
)(1,978
163
)(384
)(125
140
58
2,733
)(296

)(10
1,102
)(1,108
12
)(151
)(128
7
509
)(48

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

2,862

2,051

185

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים בחברות מוחזקות אוטונומיות

)(22

9

2

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

46

290

)(43

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

835

545

588

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

881

835

545

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
)א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת ,אזילה ,הפחתות וירידת ערך נכסים
מסים נדחים ,נטו )(1
עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
עליית ערך הלוואות שניתנו ,נטו
רווח ממימוש רכוש קבוע ,מקרקעין והשקעות ,נטו
חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות ושותפויות
כלולות ,נטו )(3) ,(2
ירידת )עליית( ערך ניירות ערך ופקדונות ,נטו
עליית )ירידת( ערך התחייבויות לזמן ארוך ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו
עלות תשלום מבוסס מניות

340
162
2
)(10
)(713

350
49
)(4
)(17
)(246

295
48
)(2
)(139

)(545
23
)(83
355
59

)(51
1
160
176
-

)(148
)(30
)(6
159
-

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

)ב(

)(12
)(31
120
)(258
120

)(605
)(86
)(103
363
)(56

)(215
)(30
)(63
166
67

)(471

)(69

102

) (1כולל השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל שינוי שיטה
חשבונאית ,נטו

-

-

20

) (2לאחר ניכוי דיבידנדים שהתקבלו

8

101

8

) (3לאחר השפעת המס בגין חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות

67

6

20

רכישת פעילויות וחברות שאוחדו לראשונה
גרעון בהון חוזר )הון חוזר( ,נטו )למעט מזומנים(
רכוש קבוע ,מקרקעין ,השקעות ורכוש אחר
מוניטין
התחייבויות לזמן ארוך
נכסים עסקי הביטוח )למעט המזומנים(
התחייבויות עסקי הביטוח
זכויות המיעוט

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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49
)(517
690
)(34,140
31,116
923

)(211
)(339
63
-

226
)(900
)(255
545
-

)(1,879

)(487

)(384

קבוצת דלק בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
)ג(

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

)ד(

9
-

27
)(75
762
33
)(644
89

-

9

192

-

פעולות מהותיות שלא במזומן
רכישת רכוש קבוע באשראי

19

22

-

חייבים בגין מכירת השקעות

16

13

-

דיבידנד ורווחים לשלם למיעוט בתאגידים מאוחדים

71

72

-

דיבידנד ורווחים לקבל מתאגידים כלולים

-

70

6

המרת אגרות חוב במניות החברה

257

358

1

המרת אגרות חוב במניות חברה מאוחדת

3

40

-
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קבוצת דלק בע"מ
דוחות החברה על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

1,513
)(1,452

622
)(478

403
)(231

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

61

144

172

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
מימוש )רכישת( ניירות ערך סחירים ,נטו
גביית הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות ואחרים
מתן הלוואות לחברות מוחזקות ואחרים

)(1
652
)(1,958

23
532
)(1,299

80
96
)(321

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(1,307

)(744

)(145

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
מימוש כתבי אופציה למניות החברה
הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה במניות ,נטו
פרעון אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה במניות
פרעון הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות
דיבידנד ששולם
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו

13
1,561
)(66
)(21
)(461
230

140
929
)(165
)(384
76

)(23
)(151
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

1,256

596

)(174

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

10

)( 4

)(147

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

12

16

163

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

22

12

16

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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קבוצת דלק בע"מ
דוחות החברה על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
)א( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים:
חלק החברה ברווחים בלתי מחולקים של חברות מוחזקות ,נטו )(1,278) (1
)(187
רווח מהנפקת מניות לצד ג'
10
מסים נדחים ,נטו
20
עליית ערך התחייבויות לזמן ארוך לחברות מוחזקות ואחרים
)(42
עליית ערך הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות ואחרים

)(362
)(111
57
)(63

)(235
25
)(13

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

)(1
)ב(

בניכוי דיבידנדים שהתקבלו

2
23

)( 4
5

2
)(10

)(1,452

)(478

)(231

73

136

166

פעילות מהותית שלא במזומן
דיבידנד לקבל מחברה מאוחדת

-

27

-

המרת אגרות חוב במניות החברה

257

358

-
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור - :1

כללי
א.

קבוצת דלק בע"מ )להלן  -החברה( הינה חברת החזקות המחזיקה בשלוש חברות המרכזות את
פעילות חברות הקבוצה כדלקמן :דלק פטרוליום בע"מ )להלן  -דלק פטרוליום( המרכזת את תחום
הדלק ,השמנים והפעלת תחנות דלק בישראל ובארה"ב וכן את פעילות בית הזיקוק ושיווק הדלקים
בארה"ב; דלק נדל"ן בע"מ )להלן  -דלק נדל"ן( המרכזת את תחום ייזום ופיתוח נדל"ן בארץ ובחו"ל;
דלק השקעות ונכסים בע"מ )להלן  -דלק השקעות( המרכזת את שאר פעילויות החברות המוחזקות,
ובהן פעילויות בתחום הרכב ,חיפושי והפקת נפט וגז ,הביוכימיה ,הביטוח בארץ ובארה"ב ,התשתיות
ועוד ,ראה גם באור  35בדבר פרטים על מגזרי פעילות.

ב.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -
החברה

 -קבוצת דלק בע"מ.

הקבוצה

 -החברה והחברות והשותפויות המאוחדות שלה.

חברות מאוחדות  -חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרת גילוי דעת  57של לשכת רואי חשבון
בישראל( ,ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
חברות מאוחדות
באיחוד יחסי

 חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית לשליטהמשותפת ,ואשר דוחותיהן מאוחדים בדרך של איחוד יחסי.

חברות כלולות

 חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות ,ואשרהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות  -חברות מאוחדות ,חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות .ראה גם
נספח לדוחות הכספיים בדבר חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות.
חברות אחרות

 -חברות שאינן חברות מוחזקות ואשר ההשקעה בהן מוצגת על בסיס עלות.

בעלי שליטה

 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בובדוחות הכספיים( ,התשנ"ו.1996-

בעלי עניין

 -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג.1993-

צדדים קשורים

 -כהגדרתם בגילוי דעת  29של לשכת רואי חשבון בישראל.

- 14 -

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג,1993-
בהתחשב בכך שהנתונים של חברות הביטוח בישראל שאוחדו נערכו בהתבסס על כללי חשבונאות
ודיווח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א 1981-והתקנות שהותקנו על-פיו.
עיקרי המדיניות החשבונאית ,אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ,באופן עקבי ,למעט האמור
בסעיפים כ' ,כא' ו-כב' להלן ,הינם כדלקמן:
א.

ב.

בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים
.1

החברה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד
המחירים לצרכן .הסכומים המותאמים ,כאמור ,שנכללו בדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר 2003 ,שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום  1בינואר.2004 ,
תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים.

.2

בהתאם לתקן חשבונאות מספר  12בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים" הופסקה
ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה ביום  31בדצמבר ,2003 ,והחל מאותו מועד
החברה החלה לדווח בסכומים מדווחים.

.3

סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני ,אלא
רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים.

.4

בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח.

.5

תמצית הנתונים של החברה בערכים נומינליים היסטוריים לצורכי מס ניתנת בבאור .40

איחוד הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלקבוצה יש שליטה בהן באיחוד
מלא ושל חברות מוחזקות בשליטה משותפת לפי שיטת האיחוד היחסי .יתרות ועסקאות הדדיות
מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים.
עקב המגבלות החוקיות הרבות המוטלות על אפשרות השימוש בנכסי חברות ביטוח בישראל,
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.

ג.

השקעות בחברות מוחזקות
.1

השקעות בחברות מוחזקות מוצגות לפי שיטת השווי המאזני .חלקה של החברה המחזיקה
נקבע על בסיס ההון המונפק לתאריך המאזן.
בחברות כלולות זרות מסוימות נקבע חלקה של הקבוצה בשווי המאזני של חברות אלו על
בסיס דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים ובכללם תקן
חשבונאות בינלאומי מספר  40אשר לפיו מוצג נדל"ן מניב על פי השווי ההוגן שלו ,כאשר
שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
.2

עודף עלות הרכישות של ההשקעות בחברות מוחזקות על שווין המאזני למועד הרכישות אשר
יוחס ,תוך ביצוע יחוס מסים ,לנכסים והתחייבויות מזוהים )מקרקעין ,נכסים קבועים אחרים,
השקעות בחברות אחרות ,עתודות ביטוח( ,נזקף לדוח רווח והפסד במקביל להפחתת או
מימוש הנכסים וההתחייבויות .באשר לעודף עלות הרכישות אשר יוחס לנכסים בלתי
מוחשיים ,ראה סעיף יג' להלן .עודף עלות הרכישות של ההשקעות ,שלא יוחס לנכסים
והתחייבויות מזוהים ,כאמור ,נזקף למוניטין.

.3

הקבוצה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך השקעות בחברות
כלולות בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר ) 15ראה סעיף יד' להלן(.

.4

תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ המהווה יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל )להלן -
היחידה(
נכסים והתחייבויות ,כספיים ולא-כספיים של היחידה ,מתורגמים בהתאם לתקן חשבונאות
מספר  13על פי שער סגירה ) .(Closing Rateסעיפי דוח רווח והפסד וסעיפי הדוח על
תזרימי המזומנים של היחידה מתורגמים לפי שערי החליפין במועדי ביצוע העסקאות או
לפי שערי חליפין ממוצעים בתקופה כאשר שערי חליפין אלו קרובים לשערי החליפין
בפועל .כל הפרשי השער שנוצרו מהתרגום כאמור נזקפים כסעיף נפרד בהון העצמי של
הקבוצה )"התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות"( עד למימוש
ההשקעה.
הלוואות המהוות במהותן חלק מהשקעה מטופלות כחלק מעלות ההשקעה ביחידה כאשר
הפרשי השער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון העצמי.
הפרשי השער הנובעים מהתחייבות במטבע חוץ המהווה גידור של ההשקעה נטו ביחידה
נזקפים אף הם לאותו סעיף בהון העצמי.

ד.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים על ידי הקבוצה השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים
בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר
אינם מוגבלים בשעבוד.

ה.

ניירות ערך סחירים
השקעות לזמן קצר בניירות ערך סחירים הניתנות למימוש בטווח המיידי והתחייבויות בגין מכירות
בחסר של ניירות ערך סחירים מוצגות לפי שווין בבורסה לתאריך המאזן .שינויים בערכם של ניירות
הערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף המימון.

ו.

השקעות אחרות
השקעות בניירות ערך לא סחירים והשקעות קבע בניירות ערך סחירים מוצגות לפי העלות ,בניכוי
הפרשות לירידת ערך ,אשר להערכת ההנהלה אינן בעלות אופי זמני ,ראה סעיף יד' 2להלן.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז.

מלאי
.1

.2
ח.

המלאי מוצג לפי העלות או שווי השוק ,כנמוך שבהם ,כאשר העלות נקבעת כדלהלן:
דלקים ומוצרי צריכה -

עלות הדלקים שבמלאי התפעולי נקבעת לפי שיטת "ממוצע
משוקלל רבעוני".
עלות מלאי מוצרי הצריכה בחוץ לארץ מוערכת על בסיס
השיטה הקמעונאית.

מלאי בבית זיקוק

-

עלות הנפט הגולמי נקבעת לפי שיטת "ממוצע משוקלל רבעוני".
עלות התזקיקים כוללת בנוסף הוצאות ייצור.

כלי רכב

-

לפי עלות ספציפית.

אחרים

-

בעיקר על בסיס ממוצע נע.

לעניין גילוי על השפעת תקן חשבונאות מספר  26בתקופה שלפני יישומו ,ראה סעיף ל'2
להלן.

בניינים וקרקעות למכירה
בניינים וקרקעות למכירה מוצגים לפי העלות המזוהה אך לא מעל לערך המימוש המשוער וזאת לגבי
כל אחת מיחידות הבניה.
הקבוצה מהוונת לעלות הבניינים בהקמה עלויות ניהול ומכירה הניתנות לזיהוי ברור ובלעדי עם
פרוייקטים ספציפיים.
העלויות המהוונות נזקפות להוצאות ,יחד עם העלויות האחרות של הפרויקט ,בעת ההכרה בהכנסות.
במקרים בהם צפוי הפסד מהקמת הפרויקט ,נזקף מלוא ההפסד הצפוי מהשלמת הפרוייקט.

ט.

מקרקעין להשכרה
נכסים להשכרה מוצגים על בסיס עלות רכישתם )כולל הוצאות המיוחסות ישירות לרכישת הנכסים(
בניכוי פחת שנצבר .שיפורים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה ותיקונים נזקפות לדוח
רווח והפסד עם התהוותן.
הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים
במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.
הקבוצה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בהתאם להוראות תקן
חשבונאות מספר ) 15ראה סעיף יד' להלן(.
לעניין גילוי על השפעת תקן חשבונאות מספר  16בתקופה שלפני יישומו ,ראה סעיף ל' 4להלן.

י.

מקרקעין לבנייה
קרקעות לבניה מוצגות לפי העלות ,הנמוכה לפי הערכת ההנהלה משווי המימוש המשוער .הקבוצה
מהוונת עלויות אשראי לעלות הקרקעות בבניה המהוות "נכסים כשירים" בהתאם לתקן חשבונאות
מספר ) 3ראה סעיף יט' להלן( .תקופת ההיוון הינה החל ממועד הבקשה להיתר בניה או ממועד
תחילת עבודות הבניה ,כמוקדם מביניהם.
הקבוצה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בהתאם להוראות תקן
חשבונאות מספר ) 15ראה סעיף יד' להלן(.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יא.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת בעיקרה באופן ספציפי בגין חובות שלדעת הנהלת הקבוצה
גבייתם מוטלת בספק ובחלקה כשיעור מסוים מסכום חובות הלקוחות.

יב.

רכוש קבוע
.1

הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות בניכוי פחת שנצבר .עלויות מימון המתייחסות
למימון רכישה או הקמה של רכוש קבוע עד להפעלה נכללות בעלות הרכוש .שיפורים
ושכלולים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה ותיקונים נזקפות לדוח רווח
והפסד עם התהוותן.
הקבוצה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בהתאם
להוראות תקן חשבונאות מספר ) 15ראה סעיף יד' להלן(.

.2

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת
הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם כדלקמן:
%
מבנים
מכונות ,מתקנים וציוד
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי
שיפורים במושכר

יג.

2-10
2.5-14
15-20
6-33

לאורך תקופות השכירות כולל תקופות האופציה
או על פני אורך חיי השיפורים ,כנמוך.

.3

עלויות טיפול תקופתי המבוצעות במתקני בית הזיקוק מופחתות לאורך התקופה עד
לטיפול הבא )כ 4-שנים(.

.4

לעניין גילוי על השפעת תקן חשבונאות מספר  27בתקופה שלפני יישומו ,ראה סעיף ל'3
להלן.

רכוש אחר והוצאות נדחות
.1

מוניטין
עד ליום  31בדצמבר 2005 ,מוניטין אשר התהווה ברכישת חברות מוחזקות הופחת
שיטתית על-פי שיטת הקו הישר על פני  10-20שנים .החל מיום  1בינואר ,2006 ,בעקבות
יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( ,הפסיקה הקבוצה את ההפחתה
השיטתית של המוניטין הנכלל במאזן בגין חברות מאוחדות ובמסגרת השקעה בחברות
כלולות )לרבות חלק הקבוצה במוניטין הקיים בספרי החברות הכלולות( שהסתכמה לכ55-
מליוני ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2005 ,
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ירידת ערך של מוניטין בגין חברה מאוחדת נבחנת אחת לשנה ,או בתדירות גבוהה יותר,
אם קיימים סימנים לירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות מספר ) 15ראה סעיף יד' להלן(.
ירידת ערך של מוניטין בגין חברה כלולה מטופלת במסגרת בחינת ירידת ערך של ההשקעה
בכללותה )ראה סעיף יד' להלן(.
.2

שווי תיקי הביטוח
בהתאם לתקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( ,יוחס עודף עלות הרכישה של ההשקעות
בחברות מאוחדות גם לנכסים בלתי מוחשיים מזוהים )שווי תיקי הביטוח( ,תוך ביצוע יחוס
מסים בהתאם לתקן חשבונאות מספר  .19נכסים אלו מופחתים בשיטת הקו הישר על פני
אורך החיים שלהם )בעיקר  7עד  15שנים(.
בחינת ירידת ערך נעשית בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר ) 15ראה סעיף יד'1
להלן(.

יד.

.3

הוצאות מראש והוצאות נדחות אחרות מופחתות במשך תקופת השימוש וההנאה
המשוערת בהן לפי שיטת הפחת השווה.

.4

לעניין גילוי על השפעת תקן חשבונאות מספר  30בתקופה שלפני יישומו ,ראה סעיף ל'6
להלן.

ירידת ערך נכסים
.1

ירידת ערך נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים
הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר " 15ירידת ערך נכסים" .התקן חל על כל
הנכסים המופיעים במאזן למעט מלאי ,נכסים הנובעים מחוזי הקמה ,נכסים הנובעים
מהטבות לעובדים ,נכסי מסים נדחים ונכסים כספיים )פרט להשקעות בחברות מוחזקות
שאינן חברות בנות( .בהתאם לתקן ,במידה שמתקיים סימן כלשהו המצביע על ירידת ערך
של נכס ,בוחנת הקבוצה האם חלה ירידת ערך של הנכס על ידי השוואת ערכו הפנקסני של
הנכס לסכום בר ההשבה שלו .סכום בר השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו של
הנכס לבין שווי השימוש שלו הנקבע על פי הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו בתום חייו .במידה שערכו של הנכס
בספרים עולה על סכום בר ההשבה שלו ,יש להכיר בהפסד מירידת ערך בגובה ההפרש בין
ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם
חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר ההשבה של הנכס במועד ההכרה
בהפסד מירידת ערך.
בבחינת ירידת הערך של תחנות תדלוק אותן מפעילה חברה מאוחדת בישראל נחשבות
תחנות תדלוק אלו כיחידה מניבה מזומנים אחת וזאת ,בין היתר ,בשל בסיס הלקוחות
המשותף והתלות העסקית הקיימת בין התחנות השונות .יחד עם זאת ,במקרים בהם,
לדעת הנהלת החברה המאוחדת ,תחנות מסויימות אינן משרתות את רשת תחנות
התדלוק ,נחשבת כל אחת מתחנות אלו כיחידה מניבה מזומנים נפרדת .בבחינת ירידת
הערך של תחנות תדלוק בארצות הברית נחשבת כל קבוצת תחנות המנוהלות
והמתופעלות יחדיו ) (Clusterכיחידה מניבה מזומנים נפרדת .בחינת ירידת הערך של נכסים
אחרים מבוצעת בנפרד עבור כל נכס.
בבחינת שווי השימוש של הנכסים מובאים בחשבון האומדנים הטובים ביותר העומדים
לרשות הקבוצה לגבי התנאים שישררו ביתרת תקופת השימוש בנכס וכן מצבו הנוכחי של
הנכס.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
.2

ירידת ערך השקעות בחברות אחרות
הקבוצה נוהגת לבחון את שווין ההוגן של השקעותיה בכל תקופת דיווח בקרות אירועים
חריגים ,או לאור סימני אזהרה העשויים להצביע על ירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני.
בחינת השווי ההוגן המבוצעת מביאה בחשבון ,בין השאר ,את שווי השוק של ההשקעות )לגבי
השקעות בניירות ערך סחירים( ,הערכות אנליסטים והערכות שווי ההשקעות ,המצב בענף בו
פועלת המושקעת ,מצב עסקיה של המושקעת ,עסקאות מחוץ לבורסה בניירות הערך של
המושקעת ,מחירי גיוסי הון במושקעת ומידע נוסף המוגש על ידי המושקעת לדירקטוריון שלה
)כאשר יש לקבוצה נציגות בדירקטוריון( או לבעלי מניותיה.
בהתאם לתוצאות הבחינה האמורה ,כוללת הקבוצה ,במידת הצורך ,הפרשה לירידת ערך
שאינה בעלת אופי זמני הנזקפת לדוחות רווח והפסד.

טו.

טז.

מסים נדחים
.1

הקבוצה מיישמת החל משנת  2004את תקן חשבונאות מספר  19בדבר מסים על ההכנסה
)להלן  -התקן( .התקן קובע את כללי ההכרה ,המדידה ,ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה
ומסים נדחים בדוחות הכספיים.
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין סכומי נכסים והתחייבויות הנכללים
בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס ובגין הפסדים מועברים
לצורכי מס ,למעט מספר מצומצם של חריגים שנקבעו בתקן.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו
לדוח רווח והפסד או להון העצמי ,בהתבסס על חוקי המס אשר היו בתוקף בתאריך
המאזן .סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד נובע משינויים ביתרות הנ"ל בשנת הדוח.

.2

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש
ההשקעות בחברות מוחזקות ,כל עוד שקרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות
אינה צפויה בעתיד הנראה לעין .בגין השקעה שמימושה יתכן בעתיד הנראה לעין נרשמים
מסים נדחים.
כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות
כדיבידנדים במקרים בהם חלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת ובשל מדיניות
הקבוצה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.

.3

במקרים בהם קיימת אי ודאות באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד ,לא נרשמו מסים
נדחים כנכס בדוחות הכספיים.

.4

כתוצאה מהיישום המוקדם של התקן בשנת  2004רשמה הקבוצה הפסד של כ 20-מליוני ש"ח.
סכום זה נכלל בדוח רווח והפסד לשנת  2004בסעיף נפרד " -השפעה מצטברת לתחילת שנה
בשל שינוי שיטה חשבונאית ,נטו".

הוצאות חיפושי גז ונפט ופיתוח מאגרים מוכחים
השקעות וחיפושי גז ונפט מוצגות על בסיס שיטת "המאמצים המוצלחים" ,לפיה:
.1

הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וססמיים נזקפות לדוח רווח והפסד
בעת היווצרותן.

.2

השקעות בקידוחי נפט וגז ,הנמצאות בשלבי קידוח וטרם הוכח לגביהן באם מפיקים נפט או גז
שטרם נקבעו כבלתי מסחריים ,מוצגות במאזן לפי העלות.
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.3
.4

.5

השקעות בקידוחי נפט וגז ,שהוכחו כיבשים וננטשו ,או שנקבעו כבלתי מסחריים ,או שלא
נקבעו לגביהם תוכניות פיתוח בתקופה הקרובה ,מופחתות במלואן לדוח רווח והפסד.
הוצאות בגין קידוחים ,לגביהן נקבע שקיימות רזרבות גז או נפט מוכחות ,מוצגות במאזן לפי
עלות ומופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות
באותו נכס ,כפי שהוערך על ידי מומחה.
עלויות שנצברו בגין פיתוח המאגרים המוכחים של העסקה המשותפת "ים טתיס" נועדו
לספק אפשרויות למיצוי ,טיפול ,איסוף ואחסון הגז .עלויות אלה הכוללות תכנון הנדסי,
קידוחי פיתוח ,רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז עד לנקודת החוף
מוצגות במאזן לפי העלות ,ומופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך
הרזרבות המוכחות כפי שמוערכות על ידי מומחה.

הוצאות רכישת זכויות ברשיונות בחזקות ובהיתרים מקדמיים לקידוחי נפט וגז ,כולל הגדלת חלקה
של הקבוצה בעסקאות משותפות ,מטופלות כמפורט לעיל.
עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני של חברות ,שותפויות ועסקאות משותפות שבבעלותן
מאגרים כאמור ,מיוחס להשקעה במאגרים ומופחת כאמור לעיל.
יז.

עלויות בגין מחוייבות לסילוק נכסים
בקשר עם נכסים מסויימים שבבעלותה )בעיקר אסדת הפקת גז מול חוף אשקלון ומתקני זיקוק
ונפט בארה"ב( מיישמת הקבוצה את תקן חשבונאות אמריקאי ) FAS 143לרבות  FIN 47המתייחס
אליו( הדן בהתחייבויות בגין סילוק נכסים לזמן ארוך )להלן  -התקן( .התקן קובע כי יש להכיר
בהתחייבות ובמקביל בנכס בגין מחוייבות הקבוצה לסילוק הנכסים בתום תקופת השימוש בהם
בעת שנוצרה המחויבות .ההתחייבות נמדדת לראשונה על פי שוויה ההוגן והשינויים בהתחייבות
הנובעים כתוצאה מחלוף הזמן נזקפים לדוח רווח והפסד .הנכס מופחת על פני זמן לדוח רווח
והפסד בהתאם לשיטת הפחתה שנקבעה לאותו נכס .ראה גם סעיף ל' 3להלן בדבר פרסום תקן
חשבונאות מספר .27

יח.

הכרה בהכנסות
החל מיום  1בינואר 2006 ,החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  25בדבר הכנסות )להלן -
התקן( .התקן מטפל בהכרה בהכנסות משלושה סוגי עסקאות כדלקמן :מכירת סחורות ,אספקת
שירותים והכנסות מריבית ,תמלוגים ודיבידנדים וקובע את הטיפול הנדרש בגינן.
.1

הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים
הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה ,המוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת
המאפיינת בעלות ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו ,סכום
ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו
לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.

.2

תקן  25והבהרה של רשות ניירות ערך שיצאה בעקבות התקן ,קובעים שהכנסות
שמתקבלות בתנאי אשראי חריגים )וזאת בהשוואה לתנאי האשראי המקובלים בענף וכן
למדיניות האשראי המקובלת של החברה( ו/או קיומה של חלופת תשלום לאותה עסקה
בעלת תנאי אשראי אחרים ,תדרוש פיצול תמורת המכירה בין מרכיב מכירה למרכיב מימון.
הפיצול ייעשה לפי הריבית המקובלת בשוק.
ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים מאוחדים,
מכיוון שתקופת האשראי המקובלת ללקוחות הקבוצה במרבית תחומי הפעילות אינה עולה
על ארבעה חודשים ואינה חורגת מהמקובל בתחומי הפעילות השונים.
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.3

הכנסות ריבית ,תמלוגים או דיבידנדים
הכנסות מריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
הכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס מצטבר בהתאם למהות ההסכם הרלוונטי.
דיבידנדים המתקבלים מהשקעות מוכרים כאשר למחזיק במכשיר ההוני קמה הזכות
לקבלת התשלום.

.4

.5

הכרה בהכנסות מהשכרה נעשית באופן יחסי על פני תקופת השכירות .עליות בשיעורים
קבועים בהסכמי שכירות לזמן ארוך נפרשות בקו ישר לאורך תקופת השכירות ומוצגות כחלק
מההכנסות.
הכרה בהכנסות ממכירת דירות
הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 2הקמת בניינים למכירה .התקן קובע כללי
חשבונאות לענין הכרה בהכנסה ממכירת דירות בבניינים שהוקמו למכירה .על פי תקן זה
יש להכיר בהכנסה עם מכירת דירות אך לא לפני שתמורת המכירות של הפרוייקט מהווה
 50%לפחות מסך ההכנסות הצפויות ממנו ושיעור ההשלמה של הפרוייקט הינו 25%
לפחות .ההכרה בהכנסה במקרים אלה נעשית על פי מכפלת תמורת המכירות בשיעור
ההשלמה של הפרוייקט .הפסדים נרשמים במלואם במועד התבררם.

.6

הכרה בהכנסה מפרוייקטים מסוג  BOTאו PFI

חברה המאוחדת באיחוד יחסי שהקימה מתקנים להתפלת מי-ים מיישמת בדוחותיה
הכספיים את העקרונות שנקבעו במצג העמדה שפירסם המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות בנושא הסדרים להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי המגזר הפרטי )להלן -
מצג העמדה( .עד לאימוץ תקן חשבונאות בנושא ,משמש מצג העמדה קו מנחה לדיווח
הכספי שיחול על הסדרים בין המגזר הציבורי )להלן  -המזמין( לבין המגזר הפרטי )להלן -
המפעיל( להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי המגזר הפרטי.
מצג העמדה נועד לקבוע האם על המפעיל להכיר ברכוש כנכס לא כספי ,או ,שלחלופין,
עליו להכיר בו כנכס פיננסי המבטא חוב של המזמין כלפיו .החברה המאוחדת הכירה
ברכוש כנכס פיננסי הצובר הכנסות מימון תוך שימוש בשיעור התשואה הספציפי של הנכס
הפיננסי ואשר נפרע מהתמורות בגין הרכוש .יתרת התשלומים )סך התשלומים בניכוי
תשלומי הקרן ותשלומי הריבית( נזקפות כהכנסות תפעוליות ,במקביל לעלויות התפעול.
יט.

היוון עלויות אשראי
הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  - 3היוון עלויות אשראי .התקן קובע את כללי
החשבונאות והדיווח להיוון עלויות אשראי כחלק מהעלות של "נכסים כשירים" ,כהגדרתם בתקן
זה .על פי כללי התקן יש להוון לנכס כשיר את עלות האשראי הספציפית בגין אותה השקעה,
ובאין אשראי ספציפי יעשה ההיוון על פי שיעור הממוצע המשוקלל של עלות מקורות האשראי.
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כ.

רווח למניה
החל מיום  1בינואר 2006 ,החברה מיישמת את הוראות תקן חשבונאות מספר  21בדבר רווח
למניה )להלן  -התקן(.
הרווח למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות .ברווח הבסיסי למניה ייכללו רק מניות אשר
קיימות בפועל במהלך התקופה וניירות ערך המירים )כדוגמת אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה(
נכללים רק בחישוב הרווח המדולל למניה .בנוסף ,ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה,
נכללים ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד ייכללו ברווח הבסיסי למניה.
כתבי אופציה ואגרות חוב להמרה נכללים ברווח המדולל כאשר מימושם יגרום להנפקת מניות
בתמורה הנמוכה ממחיר השוק של המניות .חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב
לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.
כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן ,רווח בסיסי למניה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2005 ,הוצגו מחדש .רווח בסיסי למניה כאמור) ,ל 1-ש"ח ע.נ (.היה  58.0ש"ח .הרווח
המדולל למניה הוצג לראשונה בדוחות כספיים אלו.

כא.

מכשירים פיננסיים
החל מיום  1בינואר 2006 ,הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר  22בדבר מכשירים
פיננסיים :גילוי והצגה )להלן  -התקן(.
.1

אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
התמורה עבור אגרות חוב הניתנות להמרה במניות פוצלה לרכיב ההתחייבות ורכיב ההון
אשר הוכרו בנפרד במאזן .רכיב ההתחייבות מחושב באופן עצמאי על בסיס הערך הנוכחי
של תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעור הריבית המקובלת לאגרות חוב
דומות ללא אופציית המרה .הרכיב ההוני הינו סכום שיורי ,אשר חושב כהפרש בין
התמורה עבור המכשיר בכללותו לבין שווי הרכיב ההתחייבותי והוא מוצג בהון העצמי
בסעיף "תקבולים בגין אופציות המרה".
עלויות העסקה יוחסו באופן יחסי לרכיבים השונים של אגרות החוב הניתנות להמרה,
וזאת בהתאם ליחס פיצול התמורה .עלויות העסקה המיוחסות לרכיב ההתחייבותי
מופחתות מהרכיב ההתחייבותי ומובאות בחשבון בחישוב הריבית האפקטיבית .עלויות
העסקה המיוחסות לרכיב ההוני ,בניכוי השפעת המס בגינן ,הופחתו מהרכיב ההוני.
אגרות חוב הניתנות להמרה ויתרת עלויות עסקה המתייחסות )הוצאות הנפקה( ,הקיימות
ליום  1בינואר) 2006 ,להלן  -מועד התחילה( פוצלו לרכיבים השונים כפי שתואר לעיל,
כאשר חישוב רכיב ההתחייבות נעשה לפי שיעור הריבית הרלוונטי במועד ההנפקה המקורי
והערך בספרים של אגרות החוב להמרה כפי שהוצגו ליום  31בדצמבר 2005 ,היווה את
התמורה עבור המכשיר המורכב .מספרי השוואה טרם מועד התחילה לא הוצגו או סווגו
מחדש.
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.2

תקבולים בגין כתבי אופציה
תקבולים בגין כתבי אופציה מסווגים בהון העצמי כאשר הם מקנים זכות לרכישת מספר
קבוע של מניות בתמורה לתוספת מימוש קבועה .לפיכך ,כתבי אופציה בעלי תוספת מימוש
הנקובה במט"ח או צמודה למט"ח או למדד המחירים לצרכן מסווגים כהתחייבות פיננסית.
עם זאת ,בתקופה שבין  1בינואר 2006 ,לבין  31בדצמבר 2007 ,נקבע בתקן שתוספת מימוש
הצמודה למדד המחירים לצרכן או צמודה למטבע חוץ ,תיחשב כסכום קבוע.

.3

עלויות גיוס הלוואות ואגרות החוב
עלויות גיוס הלוואות ואגרות החוב מוצגות בניכוי מיתרת ההלוואות ואגרות החוב בגינן
התהוו ומופחתות על פני תקופת ההלוואות ואגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית.

כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקן:

כב.

א(

הקבוצה זקפה את הרכיב ההוני של אגרות חוב להמרה במניות החברה והחברות
במאוחדות שלה ליום  1בינואר 2006 ,להון העצמי בסעיף "תקבולים בגין אופציות 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 הקבוצה בסך
של כ 7-מליוני ש"ח.

ב(

יתרת הוצאות הנפקה וגיוס של אגרות חוב והלוואות בסכום של כ 160-מליוני ש"ח אשר
הוצגו ביום  31בדצמבר 2005 ,במסגרת הרכוש האחר קוזזו ביום  1בינואר 2006 ,מסכום
אגרות החוב וההלוואות.

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:
.1
.2
.3

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 כל העסקאות בהן התשלום מבוסס מניות בגין רכישת סחורות או שירותים ,כולל
עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במכשירים הוניים של החברה ,שבוצעו לאחר
 15במרס ,2005 ,אך טרם הבשילו עד ליום  1בינואר .2006 ,באותו אופן התקן חל על שינויים
שחלו בתנאי עסקאות המסולקות במכשירים הוניים שבוצעו לאחר  15במרס .2005 ,לגבי
עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן שטרם סולקו למועד המעבר ,הוראות התקן
חלות למפרע ללא התחשבות במועד הענקתן.
עסקאות המסולקות בהון
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים/נותני שירותים נמדדת על-פי השווי
ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע על ידי מעריך חיצוני
על ידי שימוש במודל בלק אנד שולס ,ראה פרטים נוספים בבאור 9י'.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון
העצמי על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ותסתיים במועד שבו
העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת שתוכר בגין
עסקאות המסולקות בהון בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת
ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר מכשירי ההון שיבשילו בסופו של
דבר .החיוב או הזיכוי בדוח רווח והפסד לתקופה משקף את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה
לתחילת ולסוף התקופה.
- 24 -

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת בהון ,ההוצאה שתוכר תהיה ההוצאה שהיתה
מוכרת אילו לא היה שינוי בתנאים .הוצאה נוספת תוכר בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן
הכולל של הסדר התשלום מבוסס מניות או שמיטיב עם העובד/נותן השירות לפי המדידה
בתאריך השינוי.
ביטול הענקה המסולקת בהון ,תטופל כאילו היא הבשילה לתאריך הביטול וההוצאות שטרם
הוכרו בגין ההענקה יוכרו מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה
ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך שבו היא הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה
תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת.
עסקאות המסולקות במזומן
עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל
בלק אנד שולס ,ראה פרטים נוספים בבאור 9י' .השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני התקופה עד
להבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות .ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תאריך מאזן עד וכולל
לסילוקה כשהשינויים בשווי ההוגן שלה מוכרים ברווח והפסד.
כתוצאה מיישום לראשונה של התקן כללה הקבוצה בדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2006 ,הוצאה בסך של כ 59-מליוני ש"ח בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות הקיימות
בחברות הקבוצה ומנגד נרשם גידול בסעיפי התחייבויות וזכויות המיעוט .השפעה על נתוני שנת
 2005לא היתה מהותית.
כג.

שערי החליפין וההצמדה
.1

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ ,או הצמודים לו ,נכללו לפי שערי החליפין היציגים
שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

.2

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל
נכס או התחייבות צמודים.
להלן נתונים על שערי חליפין ומדדים:

.3

שערים יציגים
ליום  31בדצמבר
2005
2006
ש "ח
 1דולר של ארה"ב
 100יין יפני
 1פרנק שוויצרי
 1לירה שטרלינג
 1דולר קנדי
 1אירו

4.225
3.553
3.466
8.288
3.641
5.564

4.603
3.921
3.499
7.941
3.964
5.447

מדד המחירים לצרכן
בנקודות
ליום  31בדצמבר
2005
2006
ש "ח
103.0
102.9
בישראל *(
המדד לפי בסיס ממוצע .100 = 2002
*(
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שיעור השינוי השנתי
2004
2005
2006
עלייה )ירידה(
%
)(1.6
6.8
)(8.2
2.5
)(6.6
)(9.4
7.2
)(8.1
)(0.9
5.9
)(4.4
4.4
5.0
10.8
)(8.1
6.2
)(7.3
2.1

שיעור השינוי השנתי
2004
2005
2006
עלייה )ירידה(
%
1.1
2.4
)(0.1
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כד.

מכשירים פיננסיים נגזרים
התוצאות מעסקאות גידור ) (Hedgingשנועדו להגן על נכסים והתחייבויות במטבע חוץ הרשומים
במאזן כנגד החשיפה לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ הנ"ל ,נזקפות לדוח רווח והפסד
במקביל לזקיפת הפרשי השער מהנכסים וההתחייבויות האמורים.
התוצאות מעסקאות גידור לרכישה או למכירה עתידית של מטבע חוץ ,מלאים ומחירי גז המיועדות
להבטחת עלויות הרכישה או תמורות המכירה כנגד שינויים בשערי מטבע ,במחירי המלאים ובמחירי
הגז ,נכללות בדוח הרווח וההפסד במקביל לרישום התוצאות מהעסקאות אותן הן נועדו לגדר.
התוצאות מעסקאות החלפה ) (SWAPהמיועדות להגנה על תזרימי מזומנים צפויים בגין הלוואות
בריבית משתנה ,נכללות בדוח הרווח וההפסד במקביל לרישום הוצאות המימון בגין ההלוואות אותן
הן נועדו לגדר.
מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם מוכרים כהגנה חשבונאית מוצגים במאזן על-פי שווים ההוגן.
שינויים בשווי ההוגן נזקפים לסעיף המימון בדוח רווח והפסד בתקופת התהוותם .השווי ההוגן של
מכשירים פיננסיים נגזרים נקבע בהתאם למחירי השוק שלהם ובהעדר מחיר נקבע השווי ההוגן
בהתאם למודל להערכת שווי.

כה.

איכות סביבה
הקבוצה כוללת בחשבונותיה הפרשה בגין עלויות צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים
סביבתיים .ההפרשה נרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי ) (Probableכי נוצרה התחייבות וניתן
לאמוד בצורה סבירה את סכומה .ההתחייבויות בגין איכות הסביבה מייצגות הערכה של העלויות
הכרוכות בבדיקה ותיקון הזיהומים שנוצרו.
הערכת ההנהלה מבוססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומים ,הטכנולוגיה הקיימת
לטיפול בהם וסקירת תקנות איכות הסביבה המתייחסות .התחייבויות בגין איכות הסביבה
נצברות לרוב לא יאוחר ממועד השלמת הסקר בדבר אופן הטיפול .ההפרשה בגין התחייבויות אלו
מותאמת בעת שמתקבל מידע נוסף ,או בעת שינוי בנסיבות .עלויות לרכישת ציוד הנדרש לצורך
טיפול שוטף במפגעים סביבתיים נזקפות לרכוש קבוע.

כו.

הוצאות פרסום
הוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

כז.

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים
והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,על הנתונים בדבר נכסים
מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות
בתקופות הדיווח .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

כח.

דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן ולפני אישור הדוחות הכספיים ,אינו נרשם כהתחייבות
בדוחות הכספיים והוא מוצג כמרכיב נפרד במסגרת ההון העצמי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כט.

עסקאות בין הקבוצה לבין בעל שליטה בה
עסקאות בין הקבוצה לבין בעל שליטה בה מוצגות בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות
בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים( התשנ"ו  .1996 -בהתאם לכך עודף תמורה על
עלות הנכסים שנמכרו לבעל השליטה וכן ההפרש בין עלות רכישת נכסים מבעל שליטה לבין
ערכם הפנקסני בספרי בעל השליטה בסמוך למועד הרכישה נזקפים להון העצמי.
לעניין השפעת תקן חשבונאות מספר  23בתקופה שלפני יישומו ,ראה סעיף ל') (5להלן.

ל.

גילוי על השפעות 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 ,
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 החברה 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
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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 החברה .אימוץ לראשונה של
תקני  IFRSיחייב את החברה לזהות את ההבדלים כאמור ,דבר המצריך זמן ומשאבים
ניכרים.
הנהלת הקבוצה בוחנת השפעת התקן החדש על 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.
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 לדוח 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.
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.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
הקבוע 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.
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 .חברה כאמור לא תידרש להציג מחדש את מספרי
ההשוואה.

ב(

חברה שלא כללה בעלות הרכוש הקבוע את האומדן הראשוני של העלויות לפירוק,
לפינוי ושיקום האתר בו ממוקם הנכס ,תידרש:
(1
(2

למדוד את ההתחייבות למועד התחילה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
לחשב את הסכום שהיה נכלל בעלות הנכס הרלוונטי במועד בו ההתחייבות
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;
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(3
(4

לחשב את הפחת הנצבר על סכום ההתחייבות המהוונת למועד התחילה ,על
בסיס אורך החיים השימושיים של הנכס לאותו מועד.
ההפרש בין הסכום שנזקף לנכס ,בהתאם לסעיפים  2ו 3-לעיל ,לבין סכום
ההתחייבות ,בהתאם לסעיף  1לעיל ,ייזקף לעודפים.

ג(

חברה שבוחרת תוכל ליישם את ההקלות שנקבעו ב IFRS 1-לגבי רכוש קבוע )כולל
ההקלה לגבי עלות נחשבת( החל ממועד אימוץ התקן.

ד(

חברות שאינן מחויבות וגם אין בכוונתן לדווח לפי תקני  IFRSיישמו את הוראות
התקן לגבי החלפת נכסים ולגבי הפחתה בשיטת הרכיבים באופן פרוספקטיבי.

להערכת הקבוצה ,השפעת התקן החדש על מצבה הכספי תוצאות פעולותיה ותזרימי
המזומנים שלה אינה צפויה להיות מהותית.
.4

תקן חשבונאות מספר  - 16נדל"ן להשקעה
בחודש פברואר  2007פרסם המוסד לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 16
)להלן  -התקן( ,אשר קובע את הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי בקשר עם נדל"ן
להשקעה.
נדל"ן )קרקע או בניין  -או חלק מבניין  -או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים או על ידי
חוכר בחכירה מימונית ,לשם הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך )או שניהם(.
דוגמאות לנדל"ן להשקעה :קרקע המוחזקת לשם עליית ערך בטווח הארוך ,ולא לשם
מכירה בטווח הקצר במהלך העסקים הרגיל; קרקע המוחזקת לשימוש עתידי שטרם נקבע.
במידה והשימוש בקרקע טרם נקבע שיהיה כנדל"ן בשימוש הבעלים או לצורך מכירה
במהלך העסקים הרגיל בטווח הקצר ,הקרקע תיחשב כמוחזקת לשם עליית ערך; מבנה
המוחזק על ידי הישות )לרבות בחכירה מימונית( ומוחכר בחכירה תפעולית; מבנה פנוי ,אך
מוחזק לצורך החכרתו בחכירה תפעולית.
נדל"ן להשקעה יוצג על-פי מודל העלות או מודל השווי ההוגן .במידה ומיושם מודל
העלות ,הנדל"ן להשקעה יטופל בהתאם למודל העלות שנקבע בתקן חשבונאות מספר - 27
רכוש קבוע .חברה שבחרה ליישם את מודל העלות נדרשת לתת גילוי לשווי הוגן של
הנדל"ן להשקעה .לעומת זאת ,באם מיושם מודל השווי ההוגן ,שינויים בשווי ההוגן של
הנדל"ן להשקעה ייזקפו לרווח והפסד בתקופה בה התהוו .כמו כן ,נדל"ן להשקעה שמטופל
לפי מודל השווי ההוגן אינו מופחת באופן שיטתי.
נדל"ן המוחזק על ידי חוכר בחכירה תפעולית יכול להיחשב כנדל"ן להשקעה אם ורק אם
הנדל"ן היה מקיים אחרת את הגדרת נדל"ן להשקעה והחוכר משתמש במודל השווי ההוגן
כפי שנקבע בתקן )התייחסות לחכירה כאילו היתה חכירה מימונית( .במידה ונדל"ן בחכירה
תפעולית טופל כנדל"ן להשקעה ,כל הנדל"ן המוחזק על ידי הישות ומוגדר כנדל"ן להשקעה
יטופל באמצעות מודל השווי ההוגן.
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במידה ונדל"ן כולל חלק המיועד להפקת דמי שכירות או עליית ערך וחלק אחר הכולל
נדל"ן בשימוש הבעלים ,כל חלק יטופל בנפרד רק אם כל חלק יכול להימכר בנפרד .אחרת,
כל הנדל"ן יטופל כנדל"ן להשקעה רק אם החלק המוחזק כנדל"ן בשימוש הבעלים אינו
משמעותי.
תקן זה יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1בינואר 2007 ,או לאחר
מכן .השפעת התקן ,לגבי מודל השווי ההוגן ,תדווח על ידי התאמת יתרת הפתיחה של
העודפים ליום  1בינואר.2007 ,
הקבוצה מעריכה כי הנדל"ן להשקעה יוצג בשלב זה על בסיס העלות ,ולכן להערכת
הקבוצה ,השפעת התקן החדש על מצבה הכספי ,תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים
שלה אינה צפויה להיות מהותית.
.5

תקן חשבונאות מספר  - 23הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה
בחודש דצמבר  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות
מספר " - 23הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה" )להלן  -התקן(.
התקן יחול על עסקאות ,בין היתר ,של העברת נכסים ,נטילת התחייבות ,שיפוי או וויתור
והלוואות בין חברה לבין בעל השליטה בה ובין חברות תחת אותה שליטה שיבוצעו לאחר
 1בינואר 2007 ,וכן על הלוואה שניתנה או שהתקבלה מבעל השליטה לפני מועד תחילת
התקן החל ממועד תחילתו .התקן מחליף את ההוראות שנקבעו לגבי עסקאות אלה
בתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים(,
התשנ"ו 1996-אשר לפיהן ,בדרך כלל ,עסקאות של העברת נכסים נרשמו לפי עלותן בספרי
המעביר.
התקן אינו חל על עסקאות צירוף עסקים תחת אותה שליטה .בנסיבות של פעולות בעלות
אופי של השקעת בעלים עשוי התקן לחול גם על עסקאות עם בעלי מניות מכוח היותם
בעלי מניות.
התקן קובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין החברה לבין בעל השליטה
בה או בין חברות תחת אותה שליטה יוכרו במועד העסקה לפי שווי הוגן .ההפרש בין
השווי ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה ייזקף להון העצמי ,בניכוי השפעת המס .הפרש
בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים .הפרש בזכות מהווה
במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא "קרן הון מעסקה בין
ישות לבין בעל השליטה בה" .כאשר החברה אינה בבעלות מלאה של בעל השליטה ,חלק
המיעוט בהפרש ,בין בחובה ובין בזכות ,ייזקף לסעיף חלק המיעוט בדוח רווח והפסד.
הסכום שנזקף להון העצמי לא ייזקף לדוח רווח והפסד ,גם אם בתקופות מאוחרות יותר,
הפריטים שהיוו נשוא העסקאות נגרעו מהדוחות הכספיים.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות ייקבע בהתבסס על מחירי השוק המצוטטים העדכניים
של נכסים והתחייבויות זהים או דומים ובהיעדרם בהתבסס על שיטות הערכה מקובלות.
נכס בלתי מוחשי שאין לו שוק פעיל )כהגדרתו בתקן חשבונאות מספר  (30שהועבר לחברה
מבעל השליטה בה ,יימדד לפי ערכו בספרי בעל השליטה וההפרש בין התמורה לבין הערך
בספרים ייזקף להון העצמי ,בניכוי השפעת המס.
במקרים של התקשרות הכוללת נטילת התחייבות כלפי צד שלישי או ויתור על התחייבות,
ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות לבין שוויה ההוגן במועד הסילוק ייזקף לדוח
רווח והפסד .ההפרש בין השווי ההוגן של ההתחייבות לבין סכום התמורה שנקבע ייזקף
להון העצמי.
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במקרים של מתן או קבלת הלוואה מבעל השליטה ,תוצג ההלוואה על-פי שוויה ההוגן
במועד העסקה ובתקופות עוקבות בעלות מופחתת תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית.
הלוואה שלא נקבע לה מועד פרעון תיחשב כאילו ניתנה או התקבלה לתקופה של שנה
אחת ,משמע שוויה ההוגן ייקבע מדי שנה על-פי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים
הצפויים מההלוואה ,מהוון לפי שיעור הריבית של החברה לכל שנה.
להערכת הנהלת החברה ,השפעת התקן החדש על מצבה הכספי ,תוצאות פעולותיה
ותזרימי המזומנים שלה אינה צפויה להיות מהותית.
.6

תקן חשבונאות מספר  - 30נכסים בלתי מוחשיים
בחודש מרס  2007פירסם המוסד לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר ) 30להלן
 התקן( ,המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,38אשר קובע את הטיפולהחשבונאי ,הכרה ומדידה ודרישות הגילוי בהקשר לנכסים בלתי מוחשיים שאינם מטופלים
בתקן אחר.
נכס בלתי מוחשי הינו נכס לא כספי ניתן לזיהוי חסר מהות פיזית .הגדרת נכס בלתי מוחשי
דורשת שנכס כאמור יהיה ניתן לזיהוי בכדי להפרידו מהמוניטין .קריטריון יכולת הזיהוי
בהגדרה מתקיים כאשר יש עמידה באחד משני התנאים הבאים :הנכס ניתן להפרדה; או
הנכס נובע מזכויות חוזיות או זכויות משפטיות אחרות ,וזאת מבלי להתחשב אם זכויות
אלה ניתנות להעברה או ניתנות להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.
במועד צירוף העסקים הרוכשת תכיר ,בנפרד ממוניטין ,בנכסים בלתי מוחשיים של
הנרכשת ,גם אם לא הוכרו בדוחות הכספיים של הנרכשת לפני צירוף העסקים .לפיכך,
הרוכשת תכיר בפרויקט מחקר ופיתוח בתהליך של הנרכשת כנכס נפרד מהמוניטין כאשר
הפרויקט מקיים את הגדרת נכס בלתי מוחשי ושוויו ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן.
עלויות שהתהוו בשלב המחקר יוכרו כהוצאה בדוח רווח והפסד .לעומת זאת ,עלויות
שהתהוו בשלב הפיתוח יהוונו לנכס אם ורק אם יוכחו התנאים שנקבעו בתקן להכרה,
לרבות ,היתכנות טכנולוגית ,כוונה ויכולת להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו
או למוכרו ,צפי להטבות כלכליות עתידיות שינבעו מהנכס ,קיומם של משאבים טכניים,
פיננסיים ואחרים ,וכן ,יכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות שניתן ליחס לנכס במהלך
פיתוחו.
לאחר ההכרה הראשונית ,ייושם מודל העלות או את מודל הערכה מחדש בעבור כל קבוצת
נכסים בלתי מוחשיים .שיטת הערכה מחדש תיושם רק באם קיים שוק פעיל לנכס.
נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר מופחת שיטתית ,כאשר תקופת ההפחתה ושיטת
ההפחתה תיבחן בתום כל שנה .לעומת זאת ,נכס בעל אורך חיים בלתי מוגדר לא מופחתת
שיטתית ,אך כפוף לבחינת ירידת ערך שיטתית מידי שנה )או בתדירות גבוהה יותר באם
חלו שינויים בנסיבות(.
התקן יחול על הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  1.1.07או לאחר מכן ,כאשר
התקן ייושם בדרך של הצגה מחדש.
כחריג נקבע שתקן זה ייושם לגבי צירופי עסקים שהתרחשו לאחר  1בינואר .2007 ,לגבי
מחקר ופיתוח בתהליך שנרכש לפני  1בינואר 2007 ,וקיים במועד הרכישה את הגדרת נכס
בלתי מוחשי ,אך לפי התקינה הקודמת הוכר כהוצאה ,הישות תכיר ב 1-בינואר 2007 ,בנכס
מחקר ופיתוח בתהליך )בניכוי פחת והפחתות( ,כאשר התיאום יזקף ליתרת העודפים
באותו מועד.
להערכת החברה ,השפעת התקן החדש על מצבה הכספי ,תוצאות פעולותיה ותזרימי
המזומנים שלה אינה צפויה להיות מהותית.
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לא.

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 בחשבונאות בנושא הביטוח
).(IFRS 4 - INSURANCE CONTRACTS
א.

הערכת והצגת נכסים והתחייבויות
.1

נכסים בלתי סחירים
נכסים בלתי סחירים ,למעט נכסים 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 לחברה ,גם אם היא גבוהה מהערך המותאם למדד מוצגות ההשקעות לפי
ערכן הנומינלי.
נכסים בלתי סחירים המוחזקים כנגד התחייבויות של פוליסות המשתתפות ברווחי
ההשקעה ,נכללו במאזן ,לפי השווי ההוגן.

.2

התחייבויות הצמודות למדד נכללו במאזן לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך
המאזן ,בהתאם לתנאי ההתקשרות.

.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(

תיק אגרות חוב סחירות המוחזקות כהשקעת קבע על ידי חברות ביטוח
בחו"ל מוצג לפי סכום הקרן בצירוף פרמיה או בניכוי נכיון שטרם הופחתו
ובצירוף ריבית שנצברה.

ד(

מניות וכתבי אופציה סחירים מוצגים לפי שווי שוק לתאריך המאזן.

ה(

תעודות השתתפות בקרנות נאמנות מוצגות לפי ערכי הפדיון לתאריך המאזן.

ו(

מניות בלתי סחירות ,קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות
המוחזקות כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה נכללו החל משנת הדוח
לפי שוויין ההוגן .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.
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.4

ז(

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.

ח(

השקעות אחרות מוצגות כהשקעות קבע לפי העלות בהתאם לגילוי דעת .44

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

.5

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

.6

.7

.8

מקרקעין להשכרה ,בנייני משרדים ורכוש קבוע אחר
א(

מקרקעין להשכרה נכללו לפי העלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפרשה
לירידת ערך בהתאם תקן  15של המוסד לתקינה בחשבונאית.

ב(

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

בנייני משרדים ורכוש קבוע אחר
בנייני משרדים נכללו לפי העלות ,בניכוי פחת נצבר ובניכוי הפרשה לירידת
א(
ערך בהתאם לתקן  15של המוסד לתקינה בחשבונאות.
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 בחשבונאות .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 3
)היוון 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.
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.9

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

.10

.11

ב.

הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר
א(

לגבי הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ,בביטוח כללי ובביטוח מפני
מחלות ואישפוז  -ראה סעיפים ב' 6ו -ג' 6להלן.

ב(

הפרשים מקוריים ומוניטין
(1

הפרשים מקוריים שנוצרו ברכישת החברה המאוחדת הדר ,המיוחסים
לשווי תיקי ביטוח החיים של הדר והוצאות בגין רכישת תיקי ביטוח
חיים ,מופחתים בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופה של  10שנים
) 10%לשנה( ,אשר להערכת ההנהלה משקפת את תקופת החיים
הממוצעת של הפוליסות.
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.

(2

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

הפרשה לחובות מסופקים
(1

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

(2

בגין חובות מבטחי משנה ראה סעיף ד' להלן.

עסקי ביטוח חיים
.1

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

.2

פרעון פוליסות נזקף בהגיע זמן הפרעון.
קצבאות נזקפות בהגיע זמן תשלומן.
פדיונות נזקפים בעת התשלום.
מקרי מוות נזקפים עם היוודעם.
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.3

עתודות ביטוח חיים ,חלקם של מבטחי המשנה בהן וכן בחינת נאותות יחוס הוצאות
הרכישה הנדחות בביטוח חיים לרווחים העתידיים בביטוח חיים )ראה סעיף  6להלן(,
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 לשנה
קודמת .בחישוביהם התחשבו האקטוארים בנתוני הכיסויים הרלוונטיים ,כגון :גיל
המבוטח ,ותק הכיסויים ,סוג הביטוח ,סכום הביטוח וכו'.
בגין ביטוחי סיעוד וביטוחי שיניים קולקטיבים מחושבת עתודה אקטוארית הכוללת
הפרשה להפסד צפוי והפרשה להשתתפות ברווחים.

.4

עתודות ביטוח חיים הצמודות למדד וההשקעות המשמשות כיסוי לעתודות אלה ,נכללו
בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן )המדד בגין חודש
נובמבר( לרבות עתודות ביטוח חיים המתייחסות לפוליסות הצמודות למדד חצי שנתי
)יוני( הצגה זו אינה מייצגת את סכום ההתחייבויות החוזיות של החברה לגבי פוליסות אלו
ואין לה השפעה על התוצאות העסקיות.

.5

העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל המיועדת לשמש את הקבוצה במקרה של אסון עתידי
חלילה ,חושבה כשיעור מהסכום בסיכון בהתאם לעקרונות שנקבעו בטיוטת תקנות בנושא
שפורסמה בשנת  ,2002לפיהם חברות הביטוח תגדלנה בהדרגה את העתודה לסיכונים
יוצאים מן הכלל בביטוח חיים לשיעור של  0.2%מהסכום בסיכון בשייר עצמי שהיה קיים
ביום  31בדצמבר.2001 ,
הפרשה בגין השינוי בסכום בסיכון בשייר עצמי בין שנת דוח לקודמתה ,החל מיום 1
בינואר  ,2002תבוצע בחלקים שווים על פני לא למעלה משמונה שנות דוח.
בחודש מרס  2004פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית תקן בינלאומי בחשבונאות
בנושא "חוזי ביטוח" ) .(IFRS4בתקן זה נקבע כי הפרשה לעתודה עבור סיכונים מיוחדים
אינה עומדת בקנה אחד עם הוראות התקן ויש לבטלה .לאור זאת ולצורך סיווג העתודה
לסיכונים מיוחדים בביטוח חיים הקיימת בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בישראל
כהון עצמי ,פורסמה הוראת שעה במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת  ,(2007התשס"ז ,2007-אשר פוטרת ממס
סיווג של עתודה לסיכונים מיוחדים כהון עצמי וזאת בשיעור של עד  0.17%מהסכום
בסיכון בשייר עצמי הקיים למבטח .כל סכום עודף שיועבר להון העצמי כאמור יחויב במס
במהלך תקופה של  4שנים משנת  2007ואילך.
בחודש פברואר  2007פרסם המפקח חוזר שקבע כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2007
תבוטל ההפרשה לעתודה לסיכונים מיוחדים בביטוח חיים בדוחות הכספיים של חברות
הביטוח.
בהתאם לחוזר הנ"ל ביטול ההפרשה ייזקף לדוח רווח והפסד כפריט מיוחד בניכוי השפעת
המס ככל שישנה.
במקביל הוגדרה דרישת הון בשיעור של  0.17%מהסכום בסיכון בשייר העצמי .יחד עם זאת
נקבע כי דרישת ההון המינימלית בגין הסכום בסיכון לא תפחת מהדרישה ביום ההעברה.
נכון ליום  31בדצמבר 2006 ,לחברת הביטוח המאוחדת עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
בסך של כ 177.5-מיליון ש"ח ,המהווים כ 0.17%-מהסכום בסיכון בשייר העצמי.
לאמור לא צפויה השפעה מהותית על דוחות הקבוצה ,לאור ייחוס הפרש מקורי לעתודה זו
בעת רכישת הפניקס.
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.6

הוצאות רכישה נדחות ) (DACבגין 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 מ15-
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.

.7

תביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן מחושבות באופן פרטני ,בהתאם להערכת
מומחי החברה על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח.
ההפרשה לתביעות שאירעו אך לא דווחו ) ,(IBNRהפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום
בביטוח אי כושר עבודה ובביטוח סיעודי ,נכללו בעתודות הביטוח.

.8

על-פי חוזר הפיקוח מיום  7בינואר 2007 ,הוגדרו חוזי השקעה כחוזים בעלי מבנה משפטי
של חוזי ביטוח אשר אינם חושפים את המבטח לסיכון ביטוח משמעותי.
חוזי השקעה כוללים בין היתר:
) (1פוליסות  100%חסכון הנמשך כסכום הוני ללא נספחים ביטוחיים.
) (2פוליסות קצבה לתקופה מובטחת.
הטיפול החשבונאי בחוזי השקעה הינו כדלקמן :תקבולים בגין חוזי השקעה לא יכללו
בסעיף פרמיות בדוח עסקי ביטוח חיים אלא ייזקפו ישירות לעתודות ביטוח חיים,
פדיונות בגין חוזים אלה לא ייזקפו לסעיף פדיונות אלא ייגרעו ישירות מהעתודות ביטוח.
בדוח עסקי ביטוח חיים ייזקף בגין חוזים אלה המרווח הפיננסי בין תשואת ההשקעות
והתשואה שהובטחה למבוטחים וכן עמלות לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות.
בשנת  2006הוגדרו על-פי החוזר הנ"ל מוצרי ביטוח כחוזי השקעה רק מוצרים שאינם
כוללים סיכון ביטוחי כלל.
החל משנת  2007יוגדרו על-פי החוזר הנ"ל מוצרי ביטוח נוספים כחוזי השקעה אשר מרכיב
סיכון הביטוח אינו משמעותי .דיונים בין נציגי חברות הביטוח למפקח על הביטוח בשנת
 2007יתקיימו בענין הגדרת סוגי הפוליסות שיכללו בחוזי השקעה.

.9

הפניקס ביטוח קשורה בהסכמי ביטוח משנה מסוג MODIFIED LIFE REINSURANCE

)להלן -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.
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ג.

.10

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.

.11

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

עסקי ביטוח כללי
בארץ
.1

פרמיות ודמים )"דמי ביטוח"( נרשמים כהכנסות בשנת תחילת הפוליסה ומתייחסים
בעיקרם לתקופת ביטוח של שנה .בענף ביטוח רכב חובה בארץ ,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  2להלן.
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.

.2

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.
בעתודות הביטוח נכללו הפרשות להפסדים צפויים בגין עסקי ביטוח בריאות קולקטיביים
המחושבות בהתאם להוראות המפקח על הביטוח.

.3

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.
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.4

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 .ההערכה האקטוארית
נערכה על ידי הגב' דפנה ויראוך ,עובדת הפניקס ביטוח )למעט עתודות בגין ענפי נסיעות
לחו"ל ותאונות אישיות אשר נערכו על ידי מר מוטי מור( שהצהירה כי הסכומים שנקבעו
על ידה חושבו על סמך הנתונים של הפניקס ביטוח באופן עקבי לשנה הקודמת בהתאם
להוראות המפקח ולכללים ולשיטות המפורטים בבאור 38ה').(2

.5

בביטוחי שיניים קולקטיביים נעשית הערכה אקטוארית לגבי הרווח או ההפסד הכולל
הצפוי מכל קולקטיב בנפרד.
ההערכה האקטוארית נערכה על ידי הגב' דפנה ויראוך שהצהירה כי הסכומים שנקבעו על
ידה חושבו על סמך הנתונים של הפניקס ביטוח באופן עקבי לשנה הקודמת בהתאם
להוראות המפקח ולכללים ולשיטות המפורטים בבאור 38ה').(2

.6

א(

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
ונזקפות לדוחות עסקי ביטוח כללי בהתאם לתקופת הפוליסות.

ב(

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 ב' 6לעיל( 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.
הוצאות הרכישה הנדחות המתייחסות לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול.

.7

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

.8

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.

.9

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

.10

עתודה בגין ביטוח בריאות קבוצתי כוללת ,בין היתר ,הפרשה בגין השתתפות ברווחים
שנצברה למבוטחים .כאשר הסכומים מוחזרים למבוטחים מנוכה הסכום שמוחזר מסעיף
"דמי ביטוח".
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.11

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.

בחו"ל
.1

הפסדים והוצאות סילוק תביעות ,בניכוי שיבובים ,נזקפים כתביעות בעת היווצרותם.
ההערכה בענין סך הכל התביעות בגין הפסדים והוצאות סילוק תביעות שטרם שולמו,
מתבססת על תחזיות של התפתחות התביעות שפותחו על ידי אקטוארים ,תוך שימוש
במתודולוגיה אנאליטית המקובלת בתחום ביטוח רכוש וביטוח תאונות .התחייבויות בגין
הפסדים והוצאות סילוק תביעות מבוססות על ) (1הצטברות הערכות פרטניות בגין
הפסדים על תביעות שדווחו (2) ,הערכות של הפסדים והוצאות סילוק תביעות אשר אירעו
אך טרם דווחו ,בהסתמך על נסיון העבר (3) ,הערכת הוצאות בגין חקירה ,עדכון ,והגנה
בפני תביעות בהסתמך על נסיון העבר ,ו (4) -הערכות בגין גביית שרידים ושיבובים .מזמן
לזמן החברה מעדכנת את התחייבויותיה בגין הפסדים והוצאות סילוק תביעות לגבי
שינויים בתמהיל המוצרים ,תקני חיתום ,מגמת הפסד עקב שחיקה בעלויות וגורמים
אחרים.

.2

הוצאות רכישת פוליסות ,כגון עמלות ,משכורות ,פרמיות ,מיסים והוצאות חיתום ושיווק
מסויימות ישירות ,נדחות ומופחתות על פני התקופה האפקטיבית של פוליסות הביטוח
המתייחסות .יכולת ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות של הפוליסות ,נבחנת בכל
תקופת דיווח כדי לגלות אם צפוי גרעון .פרמיה בגרעון מייצגת הערכת הפסדים צפויים,
הוצאות סילוק תביעות והפחתת הוצאות הרכישה הנדחות של הפוליסות ,מעל לפרמיה
הבלתי מורווחת המתייחסת והרווח מההשקעות העתידיות הקשורות .אם נמצא שיש
גרעון בפרמיות ,סך הגרעון יופחת מנכס הוצאות הרכישה הנדחות של פוליסות החברה
בגין העסקים הרלוונטים והוא ינוכה כהוצאה מהדוח על ההכנסות ,בתקופה בה נוצר
הגרעון .באם סך הגרעון בפרמיות יעלה על יתרת הוצאות הרכישה הנדחות של הפוליסות,
הגרעון יירשם כהתחייבות ויופחת מההכנסה נטו באותה תקופה.

.3

הפרמיות מורווחות לאורך התקופה )בדרך כלל שנה אחת( של הפוליסה המתייחסת.
פרמיות ביטוח שהורווחו ,נטו ,מהוות חלק מהפרמיות ,נטו ,שהורווחו בגין תקופת הדיווח.
בסוף כל תקופת דיווח ,חלק הפרמיות שעדיין לא הורווחו נכללות בהתחייבויות בגין
פרמיות שטרם הורווחו והן ממומשות כהכנסה על פני תקופת הזמן הנותרת של הפוליסה.

.4

חברות הביטוח המאוחדות בחו"ל גובות דמי ביטוח לעסקאות ביטוח משנה "פרונטינג"
ממבטחים אשר עבורם הם מבצעים שרותי "פרונטינג" .דמי "פרונטינג" נגבים גם
מסוכנויות בלתי קשורות בגין פוליסות שהם חותמים עבור החברה .הכנסות מפעילות
"פרונטינג" מוצגות נטו מההוצאות הקשורות בייצור הכנסות אלה .דמי "פרונטינג" נזקפים
כהכנסה לאורך תקופת הפוליסות המתייחסות.
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ד.

ביטוח משנה
.1

התחייבויות של מבטחי המשנה כלפי חברות הביטוח אינן משחררות את חברות הביטוח
מהתחייבויותיה כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח.
מבטח משנה ,אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה ,עלול לגרום
לחברות הביטוח הפסדים.

.2

בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון ,התחייבויות מבטחי המשנה לתאריך המאזן בגין חלקם
בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקים ,בהתאם להערכת
ההנהלה )ראה  3להלן( מוצגות בנפרד במאזן ,בסעיף סכומים לקבל.

.3

חברות הביטוח מבצעות 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 מתחשבות חברות הביטוח ,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 .במקרים אלו מתחשבת הפניקס ביטוח בעת
עריכת ההפרשות בנכונות מבטחי המשנה להגיע להסכמי "חתך" ).(cut off

ה.

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

ו.

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.

ז.

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.

ח.

שינויים במדיניות החשבונאית
הנחיות המפקח בדבר עתודות לתשלום קצבה
.1
בחוזר שפרסם המפקח על הביטוח בחודש פברואר  ,2007בדבר חישוב עתודות
לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים נקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות
וזאת עקב קצב השיפור בתוחלת החיים המצריך מעקב אחר הלימות העתודות בגין
פוליסות ביטוח המאפשרות קבלת קצבה והשלמתן באופן ראוי.
החוזר מחייב השלמה מיידית של העתודה ,ככל שנדרש ,בגין פוליסות בהן הקצבה
בתשלום או המבוטח הגיע לגיל הפרישה או קבוצת פוליסות שאינה רווחית.
לגבי פוליסות אחרות רשאי המבטח להשלים את העתודות במהלך חיי הפוליסות,
בתנאי שלהערכת האקטואר הממונה קבוצת הפוליסות המסוימת עשויה להיות
רווחית לפי הנחות שמרניות.
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ההשלמה לאורך חיי הפוליסות ניתנת ליישום על פי נוסחה גיאומטרית שנקבעה או לפי
שיטה מואצת יותר לפי בחירת המבטח.
ההנחות שעל פיהן על המבטח לבסס חישוביו מתייחסות ללוחות תמותה ,שיעורי היוון,
גיל פרישה צפוי למבוטחים ,שיעורי פדיון ,ההסתברות למשיכת קצבה ,הבחנה בין כספים
שהופקדו בתקופות שונות )הכפופות לתנאי מיסוי שונים העשויים להשפיע על ההסתברות
למשיכת קצבה( הוצאות בגין תשלומי קצבה וכד'.
לצורך ביסוס ההנחות הנ"ל יידרש המבטח לעריכת מחקרים ומדידות שונות .כשלב מעבר
לדוחות הכספיים לשנת  2006נקבעה שורה של הנחות ענפיות המתייחסות לגורמים
העיקריים המשפיעים על חישוב ההפרשות עליהן ניתן היה להתבסס בתקופות הדיווח עד
וכולל  30בספטמבר .2007
כמו כן ,קובע החוזר כי את השלמת העתודה בגין הפרש חיובי שיחושב נכון ליום 31
בדצמבר  ,2006בין ההפרשה לעתודות לתשלום קצבה המחושבת על פי הוראות החוזר לבין
ההפרשה לעתודות לתשלום קצבה המחושבת לפי השיטה וההנחות עליהן התבסס המבטח
בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת  ,2006ניתן לבצע בפריסה החל מהרבעון הרביעי
של שנת  2006ולא יאוחר מהרבעון הרביעי של שנת  ,2009ובאופן אחיד.
בהתאם להחלטת הנהלת הפניקס ביטוח ובהתאם להערכת האקטואר הממונה בביטוח
חיים של הפניקס ביטוח שנסמכה על החוזר האמור ,נרשמה בשנת  2006הפרשה מלאה
בגין התחייבויות בפוליסות שבגינן כבר משולמות קצבאות והפרשה נוספת בסך כ5-
מיליוני ש"ח בגין התחייבויות בפוליסות שנמצאות בתקופת החיסכון שלהן.
כתוצאה מהאמור לעיל ,קטן הרווח מעסקי ביטוח חיים והרווח לפני מסים על ההכנסה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2006 ,בכ 9-מיליוני ש"ח .הרווח הנקי קטן בסך של כ-
 5.1מיליוני ש"ח.
.2

העמסת הוצאות עקיפות לתביעות תלויות
בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח ,החל מיום  1בינואר  2006נכללות בהפרשות
לתביעות תלויות בביטוח כללי גם עלויות עקיפות ליישוב תביעות המתייחסות לפוליסות
שהונפקו בגין שנת חיתום  2006ואילך והפרשה לעלויות עקיפות ליישוב תביעות בביטוחי
חיים ובריאות .סך כל ההפרשה כאמור הסתכמה בכ 18-מיליון ש"ח .מתוכם  3מיליון ש"ח,
גרמו להקטנת עתודות העודף )צבירה( וסך  15מיליון ש"ח ,גרמו להקטנת הרווח והפסד
לפני מס.

באור - :3

מזומנים ושווי מזומנים
מאוחד
 31בדצמבר
2006
במטבע ישראלי
במטבע חוץ )בעיקר דולר ארה"ב(

החברה
 31בדצמבר
2005

2006
2005
מליוני ש"ח מדווחים

121
760

105
730

22
-

12
-

881

835

22

12
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :4

השקעות לזמן קצר
שיעור
ריבית
שנתית
משוקלל )(1
%
פקדונות בבנק:
בדולר של ארה"ב
בדולר קנדי
בש"ח ללא הצמדה

176
16

215
6
35

-

-

הלוואות לחברות מאוחדות:
ללא הצמדה

-

-

-

76

ניירות ערך סחירים:
אגרות חוב ומלוות קצרי
מועד
קרנות נאמנות
מניות

)(1
באור - :5

החברה
מאוחד
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2005
2006
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

5.1
3.5

531
92

395
17
13

86
-

84
-

815

681

86

160

ליום  31בדצמבר.2006 ,

לקוחות
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
חשבונות פתוחים *(
המחאות לגבייה וחברות אשראי

1,706
790

1,681
823

בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים

2,496
144

2,504
148

2,352

2,356

*( כולל הכנסות לקבל מרוכשי דירות כדלקמן:
הכנסות שהוכרו מהקמת בניינים למכירה
בניכוי  -תקבולים מרוכשי דירות
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77
73

110
107

4

3

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :6

חייבים ויתרות חובה
מאוחד
 31בדצמבר
2006
הוצאות מראש ומקדמות לספקים
חלויות שוטפות של הלוואות ויתרות
לזמן ארוך
מסים נדחים )(1
צדדים קשורים
מוסדות
דיבידנד ורווחים לחלוקה לקבל
עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז,
נטו
מכשירים פיננסיים נגזרים
פקדונות )(2
הלוואה לבעל מניות בחברה מאוחדת )(3
חייבים אחרים

)(1
)(2
)(3
באור - :7

החברה
 31בדצמבר
2005

2006
2005
מליוני ש"ח מדווחים

129

80

-

-

47
21
4
86
18

84
33
7
40
70

166
-

276
27

29
67
86
70

24
30
103
75

3

-

557

546

169

303

ראה באור 33ה'.
ליום  31בדצמבר 2006 ,כולל פקדונות בסך של  44מליוני ש"ח המוחזקים בנאמנות להבטחת
התחייבויות חברות מאוחדות בקשר עם השכרת נכסים באנגליה ובקנדה.
ההלוואה צמודה ללירה שטרלינג .ההלוואה נפרעה בחודש ינואר .2007

מלאי
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
מוצרי דלק בתחנות ובמתקנים
מלאי מוצרי צריכה בתחנות
נפט ותזקיקים בבית זיקוק
כלי רכב וחלקי חילוף
אחרים

*(

סווג מחדש ,ראה באור 12א') (6להלן.
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315
121
254
609
68

(* 250
102
309
741
61

1,367

1,463

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :8

בניינים וקרקעות למכירה
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
הרכב:
קרקעות ,שטחי מסחר ומשרדים למכירה
בניינים למכירה *(

6
104

5
36

110

41

*( מלאי בניינים למכירה ,נטו

באור - :9

עלות הבניינים למכירה
בניכוי  -עלויות שנזקפו לדוח רווח והפסד

437
313

302
250

בניכוי  -מקדמות מרוכשים

124
20

52
16

104

36

סכום חוזי המכירה שנקשרו במשך השנה

239

127

החלק מהסכום המצטבר של חוזי המכירה אשר טרם הוכר כהכנסה
עד לתום שנת הדיווח

176

63

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
מניות
מאוחד
חברות ושותפויות
כלולות )(1
חברות אחרות

החברה
חברות מאוחדות )(1

)(1

2006
הלוואות
ושטרי הון

מניות
סה"כ
מליוני ש"ח מדווחים

2005
הלוואות
ושטרי הון

סה"כ

1,658
790

367
-

2,025
790

1,908
416

262
-

2,170
416

2,448

367

2,815

2,324

262

2,586

3,566

2,778

6,344

2,106

1,246

3,352

ראה ב' להלן.

- 45 -
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ב.

הרכב השקעות בחברות מוחזקות:
החברה
מאוחד
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2005
2006
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
עלות ההשקעה
רווחים שנצברו ממועד
הרכישה )בניכוי דיבידנדים( ,נטו
קרנות הון ,נטו

824

1,700

874

874

834
-

229
)(21

2,732
)(40

1,206
26

הלוואות ושטרי הון )ראה ח' להלן(

1,658
567

1,908
340

3,566
2,778

2,106
1,246

בניכוי  -הלוואות שנתקבלו חברות
כלולות *(

200

78

-

-

2,025

2,170

6,344

3,352

*(

ג.

כתוצאה מביצוע הליך של מימון מחדש ) (Refinanceבחברות כלולות של דלק נדל"ן נוצרו
עודפי מזומנים בחברות הכלולות אשר הועמדו כהלוואות לחברות מקבוצת דלק נדל"ן.
מועדי הפרעון של הלוואות אלו טרם נקבעו.

יתרת ההפרש המקורי שטרם הופחתה:
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

ד.

בגין חברות ושותפויות כלולות:
עודף עלות ההשקעות על השווי הנאות לתאריך הרכישה
בניכוי  -הפחתה שנצברה

513
225

850
42

יתרה להפחתה

288

808

כבסיס לחישוב השווי המאזני משמשים הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של החברות
המוחזקות שנערכו לתאריך המאזן של הקבוצה ,למעט חברה כלולה אחת שדוחותיה הכספיים
האחרונים נערכו ליום  30בספטמבר.2006 ,
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ה.

התנועה בהשקעות בשנת :2006
מאוחד
חברות
ושותפויות
כלולות
יתרה לתחילת השנה

חברות
מאוחדות

סה"כ
אחרות
מליוני ש"ח מדווחים

2,170

416

2,586

3,352

תנועות במשך השנה:
השקעות במניות
הלוואות ושטרי הון ,נטו
רווח מהנפקה לצד ג'
איחוד לראשונה של חברה
כלולה
חלק הקבוצה ברווחים ,נטו *(
דיבידנדים ורווחים לחלוקה
הפרשים מתרגום דוחות
כספיים
שינויים בקרנות הון אחרות
מימוש השקעות במניות
מעבר מהשקעה בכלולה
להשקעה בעלות
הפחתת ערך השקעות

248
41
10

386
-

634
41
10

1,532
221

)(1,023
658
)(46

)( 3

)(1,023
658
)(49

1,351
)(46

15
2
)(48

-

15
2
)(48

)(70
4
-

)(2
-

)(9

)( 2
)( 9

-

יתרה לסוף השנה

2,025

790

2,815

6,344

*(
ו.

החברה

במאוחד  -אינו כולל סכום של כ 67-מליוני ש"ח הנכללים בשינוי במסים נדחים )ראה באור
33ה').((2

דיבידנדים מחברות ושותפויות מוחזקות:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
מאוחד
46

חברות ושותפויות כלולות

165

החברה
46

חברות מאוחדות
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ז.

השקעות במניות הרשומות למסחר בבורסה:
 25במרס
 31בדצמבר 2005
2007
 31בדצמבר 2006
שווי
יתרה
שווי
שווי
יתרה
שוק
במאזן
שוק
שוק
במאזן
מליוני ש"ח מדווחים
חברות מאוחדות *(
חברה ושותפות כלולות **(
אחרות
*(

4,648
636
603

10,977
990
924

11,958
1,017
1,007

912
1,331
233

4,508
1,636
352

הרכב ההשקעה במניות חברות מאוחדות הרשומות למסחר בבורסה הינו כדלקמן:
 25במרס
2007
 31בדצמבר 2006
שווי
שווי
יתרה
שוק
שוק
במאזן
מליוני ש"ח מדווחים
Delek U.S. Holdings Inc.
הפניקס אחזקות בע"מ
דלק נדל"ן בע"מ
דלק מערכות אנרגיה בע"מ
דלק מערכות רכב בע"מ
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת

**(

1,246
1,919
985
21
266
164
47

2,721
2,583
2,447
1,500
1,469
180
77

3,098
2,301
3,130
1,564
1,606
181
78

4,648

10,977

11,958

הרכב ההשקעה במניות חברה ושותפויות כלולות הרשומות למסחר בבורסה הינו כדלקמן:
 25במרס
2007
 31בדצמבר 2006
שווי
שווי
יתרה
שוק
שוק
במאזן
מליוני ש"ח מדווחים
אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת
הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ
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331
305

568
422

553
464

636

990

1,017

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ח.

תנאי ההצמדה ושיעורי הריבית של הלוואות:
שיעור
ריבית
שנתית
משוקלל
)(1
%
בהצמדה למדד המחירים
לצרכן )(2
בדולר של ארה"ב
בדולר של ארה"ב
בדולר קנדי
בלירה שטרלינג
בקרונות שבדיות
ללא הצמדה )(2
באירו
שטרי הון ללא הצמדה
וריבית
שטרי הון צמודים
בפרנק שוויצרי

)(1
)(2
)(3
ט.

החברה
מאוחד
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2005
2006
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

2.8
4.7
9.0

67
20
112
14
146
3
2
156

63
11
80
31
13
93

2,533
245
-

1,162
84
-

-

19
28

11
38

-

-

567

340

2,778

1,246

7.5

ליום  31בדצמבר.2006 ,
בחברה  -שיעור ריבית שנתית משוקלל של כ.5.1%-
טרם נקבע מועד לפרעון מרבית ההלוואות.

חלק הקבוצה בסעיפי הדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת המאוחדות באיחוד יחסי:
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
136
162
111
129

נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך

147
157
109
140

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
הכנסות
עלויות והוצאות

165
139

164
149

215
209

רווח נקי

26

15

6
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
י.

שינויים עיקריים בחברות המוחזקות
א.

פעילות בתחום הנדל"ן
.1

במהלך שנת  2005הנפיקה דלק נדל"ן בע"מ )להלן  -דלק נדל"ן( לציבור מניות ,אגרות
חוב להמרה ואגרות חוב .כתוצאה מההנפקות ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה
בדלק נדל"ן לכ .80%-הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקות האמורות הסתכם
לסך של כ 111-מליוני ש"ח .הרווח האמור נכלל במסגרת סעיף "רווח ממימוש
השקעות בחברות מוחזקות ואחרות" בשנת .2005

.2

ביום  26בינואר 2006 ,הקצתה דלק נדל"ן לתרשיש  -החזקות והשקעות הפועלים
בע"מ )להלן  -תרשיש( )חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ( 12,461,673
מניות רגילות של דלק נדל"ן המהוות  11%מהונה של דלק נדל"ן בתמורה לסך של כ-
 260מליוני 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.
במהלך שנת  2006רכשה דלק נדל"ן מניות נוספות של מבני תעשיה מצדדים
שלישיים תמורת  19מליוני ש"ח כך שיעור החזקותיה ליום  31בדצמבר 2006 ,הינו כ-
) 14.14%כ 13%-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.
לאחר תאריך המאזן רכשה דלק נדל"ן מניות נוספות של מבני תעשיה בתמורה לסך
של כ 40-מליוני ש"ח ,כך שלמועד אישור הדוחות הכספיים שיעור ההחזקה של דלק
נדל"ן הינו כ.14.8%-
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.

.3

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 ואחרות".
במהלך חודש דצמבר  ,2006הקצתה דלק נדל"ן למגדל חברה לביטוח בע"מ ולהמגן
חברה לביטוח בע"מ )להלן  -הניצעים(  3,578,240מניות רגילות) ,המהוות כ3.16%-
מהונה המונפק והנפרע( ,בתמורה כוללת של כ 130 -מליוני ש"ח.
בנוסף ,הקצתה דלק נדל"ן לניצעים ,ללא תמורה 2,000,000 ,כתבי אופציה .כל כתב
אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של דלק נדל"ן עד ליום  4בדצמבר,2008 ,
בתמורה לתשלום מחיר מימוש של  47.5ש"ח .מחיר המימוש צמוד למדד המחירים
לצרכן וכפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנדים על ידי דלק נדל"ן.
הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההקצאה הנ"ל הסתכם בכ 62-מליוני ש"ח והוא
נכלל במסגרת סעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות".
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.4

בחודש דצמבר  2006הקצתה דלק נדל"ן לצד שלישי מניות המהוות לאחר הקצאתן כ-
 1.92%מההון המונפק והנפרע שלה בתמורה לסך של כ 86-מליוני ש"ח .במסגרת הסכם
ההקצאה נקבע כי סך של כ 10-מליון ש"ח יתקבלו במזומן וסך של כ 75-מליוני ש"ח
יועמד כהלוואה מחברה בת של דלק נלד"ן  -דלק גלובל .ההלוואה תהיה צמודה ללירה
שטרלינג ותפרע בסכום אחד ביום  15בינואר .2007 ,בד בבד עם הקצאת המניות
התקשרה דלק גלובל עם חברה זרה בשליטתו של הצד השלישי )להלן  -בלנהיים(
לרכישת אחזקות ב 15-חברות זרות שונות המחזיקות בנכסי נדל"ן ואשר בהן יש לדלק
גלובל ולבלנהיים אחזקות משותפות )להלן  -הרכישה( .שווי האחזקות הנמכרות הוערך
בסך של כ 91-מליוני ליש"ט .ביצועה של הרכישה מותנה בביצוע הנפקה של דלק גלובל
בבורסה בלונדון לא יאוחר מיום  30בספטמבר  .2007סוכם כי התמורה תשולם בדרך של
הקצאה פרטית של  4.9%ממניות דלק גלובל לפי המחיר לפיו תונפק והיתרה במזומן.
כמו כן ,העניקה דלק גלובל לבלנהיים אופציית ) PUTלהלן  -האופציה( בתוקף עד 15
בינואר  2007לפיה תוכל בלנהיים לחייב את דלק גלובל לרכוש מבלנהיים חלק מהמניות
בחברות הזרות האמורות לעיל ,בתמורה לסך של בכ 10-מליון ליש"ט )כ 91-מליוני ש"ח(.
האופציות אינן מותנות בהנפקת דלק גלובל .בחודש ינואר  2007מימשה בלנהיים את
האופציה ובעקבות כך רכשה דלק גלובל אחזקות בחלק מהחברות הזרות .מכיוון
שעסקת הקצאת המניות לא הושלמה בשנת  ,2006הרווח בסך של כ 40-מליוני ש"ח
כתוצאה מההקצאה האמורה נדחה .הקבוצה בוחנת את הטיפול החשבונאי לאור
השלמת העסקה בשנת .2007
כמו כן ,בחודש מרס  ,2007דלק גלובל העניקה לבלנהיים אופציה אשר תיכנס לתוקף
אם וכאשר מניות דלק גלובל יונפקו בבורסה ,לחייב את דלק גלובל לרכוש את כל
החזקותיה של בלנהיים בחברות כלולות מסוימות) ,כולל חלק מהחברות הכלולות
שנכללות במזכר ההבנות כאמור לעיל( .האופציה הינה בתוקף עד ליום  1באוקטובר,
 2007ומחיר המימוש יתבסס על השווי הנכסי )שווי נכסי הנדל"ן בניכוי שווי
התחייבויות מסויימות( של החברות הכלולות במועד מימוש האופציה.
בנוסף לאמור לעיל ,הוענקה לבלנהיים האופציה לדרוש מחברה מאוחדת של דלק
נדל"ן )לאחר  90ימים ממועד הנפקת מניותיה של דלק גלובל( לרכוש את כל
אחזקותיה של בלנהיים ) (4.9%בדלק גלובל במחיר השוק של מניותיה של דלק
גלובל במועד הדרישה.
בכוונת דלק גלובל להנפיק את מניותיה בבורסה בלונדון בתום חודש מרס .2007
אם ובמידה ותושלם ההנפקה שיעור החזקת דלק נדל"ן בדלק גלובל צפוי לקטון
ל.70%-75% -

.5

כתוצאה מהקצאת המניות האמורות ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל"ן לכ-
 .67.9%במידה שימומשו ויומרו כל כתבי האופציה )לרבות אופציות שהוקצו לעובדים
כאמור בסעיף  6להלן( ואגרות החוב שהנפיקה דלק נדל"ן יקטן שיעור אחזקתה של
הקבוצה בדלק נדל"ן לכ.62%-

.6

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  102לפקודת 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.
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.7

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 בבעלותו המלאה 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 .2004 ,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  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.
על-פי נוסחת החישוב בלק אנד שולס ,הערך הכלכלי הכולל של האופציות לקבלת
מענקים שהוענקו לנאור על-פי התוכנית כאמור ,במועד אישור האסיפה הכללית
הינו כ 19.9-מליוני ש"ח .במהלך שנת  2006שולם סך של כ 5-מליון ש"ח לנאור בגין
המנה הראשונה של המענק הנ"ל .השווי ההוגן של יתרת האופציות נכון ליום 31
בדצמבר 2006 ,הסתכם לסך של כ 18-מליוני ש"ח.
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,
 2006וזאת 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 כ4.5-
מליוני ש"ח .השווי ההוגן של האופציות נכון ליום  31בדצמבר 2006 ,הסתכם לסך
של כ 4.6-מליוני ש"ח.

.8

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 ניתן להצגה על-פי שווי הוגן .בתקופת הדוח ביצעו החברות הכלולות
בחינת שווי הוגן הנדל"ן שבבעלותן וכתוצאה מכך כללה דלק נדל"ן את חלקה ברווח
מעליית ערך הנדל"ן המניב בחברות הכלולות בשנת  2006בסך של כ 425-מליוני ש"ח
)לאחר השפעת המס( )בשנים  2005ו 2004-כ 77-מליוני ש"ח וכ 76-מליוני ש"ח,
בהתאמה( .השווי ההוגן של הנדל"ן המניב נקבע על-פי הערכת מומחים חיצוניים.

.9

ליום  31בדצמבר 2006 ,מחזיקה דלק נדל"ן ב 17.3%-מהון המניות של החברות חוף
הכרמל נופש ותיירות  89בע"מ )להלן  -חוף הכרמל( ,אשר עוסקת בהקמה ותפעול
של בית מלון ומלון דירות.
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ליום  31בדצמבר 2006 ,לחוף הכרמל גרעון בהון בסך של כ 172-מליוני ש"ח וגרעון
בהון החוזר בסך של כ 399-מליוני ש"ח .בניית מלונות הדירות אלמוג ופנינה )אשר
מהווים את נכסיה העיקריים של חוף הכרמל( ממומנת בעיקר על ידי תאגיד בנקאי
במסגרת הסכמי ליווי פיננסי אשר יתרת האשראי במסגרת הסכמים אלו מסתכמת
לתאריך המאזן בכ 373-מליוני ש"ח ,וכן בהעמדת אשראי לזמן ארוך ולזמן קצר
מבעלי עניין ,שיתרתו לתאריך המאזן מסתכמת לסך של כ 36-מליוני ש"ח )חלק דלק
נדל"ן כ 10-מליוני ש"ח(.
רואי החשבון של חוף הכרמל מפנים בחוות דעתם לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר 2006 ,את תשומת הלב לפיה המשך פעילותה העסקית של חוף הכרמל
מותנה בהמשך העמדת אשראי ממקורות חיצוניים ובעיקר על ידי תאגידים
בנקאיים .להערכת הנהלת חוף הכרמל ,המתבססת ,בין היתר ,על הסכמי הליווי
הפיננסי עם התאגיד הבנקאי האמור ועל ערבות מתמדת שהעמידו בעלי המניות
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').(3
.10

במהלך שנת  2006רכשה 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 2.7-מיליארד ש"ח .רכישות הנכסים מומנו ברובן באמצעות הלוואות Non-
 Recourseמתאגידים בנקאיים ובאמצעות הלוואות בעלים )חלק דלק נדל"ן כ201-
מליוני ש"ח(.

.11

במהלך שנת  ,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 .בנוסף השלימה חברה בת זרה רכישה של 80%
ממניות של חברה זרה המחזיקה בנכסים מניבים בברלין המושכרים לתקופות ארוכות.
הנכסים נרכשו תמורת סך של כ 117-מליוני אירו )כ 631-מליוני ש"ח( .רכישת
הנכסים מומנו בעיקרם באמצעות הלוואת  Non-Recourseמתאגידים בנקאיים.
הדוחות הכספיים של החברות הזרות האמורות אוחדו לראשונה בדוחות הכספיים
של הקבוצה בשנת  .2006להלן נתונים תמציתיים מתוך הדוחות הכספיים של חברות
אלה כפי שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים:
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
881
802

סכום הנכסים
סכום ההתחייבויות
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הכנסות
רווח נקי

לתקופה מיום
הרכישה עד
ליום
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
10
4

בנוסף ,לאחר תאריך המאזן ,הושלמה רכישה של  90%מהון המניות של חברה זרה
נוספת המחזיקה בבניין משרדים נוסף בגרמניה ,בתמורה לסך של כ 26-מליון אירו
)כ 147-מליוני ש"ח(.
.12

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

.13

דלק נדל"ן מנהלת משא ומתן מתקדם עם חברת אזורים במטרה למזג/למכור את
חברת דנקנר השקעות בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של דלק נדל"ן( לחברת
אזורים .הנכסים המניבים בישראל ,פעילות הבנייה במרכז אירופה ופרויקט הקמת
מסוף המטענים השני בנתב"ג לא ימוזגו ויועברו לבעלות דלק נדל"ן .על בסיס משא
ומתן שווי דנקנר השקעות בצרוף פרויקטים נוספים שיועברו לאזורים ,הינו בסך של
כ 95-מליון דולר .דלק נדל"ן תקבל בתמורה להחזקותיה בדנקנר ולפרויקטים
שיועברו ממנה ,כאמור ,מניות באזורים וסכום במזומן.
העסקה אושרה במועצת המנהלים של דנקנר השקעות ושל אזורים .דלק נדל"ן
התחייבה לא לעסוק בבנייה למגורים בישראל לאחר השלמת העסקה.

.14

חברות בנות זרות של חברה מאוחדת של דלק נדל"ן ,מתכוונות לרכוש יחד עם
אחרים )חלק החברות הבנות  (17% -זכויות בחברה זרה אשר נכנסה להסכם עם
 (RBS) Royal Bank of Scotlandלרכישת מלוא החזקות  RBSבהון המניות של
חברות אשר בבעלותן  47מלונות ברחבי אנגליה )להלן  -מלונות מריוט( .המלונות
מנוהלים על ידי רשת מריוט בהסכם ל 30-שנים עם אופציה למריוט להארכה ב10-
שנים נוספות.
עלות המלונות הינה כ 1.07-מליארד ליש"ט )כ 8.8-מליארד ש"ח( .ההון העצמי שידרש
לביצוע העסקה הינו כ 0.2-מיליארד ליש"ט )כ 1.7-מיליארד ש"ח( .לצורך מימון העיסקה
אושרה למשקיעים על ידי  RBSקבלת הלוואה בסך של כ 0.86-מיליארד ליש"ט )כ7.1-
מיליארד ש"ח( לתקופה של כ 7-שנים בריבית קבועה .ליום  31בדצמבר 2006 ,שולם סך
של כ 78-מליוני ש"ח כמקדמה על חשבון ההשקעה הנ"ל.
השלמת העסקה צפויה בחודשים הקרובים.

.15

ביום  1במרס 2007 ,התקשרה חברת בת זרה של חברה מאוחדת לרכישת כל הון
מניותיה של חברה אנגלית המחזיקה ב 29-תחנות שירות לצידי כבישים מהירים
באנגליה ) (Motorway Service Areaתחת המותג " ,"RoadChefהכוללות תחנות דלק
המופעלות על ידי החברה הנרכשת 15 ,מלונות ,מסעדות וחנויות.
השלמת העיסקה מותנית בהתקיימם של תנאים אשר על המוכרים לקיים עד למועד
ההשלמה .המחיר שישולם עבור המניות )כולל עלויות נלוות( נאמד בכ 177-מליון
ליש"ט.
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במועד החתימה על ההסכם הנ"ל התקשרה דלק נדל"ן בהסכם עם חברת דלק פטרוליום
בע"מ )חברה בבעלות מלאה של הקבוצה( לפיו בכפוף לקבלת הסכמות של צדדים
שלישיים ,דלק פטרוליום תרכוש מהמוכרים במועד ההשלמה  25%מהמניות.
.16

ב.

ביום  18במרס ,2007 ,הצטרפה חברה מאוחדת של דלק נדל"ן לשותפות עם צדדים
נוספים בקרן השקעות למיזמי מלונאות באירופה )להלן  -הקרן( .בכוונת הקרן לרכוש
מלונות בערים שונות באירופה .המלונות ינוהלו על ידי רשת מלונות פתאל אירופה.
סך ההון העצמי שיושקע על ידי השותפים בקרן הינו  100מליון אירו .יתרת המימון
לרכישת המלונות תהא בהלוואות בנקאיות מסוג  .Non-Recourseאורך חיי הקרן יהיה
בין  7ל 10-שנים .חלקה של החברה המאוחדת של דלק נדל"ן בשותפות בקרן יהיה
בשיעור של כ 21%-והשקעתה בה צפויה להסתכם לסך של כ 21.33-מליון אירו.

פעילויות בתחום הדלקים ובית זיקוק בארה"ב
.1

בחודש מאי  2006השלימה חברה מאוחדת בארה"ב ) Delek US Holdings Inc.להלן -
 (Delek USהנפקה ראשונה לציבור ,בבורסה של ניו יורק ,במסגרתה הנפיקה Delek US
סך של  11,500,000מניות במחיר של  16דולר למניה.
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".
בעקבות ההנפקה לציבור של  Delek USנכנסו לתוקף אופציות שהוענקו בעבר
למנכ"ל של  Delek USהניתנות למימוש לכ 3.9%-מהון המניות המונפק והנפרע של
) Delek USלאחר ההנפקה( .במהלך חודש דצמבר  2006מימש מנכ"ל  Delek USחלק
מהאופציות שניתנו לו בתמורה ל 507.5-אלפי דולר ) 2,119אלפי ש"ח( .כתוצאה
ממימוש האופציות ,ירד שיעור ההחזקה של קבוצת דלק ב Delek US-לכ.77%-
הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה ממימוש האופציות מסתכם בסכומים לא מהותיים.
בנוסף העניקה דלק  USלעובדים ודירקטורים ב Delek US-מניות וכתבי אופציה
הניתנים למימוש לכ 3%-מהונה של  Delek USכמפורט להלן:
א(

 1,652,952כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 1,652,952-מניות רגילות של
 .Delek USמתוך כתבי אופציה אלה כ 75%-כתבי אופציה ניתנים למימוש
במחיר מימוש של  16-18דולר לכל כתב אופציה ותקופת זכאותם מתפרסת
על פני  3-5שנים .יתרת כתבי האופציה ניתנים למימוש במחיר מימוש של 21-
 25דולר לכל כתב אופציה בתום  4שנים מיום הענקתם .אורך החיים של
כתבי האופציה הנ"ל הינו  10שנים.
מתוך כתבי אופציה אלה  28,000כתבי אופציה הוקצו למנכ"ל הקבוצה ,המכהן
גם כדירקטור ב Delek US -תמורת מחיר המימוש של  17.64דולר לכל כתב
אופציה .הזכאות למימוש האופציות תתגבש במשך  4שנים ממועד הנפקתן
)חודש דצמבר .(2006
כמו כן ,לאחר תאריך המאזן ,בחודש ינואר  ,2007הקצתה  Delek USליו"ר
הדירקטוריון של הקבוצה ,המכהן גם כדירקטור ב 28,000 Delek US -כתבי
אופציה הניתנות למימוש ל 28,000 -מניות רגילות של  .Delek USמחיר
המימוש הינו  16דולר לכל כתב אופציה .הזכאות למימוש כתבי האופציה
תתגבש במשך  4שנים ממועד הנפקתן.
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ב(

 71,500מניות חסומות שהוקצו לדירקטורים ושוויין הוערך ליום ההקצאה ב15.15-
דולר עבור כל מניה .תקופת הזכאות למניות החסומות מתפרסת על פני  4שנים
החל מיום ההנפקה לציבור של .Delek US

הערך הכלכלי של המניות וכתבי האופציה שהוענקו במסגרת ההנפקה כאמור מסתכם ב9-
מליוני דולר ונזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופת הזכאות.
במידה וימומשו כל האופציות שהונפקו על ידי  Delek USכאמור לעיל ,צפוי לרדת שיעור
ההחזקה של הקבוצה ב Delek US-לכ.72%-
.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:
מליוני ש"ח
מדווחים
180
19
42
)(11
230

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

ג.

.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.
ההקצאה של עלות הרכישה לנכסים ולהתחייבויות של הפעילות הנרכשת הינה כדלקמן:
מליוני ש"ח
מדווחים
154
רכוש קבוע
3
מלאי
54
הסכם לרכישת דלקים לזמן ארוך
46
מוניטין
)(9
התחייבויות לזמן ארוך
248

.4

לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  ,2007חתמה חברה בת בבעלות מלאה של ,Delek US
על הסכם לרכישת  107תחנות תדלוק עם חנויות נוחות בתמורה לסך של כ 65 -מליוני
דולר )לא כולל מלאים( .חנויות הנוחות והתדלוק ממוקמות באזור מזרח טנסי וג'ורג'יה
ופועלות תחת המותג " ."Favorite Marketsהשלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים.

פעילות בתחום הדלקים בישראל
בחודש יולי  ,2005במסגרת אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל של דלק חברת הדלק הישראלית
בע"מ )להלן  -דלק ישראל( ,אישר דירקטוריון דלק ישראל ,בין היתר ,כי למנכ"ל דלק ישראל
יוענקו ללא תמורה כתבי אופציה שיהיו ניתנים למימוש למניות ,המהוות  5%מהון המניות
המונפק והנפרע של דלק ישראל .זכאות מנכ"ל דלק ישראל למימוש כתבי האופציה תיפרס במשך
 5שנים ממועד תחילת העסקתו בתנאים ובמחיר מימוש כפי שייקבעו בהסכם מפורט שייחתם בין
הצדדים .למועד אישור הדוחות הכספיים טרם גובשו תנאי האופציה.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
ד.

פעילות בתחום כלי רכב וחלפים
.1

בחודש ינואר  2006הקצתה דלק מערכות רכב בע"מ )להלן  -דמ"ר( למנכ"ל דמ"ר 9,000,000
מניות 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,
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 ואחרות" .יתרת הרווח מוכרת ומותאמת על פני תקופת החסימה ,בהתחשב,
בין היתר ,ברווחים השוטפים של דמ"ר ,שחרור המניות החסומות ואי מימוש ערבות דלק
השקעות על ידי התאגיד הבנקאי.

.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  10באפריל.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%-

ה.

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(.
ביום  31בדצמבר 2006 ,הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים )להלן  -עסקת המיזוג( ,אשר
במסגרתה רכשה מת"ב מיתר הצדדים לעסקה את מלוא פעילותיהם בתחומים האמורים.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
במסגרת הרכישה הקצתה מת"ב מניות לבעלי המניות והזכויות בחברות הכבלים שפעילותן
ונכסיהן הועברו למת"ב .בנוסף ,כפועל יוצא של השלמת עסקת המיזוג ,נכנסו לתוקפן החלטות
אותן אישרה האסיפה הכללית של מת"ב ,לפיהן שונה שמה של מת"ב ל" -הוט  -מערכות תקשורת
בכבלים בע"מ" )להלן  -הוט( ,תוקן תקנון מת"ב באופן המשקף את שינוי השם וכן את המבנה
החדש של הדירקטוריון .לאחר ההקצאה מחזיקה דלק השקעות בכ 16%-ממניות הוט וההשקעה
בה מוצגת בשיטת השווי המאזני .ההקצאה האמורה לא הניבה רווח או הפסד לחברה.
בנוסף ,במסגרת השלמת עסקת המיזוג נכנס לתוקף הסכם זכות סירוב ראשונה בין ארבעת הבנקים
הגדולים ובעלי המניות העיקריים בהוט הממוזגת בקשר למכירת מניות שיחזיק כל אחד מהצדדים
להסכם זכות הסירוב ,סמוך לאחר השלמת עסקת המיזוג ,ואשר תהיה בתוקף במשך  5שנים ממועד
השלמת עסקת המיזוג.
ו.

פעילות בתחום הביוכימיה
.1

במהלך שנת  2005השלימה חברה מאוחדת ,גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ )להלן  -גדות(,
הנפקה לציבור של מניות ואגרות חוב הניתנות להמרה במניות גדות )סדרה א'( בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב.
כתוצאה מההנפקה כאמור ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בגדות לכ) 64%-בהנחת דילול
מלא של מימוש אגרות החוב וכתבי האופציה שהוענקו לעובדי גדות צפוי שיעור ההחזקה
לרדת לכ .(55%-הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקה הנ"ל הסתכם בסך של כ10-
מליוני ש"ח ,ונכלל במסגרת סעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות".

.2

גדות עוסקת בעיקר בייצור פרוקטוזה המשמש כחומר גלם בייצור תחליף סוכר כ"ממתיק
פרמיום" וכן בייצור חומצת לימון ומלחי חומצת לימון )מוצרי המשך לחומצת לימון(,
המשמשים לתעשיות המזון ,לתרופות ולדטרגנטים .במהלך השנים  2004-2005התנהלו
דיונים ופורסמו המלצות ולאחר תאריך המאזן התקבלו החלטות באשר לשינויים במשטר
הסוכר ,לפיהן ביום  1ביולי 2006 ,יכנס לתוקף משטר סוכר במתכונת חדשה אשר אמור
להביא בסופו של דבר להפחתה בכמויות הייצור של הסוכר באירופה ולירידת מחיר הסוכר
באירופה באופן משמעותי .במסגרת זו נקבע ,בין היתר ,כי מחיר הסוכר יפחת בכ36%-
במהלך השנים  2008-2009וכן הוחלט על צמצום חד של מכסות היצוא של סוכר מאירופה
הזכאיות לסובסידיה עד כדי ביטולן המלא בשנת  ,2010על הפחתה במכסות ייצור הסוכר
באירופה ועוד .משטר הסוכר במבנהו החדש יהיה בתוקף עד שנת הייצור .2014/2015
השינויים האמורים עשויים להשפיע מהותית על מחירי הסוכר באירופה וכתוצאה מכך
על מחירי הפרוקטוזה ולפיכך ,לשינויים האמורים עלולה להיות השפעה מהותית לרעה
על עסקי גדות.

.3

בחודשים ספטמבר ודצמבר  2006חתמה גדות על מסגרת הסכמים עם חברת Tate & Lyle
) Investments Limitedלהלן  (T&L -להקמת מיזם משותף לבניית מפעל לזיקוק סוכר
גולמי) .להלן  -ההסכם( .המיזם המשותף יבוצע באמצעות חברת טייט אנד לייל גדות ייצור
בע"מ )להלן  -טלגם( שתוחזק על ידי גדות ) (35%ו .(65%) T&L-עלות הקמת המפעל
מוערכת בכ 18-מליון דולר ארה"ב .הקמת המפעל תמומן באמצעות הלוואות מבעלי
המניות בטלגם והלוואות בנקאיות .חלק גדות בהלוואות הבעלים הינו כ 2,328-אלפי דולר
)כ 9.8-מליוני ש"ח( .כמו כן תעמיד גדות לטלגם ערבות לצורך קבלת מימון בנקאי .ליום 31
בדצמבר 2006 ,טרם ניתנה הערבות כאמור.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
.4

לאחר תאריך המאזן ,ביום  23במרס ,2007 ,נחתם הסכם בין גדות לבין שותף סיני להקמת
מיזם משותף בסין לבנייה והפעלה של מפעל ליצור חומצת לימון ומלחי חומצת לימון.
המיזם המשותף יבוצע באמצעות חברה שתאוגד בסין ותהא בבעלות החברה )(51%
והשותף הסיני ).(49%
ההשקעה הכוללת הצפויה בהקמת המפעל והרצתו הינה כ 30-מליון דולר ארה"ב ,כאשר עד
 12מליון דולר ארה"ב ימומנו על ידי הון עצמי שיעמידו הצדדים )חלקה של גדות הינו כ6-
מליון דולר( והיתרה באמצעות מימון בנקאי.
ההסכם האמור לעיל כפוף לאישור הרשויות בסין .במקרה בו לא יתקבל אישור כאמור תוך
 3חודשים מיום  16במרס 2007 ,או שהרשויות בסין ידרשו לתקן את ההסכם באופן שאינו
מקובל על אחד או יותר מהצדדים ,אזי כל צד רשאי לסיים את ההסכם וההסכם יהא בטל
מעיקרו.

ז.

פעילות בתחומי 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 החזיקה
דלק השקעות בכ 14.4%-מהון המניות המונפק והנפרע של מנורה.
לאחר תאריך המאזן ,בחודשים ינואר ופברואר  2007ולאור דרישת הממונה על ההגבלים
העסקיים )ראה גם סעיף  2להלן( מכרה דלק השקעות ,כ 12.2%-ממניות מנורה לצד שלישי,
בתמורה כוללת של כ 392-מליוני ש"ח .כתוצאה מהמכירה הנ"ל ,ירד שיעור ההחזקה של
דלק השקעות במנורה לכ .2.2%-הרווח שנבע לדלק השקעות כתוצאה מהמכירות הנ"ל
הסתכם בכ 142-מיליוני ש"ח )לפני השפעת המס( והוא יכלל בתוצאות הפעולות של
הקבוצה ברבעון הראשון של שנת .2007

.2

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 2006
מימשה דלק השקעות את האופציה שהוענקה לה לרכוש כ 8%-נוספים מהון המניות
המונפק והנפרע של הפניקס בתמורה לסך של כ 213-מליוני ש"ח.
כמו כן ביום  17בנובמבר 2006 ,הושלמה העסקה לפיה רכשה חברה בת של דלק השקעות ,דלק
קפיטל בע"מ )להלן  -דלק קפיטל() ,ראה גם סעיף  4להלן( ,כ 28.5%-נוספים מהון המניות
המונפק והנפרע של הפניקס בתמורה לסך של כ 214-מליוני דולר )כ 940-מליוני ש"ח כולל
עלויות עסקה( .כתוצאה מהשלמת העסקה החזיקה הקבוצה בכ 61.5%-מהון המניות
המונפק והנפרע של הפניקס.
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 של מנורה )ראה גם סעיף  1לעיל(.
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 מסוימות על
חילופי השליטה בפניקס ובקבוצה וכן מגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי הפניקס )ראה גם
באור 38ט'(.
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השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני שנוצר בשלושת הרכישות האמורות הסתכם
בכ 962 -מליוני ש"ח.
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

104
360
26

יתרת תיק ביטוח חיים קיים
השקעות בחברה כלולה ובנכסי
נדל"ן ואחרים

23
66

מוניטין

383

תקופת ההפחתה
במקביל לניצול העתודה לסיכונים
יוצאים מן הכלל
 15שנים
במקביל לשחרור הצבירה לדוח
רווח והפסד )כ 3-שנים(
כ 3-7-שנים
במקביל למימוש ההשקעות )כ10-
מליוני ש"ח הופחתו במהלך
הרבעון השני של שנת 2006
בעקבות מימוש השקעות בנדל"ן(

962
דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה אשר נערכו לאור השלמת העסקאות הנ"ל מוצגים
בבאור .39
.3

בחודש דצמבר  ,2006הקצתה הפניקס למשקיעים מוסדיים  20,500,000מניות רגילות בנות
 1ש"ח ע"נ כל אחת ו 6,000,000 -כתבי אופציה בתמורה כוללת בסך של כ 374 -מליוני ש"ח.
כתוצאה מהקצאת המניות ,ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בפניקס לכ 55.5% -מהון
המניות המונפק והנפרע של הפניקס .הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מירידה בשעור החזקה
הסתכם בכ 10-מליוני ש"ח והוא נכלל במסגרת סעיף "רווח ממימוש השקעות בחברות
מוחזקות ואחרות".

.4

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 הביטוח והפיננסים בישראל ומחוץ לה.
בחודש אוגוסט  ,2006התקשרה דלק קפיטל באמצעות חברה בת בבעלות מלאה בארה"ב,
בהסכם 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 היתה חברה
ציבורית שנסחרה בארה"ב )ערב המיזוג( ,העוסקת בתחום הביטוח הכללי.
בחודש דצמבר  ,2006הושלמה עסקת המיזוג.
עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני ברכישה זו הסתכם בכ 110-מליוני דולר ארה"ב
)כ 466-מליוני ש"ח(.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
בהתאם לתקן חשבונאות מספר ) 20מתוקן( עודף עלות הרכישה יוחס לנכסים והתחייבויות
של רפבליק )בניכוי השפעת המס( כדלקמן:

רכוש קבוע
השקעה בחברה כלולה
נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים מוגדר
עתודה למס
נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים בלתי מוגדר
מוניטין

ח.

מליוני ש"ח
מדווחים
)(17
)(42

תקופת ההפחתה
לפי קצב ההפחתה
במקביל למימוש ההשקעה

15
)(23

כ 7-שנים בממוצע

48
485
466

.5

כתוצאה מהשלמת העסקאות לרכישת מניות הפניקס ורפבליק בחודשים נובמבר ודצמבר
 2006כאמור לעיל ,מאוחדים הדוחות הכספיים של חברות אלו בדוחות הקבוצה החל מיום
 31בדצמבר .2006 ,לפרטים בדבר הנכסים וההתחייבויות שנכללו בדוחות הכספיים
כתוצאה מהאיחוד לראשונה ,ראה סעיפים נכסי והתחייבויות עסקי ביטוח בגוף המאזן וכן
בבאור  38להלן .חלק הקבוצה בתוצאות הכספיות של חברות אלו עד מועד האיחוד נכללו
בהתאם לשיטת השווי המאזני.

.6

בחודש דצמבר  2006הוענקו למספר מנהלים בכירים ברפבליק אופציות הניתנות למימוש
במניות רפבליק על פני תקופה של כחמש שנים בתמורה לתוספת מימוש משתנה על פני
תקופת ההבשלה כפי שנקבע בתנאי האופציות .בנוסף אושרה תוכנית להקצאת מניות
חסומות )המהוות כ 1.15% -מהון מניות רפבליק( אשר ישוחררו מחסימתן בשתי מנות על
פני תקופה של ארבע שנים ובתלות במשתנים הקשורים בתוצאות רפבליק .למנהלים
ניתנה האופציה והמניות החסומות למכור את המניות לרפבליק לאחר תקופות החסימה
השונות כפי שנקבע בתנאי האופציות והמניות החסומות וזאת כל עוד רפבליק הינה חברה
פרטית .ליום  31בדצמבר 2006 ,השווי ההוגן של המניות החסומות ושל האופציות מסתכם
בכ 4 -מיליוני דולר אשר יזקפו לדוח רווח והפסד על פני תקופת הזכאות .במידה וימומשו
כל כתבי האופציה וישוחררו כל המניות החסומות אשר הוענקו למנהלי רפבליק צפוי לרדת
שיעור ההחזקה של הקבוצה ברבפליק לכ.97% -

.7

בחודש פברואר  ,2007חתמה דלק קפיטל על הסכם עם ברק קפיטל בע"מ )להלן  -ברק
קפיטל( )להלן  -הסכם האופציה( ,לפיו דלק קפיטל זכאית לרכוש במשך תקופה של שישה
חודשים מניות בברק קפיטל תמורת תשלום בסך של כ 24-מיליוני ש"ח והעמדת הלוואות
בעלים ,בתנאים כמוסכם בהסכם האופציה ,כך שאם וכאשר תושלם ביצוע המכירה
האמורה ,תחזיק דלק קפיטל עד  49.9%מהונה המונפק והנפרע של ברק קפיטל .ברק קפיטל
עוסקת בפעילות פיננסית הכוללת בעיקרה מסחר בניירות ערך.

.8

באשר להשקעות בחברות כלולות בתחום הביטוח ,ראה באור 38א').(5

פעילות בתחומים אחרים
.1

הסכם לאספקת חשמל למתקן ההתפלה באשקלון
ביום  5באוגוסט 2002 ,הקימה דלק השקעות 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 VID Desalination Company
) Ltd.להלן  (VIDוהמדינה( ולאחרים .בסיום תקופת ההתקשרות יועבר מתקן החשמל לידי
המדינה.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :9

השקעות בחברות מוחזקות ואחרות )המשך(
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(.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,הושלמה הקמתה של הצנרת הנ"ל אך טרם התקבל
אישור להפעלתה .בשלב זה צפוי כי אישור כאמור יתקבל במהלך הרבעון השני של שנת ,2007
אולם אין כל ודאות באשר למועד האמור.
בחודש דצמבר  2006חתמה דלק אשקלון על הסכם להולכת גז עם נתיבי הגז בתמורה לדמי
ההולכה כפי שנקבעו בהסכם.
עם סיום שלב ההקמה המכנית של תחנת הכח )חודש אוגוסט  (2005ועד להגעת גז טבעי
לאשקלון באמצעות מערכת ההולכה הארצית ,מתוחזקת תחנת הכח על ידי קבלן ההקמה,
בהתאם לסיכום של דלק אשקלון עימו ,לפי תוכנית שימור מתאימה .עם סיום שלב ההקמה
כאמור חדלה דלק אשקלון מלהוון עלויות אשראי לעלות הקמת הנכס.
בשלב זה מספקת דלק אשקלון חשמל ל VID-באמצעות רשת החשמל הארצית ותחנת
ההשנאה אשר נבנתה באתר.
דלק אשקלון הגיעה להסדר עם חברת החשמל לפיו שילמה חברת החשמל סך של כ 8-מליוני
דולר )כ 38-מליוני ש"ח( כפיצוי בגין אי הגעת גז טבעי לאשקלון .במקביל התחייבה דלק
אשקלון כי עד למועד הגעת הגז לאשקלון היא תרכוש מחברת החשמל את כל החשמל הדרוש
לה וכן כי דלק אשקלון תשחרר את חברת החשמל מכל טענה או תביעה בקשר עם העברת
נקודת הקבלה של הגז מאשקלון לאשדוד.
בעקבות האמור לעיל ,זקפה הקבוצה במהלך שנת  2006סך של כ 32-מליון ש"ח כהכנסות בדוח
רווח והפסד ,וזאת בגובה ההפסד התפעולי שנצבר לדלק אשקלון החל ממועד התחלת אספקת
החשמל ל .VID-יתרת הפיצוי בסך של כ 6-מליוני ש"ח תיזקף לדוח רווח והפסד בשנת ,2007
במקביל להפסד התפעולי שינבע לדלק אשקלון כתוצאה מעיכוב בהגעת הגז הטבעי.
על אף עצם קבלת כל סכומי הפיצויים והתשלומים המיוחדים שפורטו לעיל ,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.
.2

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 כ 100-מליון קוב לשנה.

.3

לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  ,2007רכשה דלק השקעות כ 3.5%-מהון המניות המונפק
והנפרע של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן  -בז"ן( בתמורה לסך של כ 235-מליוני ש"ח.
מניות בז"ן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

ט.

בדבר תביעות כנגד חברות מוחזקות ,ראה באור 25א'.

י.

רשימת החברות והשותפויות המוחזקות העיקריות על ידי הקבוצה מובאת בנספח לדוחות
הכספיים.

יא.

באשר לשעבודים ,ראה באור .26
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :10

מקרקעין להשכרה
א.

ההרכב:
מליוני ש"ח
מדווחים
מאוחד
עלות
יתרה ליום  1בינואר2006 ,
התאמות בגין תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו"ל
תוספות במשך השנה
תוספות בגין חברות שאוחדו לראשונה

2,604
)(98
154
892

יתרה ליום  31בדצמבר2006 ,

3,552

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2006 ,
התאמות בגין תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו"ל
תוספות במשך השנה

269
)(9
45

יתרה ליום  31בדצמבר2006 ,

305

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2006

3,247

הפרשה לירידת ערך ,נטו

17

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2006 ,

3,230

יתרת עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2005 ,

2,316

שיעורי הפחת השנתיים

1%-4%
)בעיקר 1%-
(2%

ב.
ג.

מרבית יתרת המקרקעין הינה מקרקעין בבעלות או בחכירה לדורות.
עלויות אשראי שהוונו

ד.

לגבי שעבודים ,ראה באור .26

מאוחד
 31בדצמבר

2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
12

באור - :11

12

מקרקעין לבניה
היתרה מייצגת עתודות קרקע ופרוייקטים לבנייה למגורים שטרם החלה בנייתם באזורים שונים
בישראל .חלק מהפרוייקטים הינם בשיתוף עם צדדים שלישיים ,בחלקם קיימים הסכמי קומבינציה.
באשר למשא ומתן למכירת פעילות נדל"ן למגורים בישראל ,ראה באור )9י'(א').(13
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :12

הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך
א.

ההרכב:
שיעור
ריבית
שנתית
משוקלל
)(1
%
6.2

נכס פיננסי בלירה קפריסאית )(2

מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
66

76

הלוואות )(3
צמודות למדד המחירים לצרכן )(5
צמודות לדולר של ארה"ב
הלוואה המירה )(7
ללא הצמדה

5.6
3.5
6.3
-

בניכוי  -חלויות שוטפות

הלוואה למנהל הדלק )(6
חובות לקוחות לזמן ארוך
פקדונות מוגבלים )(4
אחרים

4.7

132
9
205
6

168
6
7

352

181

418
47

257
84

371

173

186
66
162
118

(* 216
64
141
51

903

645

*(

סווג מחדש ,ראה סעיף ) (6להלן.

)(1
)(2
)(3

ליום  31בדצמבר.2006 ,
ראה באור 2יח').(6
כולל הלוואות בסך של  76מליוני ש"ח שניתנו לבעלי תחנות דלק וללקוחות אחרים של
דלק ישראל.
בעיקר בקשר עם הנפקת אגרות חוב.
ליום  31בדצמבר 2006 ,כולל סך של כ 13-מליוני ש"ח לבעלי עניין ,ראה גם באור 36ו' ו-ז'.

)(4
)(5
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :12

הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך )המשך(
)(6

היתרה הינה בגין מלאי דלקים אותו רכשה דלק ישראל עבור מנהל הדלק .הנהלת 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.
החוב צמוד לשער החליפין של הדולר ונושא ריבית בשיעור ליבור  .0.75% +טרם נקבע
מועד פרעון החוב.

)(7

בחודש אוקטובר  ,2006נחתם הסכם בין דלק נדל"ן לחברת ויתניה בע"מ )להלן  -ויתניה(
ובעלי מניותיה ,לפיו דלק נדל"ן העמידה לויתניה הלוואה בסך של כ 48-מליוני דולר )כ205-
מליוני ש"ח( הניתנת להמרה ב 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.
ההלוואה נושאת 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.
במסגרת ההסכם התחייבו הצדדים כי פרויקטים מסויימים של ייזום נדל"ן מניב יוצעו
ראשית לויתניה.

ב.

מועדי הפרעון:

מאוחד
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
47
41
35
34
25
220
16

שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך
טרם נקבע

418
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :12

הלוואות ,פקדונות וחובות לזמן ארוך )המשך(
ג.

פרוט ההלוואות לפי גודל יתרות הלווים ליום  31בדצמבר:2006 ,
מספר
ההלוואות

גודל יתרת הלווים במליוני ש"ח
עד 1
מ 1 -עד 5
מ 5 -עד 10
מעל 10

ד.
באור - :13

סה"כ
מליוני ש"ח
מדווחים

41
24
3
4

11
55
18
334

72

418

לגבי שעבודים ,ראה באור .26

השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
א.

השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
דלק השקעות ודלק מערכות אנרגיה בע"מ )להלן  -דמ"א( מחזיקות בעסקת "ים תטיס" באמצעות
דלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת )להלן  -אבנר( .בנוסף
מחזיקה דלק השקעות בעסקת "ים תטיס" באופן ישיר .ההשקעות באבנר נכללות בדוחות
הכספיים בשיטת השווי המאזני ויתרתן לימים  31בדצמבר 2006 ,ו 2005-מסתכמת בכ 331-מליוני
ש"ח וכ 326-מליוני ש"ח ,בהתאמה.
הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקה המשותפת "ים תטיס" ,אשר משמשים את דלק
השקעות ודמ"א בעריכת דוחותיהן הכספיים ,מבוססים על מסמכים ונתונים חשבונאיים
שהומצאו לעסקה המשותפת על-ידי המפעיל האמריקאי של העסקה המשותפת ).(Noble Energy
ההרכב:

מאוחד
 31בדצמבר

2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
903
145

863
80

עלות הנכסים בעסקה משותפת ים תטיס )(1
בניכוי  -הפחתה שנצברה )(2

758

783

עלות הנכסים בעסקה משותפת וייטנאם )סעיף ו' להלן(

92

11

עלות רכישת זכויות בנכסי גז ונפט בעסקאות משותפות בארה"ב
בניכוי  -הפחתה שנצברה

121
2

-

119

-

969

794

)(1

עלות הנכסים בעסקה משותפת ים תטיס כוללת בעיקר הוצאות קידוחים שהוונו ,עלויות
הקמת מערך ההפקה וההולכה ועודפי עלות שיוחסו.

)(2

הנכסים מופחתים על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות כפי שהוערכו על
ידי מומחה )ראה באור 2טז'(.
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ב.

קידוחים ימיים במסגרת עסקת "ים תטיס"
במהלך השנים  1999-2001ביצעה העסקה המשותפת קידוחים ימיים בחזקת "נועה" )"נועה" ו-
"נועה דרום  ("1ובחזקת "אשקלון" )"מרי " ,"1מרי  "2ו" -מרי  ("3ובהם נתגלה גז בכמויות
מסחריות .בשנת  2003הושלמו הקמת מתקן הפקה מעל שדה הגז "מרי" והנחת צנרת הולכת הגז
הימית לחוף אשדוד .יצויין ,כי חיבור מאגר "נועה" למתקן ההפקה האמור כרוך בהשקעה כספית
ניכרת .ביום  18בפברואר 2004 ,החלה אספקת הגז הטבעי ממאגר הגז "מרי" לתחנת הכוח
"אשכול" באשדוד על פי ההסכם שנחתם עם חברת החשמל לישראל בע"מ) ,ראה סעיף ד')(1
להלן( .לפרטים נוספים בדבר התקשרויות לאספקת גז ,ראה סעיף ד') (2להלן.

ג.

כמות רזרבות הגז
על פי הערכת חברה זרה בלתי תלויה ,רזרבות הגז המוכחות ) (provedבמאגרי "מרי" ו"נועה" נכון
לחודש מרס  2001היתה  32.7מיליארד מטר מעוקב )להלן ) (BCM -בזה כ BCM 26.5 -במאגר
"מרי" והיתרה במאגר "נועה"(.
רזרבות הגז במאגר "מרי" נבדקות אחת לשנה על ידי חברה זרה בלתי תלויה .בהתאם להערכות
שהתקבלו לשנים  ,2004-2006חל קיטון של  BCM 0.8ברזרבות הגז המוכחות בהשוואה להערכה
המקורית .בעקבות מכירות גז שהיו בשנים  2004-2006בכמות כוללת של כ BCM 5.2-והערכה
מעודכנת של הרזרבות כאמור לעיל ,יתרת רזרבות הגז המוכחות ליום  31בדצמבר 2006 ,במאגרים
"מרי" ו"-נועה" הינה כ.BCM 26.7-

ד.

התקשרויות לאספקת גז טבעי
.1

הסכם עם חברת החשמל לאספקת גז טבעי
ביום  25ביוני 2002 ,נחתם הסכם בין השותפים בקבוצת ים תטיס לבין חברת החשמל
בדבר אספקת גז טבעי לחברת החשמל )להלן  -ההסכם(.
על-פי תנאי ההסכם ,תספק קבוצת "ים תטיס" לחברת החשמל גז טבעי במשך תקופה של
כ 11-שנים או עד המועד שבו תספק קבוצת "ים תטיס" לחברת חשמל גז טבעי בכמות
כוללת של כ .BCM 18-בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.
ההיקף הכספי של העסקה )עבור כל השותפים( מוערך בכ 1.5 -מיליארד דולר של ארה"ב.
ההכנסות בפועל של קבוצת "ים תטיס" יושפעו ממכלול של תנאים ובעיקרם מחירי
הדלקים בעולם ,משטר האספקה וקצב הקמת מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי ,הכמות
שתילקח בפועל על ידי חברת חשמל וכו' ,והן עלולות להיות נמוכות באופן משמעותי
מההערכה הנ"ל .מחיר הגז על-פי החוזה נקבע בדולר ארה"ב ליחידת אנרגיה ) ,(BTUוהוא
צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי ) (Producer Price Indexלפי מנגנון הקבוע
בחוזה עם מחיר מקסימלי ומינימלי )ראה גם באור 37ה' להלן בדבר עסקה שנחתמה
לקיבוע מחיר הגז(.
ביום  18בפברואר 2004 ,החלה העסקה המשותפת באספקת גז טבעי למתקניה של חברת
החשמל בתחנת הכח "אשכול" באשדוד.
בתקופת הדוח ,התקשרו השותפים בקבוצת ים תטיס בתוספת להסכם עם חברת החשמל
לפיה ניתנה לחברת החשמל אופציה לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי .אופציה כאמור
תעמוד בתוקפה עד תום שנת  ,2007והיא מתייחסת לכמויות גז נוספות שנרכשו החל מחודש
יולי  .2006מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוה מהמחיר בו רוכשת חברת
החשמל גז טבעי בהתאם להסכם המקורי.
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.2

הסכמים נוספים
לשותפים בקבוצת ים טתיס התקשרויות לאספקת גז טבעי למספר גורמים )בכללם ,דלק
אשקלון ,בתי זיקוק לנפט ומפעלי נייר חדרה( לתקופות שבין  5-15שנים בהיקף כולל של כ-
 BCM 3.5ובהיקף כספי מוערך של כ 320-מיליוני דולר .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול
של תנאים כפי שנקבע בהסכמים.

.3

הקמת מערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי
בהתאם להחלטת הקבינט לענייני חברה וכלכלה בממשלת ישראל אושרו עקרונות למימון,
הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית של גז טבעי ,העקרונות שאושרו כאמור קבעו
את המקטעים בהם תוקם המערכת על ידי חברת החשמל והתנאים לאישור זה ,וכן את
הקמתה של חברת גז ממשלתית אשר תהיה אחראית על ביצוע תכנון ,פיקוח ,הקמת
המערכת והפעלתה.
החברה הממשלתית שהוקמה )נתיבי הגז( החלה את פעילותה להקמת התוואי היבשתי.
יכולתם של השותפים בפרוייקט "ים טתיס" לספק את הגז שברשותם לצרכנים
פוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז המסופקות לחברת החשמל מותנים ,בין
היתר ,בהסדרת נושא הקמת מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז והפעלתה .נכון למועד
אישור הדוחות הכספיים ,קיימת אי ודאות בקשר למועד ההפעלה של המערכת.

ה.

תמלוגים למדינה ולאחרים
הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות הודיע לעסקה המשותפת כי המדינה
החליטה שלא לקבל את התמלוגים להם היא זכאית )בעין( מתגליות הגז ,כי אם לקבל את שווי
השוק של התמלוגים על פי הבאר ,בדולרים של ארה"ב.
בהתאם להודעת הממונה על ענייני הנפט מיום  19ביולי 2004 ,וסיכום דיון שהתקיים עם
הממונה ,הוסכם על אופן חישוב התמלוגים שיגיעו למדינה .בהתאם לסיכומים ,נכללו בדוחות
הכספיים הוצאות תמלוגים למדינה המהוות שיעור של כ 10.39%-מהמכירות ברוטו .אופן חישוב
התמלוגים ,כמתואר לעיל ,משמש גם לחישוב שווי השוק על-פי הבאר של תמלוגי העל
המשולמים לחברות הקבוצה ולאחרים.

ו.

חיפושי נפט וגז מול חופי וייטנאם
חברת ) Delek Energy (Vietnam) LLCלהלן  -דלק וייטנאם( )חברה בבעלות מלאה של דמ"א(,
הינה בעלת זכויות בפרוייקט השתתפות לחיפושי נפט וגז מול חופי וייטנאם )להלן  -הפרוייקט(.
הפרוייקט כולל את נכסי הנפט בשני בלוקים סמוכים ) 12Wו (12E -בשטח כולל של  6,900קמ"ר
)בכפוף להתחייבות השותפים לוותר על  25%מהשטחים ,בהתאם לתכנית העבודה המוסכמת עם
השלטונות בוייטנאם(.
חברת ) Premier Oil Vietnam Offshore B.V.להלן  -פרימייר וייטנאם( ,שהינה חברה בת של
 ,Premier Oilחברה בריטית בעלת פעילות בינלאומית לחיפושים והפקה של נפט ,מחזיקה
ב 37.5%-בפרוייקט ומשמשת כמפעילת הפרוייקט.
יצויין כי על פי שני חוזים מסוג  Production Sharingהמתייחסים לבלוקים  12Eו 12W -זכאית
חברת הנפט הלאומית של וייטנאם ,במקרה של תגלית מסחרית ,בתוך שנה ממועד אישור
ההכרזה על תגלית מסחרית ,להשתתף בשיעור של  15%בפרוייקטים הנכללים בבלוקים הנ"ל
בתמורה להחזר הוצאות יחסי.
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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 .כמו כן ,הודיעה החברה הנ"ל כי בוצעו מבחני הפקה בשני מאגרים כאשר
ממאגר המטרה היתה זרימת נפט בקצב קבוע של  5,543חביות נפט ליום בתוספת  6.76מיליון רגל
מעוקב של גז ליום .מפעילת הפרוייקט תבצע הערכת התוצאות והכנת דוח הערכת המאגרים.
בנוסף ,בוצע בשנת החשבון קידוח בפרוספקט  ,BLACKBIRDהנמצא במרחק כ 21-ק"מ דרומית
מערבית מהקידוחים שבוצעו בשדה  .DUAהקידוח גילה ארבע שכבות נושאות נפט ,בהן בוצעו
בדיקות באמצעות לוגים ונלקחו מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה .כמו כן ,הודיעה החברה האם
של מפעילת הפרוייקט כי בוצעו מבחני הפקה בשתי שכבות במסגרתם זרם נפט בקצב הפקה
מצטבר בשניהן של כ 6,000-חביות נפט ליום .בחודש ינואר  2007הושלם ביצוע קידוח אלכסוני
אשר נועד לקבל מידע נוסף מהמאגר ויאפשר הכנת דוחות אומדן של רזרבות בגז והערכת
המאגרים.
על פי הערכתה הראשונית של מפעילת הפרוייקט ,לגבי הכמויות שניתן להפיק משדות הנפט Dua
ו ,Blackbird-בהתבסס על המידע הקיים כיום ,סביר להניח ) (Most Likelyכי ניתן יהיה להפיק

משדות הנפט האלה כמויות של כ 80-מליון חביות נפט וזאת בכפוף לאמור להלן .בשלב זה מדובר
בהערכות בלבד של הכמויות שאותן ניתן להפיק ,אשר לגביהן לא קיימת עדיין וודאות ,וכי
ההערכות עשויות להשתנות ככל שיצטבר מידע גיאולוגי והנדסי נוסף ו/או ממכלול של גורמים
בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז .מודגש כי ,כמקובל בתחום פעילותה של החברה ,קיימים
גורמי סיכון רבים ,לרבות היקף ההשקעה שתידרש בפיתוח שדות הנפט ,אשר עלולים להשפיע על
הפרויקט ועל כלכליותו.
תחילת הפקת הנפט מהשדות מתוכננת כיום לשנת .2010
כאמור לעיל ,לחברת הנפט הלאומים של וייטנאם )פטרו-וייטנאם( זכות לרכוש  15%מהזכויות
בפרויקט כנגד החזר ההוצאות ,וכי ממשלת וייטנאם ופטרו-וייטנאם זכאיות להשתתפות בתפוקה,
לתמלוגים ולמסים על התפוקה בפרוייקט זה.
ז.

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 כ116-
מליון ש"ח.

ח.

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,
שילמו דמ"א ארה"ב ו ,Jay-כל אחת מהן ,למוכרת סך של כ 1.2-מליון דולר )כ 5-מליוני ש"ח(.
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ט.

הסכם לרכישת זכויות להשקת נפט בגינאה ביסאו
בחודש פברואר  2007נחתם הסכם בין דלק אנרגיה בינלאומית בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה
של דמ"א )להלן  -דלק בינ"ל( ,ובין חברת ) Premier Oil West Africa B.V.להלן  -פרמייר
אפריקה( .על פי ההסכם דלק בינ"ל רכשה מפרמייר אפריקה  11.43%הזכויות בשני זיכיונות ימיים
בגיניאה ביסאו שבמערב אפריקה .תוכנית העבודה של זכיונות אלו כללה שני קידוחים בעלות
כוללת של כ 58-מליוני דולר .בתמורה לזכויות האמורות התחייבה דלק בינ"ל לשאת ב22.86%-
מהוצאות הקידוחים עד לעלות כוללת של כ 29-מליון דולר לקידוח ולשאת בחלקה היחסי
) (11.43%מכל יתרת הוצאות הפרוייקט.
במהלך חודש מרס  2007בוצע הקידוח הראשון )שעלותו נאמדת בכ 35-מליוני דולר( והוחלט על
נטישתו .חלקה של דלק בינ"ל בעלות הקידוח נאמד בכ 7.3-מליוני דולר .במהלך חודש אפריל 2007
מתוכנן להתבצע הקידוח השני בתקציב של כ 30-מליוני דולר .במקרה של תגלית מסחרית זכאית
חברת הנפט הלאומית של גינאה ביסאו לרכוש  30%מהזכויות בפרויקט.

י.

רשיונות "מיכל" ו"מתן"
דלק קידוחים ואבנר מחזיקות בכ ,15.1%-כל אחת ,מרשיונות הקידוח "מיכל" ו"מתן" .במסגרת
רשיונות אלו צפוי להתבצע במהלך שנת  2007קידוח "תמר" ,שהינו קידוח ימי במים עמוקים
מערבית לחיפה ,המתוכנן בעיקר למטרות גז .התקציב הכולל של הפרוייקט בשנת  2007נאמד בכ-
 71מליון דולר ארה"ב.

באור - :14

רכוש קבוע
א.

ההרכב והתנועה:
מאוחד
קרקע
ומבנים
עלות
יתרה ליום  1בינואר2006 ,
תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2006 ,
פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2006 ,
תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות
כספיים
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2006 ,
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר
2006
בניכוי  -הפרשה לירידת ערך ,נטו
יתרת עלות מופחתת ליום ,31
בדצמבר2006 ,
יתרת עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר2005 ,

ריהוט
מכונות,
וציוד
מתקנים
כלי
משרדי
וציוד
רכב
מליוני ש"ח מדווחים

סה"כ

1,683
207

1,907
639

65
10

221
31

3,876
887

)(82
)(3
1,805

)(77
)(8
2,461

)(1
)(4
70

)(3
249

)(163
)(15
4,585

370
61

776
103

44
8

144
12

1,334
184

)(9
)(2
420

)(12
)(4
863

)(1
)(3
48

)(2
154

)(24
)(9
1,485

1,385
)(17

1,598
)(6

22
-

95
-

3,100
)(23

1,368

1,592

22

95

3,077

1,296

1,124

21

77

2,518
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רכוש קבוע )המשך(
עלויות אשראי שהוונו
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
39
ב.

באור - :15

32

לגבי שעבודים ,ראה באור .26

רכוש אחר והוצאות נדחות
מוניטין
מרכישת
חברות
מאוחדות

מאוחד
הוצאות גיוס
הוצאות
הלוואות
מראש
והנפקת
מסים
אגרות חוב ) (1ואחרות
נדחים
מליוני ש"ח מדווחים

סה"כ

עלות
הפחתה שנצברה

700
134

57
-

-

137
19

894
153

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2006 ,

566

57

-

118

741

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2005 ,

521

77

115

34

747

)(1

החל מיום  1בינואר 2006 ,מקוזזות הוצאות אלה מיתרות ההלוואות ואגרות החוב ,ראה באור
2כא'.
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אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
א.

ההרכב:
שיעור
הריבית
השנתית )(1
%

מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

מבנקים
במטבע חוץ:
5.8
5.1
6.8
1.0
5.6

דולר של ארה"ב או בהצמדה אליו
דולר קנדי
לירה שטרלינג
יין יפני
אירו

265
5
36
37
92

277
96
2
2

435

377

במטבע ישראלי:
3.9
5.6

בהצמדה למדד המחירים לצרכן
ללא הצמדה
התחייבויות בגין מכירה בחסר )(2

6
1,014
51

180
1,362
78

1,071

1,620

מאחרים
ניירות ערך מסחריים:
5.5
3.3

ללא הצמדה
בהצמדה לדולר של ארה"ב
חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה
במניות החברה
חלויות שוטפות של אגרות חוב אחרות
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

)(1
)(2

671
13

151
10

684

161

4
401
590

66
654
650

995

1,370

3,185

3,528

מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה .השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל
ליום  31בדצמבר.2006 ,
בגין מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים )מתייחס בעיקר למק"מ ואגרות חוב ממשלתיות
מסוג גליל(.

ב.

בחברה  -ניירות ערך מסחריים ללא הצמדה הנושאים ריבית משתנה בשיעור של ריבית בנק
ישראל בתוספת ) 0.4%-0.5%ליום  31בדצמבר.(4.9%-5% - 2006 ,

ג.

לגבי דרישות לעמידה באמות מידה פיננסיות ,ראה באור 19ג'.

ד.

לגבי בטחונות ,ראה באור .26
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התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
בעיקר חשבונות פתוחים -
במטבע חוץ או צמודים לו
במטבע ישראלי

באור - :18

1,114
184

1,267
366

1,298

1,633

זכאים ויתרות זכות
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
מוסדות
הכנסות מראש והוצאות לשלם
מקדמות מלקוחות
משכורות ונלוות *(
דיבידנד ורווחים למיעוט בחברות ושותפויות מאוחדות
צדדים קשורים
התחייבויות בגין עסקאות בנגזרים
עסקאות בחיפושי גז נפט
ריבית לשלם
אחרים והוצאות שנצברו

*(

224
55
52
99
73
51
49
134
171

174
78
45
86
72
1
8
38
132

908

634

ליום  31בדצמבר 2006 ,כולל סך של כ 15-מליוני ש"ח ) 19 - 2005מליוני ש"ח( בגין התחייבויות של
חברה מאוחדת בארה"ב לעובדיה עקב זכויות מסוימות שהוענקו להם )כגון ביטוח רפואי ,ימי
מחלה ועוד( ובגין חבויות נוספות אפשריות של החברה המאוחדת .החברה המאוחדת מחשבת
את החבויות הנ"ל בהתאם לתקרת החבות הנקובה לכל סוג אפשרי של תביעה ובהתבסס על
התביעות שהוגשו והערכות לגבי התביעות שהעילה לגביהן קרתה אך טרם דווחו לחברה
המאוחדת .זכויות העובדים ,העולות על תקרות מסוימות ,מבוטחות.
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הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
א.

ההרכב והתנאים:
שיעור
הריבית
השנתית
)(1
%

ב.

החברה
מאוחד
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2005
2006
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

הלוואות מבנקים:
בדולר של ארה"ב או בהצמדה
אליו
בלירה שטרלינג
בדולר קנדי
בפרנק שוויצרי או בהצמדה אליו
באירו או בהצמדה אליו
צמודות למדד המחירים לצרכן
ללא הצמדה

7.1
6.7
6.3
4.0
5.1
5.0
6.0

1,751
476
995
44
780
995
273

1,570
499
1,044
56
986
303

-

-

התחייבויות בגין מכירה בחסר )(2

6.1

156

162

-

-

5,470

4,620

-

-

הלוואות צמודות למדד המחירים
לצרכן מחברות מאוחדות
הלוואות מאחרים  -בהצמדה
למדד המחירים לצרכן

-

-

237

225

-

153

-

-

בניכוי  -חלויות שוטפות

5,470
590

4,773
650

237
-

225
-

4,880

4,123

237

225

5.5

)(1

מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה .השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל
ליום  31בדצמבר.2006 ,

)(2

בגין מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים )מתייחס בעיקר לאג"ח ממשלתית מסוג גליל(.

מועדי הפרעון:

החברה
מאוחד
 31בדצמבר
2006
2006
מליוני ש"ח מדווחים

שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך
טרם נקבע
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598
919
722
657
1,540
1,034
-

650
775
852
225
426
1,586
259

5,470

4,773
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הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך(
ג.

פרטים נוספים
.1

החברה ,דלק השקעות ודלק קפיטל התחייבו בקשר הלוואות לזמן קצר וארוך מתאגידים
בנקאיים ,אשר יתרתן ליום  31בדצמבר 2006 ,מסתכמת לסך של כ 1,400-מליון ש"ח
כדלקמן:
-

-

ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת משיעור של  35%מסך המאזן
של קבוצת דלק .כמו כן ,ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מ-
 2,800מליון ש"ח.
ההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף הלוואות בעלים לא יפחת בכל עת
מסך של כ 1,500 -מליון ש"ח וההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף
הלוואות בעלים לזמן ארוך לא יפחת בכל עת משיעור של  35%מסך מאזן דלק
השקעות .כמו כן ,התחייבה דלק השקעות כי ההון העצמי שלה לא יפחת בכל עת
מסך של  800מליון ש"ח.
החברה ודלק השקעות התחייבו כי היחס בין יתרת ההתחייבויות לבין סכום ההון
העצמי המוחשי ,לא יעלה בכל עת משיעור של  225%בשנים  2006-2008ומשיעור של
 220%החל משנת .2009
החברה ודלק השקעות התחייבו כי הסכום הכולל של הערבויות לא יעלה על סכום
כולל מצטבר של  1מיליארד ש"ח.
היחס בין הדיבידנדים ודמי הניהול המתקבלים מחברות הקבוצה לבין סך הוצאות
הנהלה וכלליות והוצאות מימון לא יפחת בכל עת מ.2 -

בנוסף ,בהתאם להסכם האשראי ,נדרשת החברה לעמוד בתנאים מסוימים בעת חלוקת
דיבידנד בשיעור העולה על  70%מהרווח השנתי.
ליום  31בדצמבר 2006 ,עומדת הקבוצה בתנאים האמורים.
.2

דלק ישראל נתנה התחייבויות בלתי חוזרות למספר בנקים בישראל )להלן  -הבנקים( לפיהן:
א(

ההון העצמי במאזן המאוחד של הקבוצה לא יפחת מסך של  680מליוני ש"ח.

ב(

הרווח מפעולות של הקבוצה צריך לעלות על סכום הוצאות המימון שלה בגין הלוואות
מסוג  NON RECOURSEשניתנו לחברות הקבוצה בתוספת הוצאות המימון בגין
הלוואות למימון מלאי החירום של דלקים ובתוספת מכפלת  140%מהוצאות המימון
האחרות של החברה.

במידה שתנאים אלה לא יתקיימו ,יוכלו הבנקים לתבוע מתן בטחונות נוספים או להקטין את
סכומי האשראי הניתנים לדלק ישראל .ההתחייבות לכל בנק עומדת בתוקפה כל זמן שהחוב
לאותו בנק בגין אשראי אינו פחות מ 50 -מליוני דולר )בחלק מהבנקים  50מליוני דולר או 60%
מגובה האובליגו המאושר בבנק  -הנמוך מבין השניים(.

ד.

.3

בגין התחייבויות לבנקים של חברות מאוחדות בארה"ב בסך של כ 266-מליוני דולר )כ955-
מליוני ש"ח( נקבע בין היתר כי במידה שהחברות המאוחדות לא תעמודנה באמות מידה
פיננסיות מסויימות תהא לבנקים ,בין היתר ,הזכות לדרוש פרעון מוקדם של ההלוואות
הנ"ל .נכון ליום  31בדצמבר 2006 ,עומדות החברות המאוחדות באמות המידה האמורות.

.4

בגין הלוואות מבנקים שיתרתן ליום  31בדצמבר 2006 ,הינה כ 501-מליוני ש"ח התחייבו
חברות מאוחדות נוספות לקיים אמות מידה פיננסיות מסויימות בעיקר בקשר לסכום ההון
העצמי שלהן ,ליחס אשראי לסך המאזן וליחס של ההון מסך המאזן .לתאריך המאזן
עומדות החברות המאוחדות באמות המידה הפיננסיות הנדרשות כאמור לעיל .בנוסף,
התחייב חלק מהחברות כלפי בנקים כי כל עוד לא יפרעו ההלוואות ,החברות לא תוכלנה
לחלק דיבידנד מעל שיעור מהרווח הנקי שנקבע.

לגבי בטחונות נוספים ,ראה באור .26
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אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה
מאוחד והחברה
א.

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ומורכבות מהסדרות כדלקמן:
שיעור
הריבית

יתרה נטו
יתרה נטו
ערך נקוב
מחיר המרה
בש"ח
ליום
ליום
ליום
ליום
 31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר ערך נקוב
*(
2006
2005
2006
2006
%
מליוני ש"ח מדווחים
מליוני ש"ח
אגרות חוב )סדרה א'(2
אגרות חוב )סדרה ב'(2
אגרות חוב )סדרה ה'(

12

בניכוי  -חלויות שוטפות

*(

12

36
1
234

12
4

271
66

8

205

340

5.5

מחיר המרה )לאחר התאמות( ליום  31בדצמבר 2006 ,משקף את הערך הנקוב בש"ח הניתן
להמרה במניה רגילה אחת של החברה.

ב.

באשר להמרת אגרות חוב במניות החברה במהלך שנת  2006ולאחר תאריך המאזן ,ראה באור .27

ג.

מועדי הפרעון ליום  31בדצמבר:2006 ,

שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שניה
שנה שלישית

מאוחד
והחברה
מליוני ש"ח
מדווחים
4
4
4
12
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אגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדות )מאוחד(
א.

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן והונפקו בחברות כדלקמן:
שיעור
הריבית
ליום
 31בדצמבר
2006

שיעור
הריבית
האפקטיבית

%

%

210

219

229

6

5.2

81

82

86

4.5

5.0

301

315

יתרה נטו
ערך נקוב יתרה נטו
ליום
ליום
ליום
 31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר
2005
2006
2006
מליוני
מליוני ש"ח מדווחים
ש "ח
דלק נדל"ן  -להמרה במניות
דלק נדל"ן )(1
גדות  -להמרה במניות
גדות )(2

)(1

אגרות החוב עומדות לפרעון ב 4-תשלומים שנתיים שווים ביום  30במאי של כל אחת
מהשנים  2008עד .2011
מחיר ההמרה למניה עד ליום  30במאי 2008 ,הינו  29.32ש"ח ערך נקוב ,בכפוף להתאמות,
ובתקופה מיום  31במאי 2008 ,ועד ליום  15במאי 33.92 - 2011 ,ש"ח ערך נקוב.

)(2

אגרות החוב עומדות לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בחודש יוני של כל אחת
מהשנים  2008ו.2009-
מחיר ההמרה למניה הינו  58.58ש"ח ערך נקוב ,בכפוף להתאמות.

ב.

ליום  31בדצמבר ,2006 ,שווי השוק של אגרות החוב שבמחזור אשר הונפקו על ידי דלק נדל"ן
וגדות הינו כ 379-מליוני ש"ח וכ 82-מליוני ש"ח ,בהתאמה.

ג.

מועדי הפרעון ליום  31בדצמבר:2006 ,
מאוחד
מליוני ש"ח
מדווחים
96
96
55
54

שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית

301
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אגרות חוב אחרות
א.

ההרכב:

שיעור ריבית
אלפקטיבית
%

שיעור ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2006
%

אגרות חוב צמודות
למדד המחירים
לצרכן:
אגרות חוב שהונפקו
על ידי החברה
אגרות חוב שהונפקו
על ידי חברות
מאוחדות *(

5.1

5.1

2,444

948

2,444

948

5.3

5.8

1,656

1,502

-

-

אגרות חוב בהצמדה
לדולר שהונפקו על
ידי חברות מאוחדות

6.6

5.7

בניכוי  -חלויות
שוטפות

*(
ב.

החברה
מאוחד
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2005
2006
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

522

691

-

-

4,622

3,141

2,444

948

401

654

60

62

4,221

2,487

2,384

886

שווי השוק של אגרות חוב סחירות ,אשר יתרתן ליום  31בדצמבר 2006 ,הינה כ 760-מליוני
ש"ח ,הינו כ 800-מליוני ש"ח.

פרטים לגבי אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה בשנת 2006
.1

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

.2

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
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אגרות חוב אחרות )המשך(
ג.

פרטים לגבי אגרות החוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות
.1

יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר 2006 ,כוללת סך של  500מליוני ש"ח שהונפקו בחודש
מרס  2005על ידי דלק ואבנר ים תטיס בע"מ )להלן  -ה (SPC-עבור משקיעים מוסדיים
בארה"ב ,לפי  ,Rule 144Aבהיקף כולל של  275מליוני דולר )להלן  -אגרות חוב( ,מתוכם
 175מליוני דולר בריבית קבועה בשיעור של  5.326%לשנה ו 100-מליוני דולר בריבית
משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של  1.1%לשנה )ליום 31
בדצמבר.(6.46% - 2006 ,
ה SPC-הינה חברה ייעודית אשר הוקמה לצורך קבלת המימון החדש על ידי דלק השקעות,
דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת )להלן יחד -
הספונסרים( ,בהתאם לחלקם היחסי בפרוייקט ים תטיס.
להבטחת פרעון אגרות החוב שיעבדו הספונסרים וה SPC-את זכויותיהם במספר נכסים,
לרבות חזקת אשקלון ורשיון הפעלת האסדה ,הסכם חברת החשמל ,פוליסות ביטוח ,מניות
חברת ים תטיס בע"מ )בעלת רשיון לצינור ההולכה( ,הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של ה-
) SPCהכוללים בין היתר את חשבון ההכנסות אשר בו מופקדים תקבולים מחברת החשמל
וחשבונות בהם הופקדו כריות הבטחון הכוללות ,בין היתר ,כרית לשרות החוב וכרית
לבניית תחנת הקבלה(.
יודגש כי אגרות החוב הינן ללא זכות חזרה ) (Non Recourseלספונסרים ,למעט זכות חזרה
לנכסים מתוך הנכסים ששועבדו כאמור לעיל; יצויין כי הסכמים למכירת גז עם לקוחות
אחרים וחזקת נועה לא כלולים בנכסים המשועבדים.
בעקבות ההנפקה שוחררו חברות שונות מקבוצת דלק מהבטחונות שהעמידו לטובת דלק
קידוחים ואבנר.
בנוסף לבטחונות האמורים לעיל ,נטלו על עצמם הספונסרים מספר מחוייבויות
) (Covenantsהכוללות ,בין היתר ,את המחוייבויות הבאות:
א(

לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון.

ב(

לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצורך
אספקתו לחברת החשמל )להלן  -פעולות נוספות( אלא אם יתקיימו תנאים
מסוימים.

ג(

לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה ,אלא אם
יתקיימו תנאים מסוימים.

.2

במהלך שנת  2006הנפיקה דלק נדל"ן אגרות חוב נוספות )סדרה ד'( הנסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בתמורה לכ 400-מליוני ש"ח .אגרות החוב צמודות למדד המחירים
לצרכן ,נושאות ריבית בשיעור שנתי של  6%ועומדות לפרעון בתשלומים שווים בשנים
 2007עד .2012

.3

לאחר תאריך המאזן ,בחודש פברואר  ,2007גייסה דלק נדל"ן סך של כ 753-מליוני ש"ח,
בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב .קרן אגרות החוב צמודה
למדד המחירים לצרכן ותעמוד לפרעון בשבעה תשלומים שווים ביום  27בפברואר של כל
אחת מהשנים  2013ועד  .2019קרן אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של
 ,5.4%עד למועד רישומן למסחר בבורסה ,וממועד רישומן למסחר  .4.8% -דלק נדל"ן
התחייבה לרשום את אגרות החוב למסחר תוך  18חודש.
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אגרות חוב אחרות )המשך(
ד.

מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן הינם כדלקמן:
 31בדצמבר 2006
החברה
מאוחד
מליוני ש"ח מדווחים

ה.

באור - :23

שנה ראשונה )חלויות שוטפות(

401

60

שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

696
474
510
475
2,066

113
113
229
202
1,727

4,221

2,384

4,622

2,444

במסגרת דירוג חלק מאגרות החוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות הותנה הדירוג שנקבע
בשמירה על אמות מידה פיננסיות מסוימות .ליום  31בדצמבר 2006 ,עומדות החברות באמות
המידה שנקבעו.

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
א.

ההרכב:
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
עתודה לפיצויי פרישה ופנסיה
בניכוי  -יעודה שהופקדה

ב.

19
3

18
5

16

13

התחייבויות חברות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד-מעביד בגין מרבית העובדים מכוסות על ידי
תשלומים שוטפים לקופות גמל ופנסיה ולחברות ביטוח .הסכומים שנצברו בקופות הגמל והפנסיה
ובחברות הביטוח אינם בשליטתן או בניהולן של החברות ולפיכך לא ניתן להם ולהתחייבויות שבגינן
הם הופקדו ביטוי במאזן .התחייבויות חברות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד-מעביד שאינן נכללות
בתוכניות הפנסיה או הביטוח נכללות במאזן בהתאם לחוק ולהסכמי עבודה ,וזאת בהתחשב גם
בנסיון העבר והפיטורים הצפויים בעתיד.
היעודה בקופה לפיצויים כוללת רווחים שנצברו וניתנת למשיכה רק לאחר שימולאו ההתחייבויות לפי
הסכמי עבודה וחוק פיצויי פיטורין.
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התחייבויות אחרות

מאוחד
 31בדצמבר

התחייבות לתיקון מפגעים סביבתיים )ראה באור 2כה'(
רווח נדחה מהנפקת מניות בחברה מאוחדת )ראה באור 9י')א()((4
עלויות בגין מחוייבות סילוק נכסים )ראה באור 2יז'(
אחרות )בעיקר בגין דמי שכירות והכנסות נדחות(
התחייבות בגין הנפקת מניות חסומות בחברה מאוחדת )ראה
באור 9י')ד()((1
באור - :25

39
40
82
74

2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
33
32
42

102
337

107

התחייבויות תלויות ,ערבויות והתקשרויות
א.

התחייבויות תלויות
.1

בשנים קודמות הוגשו לבתי משפט שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים
מהותיים נגד חברה כלולה ,החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ )להלן  -אמישראגז(
וחברות גז נוספות.
בתביעה אחת ,הדנה בהפרה ,כביכול ,של התחייבות מצד אמישראגז לבצע בדיקות
בטיחות ,דחה בית המשפט את המרכיב הכספי של הבקשה ואישר הגשת תביעה ייצוגית
למתן פסק דין הצהרתי בנוגע לזכאותם של לקוחות לתבוע מאמישראגז את כל הסכומים
ששולמו על ידם במקרים בהם לא בוצעו בדיקות הבטיחות .על החלטה זו הוגש ערעור
לבית המשפט העליון על ידי הנתבעות .בחודש פברואר  2006אושר הסכם פשרה על ידי
בית המשפט המחוזי.
בתביעה שניה ,בה טוענים התובעים כי גביית התשלומים החודשיים הקבועים מלקוחות
שלהם מערכת גז מרכזית מהווה הפרה של הסכם ,טרם ניתנה החלטה על ידי בית המשפט.
הסכום הנתבע מאמישראגז במסגרת תביעה זו הינו כ 200-מליוני ש"ח.
בתביעה שלישית אשר הוגשה בחודש דצמבר  2003לבית המשפט המחוזי בתל -אביב-יפו
בקשה לאישור תביעה ייצוגית נוספת כנגד אמישראגז ושלוש חברות גז נוספות ,סכום
התביעה כולה מסתכם ב 1-מיליארד ש"ח .התביעה מסתמכת על תביעה שהוגשה
בחודש אפריל  2004כנגד הנתבעות על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בחשד לקיום
קרטל ולתאום 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  ,1987-1990אשר לגביהם
עירערה אמישראגז לבית המשפט המחוזי שדחה את הערעור ובעקבותיו הגישה אמישראגז
ערעור לבית המשפט העליון .בחודש נובמבר  ,2006דחה בית המשפט העליון את ערעור
אמישראגז .אמישראגז הגישה בקשה לדיון נוסף על החלטה זו .תוצאת דחיית הערעור
כאמור הינה כי על אמישראגז לשלם סכום המוערך בכ 60-מליוני ש"ח עבור השנים 1987-
 .1990בנוסף קיבלה אמישראגז צווים בגין השנים  1991-2002ואמישראגז ערערה גם על
שצווים אלה.
להערכת אמישראגז לא ניתן להעריך את תוצאות ההליכים האמורים.
השקעתה של הקבוצה באמישראגז מסתכמת ביום  31בדצמבר 2006 ,לסך של כ 144-מליוני
ש"ח ושיעור החזקתה האפקטיבי הינו כ.39%-
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התחייבויות תלויות ,ערבויות והתקשרויות )המשך(
.2

בחודש נובמבר  2005הוגשה כנגד חברה מאוחדת ,דלקול בע"מ )להלן  -דלקול( ,ושתי חברות
דלק נוספות ,בקשה להתיר הגשת תביעה ייצוגית .סכום התביעה של התובע מסתכם ב450-
ש"ח וסכום התביעה כנגד דלקול ,אם התביעה תוכר כתביעה ייצוגית ,מסתכם בכ 1,664-מליוני
ש"ח ,וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של כ 27.5-מליוני ש"ח.
הבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית מסתמכת בעיקרה על הטענה כי דלקול שיווקה שמני
מנוע תוך מצג כי השמנים תואמים תקנים אמריקאיים ואירופיים מסויימים .לטענת התובע,
המצג הנ"ל הינו מצג שווא.
הנהלת דלקול בדיעה ,כי דלקול פעלה כדין ושמני המנוע המשווקים על ידי דלקול בישראל אכן
תואמים את המפרטים של התקנים האמורים.
להערכת הנהלת דלקול ,בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה
להתקבל הינם נמוכים ,ולפיכך לא נכללה הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.

.3

כנגד 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 גדות המפורסמים לציבור(.
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 .בהתבסס על חוות
דעתם של יועציה המשפטיים ,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.

.4

בשנת  2004הגיש מינהל הדלק תביעה כוללת בסך של כ 120-מליוני ש"ח )חלקה של דלק כ-
 50מליוני ש"ח( כנגד דלק ,שלוש חברות דלק נוספות ,בתי זיקוק לנפט )להלן  -בז"ן(
ותשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן  -תש"ן( .טענת המינהל הינה כי החברות הנתבעות
התרשלו כביכול ,בטיפולן במלאי החירום של נפט גולמי ,אשר לטענת בז"ן הפך ל"בוצה"
וכי מינהל הדלק זכאי להחזר כספים ששולמו לנתבעות בגין אחסון ,מימון וביטוח המלאי
משנת  .1989לדעת הנהלת דלק ,בהתבסס בין היתר על חוות דעת של יועציה המשפטיים,
סיכויי הגנתה של דלק מפני תביעה זו טובים וככל שהתביעה תתקבל עיקר הסכום הנתבע
יופנה אל בז"ן ותש"ן ולא אל חברות הדלק ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים
בגין התביעה הנ"ל.
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.5

במסגרת מיזוג חברות הכבלים )ראה באור 9י'( נטלה על עצמה הוט את התביעות הקיימות
שהוגשו כנגד חברות הכבלים במתכונתם הקודמת .כנגד חברות הכבלים 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 חברות הכבלים
וכנגד הוט טלקום בע"מ )חברה מוחזקת של מת"ב( ואחרים .תביעה אחת מתייחסת
לחוקיות חבילת הבסיס למנויי הטלויזיה בכבלים אשר הוצעה על ידי חברות הכבלים החל
משנות התשעים המוקדמות .סכום התובענה מסתכם בכ 4.9-מיליארד ש"ח .התביעה
השניה מתייחסת לנזקים למינויי טלפוניה שנגרמו כתוצאה מבעיות תקשורת שחלו בחודש
מאי  .2006סכום התובענה מסתכם בכ 100-מליוני ש"ח .התביעה השלישית מתייחסת
לשידור פרסומות בניגוד להוראות משרד התקשורת ומועצה לשידורי כבלים ולווין .סכום
התביעה הינו כ 106-מליוני ש"ח .כמו כן ,בחודש ינואר  2007הוגשה תביעה ובקשה
לאישורה כתביעה ייצוגית כנגד חברות הכבלים וחברות תקשורת נוספות בסך של כ11-
מיליארדי ש"ח ,כאשר חלקן של חברות הכבלים הינו כ 500-מליוני ש"ח .עניינה של
התביעה הינה כי חברות הכבלים וחברות התקשורת האחרות פועלות בניגוד לחוק
התקשורת בכך שהן אינן מאפשרות מעבר קווי טלפון בין החברות תוך ניידות מספר
הטלפון.
לדעת הנהלת הוט ,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 הוט .לפרטים נוספים ,ראה באור 20א' לדוחות הכספיים של הוט המפורסמים
לציבור.

.6

כנגד חברות מוחזקות של דלק נדל"ן הוגשו מספר תביעות משפטיות בקשר עם פרוייקטים
בתחום הנדל"ן בהם השתתפו החברות המוחזקות .הסכומים הנתבעים למועד הגשת
התביעות מסתכמים בכ 135-מליוני ש"ח .הנהלת החברות המוחזקות של דלק נדל"ן בדיעה,
בין היתר בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטיים ,כי הסכומים בהם יחוייבו
החברות במרבית התביעות לא יעלו על ההפרשות הכלולות בדוחות הכספיים.

.7

שלוש חברות תעופה זרות הגישו בעבר תביעות נגד חברת שירותי תעופה בע"מ וכן נגד
בעלי מניותיה )פז ,סונול ודלק( המסתכמות בכ 50-מליוני ש"ח )ליום הגשת התביעות(.
בשנת  2000נמכרה החזקת דלק בשירותי תעופה בע"מ )בכפוף לאפשרות של שיפוי שרותי
תעופה בגין תביעות המתייחסות לתקופה שקדמה למכירת ההחזקה בה ,בהתאם לשיעור
החזקתה של דלק בשירותי תעופה ערב המכירה ,כ .(22.5% -להערכת הנהלת דלק,
בהתבסס בין היתר על חוות דעת יועציה המשפטיים ,התובעות תתקלנה בקשיים של ממש
בשלב הוכחת הנזק ולהערכתה הסכומים שתידרש דלק לשלם ,אם בכלל ,באשר לתביעה זו,
לא יעלו על ההפרשה שנכללה בגינה.

.8

בחודש נובמבר  2002הגישה דלק ,יחד עם שתי חברות דלק נוספות ,תביעה כוללת בסך של
כ 25-מליוני ש"ח כנגד מינהל הדלק ,בז"ן ותש"ן בגין מלאי של נפט גולמי שהופקד בעבר על
ידי התובעות אצל בז"ן ותש"ן בהתאם להוראות מינהל הדלק ואשר בז"ן מסרבת להשיבו
לתובעות בטענה שמדובר ב"בוצה" )משקע לא שמיש של נפט גולמי( .החברות התובעות
מבקשות את השבת המלאי הגולמי בתוספת הוצאות מימון החל מחודש ספטמבר ,2000
או ,לחלופין ,השבת ערכו הכספי של המלאי בתוספת הוצאות מימון כאמור.
להערכת הנהלת דלק ,בהתבסס בין היתר על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,קיימים
סיכויים טובים למדי כי התביעה תתקבל ,ולפיכך לא נכללה הפרשה בגין יתרת חוב מינהל
הדלק בגין האמור המסתכמת בכ 11.6-מליוני ש"ח.
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.9

המשרד לאיכות הסביבה הודיע לחברה מאוחדת כי במידה שיימצא שנגרמו נזקים לסביבה
במהלך  40השנים בהם פועלת החברה המאוחדת במתקן באשדוד ,יהיה עליה לטפל
במפגעים הסביבתיים טרם עזיבתה את המתקן .להערכת החברה המאוחדת ,בהתבסס בין
היתר על קידוחי קרקע אשר סקרו את האפשרות של זיהום קרקע ומים תת קרקעיים
בשטח המתקן וחוות דעתם של יועציה המשפטיים ,הסיכון בהשקעת הוצאות ניכרות
לטיהור הקרקע הינו נמוך.

.10

בחודש מרס  2006הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברה מאוחדת  -דלק ישראל
וכנגד חברות דלק אחרות .לטענת המבקש גבתה דלק ישראל תוספת שירות מלא מנכים,
תוספת שאין לגבות מרכב הנושא תג נכה 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.
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.

.11

בחודש נובמבר  2006הוגשו כנגד דלק ישראל ,צדדים שלישיים וכן כנגד המשנה למנכ"ל
לשעבר של דלק ישראל שלוש בקשות 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.
בכל ההליכים הוגשו מטעם דלק בקשות למחיקה על הסף ,בקשות לקביעת שלשת
ההליכים בפני אותו מותב ובקשות להארכת המועד להגשת התשובה לבקשת האישור עד
לאחר הדיון בבקשת המחיקה על הסף .בית המשפט קיבל את הבקשות לקבוע את שלשת
ההליכים בפני אותו שופט ,וכן הורה לכל הצדדים שלא להגיש תשובות לבקשות האישור
או לבקשות למחיקה על הסף עד למועד הדיון האמור.
להערכת הנהלת דלק ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים ,לאור השלב
המקדמי בו מצויות הבקשות ולאור העובדה כי קיים ערפל כבד בכל הנוגע לטענות
העובדתיות המועלות בבקשות האישור ,לא ניתן להעריך את סיכויי ההליכים האמורים,
ולפיכך לא נכללה הפרשה בגינם בדוחות הכספיים.

.12

כנגד חברות הקבוצה הוגשו מספר תביעות הנובעות ממהלך העסקים הרגיל .לדעת הנהלת
החברות ,ההפרשות שנעשו בגין התביעות האמורות מעבר לכיסוי הביטוחי הקיים,
מספיקות.

.13

דלק זיקוק ,חברה בבעלות מלאה של  ,Delek USכפופה להוראות החוק ,רגולציה ,תקנות,
היתרים ופיקוח מתחום איכות הסביבה ,הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות בתחום
פעילותה ,ברמה הפדרלית ,המדינתית והמקומית .הוראות אלה נוגעות לכלל פעילותה של
דלק זיקוק ,הן בתחום הזיקוק ומוצרי הנפט אותם היא מייצרת והן בתחום ההובלה )צינור
הנפט( .החקיקה בתחום איכות הסביבה הינה מורכבת ,משתנה ומתעדכנת באופן תדיר.
עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה בפעילותה של דלק זיקוק נוגעת בנושאים
של איכות האוויר ,איכות השפכים הנוזליים ,פסולת מוצקה/רעילה ומניעת זיהום קרקע
ומי תהום.
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כנגד הבעלים הקודמים של בית הזיקוק וצינור הנפט ,אשר נרכשו על ידי דלק זיקוק,
התנהלו שתי חקירות מצד רשויות איכות סביבה בקשר עם זיהומים שהתגלו באדמה ובמי
התהום בסביבת בית הזיקוק וצינור הנפט .הליך הניקוי והטיהור של הזיהומים האמורים
טרם הסתיים.
במסגרת רכישת בית הזיקוק וצינור הנפט ,נטלה על עצמה דלק זיקוק את החבות בקשר
לזיהומים הקיימים ,אשר החקירה והליכי הניקוי והטיהור שלהם עדיין נמשכים ,כמו גם
את ההתחייבויות שהיו מוטלות על הבעלים הקודמים בשל הזיהומים האמורים ,בסכום
המוערך על ידי דלק זיקוק בסך של כ 8-מליוני דולר .דלק זיקוק אינה זכאית לשיפוי מאת
הבעלים הקודמים בגין נזקי איכות הסביבה שהיו ידועים לה בעת הרכישה ,אולם זכאית
היא לשיפוי מוגבל )בסכום ובזמן( בגין הוצאות שעשויות להיגרם לה בעתיד כתוצאה
מגילוי של נזקי איכות סביבה שנגרמו עובר לרכישה של בית הזיקוק על ידה ,אך לא היו
ידועים באותה עת.
עוד יצוין כי דלק זיקוק רכשה פוליסה לביטוח נזקי איכות סביבה (Environmental
) ,Insurance Policyהמכסה נזקי איכות סביבה מסוימים העשויים להתגלות בעתיד.

.14
ב.

באשר לתביעות שהוגשו נגד חברות ביטוח מאוחדות ,ראה באור 38ח')ב(.

ערבויות
ליום  31בדצמבר 2006 ,קיימות הערבויות הבאות:
החברה
מאוחד
מליוני ש"ח מדווחים
879
158
540
879
698

ערבויות לחברות מאוחדות )(1
ערבויות לחברות כלולות )(3
ערבויות לאחרים )(6) (5) (4
)(1

החברה ערבה להתחייבויותיה של חברה מאוחדת לבנקים ללא הגבלה בסכום .סך
ההתחייבויות בגין ערבויות אלה ליום  31בדצמבר 2006 ,הינו כ 17-מליוני ש"ח.
בנוסף ,ערבה החברה בגין התחייבויותיהן של חברות מאוחדות לבנקים ולצדדים שלישיים.
ההתחייבויות בגין ערבויות אלו ליום  31בדצמבר 2006 ,הסתכמו בכ 862-מליוני ש"ח.
בנוסף קבוצת דלק ודלק השקעות העמידו לבקשת תאגיד בנקאי ערבות הדדית בגובה
ההתחייבות של כל אחת מהן לאותו תאגיד בנקאי.

)(2

בנוסף לערבויות האמורות בסעיף  1לעיל ,ובמסגרת ההסכמים הקשורים בהקמת מתקן
התפלת מי ים באשקלון באמצעות חברה מאוחדת באיחוד יחסי קיבלה על עצמה החברה
התחייבויות שונות הכוללות בין היתר מתן ערבויות כלפי המדינה ,המוסדות המממנים
וכלפי  VIDבגין התחייבויות החברה המאוחדת ,קבלן ההקמה וקבלן התפעול .הערבויות
שהעניקה הקבוצה ליום  31בדצמבר 2006 ,מסתכמות בכ 40-מליוני ש"ח.
בעיקר בגין ערבות שהעניקה דלק נדל"ן להתחייבויותיה של חברת חוף הכרמל לתאגיד
בנקאי בערבות מתמדת בהגבלה בסכום של עד  30מליוני דולר ארה"ב ובהגבלה לשיעור
של  34.7%מהחוב ו 78.32%-מהריבית ועסקאות החיסוי .יתרת ההלוואות של חוף הכרמל
ליום  31בדצמבר 2006 ,הינה כ 373-מליוני ש"ח.
כולל ערבויות שניתנו על ידי דלק נדל"ן בהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של
רוכשי דירות( ,התשל"ד 1974-לרוכשי דירות בסך של כ 312-מליוני ש"ח ,וערבויות נוספות בסך
של כ 82-מליוני ש"ח.
כולל ערבויות בסך של כ 12-מליוני ש"ח שניתנו בקשר עם עסקת הגנה על מחירי הגז ,ראה
באור 37ה'.
כולל ערבויות בסך של כ 55-מליוני ש"ח ,שניתנו לטובת מנכ"ל דלק רכב ,ראה גם באור
9י')ד().(1

)(3

)(4
)(5
)(6
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התחייבויות תלויות ,ערבויות והתקשרויות )המשך(
ג.

התקשרויות
ליום  31בדצמבר 2006 ,לדלק פטרוליום התקשרויות עם צדדים שלישיים לשכירויות
.1
וחכירות של תחנות ,מתקנים ומבנים כדלהלן:
מליוני ש"ח
מדווחים
178
152
140
122
114
1,023

2007
2008
2009
2010
2011
 2012ואילך

1,729
בנוסף ,לדלק פטרוליום והחברות המאוחדות שלה התקשרויות לרכישת מוצרי דלק
)אספקה בחודשים ינואר-דצמבר  (2007בסכום כולל של כ 3,494-מליוני ש"ח.

ד.

.2

בבעלות חברה מוחזקת בחוץ לארץ נכס נדל"ן הכולל שטחי משרדים באנגליה המושכרים
בהסכמי שכירות ארוכי טווח וכן השקעה באמצעות חברות כלולות בנכסי נדל"ן מסחריים
נוספים .הסכמי השכירות של הנכסים ,על פי רוב ,הינם הסכמי שכירות מסוג Full ) FRI
 (Repair & Insuranceוכוללים התחייבות של השוכרים לביצוע תיקונים ושיפורים במושכר
לאורך תקופת השכירות וכן לתשלום הוצאות הקשורות באחזקה שוטפת של הנכסים .דמי
השכירות השנתיים מתעדכנים בדרך כלל אחת לחמש שנים באופן שבו השוכר ישלם את
הגבוה מבין התשלום השנתי ששולם עד למועד העדכון ,לבין דמי השכירות הראויים בשוק
החופשי )על פי קביעת שמאי מוסכם( בהנחה שהנכס מושכר כשהוא פנוי וההסכם הינו
לתקופה של  15שנה.

.3

בדבר התקשרויות של חברות מאוחדות להקמת מתקן חשמל באשקלון והתקשרויות בקשר
עם השקעות בחיפוש נפט וגז ,ראה באורים 9י')ח() (1ובאור .13

.4

בדבר התקשרויות נוספות של הקבוצה בקשר עם השקעות בחברות מוחזקות ,ראה באור
9י'.

שיפוי וביטוח נושאי משרה
.1

הקבוצה התחייבה לשפות את כל נושאי המשרה הזכאים בקבוצה עקב פעולה שנעשתה
בתוקף היותם נושאי משרה בקבוצה בעבר ,בהווה ובעתיד .ההתחייבות לשיפוי מוגבלת
לסוגי האירועים ,לתנאים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי שאושר באסיפה הכללית של
בעלי המניות.

.2

הקבוצה החליטה לתת פטור לנושאי המשרה בקבוצה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפי
הקבוצה בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

.3

הקבוצה ביטחה את אחריותם של נושאי המשרה ,בגבול אחריות כולל של  40מליוני דולר
ארה"ב.
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שעבודים
א.

באור - :27

להבטחת הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים ,שיתרתן ליום  31בדצמבר ,2006 ,הינה כ7,971-
מליוני ש"ח ,ניתנו הבטחונות הבאים:
-

החברה והחברות המאוחדות שלה רשמו שעבודים קבועים וצפים על הנכסים הקבועים
והשוטפים ,לרבות המלאי ,שעבודים ספציפיים על מניות מסוימות בחברות מוחזקות וכן
מושכנו כל זכויות החברה בנכסים בגינם התקבל אשראי.

-

חברות מאוחדות התחייבו לעמוד בתנאים מסויימים ,לרבות המנעות מלרשום שעבוד
לטובת אחרים ,בלא הסכמת התאגידים המלווים מראש.

-

הלוואות שנלקחו לצורך מימון נכסי נדל"ן בחו"ל בחברה מאוחדת בסך של  2,059מליוני
ש"ח הינן הלוואות  Non-Recourseאשר פרעונן מובטח באמצעות הנכסים המשועבדים
בלבד.

-

בדבר התחייבויות שנתנו לעמידה באמות מידה פיננסית ,ראה באור 19ג'.

ב.

לגבי שעבודים בגין אגרות חוב שהונפקו ,ראה באור 22ג'.

ג.

לגבי שעבודים בקשר עם השקעות בנכסי נפט וגז ,ראה באור .13

הון מניות
א.

ההרכב:
 31בדצמבר 2006
 31בדצמבר 2005
מונפק
מונפק
ונפרע
רשום
ונפרע
רשום
מספר המניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כ"א

15,000,000

11,635,932

15,000,000

10,930,304

המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
ב.

במהלך שנת  2006הומרו  33,707,290אגרות חוב )סדרה א' (2אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ36-
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.

ג.

בחודש מרס  2005הנפיקה החברה )במסגרת הנפקה פרטית של אגרות החוב(  400אלף כתבי
אופציה ) 5סדרות בנות  80אלף כתבי אופציה כל אחת( כאשר כל כתב אופציה ניתן להמרה במניה
רגילה אחת בת  1ש"ח ערך נקוב של החברה .אגרות החוב הוקצו במחירן המלא וכתבי האופציה
הוקצו ללא תמורה.
במהלך שנת  2006מומשו  8,000כתבי אופציה )סדרה  (1ל 8,000-מניות 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-
 20,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה בתמורה כוללת של כ 10-מליוני
ש"ח.
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הון מניות )המשך(
ד.

ה.

לאחר תאריך המאזן ,הומרו  3,749,559אגרות חוב )סדרה ה'( ,אשר ערכן הפנקסני הסתכם בכ4-
מליוני ש"ח ,ב 11,040-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה .כמו כן ,לאחר
תאריך המאזן ,מומשו  13,560כתבי אופציה )סדרה  (2ל 13,560-מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת של החברה בתמורה כוללת של כ 6-מליוני ש"ח.
לאחר ההמרות והמימושים כאמור מסתכם ההון המונפק והנפרע של החברה ב 11,660,532-מניות
רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת.
להלן פרטים באשר לכתבי האופציה שטרם מומשו ליום המאזן:

כתבי אופציה
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5

*(
ו.

ז.
באור - :28

יתרת כתבי
אופציה ליום
 31בדצמבר
2006
13,560
13,560
33,560
33,560
94,240

תוספת מימוש
ליום  31בדצמבר
(* 2006
)ש"ח(
430.2
470.3
507.3
539.2

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

תוספת המימוש צמודה למדד המחירים לצרכן וכפופה להתאמות.

דיבידנדים
.1

בשנת  2006הכריזה החברה על דיבידנדים לבעלי מניותיה בסך של כ 547 -מליוני ש"ח.
כ 461 -מליוני ש"ח שולמו במהלך שנת  2006וכ 86 -מליוני ש"ח שולמו בחודש ינואר .2007

.2

לאחר תאריך המאזן ,ביום  28במרס ,2007 ,הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה בסך
של כ 100-מליוני ש"ח.

באשר לאגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה ,ראה באור .20

עלות ההכנסות
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
קניות נפט דלקים ,כלי רכב ,מוצרים וחומרי גלם
שכר ונלוות
פחת ,אזילה והפחתות
הוצאות ייצור ועלויות אחרות
הובלות
עלות מקרקעין שנמכרו
הוצאות חיפושי נפט וגז
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19,784
168
152
742
63
270
38

14,755
152
141
501
74
152
27

9,550
95
131
267
56
110
25

21,217

15,802

10,234
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הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות תדלוק
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
שכר ונלוות
אחזקת תחנות תדלוק
פרסום וקידום מכירות
פחת והפחתות
עמלות סוכנים
עמלות כרטיסי אשראי
אחרות

באור - :30

314
338
29
88
10
68
83

281
299
39
86
9
52
95

273
296
33
74
11
37
90

930

861

814

הוצאות הנהלה וכלליות
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
שכר ונלוות
פחת והפחתות
חובות מסופקים וחובות אבודים
שירותים מקצועיים
אחרות

*(

(* 229
16
33
40
123

136
36
40
19
106

123
40
46
22
65

441

337

296

כולל סך של  59מליוני ש"ח בגין עלויות תשלום מבוסס מניות .לפירוט תוכניות תשלום מבוסס
מניות ,ראה באור 9י'.
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הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו
החברה
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2004
2005
2006
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
הוצאות )הכנסות( בגין:
הלוואות מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב
הפסד )רווח( מניירות ערך
סחירים
עסקאות עתידיות
חברות מאוחדות
אחרות )בעיקר בגין
פקדונות והפרשי שער(

370
152

434
286

315
93

83

89

56

)(5
43
-

3
)(18
-

)(31
)(9
-

)(5
)(80

)(4
)(91

)(12
)(39

2

)(108

)(14

)(7

)(9

)(7

554

597

354

)(9

)(15

)(2

8

3

12

-

-

-

554

594

342

)(9

)(15

)(2

בניכוי  -הוצאות שהוונו
לנכסים כשירים

באור - :32

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
רווח ממימוש חברות המחזיקות בנכסי נדל"ן
הפרשה לירידת ערך נכסים
הפסד מירידת ערך חובות והשקעות אחרות
רווח ממימוש רכוש קבוע ,נטו
דמי ניהול מחברות כלולות
הכנסות אחרות ,נטו
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6
)(5
)(18
4
1
15

92
)(9
)(5
11
1
23

)(25
)(13
1
1
8

3

113

)(28
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מסים על ההכנסה
א.

חוקי מס החלים על חברות הקבוצה
.1

חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על פי החוק נמדדות התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.
על החברה וחברות הקבוצה בישראל חלות הוראות החוק

.2

רווח/הפסדי הון
על-פי הוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(132התשס"ב) 2003-להלן  -חוק
הרפורמה( ,מס בשיעור מופחת של  25%חל על רווחי הון הנצמחים החל מיום  1בינואר,
 ,2003וזאת במקום שיעור המס הרגיל .במכירת נכסים שנרכשו לפני תחילת חוק הרפורמה,
שיעור המס המופחת יחול רק על מרכיב הרווח שנצמח לאחר החלת החוק ,אשר יחושב
בהתאם לקביעת החוק .כמו כן ,קובע חוק הרפורמה כי הפסדי הון מועברים לצורכי מס
יהיו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון ללא מגבלת זמן .חוק הרפורמה גם מסדיר את
האפשרות לקיזוז הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל כנגד רווחי הון בישראל.

.3

חברות מאוחדות בחו"ל
על החברות המאוחדות בחו"ל חלות הוראות החוק במדינות בהן הן פועלות.

ב.

שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה
.1

חברות בישראל
בחודש יוני  2004התקבל בכנסת תיקון פקודת מס הכנסה )מס'  140והוראת שעה(,
התשס"ד 2004-וביום  25ביולי 2005 ,התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה
)מספר  ,(147התשס"ה 2005-אשר קובע ,בין היתר ,כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה
לשיעור המס הבאים :שנת  ,31% - 2006שנת  ,29% - 2007שנת  ,27% - 2008שנת - 2009
 ,26%שנת  2010ואילך .25% -
לעניין השפעת התיקון כאמור ,ראה סעיף ו' להלן.
המס הסטטוטורי החל על חברות הביטוח המאוחדות בישראל מורכב ממס חברות ומס
רווח ,שיעורי המס המשוקללים החלים על חברות הביטוח המאוחדות בישראל הינם
כלהלן 35.93% - 2009 ,36.80% - 2008 ,38.53% - 2007 ,40.65% - 2006 :ומשנת  2010ואילך
יחול שיעור מס של .35.06%

.2

חברות מאוחדות מחוץ לישראל
-

על ההכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן באנגליה של חברות מוחזקות בחו"ל מוטל מס
הכנסה בשיעור של  .22%על מכירת מקרקעין באנגליה שהינו השקעה לטווח ארוך
לא חל מס על רווחי הון.

-

השכרת הנכסים בקנדה מבוצעת באמצעות חברות שנכסיהן מוחזקים בנאמנות
עבור חברה מאוחדת .על ההכנסות של אותן חברות מהשכרת נכסי הנדל"ן מוטל מס
הכנסה בשיעור שבין  39%-46%בהתאם למיקומו הפיזי של הנכס ו/או מקום רישום
הנאמנות .על הכנסות מהשכרה וממכירה של נכסים הממוקמים בגרמניה ובפינלנד
מוטל מס בשיעור של כ.26%-

-

שיעורי מס החברות החל על חברות מאוחדות בארה"ב ) (federal taxהינו  .35%כמו
כן חלים על חברות אלו מסים מקומיים בשיעור של כ.3%-
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מסים על ההכנסה )המשך(
ג.

שומות מס
לחברה שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת .2002
מרבית החברות המאוחדות קיבלו שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל השנים
2001-2002

ד.

הפסדים מועברים לצורכי מס
לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  31בדצמבר 2006 ,לסך של
כ 6-מליוני ש"ח .לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים לסך של כ 607-מליוני ש"ח
נכון לאותו מועד .לחברה מאוחדת בארצות הברית הפסדים עסקיים להעברה לצורכי מס ) federal
 (taxבסך של כ 1-מליוני דולר .בגין חלק מהפסדי החברות המאוחדות נרשמו בדוחות הכספיים
נכסי מסים נדחים בסך של כ 127-מליוני ש"ח .החברה אינה כוללת הטבת מס לקבל בגין הפסדיה
המתוארים לעיל.

ה.

מסים נדחים
.1

ההרכב:
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
בגין נכסים לא כספיים ומלאי
הפרשים בעיתוי הוצאות והכנסות
הפסדים מועברים

)(387
)(61
127

)(319
38
177

)(321

)(104

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים לחול בעת מימושם במדינות בהן
פועלות חברות הקבוצה )בין  22%ל (46% -ומוצגים במאזן כלהלן:
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
בחייבים ויתרות חובה
ברכוש אחר
בהתחייבויות לזמן ארוך
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.2

התנועה במסים נדחים:
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

ו.

יתרה לתחילת השנה
סכומים שנזקפו לסעיף מסים על ההכנסה
סכומים שנזקפו לסעיף חלק החברה בחברות מוחזקות
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות
מוחזקות

)(104
)(162
)(67

)(50
)(43
)(6

12

)(5

יתרה לסוף השנה

)(321

)(104

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
מסים שוטפים
העברת מסים שוטפים לקרן הון מהפרשי תרגום
מסים נדחים )ראה גם ה' לעיל(
עדכון יתרות מסים נדחים בעקבות השינויים
בשיעורי המס
מסים בגין שנים קודמות
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244
162

299
39

190
)(5
2

)( 2

4
)(3

6
)(4

404

339

189
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מסים על ההכנסה )המשך(
ז.

התאמת מס תיאורטי
להלן מובא תאום בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים
הרגילים החלים על החברות בארץ ,לבין סכום המס שנזקף בדוח רווח והפסד לשנת הדוח:
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
רווח לפני מסים על ההכנסה

1,681

שיעור המס הסטטוטורי
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

991

635

31%

34%

35%

521

337

222

עלייה )ירידה( בחבות המס בשל:
)(5
100
)(16
)(2
6

ח.

ניצול הפסדים משנים קודמות
הפסדים שלא נכללה בגינם הטבת מס
השפעת השינוי בשיעורי המס
חלק ברווחי שותפויות
מסים בגין שנים קודמות
הפרשים תמידיים בגינם לא חושבו מסים נדחים
הפרשים בשעורי מס בין ישראל וחו"ל
הכנסות פטורות ,הוצאות בלתי מוכרות ותיאומים
אחרים ,נטו )בעיקר רווח מהנפקת מניות
)(200
למיעוט בחברות מאוחדות(

)(5
37
4
)( 4
)(3
7

)(60
37
6
)(7
)(4
)(4
)(15

)(34

14

404

339

189

החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף )איחוד עוסקים( יחד עם חלק
מהחברות המאוחדות.
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רווח נקי למניה
פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח הנקי למניה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2004
2005
2006
כמות
כמות
כמות
רווח
מניות
רווח
מניות
רווח
מניות
נקי
משוקללת
נקי
משוקללת
נקי
משוקללת
מליוני ש"ח
מליוני ש"ח
מליוני ש"ח
מדווחים
אלפים
מדווחים
אלפים
מדווחים
אלפים
לצורך חישוב רווח בסיסי
לפני השפעה מצטברת בשל
שינוי בכללי חשבונאות ,נטו
השפעה מצטברת בשל
שינוי בכללי חשבונאות ,נטו

11,345

1,513

10,064

622

9,733

423

-

-

-

-

-

)(20

לצורך חישוב רווח נקי בסיסי

11,345

1,513

10,064

622

9,733

403

נטרול חלק החברה ברווח
בסיסי למניה של חברות
מוחזקות
חלק החברה ברווח מדולל
למניה של החברות
המוחזקות
השפעת מניות רגילות
פוטנציאליות מדללות

-

)(1,351

-

)(498

-

)(382

-

1,332

-

497

-

398

345

11

1,404

45

1,613

48

לצורך חישוב רווח מדולל
לפני השפעה מצטברת בשל
שינוי בכללי חשבונאות ,נטו
השפעה מצטברת בשל
שינוי בכללי חשבונאות ,נטו

11,690

1,505

11,468

666

11,346

467

-

-

-

-

-

)(19

לצורך חישוב רווח נקי מדולל

11,690

1,505

11,468

666

11,346

448
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מגזרים
א.

כללי
חברות הקבוצה עוסקות במספר מגזרים עסקיים עיקריים:
-

מגזר מוצרי דלק בישראל  -עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים בתחנות תדלוק
ומחוצה להן.

-

מגזר מוצרי הדלק בארה"ב  -עיקר הפעילות הינה אחזקה ותפעול של תחנות תדלוק וחנויות
נוחות בארה"ב.

-

מגזר בית זיקוק ושיווק בארה"ב  -הפעילות החלה בשנת  2005ומתייחסת להפעלת בית זיקוק
בארה"ב וצנרת להובלת נפט גולמי ,וכן לשיווק דלקים ללקוחות שונים.

-

מגזר כלי רכב וחלפים  -עיקר הפעילות הינה יבוא ושיווק של כלי רכב וחלפים מתוצרת מאזדה
ופורד.

-

מגזר הנדל"ן  -עיקר הפעילות הינה השקעה וניהול נכסי נדל"ן מניבים בארץ ובחוץ לארץ
ובניית פרוייקטים למגורים ולמסחר המיועדים למכירה.

-

מגזר הביטוח בארץ  -עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי הפניקס אשר אוחדה בדוחות
כספיים אלה החל מיום  31בדצמבר) 2006 ,ראה באור 9י')ז().((2

-

מגזר הביטוח בחו"ל  -עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי חברת רפבליק אשר אוחדה
לראשונה בדוחות הכספיים החל מיום  31בדצמבר) 2006 ,ראה באור 9י')ז().((4

-

מגזר חיפושי והפקת נפט וגז  -עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת עסקה משותפת "ים תטיס"
הפועלת בחיפושי והפקת נפט וגז במדף היבשת של חופי מדינת ישראל.

-

מגזר הביוכימיה  -עיקר הפעילות הינה יצור ושיווק פרוקטוזה וכן ביצור חומצת לימון ומלחים
המשמשים לתעשיית המזון ,לתרופות ולדטרגנטים.

-

אחרים  -עיקר הפעילות בהשקעות בתשתיות הכוללות בעיקר את תחום התפלת מי ים
והקמת מתקן כח להפקת חשמל.

הקבוצה מחזיקה במספר חברות כלולות הפועלות בחלק מהמגזרים הנ"ל )בעיקר בתחום הנדל"ן( וכן
בתחומים אחרים )בעיקר בתחום התקשורת באמצעות אחזקתה בהוט.
ענפי הפעילות של החברה מתבצעים במספר אזורים גיאוגרפיים בעולם .בישראל ,מקום מושבה של
החברה ומרבית החברות המאוחדות ,מתבצעות פעילויות שיווק כלי רכב וחלפים ,חיפושי הגז והנפט,
ביטוח ,חלק מפעילות ייצור ושיווק מוצרי הדלק והשקעה וניהול נכסי נדל"ן מניבים .בארה"ב
מתבצעות פעילויות הקשורות במגזר מוצרי הדלק ,מגזר בית הזיקוק ,מגזר הביטוח ולמגזר חיפושי
והפקת הגז והנפט ,ובאנגליה ,קנדה ומערב אירופה מתבצעת פעילות הקשורה במגזר הנדל"ן .מוצרי
מגזר הביוכימיה משווקים באירופה ,ארה"ב וישראל.
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מגזרים )המשך(
ב.

דיווח ראשי בדבר מגזרים עסקיים
.1

הכנסות בניכוי בלו ותמלוגים
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
הכנסות מחיצוניים )(1

.2

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

4,455
6,181
8,072
4,060
439
366
268
277

4,050
4,951
4,239
3,868
484
375
184
182

3,273
3,846
3,923
503
343
141
220

סך הכל בדוח רווח והפסד

24,118

18,333

12,249

תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי

פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז
מגזרים אחרים
הוצאות שלא הוקצו למגזרים
רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו
רווח ממימוש השקעות בחברות
מוחזקות ואחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
מסים על ההכנסה
חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות
כלולות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות,
נטו
רווח לפני השפעה מצטברת בשל שינוי
שיטה חשבונאית ,נטו
השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל
שינוי שיטה חשבונאית ,נטו
רווח נקי
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
94
143
632
440
81
55
154
35

46
144
501
380
155
68
95
9

56
70
405
242
66
79
-

1,634
)(104
1,530
)(554

1,398
)(65
1,333
)(594

918
)(13
905
)(342

702
3
)(404

139
113
)(339

100
)(28
)(189

591

146

136

)(355

)(176

)(159

1,513

622

423

1,513

622

)(20
403
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.3

נכסים המשמשים את המגזר
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
ביטוח בחו"ל
ביטוח ישראל
פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז
מגזרים אחרים

4,202
29,938
2,275
1,778
1,358
1,678
4,004
399
1,244
735

2,121
1,516
896
1,722
3,460
417
1,065
777

47,611

11,974

השקעות בחברות כלולות
מגזר מוצרי דלק  -ישראל
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
ביוכימיה
מגזר חיפושי גז ונפט
אחרים *(

170
1,549
10
331
733

134
34
615
326
1,298

נכסים שלא הוקצו למגזרים

2,793
2,030

2,407
1,609

סך הכל נכסים במאוחד

52,434

15,990

*(

כולל השקעה במת"ב אשר יתרתה ליום  31בדצמבר 2006 ,מסתכמת בכ 305-מליוני
ש"ח )ליום  31בדצמבר  - 2005כ 348-מליוני ש"ח(.
ליום  31בדצמבר 2005 ,כולל גם השקעה בפניקס בסך של כ 658-מליוני ש"ח.
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מגזרים )המשך(
.4

התחייבויות המגזר
מאוחד
 31בדצמבר
2005
2005
מליוני ש"ח מדווחים

.5

בטוח בחו"ל
בטוח בישראל
פעילות דקלים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז
מגזרים אחרים

3,805
27,311
285
512
684
224
271
71
145
170

492
268
530
654
191
69
25
151

התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

33,478
15,509

2,380
11,334

סך הכל התחייבויות במאוחד

48,987

13,714

עלות רכישת נכסים לזמן ארוך
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז
מגזרים אחרים

.6

51
449
471
26
1,020
13
121
142

53
225
398
23
595
17
6
992

80
135
49
478
25
29
649

2,293

2,309

1,445

פחת והפחתות
פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה"ב
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב
מגזר הרכב
מגזר הנדל"ן
מגזר הביוכימיה
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז
מגזרים אחרים
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61
95
27
8
45
19
73
12

69
111
6
9
71
14
52
18

68
72
6
48
14
37
50

340

350

295
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מגזרים )המשך(
ג.

דיווח משני בדבר מגזרים גיאוגרפיים
.1

הכנסות לפי שווקים גיאוגרפיים )על פי מיקום לקוחות(
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
7,880
8,506
9,334
3,808
9,297
14,340
153
98
45
195
199
211
213
233
188
12,249
18,333
24,118

ישראל
ארה"ב
אנגליה
קנדה
מערב אירופה
.2

ערכים בספרים של נכסים המשמשים את המגזר ועלות רכישת נכסים לזמן ארוך לפי אזורים
גיאוגרפיים )על פי מיקום הנכסים(

ישראל
ארה"ב
אנגליה
קנדה
מערב אירופה
אחר

עלות רכישת נכסים לזמן ארוך
נכסי המגזר
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 31בדצמבר
2004
2005
2006
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
1,298
1,389
427
7,590
37,479
135
623
920
2,412
7,463
6
117
602
494
6
64
17
1,359
1,240
116
849
844
80
11
91
47,611

באור - :36

11,974

2,293

2,309

1,445

בעלי עניין וצדדים קשורים
א.

ב.

ג.

בחודש מאי  2004השלימה דלק השקעות את רכישת יתרת מניות קומיוטק ,שהוחזקו על ידי
צדדים הקשורים לבעל השליטה )בשרשור סופי( בקומיוטק ובחברה ,במחיר הזהה למחיר ששולם
לבעלי המניות של קומיוטק מקרב הציבור )במסגרת הצעת רכש מחודש דצמבר  (2003ובתמורה
כוללת של כ 9-מליוני ש"ח .בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל
שליטה בו בדוחות כספיים( ,התשנ"ו ,1996-ההפרש בין תמורת הרכישה לבין ערכן הפנקסני של
המניות בספרי בעלי השליטה בסך של כ 6-מליוני ש"ח נזקף להון העצמי.
ביום  10במאי 2004 ,אישרו האסיפות הכלליות של החברה ושל דמ"ר הסכם ,לפיו התקשרו
חברות מאוחדות בהסכם למכירת חלקן במטוס המנהלים ל) ELAD GROUP LTD.-חברה בבעלות
ובשליטת בעל השליטה בחברה( .תמורת העסקה הסתכמה בכ 13.4 -מליוני דולר ארה"ב )כ 59-מליוני
ש"ח( ,בהסתמך על הערכת שווי שבוצעה למטוס בחודש ינואר  .2004התמורה היתה זהה בקירוב
לערך המטוס בספרי הקבוצה.
חברה מוחזקת של דלק נדל"ן בחוץ לארץ התקשרה עם חברה המוחזקת על ידי בעל השליטה
בקבוצה בשיעור של  50%בהסכמי ניהול ,לניהול שלושה מבנים המצויים בקנדה .ההסכמים הינם
לתקופה של שנתיים והם מתחדשים לתקופות נוספות אלא אם אחד הצדדים הודיע למשנהו על
הפסקת ההתקשרות .היקף ההתקשרות השנתית מסתכם בכ 2-מליוני ש"ח.
בנוסף ,חברה בבעלות בעל השליטה בקבוצה שוכרת בתנאי שוק משרדים בקנדה מחברה מוחזקת
בחו"ל של דלק נדל"ן .היקף ההתקשרות השנתית מסתכם בכ 0.5-מליוני ש"ח.
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בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ד.

לעניין התחייבות למענק מיוחד לחברה בבעלות חתנו של בעל השליטה בחברה ,ראה באור
9י')א().(7

ה.

חברות בבעלות בעל השליטה בחברה העמידו ערבויות מוגבלות בסכום להבטחת התחייבויותיהן
של חברות מאוחדות של דלק נדל"ן לתאגידים בנקאיים .סכום הערבות לתאריך המאזן מסתכם
לסך של  21מליוני ש"ח .הערבות ניתנה בגין הלוואות בסך של כ 70-מליוני ש"ח .חברה מאוחדת
התחייבה לשפות את החברות בבעלות בעל השליטה בקשר עם כל נזק שיגרם להן כתוצאה ממתן
הערבות כאמור .במהלך שנת  2006בוטלה ערבות בעל השליטה עקב מימון מחדש לנכסים
האמורים.

ו.

למנכ"ל הקבוצה הועמדו הלוואות אשר יתרתן ליום  31בדצמבר 2006 ,מסתכמת בכ 8.4-מליוני
ש"ח .ההלוואות עומדות לפרעון בשנים  .2007-2008בתנאי ההלוואות נקבע כי ההלוואות תהיינה
צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  .4%כספי ההלוואות משמשים
לרכישת מניות של חברות בקבוצת דלק .המניות הנרכשות משמשות כבטוחה להחזר ההלוואות
וכל סכום שיתקבל ממכירת המניות ישמש בראש ובראשונה להחזר ההלוואות.

ז.

ליו"ר דירקטוריון החברה הועמדה מסגרת לקבלת הלוואות בהיקף של עד  6.9מליוני ש"ח
העומדות לפרעון בשנים  .2007-2008בתנאי ההלוואות נקבע כי ההלוואות תהיינה צמודות למדד
בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  .4%כספי ההלוואות ישמשו לרכישת מניות של חברות
קבוצת דלק לפי שיקול דעתו של יו"ר הדירקטוריון .המניות הנרכשות משמשות כבטוחה להחזר
ההלוואות וכל סכום שיתקבל ממכירת המניות ישמש בראש ובראשונה להחזר ההלוואות .ליום
 31בדצמבר 2006 ,מסתכמת יתרת ההלוואות בכ 7.6-מליוני ש"ח.

ח.

באשר לתוכניות אופציות בחברות מאוחדות שהוענקו למנכ"ל הקבוצה וליו"ר דירקטוריון
הקבוצה ,ראה באור 9י')ב() (1ובאור 9י')א().(7

ט.

הטבות לבעלי עניין
מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
שכר דירקטורים שאינם מועסקים )(1
מספר דירקטורים ובעל עניין שאינם מועסקים )(2
שכר דירקטור ובעלי עניין מועסקים )(4) (3
מספר דירקטורים ובעלי עניין מועסקים
)(1
)(2
)(3
)(4

0.3

0.2

0.2
5

4

4

10.2

5

4

3

3

3

כולל תשלומים לשלושה דירקטורים אשר חדלו לכהן כדירקטורים במהלך שנת .2006
מייצג את מספר הדירקטורים לסוף השנה.
בשנת  - 2006כולל הוצאות שכר שנזקפו בגין הטבה הנובעת מהענקת אופציות בחברות
מוחזקות.
כולל תשלומים ששילמה חברה מאוחדת לדירקטור בקבוצה בגין שירותי ניהול בסך של כ-
 0.7מליוני ש"ח ) - 2005כ 0.6-מליוני ש"ח;  - 2004כ 0.2-מליוני ש"ח(.
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בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
י.

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין
.1

יתרות

מאוחד
 31בדצמבר

2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

.2

הלוואות וחובות לזמן ארוך

13

13

הלוואות וחובות לזמן קצר

3

-

יתרת הלוואות לבעלי ענין הגבוהה ביותר במשך השנה

16

13

עסקאות

מאוחד
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

הכנסות מימון
יא.

באור - :37

1

1

1

חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ובתנאי אשראי רגילים עם
תאגידים שהם צדדים קשורים ובהיקפים שאינם מהותיים.

מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים
א.

סיכוני אשראי
הכנסות חברות הקבוצה נובעות ממספר רב של לקוחות .הנהלות החברות בוחנות באופן שוטף
את יתרת הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות שלהערכת ההנהלות מספיקות בכדי
לכסות הפסדים אפשריים בגין חובות מסופקים.

ב.

סיכוני ריבית
לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות שקליות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך חשופה החברה
לשינויים בריבית הבנקאית בישראל .חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות בשיעור ריבית
המשתנה בהתאם לריביות בחו"ל ולפיכך הן חשופות לשינויים בשיעורי הריבית באותן ארצות.
כמו כן לשינויים בשיעורי הריבית יכולות להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה וכן
של החברות המוחזקות .שינויים בשערי הריבית בישראל ובארה"ב עשויים להשפיע לרעה על
תשואות תיק האג"ח הסחיר בחברות הביטוח המוחזקות על ידי חברות מאוחדות ,ואשר עומד
כנגד ההתחייבויות הביטוחיות.

ג.

סיכוני מטבע
ליום  31בדצמבר 2006 ,במאזן המאוחד של החברה הסתכם עודף ההתחייבויות הכספיות
הנקובות במטבע חוץ )בעיקר דולר ארה"ב ודולר קנדי( על נכסים כספיים במטבע חוץ לסך של
כ 3,205-מליוני ש"ח ,אשר נובע בעיקרו מעודף התחייבויות לזמן ארוך במטבע חוץ .עודף
ההתחייבויות הכספיות הצמודות למדד על נכסים כספיים צמודים למדד הסתכם לכ 5,252-מליוני
ש"ח ,כולל כ 668-מליוני ש"ח עודף התחייבויות כספיות שוטפות הצמודות למדד.
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מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ד.

מכשירים פיננסיים נגזרים
חברות הקבוצה מתקשרות לעיתים בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסויימים ,שנועדו
בחלקן להגן על החשיפה לשינויים בשערי חליפין של מטבעות חוץ ,לשינויים בערכם של מלאים
ושל מחירי מכירת גז ולשינויים בשיעורי ריבית.
לתאריך המאזן היו לחברות מאוחדות התקשרויות פתוחות כמפורט להלן:
לחברות הקבוצה התקשרויות בחוזי החלפת מטבע וחוזי אופציות לרכישה ולמכירה של
.1
מטבעות שונים )ביניהם דולר ארה"ב ,אירו ,יין יפני ואחרים( .מרבית העסקאות הן
לתקופות של עד שנה ואינן מוכרות כעסקאות הגנה לצורכי חשבונאות.
.2

חברה מאוחדת בארה"ב התקשרה בעסקאות החלפת ריבית מסוג " "Capלפיהן לחברה
המאוחדת הזכות להחליף ריבית משתנה ) (1.25%-1.5% Eurodollarביחס לסכומים בסך
של כ 129-מליוני דולר בריבית קבועה בטווח שבין  3.5% - 4%וזאת בכפוף לתקרות שערי
הריבית שנקבעו בהסכמים.
העסקאות הינן לתקופות שונות המסתיימות בשנים .2010 - 2007

.3

לחברות מאוחדות אחרות התקשרויות בעסקאות החלפת ריבית מסוג  SwaptionוIRS-

לפיהן לחברות זכות להחליף ריבית משתנה בריבית קבועה ולהיפך .כמו כן ,התקשרה
החברה המאוחדת בעסקאות להגנה על עליית ריבית משתנה מסוג "."Cap
הערך ההוגן נטו של כל העסקאות בנגזרים ליום  31בדצמבר 2006 ,משקף התחייבות של
כ 36-מליוני ש"ח.
ה.

בשנת  2004נחתם הסכם בין דלק השקעות ,דלק קידוחים ואבנר לבין חברה הקשורה בבנק
השקעות מחו"ל לקיבוע מחיר הגז .על פי ההסכם קובע מחיר הגז לערך דולרי קבוע לשנים 2005-
) 2013סכום העסקה הכולל הסתכם בכ 630-מליון דולר( .היקף עסקת הקיבוע כאמור ליום 31
בדצמבר 2006 ,הינה בסך של כ 471-מליוני דולר.
בהתאם לעסקה הנ"ל ,במידה שמחיר הגז הרבעוני יהיה נמוך מהמחיר המקובע ) 2.47דולר למליון
 ,(BTUתשלם החברה המבצעת לדלק השקעות ולשותפויות המוגבלות את ההפרש בין המחיר
בפועל למחיר המקובע ,ביחס לכמות שנקבעה .במידה שהמחיר בפועל יהיה גבוה מהמחיר
המקובע ,ישלמו דלק השקעות השותפויות המוגבלות את ההפרש ביחס לכמות שנקבעה.
להבטחת התחייבויות דלק השקעות ,דלק קידוחים ואבנר ,ניתנו ערבויות של בנק הפועלים בע"מ
ובנק לאומי לישראל בע"מ אשר סכומן ליום עריכת הדוחות הכספיים עומד על סך של כ26-
מליוני דולר .במקביל ,התקבלה ערבות להבטחת ההתחייבות של בנק ההשקעות מחו"ל.
בשנת  ,2005במסגרת ההסכמים שנחתמו בקשר עם הנפקת אגרות חוב )באור 22ג') (1לעיל(,
הוסבו הסכם הגידור והערבויות הנ"ל לטובת ה) SPC-החברה המנפיקה( .במקביל נחתם הסכם
) (Back to Backבין דלק השקעות ,דלק קידוחים ואבנר ל SPC-לפיו יועבר רווח והפסד מהסכם
הגידור מה SPC-לדלק השקעות ,דלק קידוחים ואבנר.
השווי ההוגן של העסקה ליום  31בדצמבר 2006 ,משקף התחייבות של כ 97-מליוני ש"ח.
בנוסף ,שותפות מאוחדת של דמ"א ארה"ב התקשרה בעסקאות לקיבוע מחירי גז ונפט .עסקאות
אלה אינן מוכרות כעסקאות הגנה לצורכי חשבונאות.
שווי הוגן שלהם ליום  31בדצמבר 2006 ,משקף התחייבות של כ 72-מליוני ש"ח.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :37

מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
הסכום הפנקסני של מזומנים ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ,לקוחות ,חייבים ויתרות חובה,
התחייבויות לספקים ולנותני שרותים ,זכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
באשר לשווין של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדות ואגרות חוב אחרות ,ראה
באורים  21ו.22-
שווין ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שערכן הפנקסני מסתכם בכ 286-מליוני ש"ח הינו כ2,950-
מליוני ש"ח.
שווין ההוגן של יתרת אגרות חוב ויתרת הלוואות לזמן קצר וארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
וכן של חייבים ופקדונות לזמן ארוך תואם או קרוב לערכם הפנקסני מאחר ומרבית יתרות אלו
נושאות ריבית אשר אינה שונה באופן מהותי מהריבית המקובלת בשוק לנכסים והתחייבויות
דומים.
השווי ההוגן של השקעות בחברות אחרות ליום  31בדצמבר 2006 ,הינו כ 1,152-מליוני ש"ח ואילו
סכומם הפנקסני לאותו מועד הינו כ 790-מליוני ש"ח.

באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד(
א.

השקעות
ליום
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
20,049
1,932
3,225
82
585
50
13
82

ניירות ערך )(1
הלוואות )(2
פקדונות בבנקים )(3
סוכנויות ביטוח כלולות )(4
חברות כלולות אחרות )(5
מקרקעין להשכרה )(6
מבנים בהקמה
יצירות אומנות

26,018
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד(
.1

ניירות ערך
א(

ההרכב:

 31בדצמבר 2006
אחרים
סחירים
מליוני ש"ח מדווחים

סה"כ

ניירות ערך שהונפקו בארץ
אגרות חוב
אגרות חוב ניתנות להמרה
מניות
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
קרנות הון סיכון והשקעה
קרנות גידור
קרנות השקעה ונדל"ן
כתבי אופציה
מכשירים פיננסיים נגזרים

5,210
94
2,445
114
13
63
2

6,762
3
61
60
212
62
-

11,972
94
2,448
114
61
73
212
125
2

סה"כ ניירות ערך שהונפקו בארץ

7,941

7,160

15,101

ניירות ערך שהונפקו בחו"ל
אגרות חוב
מניות
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
קרנות הון סיכון והשקעה
קרנות גידור
קרנות השקעה ונדל"ן
כתבי אופציה
מכשירים פיננסיים נגזרים

1,811
573
1,035
620
401
)( 1
2

272
116
15
84
20
-

2,083
689
1,035
15
620
485
19
2

סה"כ ניירות ערך שהונפקו בחו"ל

4,441

507

4,948

סה"כ ניירות ערך

12,382

7,667

20,049

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

כולל:
ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה

4,549

כולל ניירות ערך בלתי סחירים המוחזקים כנגד התחייבויות בגין
פוליסות
משתתפות ברווחי השקעה שנכללו בדוחות הכספיים לפי שווי
הוגן:
הערך לפי תנאי התקשרות
התאמה לשווי הוגן

2,147
208
2,357

סכום החשיפה )הגנה( נטו לנכס הבסיס המוצג במונחי דלתא של
העסקאות הפיננסיות שנעשו לתאריך המאזן
מזה בגין נכסים החופפים להתחייבויות בגין פוליסות משתתפות
ברווחי השקעות

)(869
)(782
)(87
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ב(

פירוט בסיסי הצמדה של אגרות החוב:
צמודות
למדד
אגרות חוב ממשלתיות
או בערבות ממשלה
אגרות חוב אחרות:
שהונפקו בישראל
שהונפקו בחוץ לארץ
אגרות חוב אחרות
ניתנות להמרה
שהונפקו בישראל
סך השקעות באגרות
חוב

.2

 31בדצמבר 2006
ללא
בדולר או
הצמדה
בהצמדה לו
מליוני ש"ח מדווחים

סה"כ

6,446

-

1,606

8,052

3,539
-

319
2,083

62
-

3,920
2,083

94

-

-

94

10,079

2,402

1,668

14,149

הלוואות
א(

פירוט לפי בטחונות:
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

הלוואות על פוליסות ביטוח חיים
מובטחות במשכנתאות והתחייבויות לרישום משכנתאות
מובטחות בשעבוד רכב
מובטחות במניות
בבטחונות אחרים ולעובדים )(4) (3) (1
לסוכנים )(2

277
207
3
760
584
101
1,932

הפרשה לחובות מסופקים שנוכתה מסכומי ההלוואות הנ"ל

19

כולל הלוואות המוחזקות כנגד פוליסות ביטוח חיים משתתף ברווחים
שנכללו בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן

675

)(1
)(2
)(3

)(4

בטחונות אחרים כוללים ממסחרים דחויים ,כרטיסי אשראי ,ערבות צד ג' וכדומה.
ההלוואות לעובדים אינן מובטחות בבטחונות מעבר לזכויות קיזוז על פי דין.
ההלוואות לסוכנים מובטחות ברובן בשעבוד עמלות ובשטרות לבטחון.
חלק מהלוואות מדורגות בדירוג פנימי .להלוואות שהועמדו במסגרת תיק ביטוח
חיים משתתף ברווחים משמש הדירוג הפנימי לצורך קביעת ריבית ההיוון על פי
כללי חברת שערי ריבית.
חלק מההלוואות כוללות אופציה להשתתפות ברווחי הלוואה או הפרוייקט בתנאים
מסויימים.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
להלן פרטים נוספים בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון בגין הלוואות לגורם אחד
ב(
העולות על  12מיליון ש"ח:
 31בדצמבר 2006
יתרה
משך חיים
תנאי
שיעור ריבית
במאוחד
בטחונות
ממוצע
הצמדה
נקובה
ובחברה
גורם
מליוני ש"ח
%
מדווחים

סה"כ

סה"כ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
23
24
25

134
128
131
80
115
103
85
37
43
40
26
36
35
27
6
20
26
26
18
15
12
15
13
29
28
57
15
56
15
1,288

5.25
6.52
7.00
6.59
6.60
5.18
לייבור2%+
7.00
6.00
6.59
7.00
7.85
11.00
6.00
5.37
6.40
6.50
8.00
6.75
7.50
7.25
4.00
9.00
7.50
12.00
לייבור2.4%+
4.00

צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
דולר
אירו
ליש"ט
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
לא צמוד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
צמוד מדד
דולר
צמוד מדד
אירו
דולר
צמוד מדד

5.51
9.60
2.34
3.49
2.56
5.18
0.44
0.72
0.50
3.59
3.36
5.33
6.52
4.05
2.01
2.12

בטחונות אחרים
בטחונות אחרים
מניות
מניות
מניות
בטחונות אחרים
מניות
מניות
בטחונות אחרים
מניות
מניות
מניות
בטחונות אחרים
בטחונות אחרים
בטחונות אחרים
בטחונות אחרים

3.90
0.55
7.78
4.53
0.20
1.76
3.88
3.88

משכנתא
משכנתא
מניות
בטחונות אחרים
בטחונות אחרים
מניות
מניות+משכנתא
מניות+משכנתא

1.63
2.36
1.10

מניות
בטחונות אחרים
בטחונות אחרים

חלק מההלוואות כוללות אופציה להשתתפות ברווחים בתנאים מסויימים.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ג(

חלוקה לפי תנאי הצמדה ,שיעור הריבית הממוצעת ומשך החיים הממוצע:
שיעור ריבית
נקובה
ממוצעת
ב% -

משך חיים
ממוצע
בשנים

מליוני ש"ח
מדווחים

ליום  31בדצמבר:2006 ,
צמודות למדד
צמודות לליש"ט
צמודות ליורו
צמודות לדולר
צמודות לדולר קנדי
בלתי צמודות

6.1
5.1
9.8
8.0
18.1
2.6

1,568
71
59
171
6
57

3.83
8.41
1.14
1.64
4.30
0.62

1,932
.3

פקדונות בבנקים
א(

חלוקה לפי תנאי הצמדה ,שיעור הריבית הממוצעת ומשך החיים הממוצע:
שיעור ריבית
נקובה
ממוצעת
ב% -
ליום  31בדצמבר :2006
צמודים למדד
צמודים לדולר
בלתי צמודים

5.7
6.5
6.4

משך חיים
ממוצע
בשנים

מליוני ש"ח
מדווחים
3,047
158
20

5.0
4.8
3.9

3,225
ב(
4

כולל סך של  1,694מליוני ש"ח פקדונות המוחזקים כנגד פוליסות בביטוח חיים
משתתפות ברווחים שנכללו בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן.

סוכנויות ביטוח כלולות
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
עלות מניות
הפסדים שנצברו ,נטו

4
)( 2

סה"כ שווי מאזני
יתרת מוניטין

2
80
82
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
.5

חברות כלולות אחרות
א(

ההרכב:

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

עלות ורווחים שנצברו עד 31.12.91
עלות מניות החל מ1.1.92 -
רווחים שלא חולקו וקרנות שנצברו החל מ ,1.1.92 -נטו )(1
העברה במסגרת שינוי מבנה
סה"כ שווי מאזני
יתרת מוניטין והפרש מקורי מיוחס
הלוואות
בניכוי הפרשה לירידת ערך
סה"כ חברות כלולות
)(1
ב(

דיבידנד שהתקבל בשנת החשבון

3
180
25
108
316
236
34
586
)(1
585
14

שינויים עיקריים במהלך שנת :2006
ביום  9באפריל  2006ובהתאם להסכמות שהגיעה הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ,
חברה בת בבעלות מלאה של הפניקס )להלן  -פניקס השקעות( עם בעלי השליטה
באקסלנס השקעות בע"מ )להלן " -אקסלנס"( ועם בנק המזרחי ,התקיימו התנאים
המתלים והאישורים הנדרשים על פי דין לחתימה על הסכמים ,לרכישה כוללת של
כ 40% -ממניות אקסלנס בתמורה לכ 322.5 -מליוני ש"ח במזומן )כולל הוצאות
משפטיות והוצאות ישירות אחרות הכרוכות ברכישה בסכום של כ 365 -אלפי ש"ח(.
לאחר רכישה זו ,הפניקס השקעות ובעלי השליטה באקסלנס הינם בעלי השליטה
משותפת באקסלנס.
לתאריך הרכישה ,היה ההון העצמי של אקסלנס כ 211-מליוני ש"ח .עלות הרכישה
יוחסה לנכסים ולהתחייבויות של אקסלנס בהתבסס על שווים הנאות במועד
הרכישה .במסגרת זו הכירה הפניקס השקעות בנכסים לא מוחשיים מזוהים :שם
החברה,תיקי לקוחות וניהול קופות גמל ,פיצויים ופנסיה ,בסכומים של  12.9מליוני
ש"ח 8.1 ,מליוני ש"ח ו 13.9-מליוני ש"ח ,בהתאמה .היתרה בסכום של כ 201 -מליוני
ש"ח יוחסה למוניטין.
שם החברה ,תיקי לקוחות וניהול קופות גמל ,פיצויים ופנסיה מופחתים על פני
אורך חיים כלכלי של  30שנים 3 ,שנים ו 8 -שנים ,בהתאמה.
אומדן ערך הנכסים הבלתי מוחשיים ותקופת הפחתתם נקבעה על סמך חוות דעתו
של מעריך חיצוני מוסמך.
החל מיום  1.1.2009תהיה להפניקס השקעות אופציית  CALLוהחל מיום 1.2.2009
תהיה לבעלי השליטה באקסלנס אופציית  ,PUTשתוצאתן רכישת מלוא השליטה
באקסלנס על ידי החברה ולפי נוסחאות מחיר מוסכמות מראש הנגזרות מהביצועים
העתידיים של אקסלנס.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ביום  31באוקטובר  ,2006אישר דירקטוריון אקסלנס את הרכישה של פעילות ניהול
קופות הגמל של בנק המזרחי המאוחד בע"מ בסכום של  347מליוני ש"ח .סכום
התמורה התבסס על היקף הנכסים המנוהל של קופות הגמל ליום  30בספטמבר
.2006
ביום  31בדצמבר  2006העמידה הפניקס השקעות הלוואה לאקסלנס בסכום של 30
מליון ש"ח ,ההלוואה תישא ריבית בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת 0.5%
שנתי .ההלוואה הינה לתקופה של  5שנים.
ג(

.6

ביום  9במרס  ,2007נחתם מזכר הבנות בין הפניקס לבין בנק הפועלים בע"מ )להלן:
"בנק הפועלים"( ,לפיו תירכשנה על ידי החברה  25%מסך הכל הון מניות המוצא של
ישרכארט בע"מ ויורופיי )יורוקארד( ישראל בע"מ )להלן" :החברות"( ,שהינן חברות
בשליטה מלאה של בנק הפועלים ותהיה זכאית לדירקטורים מטעמה ,כמוסכם
במזכר הבנות.
התמורה עבור המניות תחושב על בסיס שווי מצרפי של  2.55מיליארד ש"ח ,תוך
התאמות לחלוקת דיבידנד ,אם וככל שיחולק עד למועד השלמת ביצוע העסקה.
במקרה של הנפקת החברות לציבור בתוך  15חודשים ,יותאם כלפי מעלה בסיס שווי
החברות המצרפי לצורך העסקה לשיעור של  90%משווי החברות לצרכי ביצוע
ההנפקה לציבור ,אך לא מעל שווי חברות מצרפי של  2.7מיליארד ש"ח.
ביצוע העסקה כפוף לביצוע בדיקת נאותות ,לתנאים )לרבות הסכמת החברה באשר
להסדרים שבין ישראכרט בע"מ לבנק הפועלים( ,לאישורים רגולטורים ,ככל שיש
בהם צורך ,לאישור הנהלת ודירקטוריון בנק הפועלים ולאישור דירקטוריון הפניקס.

מקרקעין להשכרה
היתרה כוללת סך של כ 20-מליוני ש"ח בגין נכסים המוחזקים כנגד פוליסות משתתפות
ברווחים.

ב.

רכוש קבוע
 31בדצמבר 2006
בנייני
משרדים

מחשבים
כלי
שיפורים
ותוכנה
רכב
במושכר
מליוני ש"ח מדווחים

ריהוט
וציוד
משרדי

סה"כ

עלות

274

25

12

491

85

887

פחת שנצבר

)(42

)(8

)(3

)(212

)(40

)(305

הפרשה לירידת ערך

)(2

-

-

-

-

)( 2

עלות מופחתת

230

17

9

279

45

580

שיעורי הפחת

4%-5%

8%-28%
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15%-33%

6%-33% 10%-33%

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ג.

סכומים לקבל
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
2,785
819
276

חברות ביטוח וסוכני ביטוח )(1
פרמיות לגבייה )(2
חייבים אחרים ויתרות חובה )(3

3,880
)(1

ההרכב:
חלקם של מבטחי המשנה -
בעתודות הביטוח
בתביעות תלויות
חשבונות אחרים

937
1,753
95
2,785

כולל:
232
2,553

בביטוח חיים
בביטוח כללי

2,785
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
א(

יתרות של מבטחי משנה בביטוח כללי ליום  31בדצמבר2006 ,
בספרי חברות ביטוח בישראל

קבוצת דירוג) :ד(

סך
הפרמיות
עתודה
יתרות
לביטוח
לסיכונים
שוטפות
משנה
שטרם תביעות תלויות
בחובה
לשנת
חבויות
רכוש
)בזכות( נטו )ב( חלפו
2006
מליוני ש"ח מדווחים

חובות שוטפים
בפיגור הנכללים
ביתרות הפתוחות
פקדונות
של
סה"כ
מבטחי
חשיפה )א(
המשנה

בין חצי
מעל
שנה
שנה
לשנה

 AAומעלה
Kölnische RückversicherungsGesellschaft AG
אחרים

31
42

2
)(2

40
25

9
28

71

5
10

47
112

-

-

73

-

65

37

71

15

159

-

-

78
47
203

20
8
4

47
14
78

55
49
127

291
62
181

16
11
47

398
121
343

4

1

328

32

139

231

534

74

862

4

1

לא מדורג

14

)(4

4

46

65

-

110

1

1

סה"כ

415

28

208

314

670

89

1,131

5

2

 BBBעד AA-
Munich Reinsurance Co AG
Swiss Reinsurance Co
אחרים
נמוך מBBB -

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

סה"כ חשיפה למבטחי המשנה הינה  -סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי סכום כתבי
האשראי שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם ובתוספת )בניכוי( היתרות השוטפות בחובה )בזכות( נטו.
לאחר הפחתת הפרשה לחובות מסופקים בסך של  3מליוני ש"ח.
סך כל ההפרשות לחובות מסופקים ,בתוספת הקטנת חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות מסתכם בסך  6מליוני ש"ח ,המהווים כ0.49% -
מסך החשיפה.
קבוצת הדירוג נקבעה בעיקרה לפי חברת הדירוג  .S&Pבמקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי חברה זו ,נקבע הדירוג בדרך כלל לפי חברת הדירוג
 Moody'sשדירוגה הומר לפי מפתח שנקבע בתקנות ההשקעה.
חלקם של מבטחי המשנה בסכום הסיכון הביטוחי של החברה לרעידות אדמה מסתכם בסך של כ 12 -מליוני ש"ח .חלקו של מבטח המשנה
המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו כ.32.77% -
בקבוצה הלא מדורגת נכללות יתרות בגין תביעות תלויות באמצעות ברוקרים מעסקים שנתקבלו עד וכולל שנת  ,2003אשר חשיפה בגינם הינה כ51-
מליוני ש"ח.
החברה לא קיבלה כתבי אשראי ממבטחי משנה כערבות להתחייבויותיהם.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
בספרי חברות ביטוח בחו"ל

יתרות
שוטפות
בחובה
)בזכות( נטו

סך הפרמיות
לביטוח
משנה לשנת
2006

עתודה
לסיכונים
שטרם
חלפו

פקדונות של
מבטחי
המשנה

תביעות תלויות
חבויות
רכוש
מליוני ש"ח מדווחים

סה"כ
חשיפה )א(

חובות שוטפים
בפיגור
הנכללים
ביתרות
הפתוחות
בין חצי
שנה
לשנה

קבוצת דירוג) :ג(
) A - (minusומעלה
38
20
15
24

)(3
)(3
70

195
108
85
112

17
3
4
81

114
48
149
309

132

326
156
235
440

2

97

64

500

105

620

132

1,157

2

 Bעד A

13

-

11

7

18

-

37

-

לא מדורג

-

-

-

-

3

-

3

-

סה"כ

110

64

511

112

641

132

1,197

2

Hartford Fire Insurance Co.
American Halmark Insurance Co.
Northland Insurance Co.
Others

א(

סה"כ חשיפה למבטחי משנה הינה  -סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי סכום
כתבי האשראי שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם בתוספת )בניכוי( היתרות השוטפות בחובה )בזכות( נטו.

ב(

לא קיימות יתרות מהותיות בפיגור מעל שנה ולא בוצעו הפרשות לחובות מסופקים.

ג(

קבוצת הדירוג נקבעה על ידי חברת הדירוג .A.M.Best
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ב(

יתרות של מבטחי משנה בביטוח חיים ליום  31בדצמבר2006 ,

קבוצת דירוג) :ג(

סך
הפרמיות
יתרה
לבטוח
שוטפת
משנה
בזכות
משנת
נטו )ב(
2006
מליוני ש"ח מדווחים

עתודת
ביטוח

תביעות
תלויות

פקדונות
של
מבטחי
המשנה

סה"כ
חשיפה
)א(

 AAומעלה
Kölnische
ückversicherungsGesellschaft AG
אחרים

26
20

)(3
)(15

83
15

2
4

14
13

68
)(9

46

)(18

98

6

27

59

 BBBעד AA-

17

)(4

120

7

107

16

לא מדורג

3

)(1

-

-

-

)( 1

סה"כ

66

)(23

218

13

134

74

א.

סה"כ חשיפה למבטחי המשנה הינה  -סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות
הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובתוספת )בניכוי( היתרות השוטפות
בחובה )בזכות( נטו.

ב.

לא קיימות יתרות מהותיות בפיגור מעל שנה ולא בוצעו הפרשות לחובות מסופקים.

ג.

קבוצת הדירוג נקבעה בעיקרה לפי חברת הדירוג  .S&Pבמקרים בהם לא ניתן דירוג
על ידי חברה זו ,נקבע הדירוג בדרך כלל לפי חברת הדירוג  Moody'sשדירוגה הומר
לפי מפתח שנקבע בתקנות ההשקעה.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
) (2פרמיות לגביה
בישראל
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
ביטוח כללי
298
80

צמוד מדד
נקוב בדולר או הצמוד לו

378

סך הכל ביטוח כללי
ביטוח חיים

109

צמוד מדד
סך הכל ביטוח חיים

109

סך הכל

487

כולל ממסרים לגביה והוראות קבע לבנקים

247

בחו"ל

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

חשבונות פתוחים
בניכוי  -הפרשה וחובות מסופקים

334
2
332

)(3

חייבים אחרים ויתרות חובה

ההרכב:

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

עובדים
מוסדות ורשויות ממשלתיות
מסים נדחים
חברות מוחזקות
מקדמות על חשבון עמלות לסוכני ביטוח
חובות סוכנים
הכנסות לקבל
הוצאות מראש
בגין מכירת מקרקעין להשכרה ומבנה בהקמה
עמלות ביטוח לקבל
אחרים

17
12
25
3
9
8
17
35
125
12
13
276
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ד.

הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
893
1,654

הוצאות רכישה נדחות )(1
רכוש אחר )(2

2,547
)(1

הוצאות רכישה נדחות
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
בביטוח חיים *(
בביטוח כללי ובביטוח מפני מחלות ואישפוז

730
163
893

*( להלן ההרכב:
הוצאות רכישה נדחות D.A.C.

ניכוי צילמר

657
73
730

)(2

רכוש אחר
ההרכב:
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
מוניטין
הפרש מקורי מיוחס לשווי תיקי ביטוח
מסים נדחים
הוצאות רכישת תיקי ביטוח חיים מנגה חברה לביטוח בע"מ לשעבר
אחר

924
683
22
9
16
1,654
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ה.

עתודות ביטוח ותביעות תלויות
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
ביטוח חיים:
עתודות ביטוח )ראה  1להלן(
עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
תביעות תלויות

20,842
178
69

סך הכל ביטוח חיים

21,089

ביטוח כללי:
עתודות לסיכונים שטרם חלפו
תביעות תלויות )ראה  2להלן(

1,923
4,829

סך הכל ביטוח כללי

6,752

סך הכל עתודות ביטוח ותביעות תלויות

27,841

.1

עתודות ביטוח חיים
א(

ההרכב:
(1

עתודות ביטוח לפי בסיס הצמדה:
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
צמודות למדד
בגין פוליסות משתתפות ברווחי השקעה לרבות פוליסות
במסלולי השקעה אישיים
לא צמודות או נקובות במטבע חוץ

13,832
6,473
537
20,842

(2

סוגי העתודות העיקריים:
עתודות בגין פוליסות מסוג עדיף
עתודות בגין פוליסות מסוג מעורב ואחרות

13,442
7,400
20,842
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ב(

פירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן:
(1

פוליסות מסוג עדיף:

בפוליסות אלו מרכיב החיסכון מזוהה .העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה
החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן:
)א(

קרן צמודה לקרן נכסים )פוליסות משתתפות ברווחי השקעה(.

)ב(

קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה
מובטחת כנגד נכסים מותאמים )פוליסות שאינן משתתפות ברווחי השקעה(.
בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות עדיף )אי כושר עבודה ,מקרה
מוות ,סיעודי וכו'( מחושבת עתודה כאמור בסעיף ) (2להלן.

(2

פוליסות מסוג מעורב )מסורתי( ואחרות:

בפוליסות מסוג מעורב ,משולב מרכיב חיסכון עם מרכיב ביטוחי של סיכון מוות.
בפוליסות אחרות נכללים מוצרי חסכון טהור או סיכון טהור )אי-כושר עבודה,
מקרה-מוות ,סיעודי וכו'( וכן מרכיבי סיכון כאמור המצורפים לפוליסות מסוג עדיף.
בפוליסות אלה מחושבת עתודה מתמטית .בנוסף ,מחושבות עתודות בגין תביעות
בתשלום על פני תקופה מתמשכת בפוליסות מסוג אי כושר עבודה וסיעודי.
עתודות הביטוח כוללות גם הפרשות בגין תביעות  IBNRוהשתתפות ברווחים
בביטוח קבוצתי.
ג(

להלן פירוט השיטות לחישוב העתודות של פוליסות מסוג מעורב ואחרות ,לפי סוגי
העתודה והמוצרים השונים:
(1

כ 35.5% -מהעתודה המתמטית הינו בגין מוצרים מסורתיים עם מרכיב
חיסכון )בעיקר המוצר "מעורב"( ומוצרי סיכון טהור עם פרמיה קבועה )בעיקר
אי-כושר עבודה וסיעודי( .עתודה זו מחושבת לכל כיסוי כהיוון של תזרים
המזומנים בגין התביעות הצפויות ,בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות.
חישוב זה מבוסס על ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים ,כולל שיעור הריבית
)להלן – "ריבית תעריפית"( ,לוח התמותה או התחלואה .החישוב נעשה על-
ידי חישוב תיאורטי ,הידוע בשם " ,"Net Premium reserveלפיו במקום
להתחשב בהוצאות ועמלות באופן ישיר ,החישוב מבוסס על "פרמיה נטו"
אשר כוללת את העלות הצפויה במרכיב התביעות בלבד ואינה כוללת את
שיעור העמלות וההוצאות ,וזאת לפי הנחות החישוב.
שיעורי הריבית להיוון הינם בין  3.5%לבין  5%לפוליסות צמודות מדד
)פוליסות שהעתודות בגינן מושקעות בעיקר באגרות חוב מיועדות(2.5% ,
לפוליסות משתתפות ברווחי השקעה )הנמכרות משנת .(1991

(2

נוסף על עתודה זו ,עבור מוצרים מסורתיים המשתתפים ברווחי השקעה,
מחושבת עתודה בגובה יתרת הבונוס המצטבר בפועל .הבונוס משקף את
הפער שבין התשואה בפועל לבין הריבית התעריפית.

(3

בגין תביעות מתמשכות בתשלום ,כולל בגין ביטוח סיעודי ואי-כושר עבודה,
חושבה עתודה בהתאם לתקופת תשלום התביעות הצפויות ושיעור ריבית
המותאם לסוג הפוליסה כפי שתואר בסעיף  1לעיל.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(

ד(

ה(

(4

בגין גמלאות בתשלום ופוליסות הכוללות מחויבות לגימלא חושבה עתודה
לכל פוליסה בהתאם לשיעורי תמותה כולל שיפורים עתידיים לתוחלת חיים
ושיעורי ריבית מתאימים לכל סוג פוליסה והכול לפי חוזר המפקח 2007-1-3
שפורסם ביום  20בפברואר.2007 ,

(5

עתודה ל) IBNR -תביעות אשר אירעו אך טרם דווחו( מחושבת בהתבסס על
ניסיון העבר.

(6

העתודה בגין ביטוח חיים קבוצתי ומורכבת מעתודה לפרמיה לא מורווחת,
הפרשה להשתתפות ברווחים ,עתודה ל ,IBNR -עתודה לסטיות תקן והפרשה
להפסדים עתידיים במידת הצורך מחושבת על בסיס שיטות עבודה
אקטואריות מקובלות

ההנחות המשמשות בחישוב העתודות מסוג אקטוארי:
(1

בגין מוצרים מסורתיים עם מרכיב חיסכון ומוצרי סיכון טהור עם פרמיה
קבועה ,כמפורט בסעיף ב' 2לעיל ,הריבית המשמשת להיוון העתודה היא
הריבית התעריפית.

(2

כמו כן ,עבור העתודות המפורטות בסעיף ב' 2לעיל ,במרבית המקרים שיעורי
התמותה והתחלואה הינם זהים לשיעורים אשר שימשו לקביעת התעריף
המאושר על-ידי הפיקוח .בענפי אובדן כושר עבודה וגמלא בהתאם לנסיון
החברה ו/או מחקרים כלליים או מחקרים של מבטחי משנה המצביעים על כך
שיש לעדכן את שיעורי התמותה או התחלואה בחישובים .פניקס ביטוח
מגדילה בהתאמה את העתודה.

(3

עבור יתר העתודות ,האקטואר קובע את ההנחות לפי הוראות המפקח על
הביטוח במידה וקיימות הוראות ,על בסיס ניסיון העבר )אשר נבדק מעת
לעת( ו/או לפי מחקרים של מבטחי משנה או לוחות סטנדרטיים כאשר אין
מספיק היסטוריה בחברה להשתמש בניסיון העבר.

בדיקת נאותות :Liability Adequacy -
אקטואר פניקס ביטוח בודק מדי שנה כי סך סכום העתודה ,בניכוי הוצאות רכישה
נדחות ,מספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוי :תביעות ,עמלות והוצאות
בניכוי פרמיות והכנסות מהשקעות .התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים
צפויים ומהוונים בריבית ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות ,תחת
הנחות סבירות .בדיקה זו נעשית במספר מישורים ,כדלקמן:
(1

בדיקה של ברות השבת ה) DAC-על פי חוזר המפקח על הביטוח( .בחישוב זה
נערכת בדיקה שהעתודה בניכוי ה DAC-בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת
 1999מספיקה ,ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות המכסות את
הפחתת ה DAC-ואת ההתחייבויות הביטוחיות ,הוצאות התפעול והעמלות
בגין אותן פוליסות .הבדיקה נערכה במקובץ לכל שנות החיתום ביחד.
החמרה בשיעור הביטולים אף בשיעור של  200%לא תפגע ברמת ברות
ההשבה של ה.DAC-

(2

פניקס ביטוח עורכת בדיקה לגבי הלימות העתודה .במידה והבדיקה מעלה כי
הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות ,נרשמת
הפרשה מיוחדת בגין החוסר .הבדיקה נעשית בנפרד עבור פוליסות פרט
ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות .במקרה של פוליסות פרט ,הבדיקה
נעשית ברמת המוצר.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ההנחות המשמשות לבדיקות הנ"ל ואשר כוללות הנחות בגין ביטולים ,הוצאות
תפעול ,תשואה מנכסים ,תמותה ותחלואה ,נקבעות על-ידי האקטואר מדי שנה על-
פי בדיקות ,ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים.
.2

תביעות תלויות בביטוח כללי
א(

להלן ההרכב לפי ענפים:
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
בישראל
ענף רכב חובה
ענף צד ג'
ענפי חבויות אחרים

1,704
446
764

סה"כ ענפי חבויות
ענפים אחרים

2,914
652

סה"כ הפרשות לתביעות תלויות

3,566

בחו"ל

ב(

ענפי רכב
ענפי רכוש
ענפי חבויות

717
145
401

סה"כ הפרשות לתביעות תלויות

1,263

סה"כ

4,829

להלן ההרכב לפי סוגי הפרשות:
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
הערכות אקטואריות
הערכות אחרות
עודף הכנסות על הוצאות )צבירה(

3,837
840
152

סה"כ הפרשות לתביעות תלויות

4,829
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ג(

פרטים נוספים לגבי אופן חישוב הערכה אקטוארית:
(1

תביעות תלויות ברוטו ,ותביעות תלויות בניכוי חלקם של מבטחי משנה בהן,
חושבו על ידי האקטואר החיצוני מר סטיוארט קוטס מ"יועצים אקטואריים
בינלאומיים" על בסיס תחשיב אקטוארי בענפים הבאים :רכב קסקו ,דירות,
בתי עסק ,רכב חובה וענפי החבויות )צד שלישי ,חבות מעבידים ,אחריות
מקצועית ואחריות המוצר( ,בענפי הביטוח הוצאות רפואיות ,מחלות קשות
וביטוחי שיניים חושבו על ידי האקטוארית גב' דפנה ויראוך ,עובדת החברה
ובענפי הביטוח תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל חושבו על ידי האקטואר מר
מוטי מור ,עובד החברה .אקטוארים אלה הצהירו בין היתר כי ההערכות נעשו
בהתאם לכללים אקטוארים מקובלים וכי ההנחות והשיטות להערכת
ההפרשות נקבעו על ידם ,לפי מיטב שיקול דעתם המקצועית ובהתאם
להנחיות ,ההוראות והכללים )ראה הצהרות האקטוארים המצורפות לדוחות
הכספיים(.
)א(

ענפי חבויות ורכב חובה:
)(1

)(2

המודלים הבסיסיים של החישוב:
)א(

.Chain ladder

)ב(

.Link Ratio

)ג(

.Bornhuetter-Ferguson

קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות
במקרים הבאים:
)א(
)ב(

תביעות תלויות בעלות וותק רב.
תביעות גדולות במיוחד.

)(3

הערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת ברוטו וברמת ביטוח
משנה בנפרד.

)(4

הערכת חלקו של מבטח המשנה בתביעות בגין חוזי עודף
) (EXCESSעבור שלוש שנות החיתום האחרונות חושבה על פי
אחוז מהפרמיה לביטוח משנה .בתביעות שארעו בתקופה
קודמת ההערכה הינה בהתאם לתביעות בפועל.

)(5

הערכות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד
משאר התביעות )ברמת הברוטו וברמת השייר(.

)(6

בהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות
העצמית שתגבה מהלקוח.

)(7

שיבובים נלקחים בחשבון ,שכן המודל האקטוארי לוקח בחשבון
התפתחות של כל התשלומים )חיוביים ושליליים(.

)(8

לא חושבה הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות .חושבה
בגין פוליסות שהונפקו החל משנת .2006
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
)(9

)ב(

הערכת התביעות התלויות עבור חלק החברות במאגר הישראלי
לביטוח רכב שליד איגוד חברות הביטוח בישראל )להלן -
"הפול"( ,ובביטוח משנה וביטוחים משותפים המתקבלים
מחברות ביטוח אחרות )מבטחים מובילים( התבססה על חישוב
שבוצע על ידי הפול או על ידי המבטחים המובילים.

ענפי רכוש ובריאות )רכב רכוש ,מקיף בתי עסק ,מקיף דירות ,תאונות
אישיות ונסיעות לחו"ל(:
)(1

המודלים הבסיסיים של החישוב:
)א(
)ב(
)ג(

)(2

קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות
במקרים הבאים:
)א(
)ב(

)ג(

.Chain ladder
.Link Ratio
הממוצעים.

תביעות בעלות וותק רב.
תביעות שמקורן בגניבות רכב ונזקי טבע.

)(3

הערכת התלויות נעשתה ברמת ברוטו וברמת ביטוח משנה
בנפרד.

)(4

הערכת חלקו של מבטח המשנה בתביעות בגין חוזי עודף
) (EXCESSנעשתה בהתאם לתביעות בפועל.

)(5

הערכות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד
משאר התביעות בענפים בהם חלקו של מבטח המשנה מהווה
חלק מהותי.

)(6

בהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות
העצמית שתגבה מהלקוח.

)(7

שיבובים נלקחים בחשבון ,שכן המודל האקטוארי לוקח בחשבון
התפתחות של כל התשלומים )חיוביים ושליליים(.

)(8

לא חושבה הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות ,על פי
חוזר משרד האוצר ,חברות ביטוח מחויבות בהפרשה זו החל
משנת  ,2006בגין פוליסות שיונפקו החל מתאריך זה.

הוצאות רפואיות ,מחלות קשות וביטוחי שיניים:
)(1

המודל הבסיסי של החישוב.Link Ratio :

)(2

קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות
בתביעות הנובעות מהשתלות.

)(3

חושבה הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות חושבה בגין
פוליסות שהונפקו החל משנת .2006
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
(2

ההערכה של ענפי ביטוח לא סטטיסטיים:
פניקס ביטוח בחנה חישוב אקטוארי לתביעות התלויות ביתר ענפי הביטוח
הכללי .עקב היעדר מובהקות סטטיסטית לא יושם מודל אקטוארי בענפים
הבאים :ביטוח הנדסי ,אובדן רכוש ,מטענים ,כלי טיס ושיט ,עסקים שמקורם
בחו"ל וסיכונים אחרים .על כן ,התביעות התלויות בענפים אלו נכללו
כדלקמן:

ד(

א(

תביעות תלויות ידועות הכוללות הפרשה מתאימה לסילוק והוצאות
הטיפול עד לסוף התקופה ואשר טרם שולמו לתאריך הדוחות
הכספיים .הפרשה זו מתבססת בעיקרה על הערכה פרטנית לכל תביעה
לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין ומומחי החברה שמטפלים
בתביעות.

ב(

הפרשה בגין תביעות שאירעו אך טרם דווחו לחברה ).(IBNR

ההנחות והמודלים המהותיים לצורך קביעת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי
(1

תביעות תלויות
לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים
המפורטים להלן ,בשילוב ההנחות השונות .בחירת השיטה האקטוארית
המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת אירוע/חיתום ,נקבעת על סמך שיקול
דעת לפי מידת ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שימוש בין
השיטות השונות .במקרים מסוימים האקטואר מעדכן את המודלים בגין
מגמות ,פסיקה ,שינויי חקיקה או גורמים אחרים שעשויים להשפיע על
התביעות בעתיד באופן שונה מאשר התפתחות בעבר.
)א(

:Chain Ladder/Link Ratio
שיטות אלו מתבססות על התפתחות התביעות ההיסטוריות
)התפתחות התשלומים ו/או התפתחות סך התביעות וכן התפתחות
כמות התביעות( ,כדי להעריך את ההתפתחות הצפויה לתביעות
הקיימות והעתידיות .השימוש בשיטה זו מתאים בעיקר לאחר תקופה
מספיקה מאירוע או חיתום הפוליסה ,כאשר קיים מידע מספיק
מתביעות שארעו בעבר על מנת להעריך את סך כל התביעות הצפויות.
ההבדל בין שתי השיטות נובע מדרך חישוב ממוצע ההתפתחות
)ממוצע פשוט או ממוצע משוקלל( .בענפים בהם שונות התביעות
גבוהה ,בנוסף לממוצע מקדם ההתפתחות מחושבת סטיית התקן של
מקדמי ההתפתחות.

)ב(

:Bornhuetter-Ferguson
שיטה זו משלבת בין אומדן מוקדם )אפריורי( הידוע בחברה או בענף,
ואומדן נוסף המבוסס על התביעות עצמן .האומדן המוקדם משתמש
בפרמיות ושיעור הנזקים להערכת סך כל התביעות .האומדן השני
משתמש בניסיון התביעות בפועל ,על סמך שיטות אחרות )כגוןchain :
 .(ladderהערכת התביעות המשולבת משקללת את שני האומדנים,
כאשר ניתן משקל גדול יותר להערכה המבוססת על ניסיון התביעות
ככל שהזמן עובר ,ומצטבר מידע נוסף על התביעות .השימוש בשיטה זו
מתאים בעיקר במקרים בהם אין מספיק מידע מהתביעות או כאשר
מדובר בעסק חדש או כזה ללא מידע היסטורי מספיק.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
)ג(

הממוצעים:
לעיתים ,בדומה לשיטת  ,Bornhuetter-Fergusonכאשר ניסיון התביעות
בתקופות האחרונות אינו מספיק ,ישנו שימוש בשיטת ממוצעים
היסטוריים .בשיטה זו נקבעת עלות התביעות על סמך עלות התביעה
לפוליסה בשנים מוקדמות וכמות הפוליסות בשנים המאוחרות.
בדומה ,עלות התביעות מחושבת על סמך תחזית כמות תביעות )שיטת
 (chain ladderוהתביעה הממוצעת ההיסטורית.

(2

(3

ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית
)א(

העתודות בענפי רכב חובה וחבויות הוונו על בסיס ריבית ריאלית של
 ,3%סך ההפחתה שבוצע היא  260מיליון ש"ח ברוטו ו 220-מיליון ש"ח
בשייר.

)ב(

בחישוב העתודות נלקח בחשבון זנב התפתחות התביעות.

)ג(

הנחת היסוד בכל שיטות החישוב היא שהתנהגות התביעות בעבר
משקפת את התנהגותן בעתיד.

שינויים בהנחות ,עובדות )פסיקה וחקיקה( ובמודלים האקטוארים שחלו
בשנת הדוח בהנחות המהותיות והשפעתם על ההפרשות:
תקדים פסיקת "השנים האבודות" הביא להגדלת הפרשות של  24.5מיליון
ש"ח ברמת הברוטו ו 22-מיליון ש"ח בשייר בגין תביעות מוות בענפי חובה
וצד שלישי.

(4

רגישות ההפרשות לשינויים בהנחות
הערכה האקטוארית מבוססת על אומדנים סטטיסטיים הכוללים מרכיב של
אי וודאות .האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות ,אשר לא בהכרח
יתממשו .ההנחות בשימוש בתחזית האקטוארית משפיעות על התוצאה
הסופית של ההפרשה .לכן ,עלות התביעות בפועל עשויה להיות גבוהה או
נמוכה יותר מהאומדן הסטטיסטי.
הנחות שנקבעו בעבר עשויות להשתנות בהתאם למידע חדש שיתקבל
בעתיד .במקרים כאלה העתודה תשתנה בהתאם לשינוי בהנחות ובתוצאות
בפועל ,וההפרשים שנוצרו בשנת הדוח יכללו בדוח עסקי ביטוח כללי.

- 124 -

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :38

עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ה(

בדיקת הערכת התביעות התלויות ברוטו
בישראל
בענף רכב חובה
(1
2001
7
-

בסוף השנה
לאחר שנה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל
תשלומים(
בסוף השנה *(
לאחר שנה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה )(%
אומדן תביעות מצטברות )כולל
תשלומים( ליום  31בדצמבר (* 2006
תשלומים מצטברים עד ליום  31בדצמבר
2006
תביעות תלויות לסוף התקופה
בגין שנים עד וכולל שנת 2000
סה"כ התחייבויות ביטוחיות ליום
 31בדצמבר 2006
בניכוי  -עתודה לסיכונים שטרם חלפו
בניכוי הוצאות רכישה נדחות
סה"כ תביעות תלויות ליום  31בדצמבר,
2006
*(
**(
***(

שנת חיתום
2005
2004
2003
2002
מליוני ש"ח מותאמים למדד נובמבר (* 2006
6
50
-

8
47
102
-

11
68
119
192
-

13
74
136
183
234
-

2006

סה"כ

18
76
133
181
227
268

277
-

363
378
-

384
398
411
-

447
469
481
449
-

431
455
472
457
445
12
2.7%

415
429
437
408
425
413
)(4
)(1.06%

278

378

411

449

445

413

2,374

7
271

51
327

103
308

192
257

235
210

268
145

856
1,518
277

8
)(0.9%

1,795
91
1,704

כולל עתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכוי הוצאות רכישה נדחות.
הסכומים לעיל מובאים בערכים המותאמים למדד בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,וזאת על מנת לאפשר בחינת
ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלים.
מקור הסטייה הינו בגין דיווח מאוחר של תביעות בגין פוליסות המבוטחות בביטוח משנה בשיעור  100%שניהולן אינו מתבצע
על ידי החברה .סטייה זו אינה קיימת בשייר העצמי.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(

(2

בענף צד ג':
2001
תביעות ששולמו )מצטבר(
בסוף השנה
לאחר שנה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים
אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים(
בסוף השנה *(
לאחר שנה
לאחר שנתיים
לאחר שלוש שנים
לאחר ארבע שנים
לאחר חמש שנים

2002

שנת חיתום
2006
2005
2004
2003
מליוני ש"ח מותאמים למדד נובמבר 2006

16
-

1
61
-

1
7
11
-

1
5
10
18
-

1
4
7
15
23
-

1
5
11
19
28
31

76

74
79
-

72
71
73
-

86
87
88
67
-

83
87
89
71
67
-

72
74
79
62
73
71

4

)(9

)(5

14.79%

4.2%

עודף )חוסר( לאחר שחרור הצבירה
שיעור סטייה לאחר שחרור הצבירה )(%
אומדן תביעות מצטברות )כולל
תשלומים( ליום  31בדצמבר (* 2006
תשלומים מצטברים עד ליום
 31בדצמבר 2006
תביעות תלויות לסוף התקופה
בגין שנים עד וכולל שנת 2000

סה"כ

)(5.2%
76

79

73

67

67

71

433

1

6

11

18

23

31

90

75

73

62

49

44

40

343
131

סה"כ התחייבויות ביטוחיות
ליום  31בדצמבר 2006
בניכוי  -עתודה לסיכונים שטרם חלפו
בניכוי הוצאות רכישה נדחות
סה"כ תביעות תלויות ליום
 31בדצמבר 2006

474
28
446

כולל עתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכוי הוצאות רכישה נדחות.
*(
**( הסכומים לעיל מובאים בערכים המותאמים למדד בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,וזאת על מנת לאפשר
בחינת ההתפתחות על בסיס ערכים ריאלים.
***( מקור הסטייה הינו בגין דיווח מאוחר של תביעות בגין פוליסות המבוטחות בביטוח משנה בשיעור  100%שניהולן
אינו מתבצע על ידי החברה .סטייה זו אינה קיימת בשייר העצמי.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
בחו"ל
בענפי חבויות
שנת חיתום
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
תביעות ששולמו )מצטבר(

98

אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים(

100

אומדן תביעות מצטברות )כולל תשלומים(
ליום  31בדצמבר(* 2006 ,

100

סה"כ התחייבויות ביטוחיות ליום  31בדצמבר2006 ,

98

סה"כ תביעות תלויות ליום  31בדצמבר2006 ,

2

*(
ו.

כולל עתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכוי הוצאות רכישה נדחות.

התחייבויות לזמן ארוך
ההרכב:
שיעורי ריבית
משוקלל
 31בדצמבר
2006
%
5.2

כתבי התחייבות נדחים )(1
מסים נדחים )(2
הלוואה מתאגיד בנקאי )(3
אחרות

4.9

סך הכל התחייבויות לזמן ארוך

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
1,648
412
177
16
2,253
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
)(1

כתבי התחייבות נדחים
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
)א( שנות פרעון  -מיום המאזן:
שנה ראשונה )חלויות שוטפות(
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך

29
132
315
315
886
1,648
1,677

)ב(

)(2

על פי תקנון ההון ,החלק של כתבי ההתחייבויות הנדחים שזמן פרעונם לאחר
שנתיים מתאריך הדוח הכספי נחשב כהון משני .ליום  31בדצמבר  2006כ475-
מליוני ש"ח מסך כל כתבי ההתחייבות נחשבים כהון משני.

מסים נדחים

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

להלן ההרכב:
בגין הוצאות רכישה נדחות
בגין רכוש אחר
סעיפים אחרים )בעיקר רכוש קבוע(

174
228
10
412

המיסים הנדחים נוצרו בשל הפער בין ערכם המותאם של נכסים לא כספיים לבין
הערך שיותר לניכוי לצורכי מס.
)(3

הלוואות מתאגיד בנקאי
פרעונות לאחר תאריך המאזן

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

שנה ראשונה )חלויות שוטפות(

27

שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית

56
59
62
177
204
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ז.

התחייבויות אחרות
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

חברות ביטוח ותווכני ביטוח

306
52

פקדונות של מבטחי משנה )(1
חשבונות אחרים )(1

358
57
607

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים )(2
זכאים אחרים ויתרות זכות )(3

1,022
) (1כולל:
בביטוח חיים
בביטוח כללי

157
201
358
שיעורי ריבית
משוקללת
 31בדצמבר
2006

) ( 2כולל:
חלויות שוטפות בגין כתבי התחייבות נדחים
חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך
משיכת יתר

%
5.9
7.7

 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים
29
27
1
57
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
מדווחים

) ( 3כולל:
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
התחייבויות למוסדות
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת
התחייבויות לסוכני ביטוח
התחייבויות למבוטחים
הכנסות מראש
הוצאות לשלם
התחייבויות לחברות מוחזקות ולבעלי עניין
מסים נדחים
התחייבויות אחרות

52
63
81
213
75
4
68
2
6
43
607
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ח.

ערבויות ,התקשרויות והתחייבויות תלויות
)א(

)ב(

ערבויות והתקשרויות
.1

הפניקס ביטוח ערבה לחברי הפניקס פיצויים מרכזית ולחברי הפניקס תגמולים
ופיצויים ,כך שסכומים שיוחזרו להם לא יפחתו בשום מקרה מהסכומים שהופקדו
על ידם בקופות.
ערך הנכסים של הקופות הנ"ל לתאריך המאזן עולה במידה ניכרת על הסכומים
עליהם ערבה החברה.

.2

לחברה הבת  -הפניקס ביטוח קיימות התחייבויות להשקעות עתידיות בקרנות הון
סיכון והשקעה שסכומם הכולל ליום  31בדצמבר  2006הינו כ 511 -מיליון ש"ח
מתוכם סך של כ 480 -מיליון ש"ח מכספי פוליסות משתתפות ברווחים.

.3

הפניקס ביטוח העמידה מסגרות אשראי למספר גופים הזכאים להורות לחברה
להעמיד להם הלוואות מתוך המסגרת בהתאם להסכמים איתם .יתרת מסגרות
האשראי שהעמידה הפניקס ביטוח וטרם נוצלו ליום  31בדצמבר  2006הינה כ267 -
מיליון ש"ח.
לאחר תאריך המאזן העמידה הפניקס ביטוח ערבות לחברה כלולה של החברה
)אקסלנס השקעות בע"מ -להלן "החברה הכלולה"( בסך של  170מיליון ש"ח בגין
התחייבות להשלמת הונה העצמי של החברה הכלולה לצורך מינויה כעושה שוק.
הערבות תיהיה בתוקף בשנת  2007והיא ניתנת לחידוש לתקופות נוספות.

.4

ביום  10בספטמבר נחתם הסכם עם יו"ר הדירקטוריון של הפניקס ,לפיו יהיה זכאי
יו"ר הדירקטוריון למענק בשווי  0.5%מן ההפרש שבין שווי החברה הנגזר מהשווי
הממוצע של מניות החברה הנסחרות בבורסה בתל אביב ,בעשרים ימי המסחר
האחרונים של השנה הרלוונטית ,בניכוי כל הסכומים שהושקעו בחברה כהון מניות,
לרבות סכומים שהתקבלו בהנפקות בחברות כלולות מיום חתימת ההסכם,
ובתוספת  75%מסך כל הדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברה מיום חתימת ההסכם,
ובין סכום בסיס ששיעורו  650מיליון דולר ארה"ב בתוספת הפרש השווי אשר בגינו
קיבל יו"ר דירקטוריון באמצעות חברת הניהול מענקים בגין שנים קודמות.

בקשות לאישור תובענות כייצוגיות
.1

בבית המשפט המחוזי בת"א הוגשה ביום  19ביוני  2000תובענה נגד בנק דיסקונט
למשכנתאות בע"מ )להלן " -הבנק"( ונגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
)להלן "הפניקס ביטוח"( ,על ידי שני צמדים של בני זוג.
בתובענה נטען כי התובעים נטלו מהבנק הלוואות לרכישת דירות מגורים שהובטחו
במשכנתא ,ובמסגרת זו נדרשו ע"י הבנק לבטח את דירות מגוריהם בפוליסות ביטוח
מבנה אצל הפניקס ביטוח .לטענתם של התובעים ,סכום הביטוח הראשוני שנקבע
לדירותיהם היה גבוה מערך הכינון הראוי של הדירות ,וכן ,לטענתם ,בחודשים
דצמבר  1993ודצמבר  1994הועלו סכומי הביטוח של דירותיהם ,ללא כל הצדקה או
סיבה ראויה .לפיכך ,התובעים טענו ,כי שילמו סכומי ביטוח מופרזים במהלך השנים,
ובהתאם ,עתרו להשבת סכומי הביטוח העודפים ששולמו על ידיהם לפי טענתם.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
התובעים ביקשו לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית .התובעים העריכו את סכום
התובענה הייצוגית ב 105 -מיליון ש"ח .בחודש דצמבר  2000החליט בית המשפט
המחוזי לעכב את ההליכים נגד הבנק בלבד .בעקבות החלטה זו הגישה הפניקס
ביטוח לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב ההליכים נגדה ,בטענות של הליך תלוי
ועומד ,וכן בטענה ,לפיה לא ניתן להמשיך בבירור ההליך בהעדר הבנק ,בהיותו צד
נחוץ ודרוש להליך .בית המשפט המחוזי דחה את בקשת עיכוב ההליכים של הפניקס
ביטוח ,ולפיכך ,הגישה הפניקס ביטוח בחודש מאי  ,2001בקשת רשות ערעור לבית
המשפט העליון על סירובו של בית המשפט המחוזי לעכב את ההליכים נגדה.
הבקשה נתקבלה ובחודש ינואר  ,2002ניתן צו עיכוב הליכי התביעה כנגד הפניקס
ביטוח .לאחר מספר דחיות נקבעה ישיבת תזכורת נוספת ליום  28ביוני .2007
להערכת הנהלת הפניקס ביטוח והנהלת החברה ובהתבסס על יועציהם המשפטיים
סיכויי הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית הינם קלושים ,אי לכך לא נכללה
כל הפרשה בגין תביעה זו בדוחות הכספיים.
.2

בחודש אפריל  2003הוגש כנגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ )להלן -
"הפניקס ביטוח"( וחברות ביטוח נוספות כתב תביעה ,שאליו צורפה בקשה לאישור
התביעה כתובענה ייצוגית )ת.א 1498/03 .בש"א .(8673/03
עילת התביעה הינה גביית מס בולים המשתלם על הסכמי ביטוח מכוח חוק מס
בולים על מסמכים ,תשכ"א ,1961-במשך שנים ,שלא כדין.
לטענת התובע ,בגביית מס הבולים ממנו התעשרה הפניקס ביטוח על חשבונו שלא
כדין ,ועל כן היא חבה בהשבת הסכומים שגבתה ושהעבירה לאוצר .סכום התביעה
הכולל הינו כ 95 -מיליון ש"ח .תגובה מטעם הפניקס ביטוח הוגשה ביום 15
בספטמבר  .2003ביום  1בדצמבר  2005התקיימה ישיבת קדם משפט ,במהלכה ביקש
התובע לשקול הגשת בקשה לתיקון התצהיר התומך בבקשתו לאישור התובענה
כייצוגית .לבקשתו ,בית המשפט קצב לו  21יום לעשות כן .ביום  20בדצמבר 2005
הודיע ב"כ התובע לבית המשפט ,כי בכוונת התובע להגיש בקשה לתיקון התצהיר
בת.א  1497/03בלבד )קרי ,לא את התצהיר התומך בבקשה נשוא התובענה כנגד
הפניקס ביטוח( .באשר לדיון בבקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד הפניקס
ביטוח ,נקבע בקדם המשפט לעיל ,כי זה יידחה עד לאחר מתן החלטה בבקשות
לאישור התובענות הייצוגיות שהוגשו כנגד חברות הביטוח הנוספות ,אשר עניינן
זהה לעניין בקשה זו .ביום  1במאי  2006הוגשה הודעה משותפת ע"י חברות הביטוח
הנוספות בו הוסכם על ידם כי יש צורך בחקירת המצהירים ועל כן אין בעיניהם
טעם בהפרדת הדיון בארבעת התיקים ובית המשפט מתבקש לקבוע להם מועד דיון
אחד.
החלטת בית המשפט מיום  4במאי  2006היתה כי התיקים )כולל זה בעינינה של
הפניקס ביטוח( יועלו לקביעה ביום  12ביולי  .2006טרם מתן החלטה בעניין ,ניתנה
ביום  4בספטמבר  2006החלטת השופטת להעביר הטיפול בתיק לקביעת מוטב אחר
אשר ידון בו .נכון לתאריך הדוח טרם נקבע מוטב כאמור.
לדעת הנהלת הפניקס ביטוח והנהלת החברה ,בהסתמך על הערכת יועציהם
המשפטיים יש לפניקס ביטוח טענות הגנה בעלות סיכוי טוב ,כדי להדוף את
התובענה ואת "ייצוגיותה" ,אי לכך לא נכללה כל הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.

.3

ביום  4ביוני  2003הוגשה כנגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ וכנגד הדר
חברה לביטוח בע"מ )להלן " -הפניקס ביטוח"( תביעה ובצידה בקשה לאישור
התביעה כתובענה ייצוגית.
עניינה של התביעה הינו בטענה כי מבוטחים בתוכניות הביטוח "קו הבריאות"
בוטחו לכאורה בשתי פוליסות אשר רכיבי הכיסויים הביטוחיים בהן חופפים ויש
בהן כביכול "כפל ביטוח" ,כתוצאה מהטעיה ו/או ניצול ו/או מצוקה על ידי הפניקס
ביטוח .סכום התביעה הכולל הינו  12מיליון ש"ח .תגובתה של הפניקס ביטוח
לבקשה לאישור התביעה כייצוגית הוגשה לבית המשפט.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
ביום  9במרס  2004התקיים דיון קדם משפט בבקשה לאשר את התובענה הנ"ל
כייצוגית ,שבמסגרתו הוחלט על מחיקת העילה מכוח חוק הגנת הצרכן מהתביעה
ומהבקשה לאישורה כייצוגית ,וכן צמצומה של הבקשה לתביעה ייצוגית כך שתחול
רק על מבוטחים שרכשו פוליסות כמתואר בבקשה החל מיום  1בינואר  1998ואילך.
לאחר עיכובים רבים מצד המבקש הוגשה ביום  21בספטמבר  2005בקשה לתיקון
הבקשה לאישור התביעה כייצוגית תוך צירוף חוות דעת מומחה לתביעה .הפניקס
ביטוח ,בהמלצת בית המשפט ,לא התנגדה לבקשה וביום  6ביוני  2006הוגשה ע"י
הפניקס ביטוח תגובה מתוקנת לה צורפה אף חוות דעת מומחה מטעמה .ביום 16
בינואר  2007התקיים דיון הוכחות בתביעה .במסגרת הדיון הודיעה מבקשת
הייצוגיות שהחזיקה בעילה "לכאורה" כנגד הפניקס ביטוח על חזרתה מהתביעה
והבקשה ,ובית המשפט הורה על מחיקת התובענה נגד הפניקס ביטוח .בתום דיון
ההוכחות הורה בית המשפט ,כי יש לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתו
ביחס לטענות העולות מהבקשה ,ולאחר )ואם( שתוגש עמדה כאמור ,יש לקבל את
תגובות התובעים והנתבעות לעמדה זו .רק לאחר מכן יקבע התיק לסיכומים.
לדעת הנהלת הפניקס ביטוח והנהלת החברה ,בהסתמך על הערכת יועציהם
המשפטיים יש לפניקס ביטוח טענות הגנה בעלות סיכוי טוב ,כדי להדוף את
התובענה ובפרט את "ייצוגיותה" ,אי לכך לא נכללה כל הפרשה בגינה בדוחות
הכספיים.
.4

ביום  9בינואר  2005הוגשה כנגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ )להלן -
"הפניקס ביטוח"( תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית .עניינה
של התביעה הינה בטענה כי הפניקס ביטוח מטעה ,לכאורה ,את לקוחותיה
העסקיים בעת כריתת חוזה לביטוח רכב מקיף ,וזאת מאחר וגביית דמי הביטוח
מחושבת ,לטענת התובעת ,בהתאם למחירון "לוי יצחק" בעוד שבעת תשלום
תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח מפחיתה החברה את מרכיב המע"מ מערך
הרכב .התובעת ביקשה להכיר בתביעתה כתובענה ייצוגית של כלל הלקוחות
העסקיים בעלי ביטוח רכב מקיף תוך שהיא מעמידה את סכומה על סך של 223.3
מיליון ש"ח .תגובה מטעם הפניקס ביטוח הוגשה ביום  11במאי  .2005בחודש מרס
 2006נמחקה התביעה בהחלטת בית המשפט.

.5

ביום  19באוקטובר  2004הוגשה תביעה כנגד הדר חברה לביטוח בע"מ )להלן -
"הפניקס ביטוח"( ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית .עניינה של
התביעה נסוב על תשלום תגמולי ביטוח רכב מנועי במקרים של "רכב באובדן גמור"
) .(total lossטענת התובעים היא כי בעת "אובדן גמור" הפניקס ביטוח איננה
משלמת את מלוא תגמולי הביטוח העולים ,לשיטתם ,כדי מחיר המחירון המלא של
הרכב ,אלא מנכה מערכו של הרכב סכומים שונים עקב משתנים מיוחדים הקשורים
למחירון הרכב ושעשויים להשפיע על ערכו .לטענת התובעים ,בעשותה כן ללא
שהודיעה על כך למבוטחים בשלב הצעת הביטוח או בשלב כריתת חוזה ביטוח,
מטעה ,לכאורה ,הפניקס ביטוח את כלל המבוטחים ואף מפרה חובה חקוקה לאור
הנחיות המפקח על הביטוח בעניין .התובעים העמידו את סכום התביעה על סך של
כ 41 -מיליון ש"ח .תגובה מטעם הפניקס ביטוח הוגשה לבית המשפט המחוזי ביום 9
בינואר .2005
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
בהחלטתו מיום  6ביוני  2005הורה בית המשפט ,כי על המפקח על שוק ההון
הביטוח והחסכון להודיע אם ברצונו להצטרף להליך ,וכן הורה לצדדים להודיע על
הסכמתם או אי הסכמתם לניהול ההליך ללא חקירות .ביום  25ביולי  2005הוגשה
לבית המשפט הודעה מטעם הפניקס ביטוח על פיה היא תהא נכונה לנהל את ההליך
ללא חקירות בכפוף להסכמת המבקשים לניהול ההליך בדרך זו .הפניקס ביטוח
הודיעה ,כי במידה והתובעים יעמדו על ניהול ההליך עם חקירות אזי תשמרנה גם
זכויותיה.
ביום  29במאי  2006הוגשה לבית המשפט עמדת המפקח על הביטוח באמצעות
היועץ המשפטי לממשלה בה הוא מודיע על הצטרפותו להליך ומפרט את עמדתו
בנוגע לתחולתו של חוזר המפקחת על הביטוח ומעמדו ,מבלי לנקוט עמדה בנוגע
להליך גופו .תגובת המבקשים לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה ביום 19
ביוני  2006ותגובה מטעם הפניקס ביטוח לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה
לבית המשפט ביום  10ביולי  .2006ביום  30ביולי  2006הוגשה ע"י המבקשים בקשה
למחיקת תגובת הפניקס ביטוח לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ,הפניקס ביטוח
הגישה תגובתה לבקשה ביום  7באוגוסט  .2006ביום  6בנובמבר  2006התקיים דיון
קדם משפט בעניין ,בו חזר ב"כ המבקשים על בקשתו למחיקת תגובת הפניקס
ביטוח לעמדת היועץ המשפטי לממשלה .ביום  18בדצמבר  2006ניתנה החלטת
השופט בה דחה את הטענה כי תגובת הפניקס ביטוח מהווה הרחבת חזית ,אך הורה
לפניקס ביטוח להגיש תגובה מקוצרת מטעמה בתוך  45ימים בהתאם לסד העמודים
שנקבע בהסדר הדיוני והעניק למבקש ולב"כ היועץ המשפטי זכות תשובה לתגובת
הפניקס ביטוח בתוך  45ימים נוספים .תגובה מקוצרת לעמדת היועץ המשפטי
לממשלה הוגשה ע"י הפניקס ביטוח ביום  1בפברואר .2007
לדעת הנהלת הפניקס ביטוח והנהלת החברה הנסמכת על חוות דעת יועציהם
המשפטיים ,לא ניתן להעריך את סיכויי התובענה בשלב זה ,אי לכך לא נכללה כל
הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.
.6

ביום  25באפריל  2006הוגשה בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית על-ידי חברת
צפוי מתכות עמק זבולון בע"מ ואח' כנגד מגדל חברה לביטוח בע"מ וחברות ביטוח
נוספות לרבות הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן" -הפניקס ביטוח"( ,שעניינה
פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה )ת.א 1519/06 .בית המשפט המחוזי בת"א(.
בקליפת אגוז טוענים התובעים כי הנתבעות גובות במסגרת פוליסות אלו פרמיות
חודשיות לגבי "תקופת המתנה"; דהיינו תקופה המתחילה ביום קרות האירוע הגורם
למבוטח אי כושר לעבוד ומסתיימת לאחר תקופת הזמן הקבועה בפוליסה,
בפוליסות נשוא התביעה  -שלושה חדשים .רק לאחר חלוף תקופת ההמתנה ,ובאם
המבוטח הינו עדיין חסר כושר עבודה ,תחל חברת הביטוח ממועד זה ואילך
בתשלום דמי הביטוח .לטענת התובעים בפוליסות נשוא התביעה ,שכאמור הן של
חברות ביטוח שונות לרבות הפניקס ביטוח ,קיים תנאי נוסף לתשלום תגמולי ביטוח
שענינו המועד בו תחדל חברת הביטוח מתשלום דמי הביטוח דהיינו ,תום התקופה
הנקובה בפוליסה .בכל הפוליסות נשוא התביעה תום התקופה הינו המועד הקבוע
לתום תקופת הפוליסה ,גמר שנת הביטוח בה מלאו למבוטח  65או ביטול פוליסת
ביטוח החיים אליה צורפה פוליסת אובדן הכושר ,או מות המבוטח .לטענת
התובעים ,אם מקרה הביטוח יקרה בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד
סיום תקופת פוליסת אובדן הכושר ,יווצר מצב בו המבוטח לא יזכה לתגמולי ביטוח
בשום מקרה .לטענת התובעים במקרה כזה במועד בו תיווצר זכאות לתגמולי ביטוח,
לאחר תקופת ההמתנה ,תסתיים כבר תקופת הפוליסה וממועד זה ואילך לא
מחוייבת עוד המבטחת בתשלומי תגמולי הביטוח.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
הנזק לו טוענים התובעים הינו דמי הביטוח ששולמו בגין תקופת אי הכיסוי.
בהתאם לחוות דעת מומחה אשר קיבלו התובעים היקף הנזק המוערך באופן ראשוני
לשנים  1998-2004ביחס לחמש חברות הביטוח הנתבעות הינו כ 47.6 -מיליון ש"ח ,
וביחס לפניקס ביטוח גובה הנזק המוערך הינו כ 8.12-מיליון ש"ח .ביום  3באוקטובר
 2006הוגשה תגובת התנגדות לבקשה לאישור התובענה כייצוגית מטעם הפניקס
ביטוח .דיון מקדמי בבקשה קבוע ליום  19במרס .2007
לדעת הנהלת הפניקס ביטוח והנהלת החברה הנסמכת על חוות דעת יועציהם
המשפטיים ,לא ניתן להעריך את סיכויי התובענה בשלב זה ,אי לכך לא נכללה כל
הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.
.7

ביום  19ביוני  2006הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב תביעה ובקשה
לאישור תובענה כייצוגית נגד הפניקס ביטוח ,חברות ביטוח אחרות ,בנקים וקופות
גמל .עניינן של התביעה והבקשה בגביית תשלומים בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל
)אגרות ,שכר והוצאות( ,תשכ"ח") 1968-תקנות האגרות"( במסגרת "בקשה להטלת
עיקולי צד ג'" בדרך המדיה האלקטרונית ,על חשבונות וזכויות החייבים המצויים
בידי צדדים שלישיים המוכרים מכוח תקנות האגרות .הפניקס ביטוח הינה צד
שלישי מוכר מכוח תקנות האגרות.
לטענת המבקשים ,הפניקס ביטוח )כמו גם שאר חברות הביטוח והבנקים
המשיבים( ,אינה מוסרת למבקשים בבקשות להטלת עיקולי צד ג' ,בדרך המדיה
האלקטרונית ,מידע אודות כספים או זכויות חייבים המוחזקים בידיה במועד ,או
מוסרת למבקשים מידע חלקי בלבד ,או מוסרת למבקשים מידע מטעה .כל זאת ,על
אף שמכוח תקנות האגרות היא גובה תשלום בגין שירות זה .הפניקס ביטוח ,כך
ממשיכה הטענה ,לא יידעה את המבקשים כי אין היא מסוגלת לתת תשובות
אמיתיות וממשיות לשאלות המופנות אליה בקשר עם הבקשות להטלת עיקולי
צד ג'.
במעשיה הנטענים הללו ,טוענים המבקשים ,כי הפניקס ביטוח מפרה באופן בוטה
את איסור ההטעיה ואת חובת הגילוי המוטלת עליה בהתאם לחוק הפיקוח על
הביטוח ,חוק הגנת הצרכן ,חוק ההוצאה לפועל ,והתקנות שהותקנו על פיהם .כמו
כן ,טוענים המבקשים כי בכך הפניקס ביטוח מתעשרת על חשבונם שלא כדין.
המבקשים העמידו את הנזק המצרפי לקבוצה הנטענת ,ובהתאם את סכום התובענה
הייצוגית על סך של כ 233 -מיליון ש"ח.
ביום  18באוקטובר  2006הגישה הפניקס ביטוח יחד עם חברות הביטוח הנוספות,
בקשה מקדמית לסילוק הבקשה טרם הגשת התגובה )"הבקשה המקדמית"(,
ובמקביל בקשת ארכה להגשת התגובה לבקשת האישור עד לאחר שתתקבל החלטה
בבקשה המקדמית ,וככל שיהא צורך בהגשת תגובה כאמור .ביום  31באוקטובר 2006
נעתר בית המשפט לבקשת הארכה ,וקבע כי התגובה לבקשת האישור תוגש  30יום
לאחר קבלת ההחלטה הבקשה המקדמית .ביום  20בנובמבר  2006הגישו המבקשים
בקשת ארכה ,בהסכמה ,להגשת תגובתם לבקשה המקדמית .ביום  29בנובמבר 2006
נענה בית המשפט לבקשתם .ביום  19בדצמבר  ,2006המועד האחרון להגשת תגובת
המבקשים לבקשה המקדמית ,ביקשו המבקשים ,מבלי לבקש את הסכמת המשיבים,
ארכה נוספת בת  45ימים להגשת תגובתם .המבקשים טרם המציאו את תגובתם
לבקשה המקדמית .במסגרת הבקשה המקדמית העלו החברות טענות טובות באשר
לעצם התאמתה של התובענה להתברר כתובענה ייצוגית עם זאת ,בשל העובדה כי
עסקינן בחוק תובענות ייצוגיות חדש שטרם זכה לליבון משפטי ,קשה להעריך אם
אכן הבקשה המקדמית תתקבל .יש לציין ,כי כתב ההגנה בתובענה יוגש ע"י
החברות ,אם בכלל ,רק לאחר מתן החלטה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית .אף
אם לא תתקבל הבקשה המקדמית ,לחברות טענות הגנה טובות הן כנגד בקשת
האישור ,והן כנגד התובענה עצמה.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
לדעת הנהלת הפניקס ביטוח והנהלת החברה הנסמכת על חוות דעת יועציהם
המשפטיים ,לא ניתן להעריך את סיכויי התובענה בשלב זה ,אי לכך לא נכללה כל
הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.
.8

ביום  19בדצמבר  2006הוגשה כנגד הפניקס ביטוח בבית המשפט המחוזי בתל אביב-
יפו ,תביעה עם בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית ,שהגיעה לפניקס ביטוח
ביום  25בדצמבר .2006
עניינה של התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית הינה במסגרת נספח "נכות
מתאונה" המתווסף ,על פי בקשת המבוטח ,לפוליסת ביטוח חיים )להלן" :הנספח"(.
בנספח זה מפורטת טבלה בה מוגדרים שעור הפיצוי הכספי שישולם מסכום הביטוח
המלא בגין פגיעות גופניות כאלה ואחרות כגון :אובדן רגל ,יד וכיוצ"ב .החברה
משלמת את הפיצוי בהתאם לשיעור הנכות שנקבע באופן יחסי לאיבר שנפגע ,ובכך
מסייגת החברה את חבותה על פי הפוליסה.
עילת התביעה עליה נסמכת התביעה ,הינה ,בין היתר ,הפרה של חובת הגילוי
הקבועות בדיני הביטוח לרבות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח(,
תשמ"א 1981 -והתקנות שהותקנו מכוחן ,מתן תיאור מטעה ,הפרת הסכם ,קיום
חיוב שלא בתם לב ,הפרת חובות אמון ועשיית עושר ולא במשפט.
התובע טוען ,בשמו ובשם הקבוצה ,כי הוא זכאי לקבלת פיצוי מתאים מתוך סכום
הביטוח המלא הנקוב בפוליסה לפי שיעור הנכות שנקבע או שיקבע ,בניגוד לסכום
ששולם לפי שיעור הנכות היחסי הנמוך כפי שהחברה חישבה.
הסעד המבוקש על ידי התובע הינו חיוב החברה בתשלום הפער בין סכום הפיצוי
שמגיע לטענת התובע על פי הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם בפועל וזאת לגבי
כלל הקבוצה .הנזק האישי של התובע הועמד על סך של כ 77 -אלפי ש"ח ,בעוד
שלגבי כלל חברי הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים עריכת אמדן של הנזק
הכולל .טרם הוגש כתב הגנה הואיל והתקבל אישור לדחיית המועד.
בשלב זה ,לדעת הנהלת הפניקס ביטוח הנסמכת על חוות דעת יועציה המשפטיים
לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה להתקבל ואת היקף הסיכון הכספי הטמון בה
אם וכאשר התביעה תאושר ,אי לכך לא נכללה כל הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.

.9

ביום  25בפברואר  2007הוגשה כנגד הפניקס ביטוח ,בבית משפט המחוזי בתל-אביב,
תביעה ובקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית )כמו כן ,הוגשו תובענות ובקשות
דומות כנגד  4חברות ביטוח נוספות(.
הבקשה הוגשה על ידי התובעת בשמה ובשם כלל לקוחות הפניקס ביטוח אשר
רכשו מהפניקס ביטוח פוליסת ביטוח מקיף לרכב הכוללת כיסויים נלווים )ריידרים(
כדוגמת :שרותי גרירה ,שרותי רכב חליפי ,שבר שמשות וביטוח רדיו .ואשר ארע
להם מקרה הביטוח .
לטענת התובעת בהתקיים אירוע ביטוח של אובדן מוחלט )"טוטאלוס"( מבוטלת
הפוליסה )לאחר הפיצוי למבוטח( ,אך היא לא קיבלה מהפניקס ביטוח ,כמו כלל
חברי הקבוצה ,את ההחזר היחסי של הפרמיה ששולמה בגין הכיסויים הנלווים.
התובעת העריכה את סכום התביעה הייצוגית בכ 6.5-מיליון ש"ח.
מניתוח ראשוני של התביעה עולה כי סיכוייה להתקבל הינם קלושים ,אי לכך ,לא
נכללה כל הפרשה בגינה בדוחות הכספיים.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(
.10

אחת מחברות הבת של רפבליק מתגוננת בבית המשפט הפדרלי בלואיזיאנה מפני
תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש אפריל  2006בעקבות הוריקן קתרינה .בתביעה נטען
כי החברה הבת וחברות ביטוח לא קשורות נוספות ,הפרו את פוליסות הביטוח
שלהן ,בכך שלא שילמו למבוטחים שאיבדו את בתיהם את ערך הפוליסות ,כיוון
שהפוליסות לא כללו כיסוי להפסדים .התובעים מבקשים לקבל את הערך הנקוב
בפוליסות ,ללא קשר לסייגים בפוליסות או העובדה שהחברה הבת שילמה בגין
הפסדים המכוסים על פי תנאי הפוליסות .הסעדים המבוקשים בתביעה הם סעדים
הצהרתיים ,סכום פיצויים בלתי נקוב ,פיצויים על פי דין ושכר טרחת עו"ד .ההליך
מצוי בשלבים מוקדמים והתביעה טרם אושרה כתביעה ייצוגית.
בנוסף ,שתי חברות בנות של רפבליק מתגוננות בבית המשפט הפדרלי בלואיזיאנה
מפני תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש אוגוסט  2006בעקבות הוריקן קתרינה.
בתביעה נטען כי חברות בנות וחברות ביטוח נוספות לא קשורות ,הפרו את
פוליסות הביטוח שלהן בכך שלא יישמו כראוי את הדין בעניינים שונים .הסעדים
המבוקשים בתביעה הם סעדים הצהרתיים ,סכום פיצויים בלתי נקוב ,פיצויים על פי
דין ושכר טרחת עו"ד .ההליך מצוי בשלבים מוקדמים והתביעה טרם אושרה כתביעה
ייצוגית.
כמו כן ,אחת מחברות הבנות של רפבליק מתגוננת בבית המשפט הפדרלי
בלואיזיאנה מפני תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש יולי  2006בעקבות הוריקן ריטה.
טענת התביעה היא כי החברה הבת ,Republic Fire ,הפרה את פוליסות הביטוח
שלה בכך שלא התאימה ושילמה כראוי תביעות ביטוח במהלך עשר השנים
האחרונות .הסעדים המבוקשים בתביעה הם סעדים הצהרתיים ,סכום פיצויים בלתי
נקוב ,פיצויים על פי דין ושכר טרחת עו"ד .ההליך מצוי בשלבים מוקדמים והתביעה
טרם אושרה כתביעה ייצוגית.
הנהלת רפבליק אינה יכולה להעריך במועד זה את תוצאות ההליכים האמורים ,את
טווח ההפסדים האפשרי בהן ,אם בכלל ,ואינה יכולה להעריך אם יהיו למי
מהתביעות השלכות שליליות מהותיות על עסקיה ,תוצאותיה או פעילותה .לפיכך,
לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין ההליכים האמורים.

ט.

מידע בדבר הונה של פניקס ביטוח על פי תקנות ההון
הון ראשוני
הון עצמי
מליוני ש"ח
(1

ליום  31בדצמבר2006 ,
הסכום הקיים ליום  31בדצמבר 2006 ,בהתאם
לתקנות ההון )א(

1,580

1,105

הסכום הנדרש ליום  31בדצמבר 2006 ,בהתאם
לתקנות ההון )ב(

1,144

75

436

1,030

)א(

הסכום הנדרש ליום  31בדצמבר  2006כולל תוספת בסך של  659מליוני ש"ח בגין
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים וביטוח מחלות ואישפוז וסך של  96מליוני ש"ח
בגין "נכסים לא מוכרים" כהגדרתם בתקנות ההון )בעיקר הלוואות והוצאות רכישת
תיקי ביטוח חיים.

)ב(

כולל "הון משני" כהגדרתם בתקנות ההון בסך של כ 475-מליוני ש"ח.
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עסקי ביטוח )במאוחד( )המשך(

י.

(2

חלוקת דיבידנד מעודפי הון כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה.

(3

על פי היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בפניקס שניתן לקבוצת דלק ביום 16
בנובמבר  2006לא יחולקו יותר מ 50% -מהרווחים השנתיים של הפניקס אחזקות כדיבידנד
למשך  3שנים .מגבלה זו תחול רק אם ההון העצמי של הפניקס ביטוח יפחת מ120% -
מההון העצמי הנדרש על פי תקנות ההון העצמי.

(4

בחודש ינואר  2007הוציא המפקח על הביטוח טיוטא לתיקון תקנות ההון ובה דרישת הון
בגין סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים בשיעור של  0.17%מהסכום בסיכון בביטוח
חיים בשייר עצמי ליום  31בדצמבר  2006או  0.17%מהסכום בסיכון בשייר עצמי לתאריך
הדוח .סכום זה אמור להוות דרישת הון נוספת על ההון הנדרש לפי התקנות הקיימות,
הדרישה באה במקביל לסווג שיעור זהה של העתודה לסיכונים יוצאים מהכלל להון
העצמי.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
שווי הוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים אשר בבעלות חברות בנות שאינן חברות ביטוח תואם
בקירוב את ערכם הפנקסני.

יא.

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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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה
א.

כללי
כאמור בבאור 9י')ז() ,(2בחודש נובמבר  2006הושלמה העסקה לרכישת  28.5%נוספים מהון
המניות המונפק והנפרע של הפניקס )להלן  -הרכישה הנוספת( .כתוצאה מהשלמת העסקה
החזיקה הקבוצה בכ 61.5%-מהון המניות המונפק והנפרע של הפניקס )לפני ירידה בשיעור
ההחזקה כתוצאה מהנפקת מניות בפניקס( ולפיכך ,בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך ,כללה
הקבוצה נתוני פרופורמה בדוחות הכספיים.
דוחות כספיים פרופורמה כוללים את דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה לכל אחת מהשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2005 ,2006 ,ו.2004-
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) 2004 ,להלן
 -יום הרכישה( ולא בתאריכים כפי שמתואר בבאור 9י')ז().(2

ב.

הנחות ששימשו בהכנת דוחות כספיים פרופורמה
דוחות כספיים פרופורמה נערכו על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ושל הפניקס
לתקופות האמורות בסעיף א' לעיל .המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים
פרופורמה הינה כפי שמתוארת בבאור  2לדוחות הכספיים .בנוסף ,הדוחות הכספיים פרופורמה
נערכו תחת ההנחות הבאות:
.1

הקבוצה שילמה ביום הרכישה את מלוא התמורה בגין רכישת מניות הפניקס בסך של
כ 1,873-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 הסתכם בכ 962-מליוני ש"ח .עודף
עלות זה יוחס לנכסים והתחייבויות של הפניקס ולמוניטין ,כפי שמתואר בבאור 9י')ז().(2
דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה כוללים את הפחתת עודפי העלות שיוחסו לנכסי
הביטוח החל מיום הרכישה )בהתאם לשיעורים המפורטים בבאור 9י')ז() .((2מוניטין אשר
נוצר ברכישה לא הופחת.

.3

בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה אוחדו הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר
בעקבות רכישת הפניקס נוצרה לקבוצה שליטה בה.
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
ג.

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
עסקים כלליים
הכנסות
בניכוי  -בלו ותמלוגים

26,330
2,211

20,365
2,014

14,380
2,026

עלות ההכנסות

24,119
21,217

18,351
15,814

12,354
10,304

רווח גולמי
הוצאות מכירה ,שיווק והפעלת תחנות תדלוק
הוצאות הנהלה וכלליות

2,902
930
442

2,537
861
340

2,050
816
304

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו

1,530
650

1,336
734

930
461

רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו

880
702
2

602
139
245

469
100
)(26

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

1,584
404

986
342

543
199

רווח לאחר מסים על ההכנסה מעסקים כלליים

1,180

644

344

חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות ,נטו
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות ,נטו

597
)(355

104
)(221

133
)(165

רווח נקי מעסקים כלליים

1,422

527

312

עסקי ביטוח
רווח מעסקי ביטוח
הכנסות )הפסדים( מהשקעות ואחרות שלא נכללו בעסקי
ביטוח
הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללו בעסקי ביטוח ואחרות
חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות

500

394

282

46
42
23

27
52
9

)(8
38
4

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

527
182

378
158

240
110

רווח לאחר מסים על ההכנסה מעסקי ביטוח
חלק המיעוט ברווחים

345
)(150

220
)(118

130
)(68

רווח נקי מעסקי ביטוח

195

102

62

רווח נקי כולל

1,617

629

374
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
פרוטים עיקריים לנתוני עסקי הביטוח
ד.
רווח מעסקי ביטוח
.1
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
336
164
500

367
27
394

327
)(45
282

)א (1דוח עסקי ביטוח חיים
פרמיות )(1
בניכוי ביטוח משנה

2,535
66

2,403
108

2,320
133

פרמיות בשייר
הכנסות מהשקעות ,נטו

2,469
1,580

2,295
1,964

2,187
1,220

סך הכל הכנסות לשנה

4,049

4,259

3,407

תביעות ששולמו ותלויות
בניכוי  -ביטוח משנה

459
93

426
94

384
110

366

332

274

פוליסות שנפדו
פוליסות שמועדן נגמר
גימלאות

719
119
17

645
131
15

665
112
12

השתתפות ברווחים בביטוח חיים קבוצתי

1,221
5

1,123
4

1,063
3

סך הכל תביעות לשנה

1,226

1,127

1,066

עודף הכנסות על תביעות לשנה

2,823

3,132

2,341

גידול בעתודות הביטוח )בניכוי ביטוח משנה(
בניכוי  -דמי ניהול בגין פוליסות משתתפות
ברווחים

2,185

2,496

1,683

237

222

155

גידול בעתודה ,נטו
גידול בעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל

1,948
12

2,274
10

1,528
5

דמי עמלה ששולמו
הוצאות הנהלה וכלליות )א(3

1,960
240
254

2,284
214
231

1,533
235
215

קיטון )גידול( בהוצאות רכישה נדחות

494
28

445
30

450
29

בניכוי  -דמי עמלה מביטוח משנה

522
12

475
16

479
15

הוצאות לשנה ,נטו

510

459

464

הפחתת הוצאות רכישת תיקי ביטוח

9

8

8

רווח לשנה מעסקי ביטוח חיים לפני תוצאות ביטוח
משנה מסוג מודיפייד-רי
תוצאות ביטוח משנה מסוג מודיפייד-רי

344
)(8

381
)(14

336
)(9

רווח עובר לדוחות רווח והפסד

336

367

327

רווח מעסקי ביטוח חיים )א(1
רווח )הפסד( מעסקי ביטוח כללי )א(2
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(1

הכנסות מפרמיות ביטוח חיים
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

ביטוחי פרט
מסורתי
עדיף
פוליסות שהונפקו מ1.1.04 -

231
184
50

139
205
27

166
330
8

ביטוחי מנהלים

)(2

מסורתי
עדיף
פוליסות שהונפקו מ1.1.04 -

149
1,035
368

151
1,015
253

150
987
82

ביטוח חיים קבוצתי
ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח סיעודי
אחר

99
194
193
32

87
172
177
177

98
175
152
172

סה"כ

2,535

2,403

2,320

שיעור התשואה הנומינלית על נכסים
להלן שיעורי התשואה הממוצעת בפניקס בפוליסות משתתפות ברווחי השקעה
שהוצאו משנת  1992ועד לשנת ) 2003קרן י'( ובגין פוליסות שהוצאו משנת 2004
ואילך )במסלול השקעה כללי(:
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
תשואות לשנים  2003-2006באחוזים לפוליסות משתתפות ברווחים של החברה המאוחדת

תשואה שנתית נומינלית ברוטו
2003
קרן ט'
קרן י'
מסלולים
מנייתי
אג"ח )(50%
אג"ח )(60%
מט"ח
אג"ח צמודי מדד
כללי
גמלא
אקסלנס-אג"ח
אקסלנס מניות עד 15%
אקסלנס מניות עד 30%
אקסלנס מניות עד 50%
אקסלנס חו"ל
אקסלנס תעודות סל
אקסלנס מניות עד 100%

2004

2005

2006

תשואה שנתית ממוצעת
נומנילית
 5שנים ***(
אחר דמי
לפני דמי
ניהול
ניהול

סטיית
תקן 5
שנים

13.38
18.09

13.38
18.09

12.35
15.00

6.83
9.7

8.36
10.59

6.77
8.61

3.59
4.24

-

-

24.60
15.54
9.37
10.44
5.64
11.43
4.66
-

12.4
14.45
7.50
4.28
4.93
7.55
5.78
(**2.41
(**6.13
(**7.95
(**8.44
(**1.06
(**2.06
(**3.12

19.38
14.31
8.20
5.18
4.97
10.06
5.22
-

18.04
13.27
7.01
4.01
3.97
8.69
4.33
-

12.49
7.06
2.17
3.43
3.09
1.58
1.19
-

סך הכל

דמי ניהול
לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2006
מליוני ש"ח
8
222
*(
*(
*(
*(
*(

6
 *( *( *( *( *( *( *( *(236

הסכומים שנכללו בסעיף דמי ניהול בגין פוליסות משתתפות ברווחים שדוח עסקי ביטוח חיים ,חושבו בהתאם להנחיות המפקח
על ביטוח על בסיס התשואה והיתרות הרבעוניות של עתודות הביטוח.
מייצג סכום הנמוך מ 1-מליון ש"ח.
*(
**( מוצרי אקסלנס אינווסט החלו לפעול בחודש אוקטובר .2006
***( לגבי מוצרים פחות מחמש שנים ,ניתנה תשואה ממוצעת מיום השקת המוצר.
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(3

נתונים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2006 ,
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(
לפי מועד הנפקת הפוליסה:
עד שנת
(2) 2003

עד שנת
(1) 1990

משנת 2004
מבטיח
משתתף
תשואה
ברווחים

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה
סיעודי
בודדת
פרטי
אלפי ש"ח מדווחים

קבוצתי

קבוצתי

פרטי

סה"כ

א .פרמיות ברוטו:
מסורתי/מעורב
מרכיב החיסכון
אחר

161
55
6

105
1,001
288

1
456
5

-

143
21
1

99

39
36

118

449
1,533
553

סה"כ

222

1,394

462

-

165

99

75

118

2,535

ב .פרמיות בגין חוזי
השקעה שנזקפו
ישירות לעתודות
ביטוח

-

-

164

5

-

-

-

-

169

ג .מרווח פיננסי כולל
דמי ניהול )(3

175

230

6

1

-

-

-

-

412

ד .רווח )הפסד( מעסקי
ביטוח חיים

178

184

)(37

1

42

)(20

2

)(14

336

הערות:
.1
.2
.3

המוצרים שהונפקו בתקופה זו )לרבות ההגדלות בגינם( היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות.
המוצרים שהונפקו בתקופה זו היו בעיקרם במסגרת פוליסות משתתפות ברווחים.
המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות.
כמו כן הוא אינו כולל את מרכיב הרווח מההשקעות העומדות כנגד העתודה לסיכונים יוצאים מהכלל.
בפוליסות משתתפות ברווחים ,המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה
הממוצעת של עתודות הביטוח.
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(4

נתונים ליום  31בדצמבר 2006
פוליסות הכוללות מרכיב חסכון )לרבות נספחים(
לפי מועד הנפקת הפוליסה:
עד שנת
1990

משנת 2004
מבטיח
משתתף
תשואה
ברווחים

עד שנת
2003

פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון
סיכון הנמכר כפוליסה
סיעודי
בודדת
פרטי
אלפי ש"ח מדווחים

קבוצתי

קבוצתי

פרטי

סה"כ

א .עתודות ביטוח
)ברוטו(:
 .1לפי חשיפה
ביטוחית:
קצבה נדחית
עד חודש
מאי 2001
קצבה נדחית
מחודש יוני
 2001ואילך
קצבה בתשלום
הוני
אחר

 .2לפי חשיפה
פיננסית:
מבטיח תשואה
משתתף
אחר

ב.

תביעות תלויות

1,862

7,026

-

-

-

-

-

-

8,888

165
4,232
158

289
39
4,896
455

112
1
687
107

41
-

219

63

233

257

401
205
9,856
1,492

6,417

12,705

907

41

219

63

233

257

20,482

6,350
67
-

12,705
-

907
-

41
-

16
121
82

63

97
136

257

6,504
13,800
538

6,417

12,705

907

41

219

63

233

257

20,482

7

30

1

-

23

8

-

-

69
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דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(5

דמי ניהול בגין פוליסות משתתפות ברווחים
)א(

במקרים בהם לא מתקבל חיוב בגין דמי הניהול והם מגולמים בתשואה נטו
שהושגה ,החישובים המוצגים מבוססים על אומדנים .החישוב מתייחס
להשקעות בקרנות נאמנות ,קרנות גידור וקרנות השקעה.

)ב(

דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת
החסכון של המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים.

)ג(

דמי ניהול כוללים את המרכיבים כדלקמן:
בגין פוליסות שנמכרו עד ליום  31בדצמבר - 2003 ,דמי ניהול קבועים
ומשתנים.
בגין פוליסות שנמכרות החל מיום  1בינואר - 2004 ,דמי ניהול קבועים בלבד

)(6

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים עתודה נוספת לכיסוי הפסדים עתידיים
בפוליסות בריאות קבוצתיות עבור יתרת תקופת הביטוח בסך של כ 5.3-מיליון ש"ח
)ליום  31בדצמבר  2005סך של כ 4.9 -מיליון ש"ח(.

)א (2דוח עסקי ביטוח כללי:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
פרמיות
דמים

1,733
415

1,691
414

1,728
433

סך הכל דמי ביטח
בניכוי  -ביטוח משנה

2,148
415

2,105
395

2,161
402

1,733

1,710

1,759

עלייה )ירידה( בעתודה לסיכונים שטרם חלפו )בניכוי
בטוח משנה(

)(38

)(57

33

דמי ביטוח שהורווחו

1,771

1,767

1,726

הכנסות מהשקעות ,נטו

167

193

160

סך הכל הכנסות לשנה

1,938

1,960

1,886

תביעות ששולמו ותלויות
בניכוי  -ביטוח משנה

1,462
230

1,743
357

1,599
244

סך הכל תביעות לשנה

1,232

1,386

1,355

עודף הכנסות מעל תביעות לשנה

706

574

531

דמי עמלה ששולמו
בניכוי  -דמי עמלה מביטוח משנה

337
70

352
72

385
73

הוצאות הנהלה וכלליות

267
270

280
282

312
255

עלייה )ירידה( בהוצאות רכישה נדחות

5

)(15

9

הוצאות לשנה ,נטו

542

547

576

רווח )הפסד( עובר לדוחות רווח והפסד

164

27

)(45
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :39

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(1

להלן תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים:
רכוש )(1

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2006
אחרים
חבויות ) (2בריאות )(3
מליוני ש"ח מדווחים

סה"כ

דמי ביטוח

1,124

537

466

21

2,148

דמי ביטוח בשייר
שינוי בעתודה לסיכונים
שטרם חלפו ,נטו
תביעות ששולמו ותלויות,
ברוטו
תביעות לשנה
רווח

861

476

378

18

1,733

)(14

)(47

24

)(1

)(38

678
553
40

508
465
53

267
205
66

9
9
5

1,462
1,232
164

)(1
)(2
)(3

כולל אובדן רכוש ,רכב רכוש ,מקיף דירות ואחרים.
כולל אחריות מעבידים ,צד ג' ,אחריות מקצועית ורכב חובה ואחרים.
כולל תאונות אישיות ,מחלות ואישפוז.
)(2

עסקי ביטוח כללי
)א(

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים עתודה נוספת לכיסוי הפסדים
עתידיים בפוליסות בריאות קבוצתיות עבור יתרת תקופת הביטוח בסך
של כ 5.3-מליון ש"ח )ליום  31בדצמבר 2005 ,סך של כ 9.4-מליון ש"ח(.

)ב(

לחברה אין הכנסות מדמי ביטוח שהתקבלו מגורם אחד העולות על
 5%מדמי הביטוח.

)א (3הוצאות הנהלה וכלליות
)א(

ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

משכורות ונלוות
שכ"ד ואחזקת משרדים
פחת והפחתות תוכנה וחומרה
פחת והפחתות אחרות
תקשורת ,דואר ,משלוחים
ומשרדיות אחרות
שרותי מחשב
ביקורת ,יעוץ ומשפטיות
אחרות כולל הפחתת ע"ע
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297
37
39
19

273
35
32
22

237
34
26
21

23
23
15
113

22
21
21
139

25
17
16
132

566

565

508

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :39

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)ב(

ההוצאות לעיל נכללו בדוחות הכספיים המאוחדים כדלקמן:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
דוחות עסקי ביטוח חיים
דוחות עסקי ביטוח כללי
דוחות רווח והפסד

254
270
42

231
282
52

215
255
38

566

565

508

)א (4מסים על ההכנסה
)(1

ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים

מסים שוטפים:
בגין שנת החשבון
בגין שנים קודמות

189
4

140
2

97
4

מסים נדחים ,נטו

193
)(11

142
16

101
9

182

158

110
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :39

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(2

להלן התאמות המס התיאורטי בהנחה של התוצאה העיסקית היתה מתחייבת
בשיעורי המס החל על החברה לעומת סכומי המס בפועל:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
אלפי ש"ח מדווחים
רווח לפני מסים על ההכנסה

527

378

240

40.65%

43.59%

44.52%

מס לפי שיעור המס הסטטוטורי
עלייה )ירידה( בחבות המס בשל:
סכומים שבגינם לא נרשמו מסים
נדחים
הוצאות לא מוכרות בניכוי הכנסות
פטורות והפרשים אחרים ,נטו
הכנסות מועדפות
הפרשים בהגדרת נכסים והתחייבויות
לצורכי מס ולצורכי הדוחות
הכספיים
מס רווח על מס שכר
מסים בגין שנים קודמות
שחיקת מקדמות מס
התאמות בשל שיעור מס שונה
בחברות שאוחדו
הפחתת הפרש מקורי
התאמות עקב שינוי בשיעור מס

214

165

107

)(13

2

6

)(8
)(2

1
)(1

)(2

)(1
4
4

)(7
3
2

)(1
3
4

)(2
)(14

1
5
)(13

2
5
)(14

הפרשה למסי הכנסה ורווח בדוחות
רווח והפסד

182

158

110

שיעורי המס הסטטוטורי החל על
חברות ביטוח
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :39

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(3

שומות סופיות
)(1

לפניקס שומות סופיות עד וכולל שנת המס .2003

)(2

לחברות מאוחדות אחרות שומות סופיות עד וכולל השנים - 2002

.1999
)א (5מידע בדבר מגזרים עסקיים פרופורמה
)(1

הכנסות בניכוי בלו ותמלוגים פרופורמה:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
3,273
4,050
4,455
פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות
3,846
4,951
6,181
בארה"ב
4,239
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב 8,072
3,923
3,868
4,060
מגזר הרכב
3,945
4,063
4,240
מגזר עסקי הביטוח בישראל *(
503
484
439
מגזר הנדל"ן
343
375
366
מגזר הביוכימיה
141
182
268
מגזר חיפושי והפקת גז ונפט
325
202
278
מגזרים אחרים
16,299
22,414
28,359
*(

)(2

מייצג פרמיות ביטוח שהורווחו בשייר העצמי בביטוח חיים ובביטוח
כללי.

תוצאות המגזר פרופורמה*(:

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
56
46
89

פעילות דלקים בישראל
תחנות תדלוק וחנויות נוחות
143
בארה"ב
פעילות בית זיקוק ושיווק בארה"ב 632
440
מגזר הרכב
504
מגזר עסקי הביטוח בישראל ***(
81
מגזר הנדל"ן
55
מגזר הביוכימיה
154
מגזר חיפושי והפקת גז ונפט
35
מגזרים אחרים
)(99
התאמות **(
2,034
סך הכל בדוח רווח והפסד

144
501
380
369
155
68
95
9
)(65
1,702

70
405
236
242
66
79
)(13
1,141

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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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור - :39

דוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה )המשך(
)(3

הכנסות פרופורמה לפי שווקים גיאוגרפיים )על פי מיקום לקוחות(:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח מדווחים
ישראל
ארה"ב
אנגליה
קנדה
מערב אירופה
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13,575
14,340
45
211
188

12,587
9,297
98
199
233

11,930
3,808
153
195
213

28,359

22,414

16,299

קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :40

תמצית נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצורכי מס
א.
ב.
ג.

החברה כוללת נתונים נומינליים היסטוריים לצורכי מס הכנסה בלבד.
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ,על בסיס המוסכמה של העלות
ההיסטורית ,ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.
מאזני החברה
ליום  31בדצמבר
2005
2006
מליוני ש"ח
רכוש שוטף
השקעות בחברות מוחזקות *(
הלוואות לזמן ארוך
הוצאות נדחות
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי

ד.

754
1,713
3,004
-

475
1,768
1,251
4

4,771

3,498

480
2,629
1,662

244
1,316
1,938

4,771

3,498

דוחות רווח והפסד החברה
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2004
2005
2006
מליוני ש"ח
הכנסות ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות ,נטו *(
רווח מהנפקת מניות לצד ג'
דמי ניהול מחברות מוחזקות

4

533
128
5

419
5

4

666

424

הוצאות
8
)( 9

7
)(15

5
)(2

הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות מימון ,נטו

)( 1

)(8

3

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

5
2

674
-

421
-

רווח נקי

3

674

421

*(

החל משנת  2006החברה לא רושמת את חלקה ברווחי חברות מוחזקות בדוחות הכספיים
הנומינליים לצורכי מס.
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קבוצת דלק בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :40

תמצית נתונים בערכים נומינליים היסטוריים לצורכי מס )המשך(
ה.

דוחות על השינויים בהון העצמי

קרנות
הון

הון
המניות

יתרת
רווח
מליוני ש"ח

דיבידנד
שהוכרז
לאחר
תאריך
המאזן

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2004 ,

10

626

221

54

911

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

-

1

-

-

1

-

)(2
)(52

-

-

)(2
)(52

-

32
-

)(97
421
)(104

)(54
104

32
)(151
421
-

יתרה ליום  31בדצמבר2004 ,

10

605

441

104

1,160

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

1

357

-

-

358

-

11

-

-

11

-

)(21
140
-

)(280
674
)(61

)(104
61

)(21
140
)(384
674
-

יתרה ליום  31בדצמבר2005 ,

11

1,092

774

61

1,938

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

1

262

-

-

263

-

)(8
13
-

)(486
3
)(100

)(61
100

)(8
13
)(547
3
-

יתרה ליום  31בדצמבר2006 ,

12

1,359

191

100

1,662

- 152 -

קבוצת דלק בע"מ
נספח לדוחות הכספיים
רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות

החברה המחזיקה
קבוצת דלק בע"מ -

שם החברה
דלק פטרוליום בע"מ
דלק נדל"ן בע"מ
דלק השקעות ונכסים בע"מ

דלק פטרוליום בע"מ " -דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
Delek Hungary Holding Ltd.

מוחזקות על ידי "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
דלקול בע"מ
גל-שוהם חברה לדלק בע"מ
ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ
דלק חימום בע"מ
של-דל שרות להובלת דלקים בע"מ
שערי דלק  -פתוח וניהול שותפות רשומה
דלק  -בלסקי ,שותפות לשיווק דלקים ושמנים
דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ
החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ
שרותי טנקרים בע"מ
דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ )(2
החברה האמריקאית הישראלית לגז בע"מ
אורפק תעשיות בע"מ
פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ
שמנים בסיסיים חיפה בע"מ
Delek Hungary Holding Ltd.

שיעורי הבעלות
והשליטה של
החברה
המחזיקה
ליום 31
בדצמבר
(1) 2006
%

דרך הצגה

100
67.9
100

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת

100
96.7

מאוחדת
מאוחדת

100
100
60
51
100
100
100
100
75
75
50

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת

39
7.9
15.3
11.5
3.3

כלולה
עלות
עלות
עלות
כלולה

מוחזקות על ידי Delek Hungary Holding Ltd.

77

Delek US Holdings, Inc.

מאוחדת

מוחזקות על ידי Delek US Holding, Inc
MAPCO Express, Inc.
MAPCO Family Centers
MAPCO Fleet Inc.
Delek Refining Inc.
Delek Marketing and Supply Inc.

)(1
)(2

100
100
100
100
100

שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין.
מוחזקת  50%על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ו 50%-על ידי דלק נדל"ן בע"מ.
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מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדות

החברה המחזיקה
דלק נדל"ן בע"מ -

שם החברה
דלק פולג
דלק נדל"ן  -נכסים מניבים בע"מ
דנקנר השקעות בע"מ
דלק בלרון בינלאומי בע"מ
עין יהב  -דלק בע"מ
אורחן מי מגידו בע"מ
דלסון השקעות ונכסים ) (1994בע"מ
חברת מרכז מסחרי דלק  -בל"ג בע"מ
דלק סעדון  -חברה לייזום
בירנית גליל-תחתון טבריה בע"מ
חוף כרמל נופש ותיירות  89בע"מ
חוף הכרמל  88בע"מ
דלק מתחמים קמעונאיים בע"מ )(3

שיעורי הבעלות
והשליטה על ידי
החברה
המחזיקה ליום
 31בדצמבר
(1) 2006
%
100
100
100
100
50
50
50
50
(2) 50.1
45
17.3
17.3
50

דרך הצגה
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
איחוד יחסי
איחוד יחסי
איחוד יחסי
איחוד יחסי
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
מאוחדת

מוחזקות על ידי דלק בלרון בינלאומי בע"מ
Delek Global Real Estate
Delek Belron Luxembourg S.A.
Right Angle Limited
West Meath Limited
Property Investment Holdings Limited
Frenchay Holdings Limited
Botley Properties Limited
Dalriada Holding S.A.
Anchor Falls Limited
Daleham Hngs Limitedoldi
Carnwood Holdings Limited
Kristwood Holdings Limited
Roundwood Properties Limited
Rosmore Limited.
Romesfielled Properties
Linchfield Limited
North Ring Limited
Quarry Town Limited
Padwick Properties Sarl
Stevemary Holding Ltd.

)(1
)(2
)(3

100
99.9
100
100
100
75
70
90
80
100
40
49
40
40
45
40
49
21.25
45
47.5

שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין.
שיעור הבעלות בחברה.
מוחזקת  50%על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ו 50%-על ידי דלק נדל"ן בע"מ.

מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
מאוחדות
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה
כלולה

קבוצת דלק בע"מ
נספח לדוחות הכספיים

החברה המחזיקה

דלק השקעות ונכסים בע"מ -

שם החברה

דלק קפיטל בע"מ
דלק תשתיות בע"מ
דלק אקולוגיה  -שותפות מוגבלת
דלק מערכות רכב בע"מ
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
דלק מערכות אנרגיה בע"מ )להלן  -דמ"א(
דלק קידוחים שותפות מוגבלת
עסקה משותפת ים תטיס
דלק ואבנר ים-תטיס בע"מ )(SPC
אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת
הוט  -מערכות תקשורת בכבלים בע"מ )לשעבר -
מת"ב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ(
הפניקס אחזקות בע"מ )(2
מנורה החזקות בע"מ
מוחזקות על ידי הפניקס אחזקות בע"מ
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ
מוחזקות על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ
סלעית חברה להשקעות ואחזקות בע"מ
הדר ירוק נכסים והשקעות בע"מ
מוחקות על ידי הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ
החזקות עדך בע"מ
עטרה טכנולוגי וינצ'רס בע"מ
עטרה ניהול שותפויות בע"מ
אקסלנס השקעות בע"מ
מהדרין בע"מ
מוחזקות על ידי דלק קפיטל בע"מ
הפניקס אחזקות בע"מ )(2
Delek Finance US Inc.
מוחזקות על ידי Delek Finance US Inc.
Republic Companies Group Inc.

מוחזקות על ידי דלק תשתיות בע"מ
איי.די.אי .טכנולוגיות בע"מ
מוחזקות על ידי דלק אקולוגיה  -שותפות מוגבלת
אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ
מוחזקות על ידי דלק מערכות רכב בע"מ
דלק מוטורס בע"מ
דלק מוטורס חלפים ) (1987בע"מ
נכסי דמ"ר ) (1985בע"מ
ד.ס.ר - .דלק סוכנויות רכב  - 1994שותפות רשומה
החזקות עדך בע"מ )(3

- 155 -

שיעורי הבעלות
והשליטה על ידי
החברה המחזיקה
ליום  31בדצמבר
(1) 2006

דרך הצגה

%
94
100
100
55.4
64.1
88.9
6.5
4.4
9.1
12.6

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
איחוד יחסי
איחוד יחסי
כלולה

15.9
29.8
14

כלולה
מאוחדת
עלות

100
100

מאוחדת
מאוחדת

100
100

מאוחדת
מאוחדת

33.3
100
100
40
41.42

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
כלולה
כלולה

25.7
100

מאוחדת
מאוחדת

100

מאוחדת

50

איחוד יחסי

100

מאוחדת

100
100
100
75
33.3

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת

קבוצת דלק בע"מ
נספח לדוחות הכספיים

שם החברה

החברה המחזיקה

שיעורי הבעלות
והשליטה על ידי
החברה המחזיקה
ליום  31בדצמבר
(1) 2006

דרך הצגה

%
מוחזקות על ידי דמ"א
דלק ניהול קידוחים ) (1993בע"מ
דלק נאמנויות קידוחים בע"מ

100
100
100
100
62.32
50
39.02
50
100
100

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
איחוד יחסי
כלולה
כלולה
מאוחדות
מאוחדות

מוחזקת על ידי דלק קידוחים שותפות מוגבלת
עסקה משותפת ים תטיס
דלק ואבנר ים תטיס בע"מ )(SPC

25.5
48.7

איחוד יחסי
איחוד יחסי

מוחזקת על ידי אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת
עסקה משותפת ים תטיס
דלק ואבנר ים תטיס בע"מ )(SPC

23
43.7

איחוד יחסי
איחוד יחסי

50
50

כלולה
איחוד יחסי

Delek Energy (Vietnam) LLC.

דלק אנרגיה אגרות חוב בע"מ
דלק קידוחים שותפות מוגבלת
אבנר נפט וגז בע"מ
אבנר חיפושי נפט  -שותפות מוגבלת )(1
אבנר נאמנויות בע"מ
דלק אנרגיה בינלאומית בע"מ
Delek Energy System us Inc.

מוחזקות על ידי איי.די.אי טכנולוגיות בע"מ
VID Desalination Company Ltd.
OTID Desalination Partnership

)(1
)(2
)(3

שיעור הבעלות והשליטה במישרין בעקיפין.
מוחזקת על ידי דלק השקעות ונכסים בע"מ ודלק קפיטל בע"מ .שיעור השליטה הכולל בפניקס הינו כ.53%-
מוחזקת על ידי דלק מערכות רכב בע"מ בשיעור  33.3%ועל ידי הפניקס אחזקות בע"מ בשיעור .33.3%
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קבוצת דלק בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2006

פרק ד'

פרטים נוספים על התאגיד

פרק ד'

פרטים נוספים על התאגיד
מספר חברה ברשם52-004432-2 :

שם החברה :קבוצת דלק בע"מ
תאריך המאזן 31 :בדצמבר 2006

)תקנה (9
תאריך הדוח:
)תקנה  1ו(7 -

 28במרץ 2007

תקנה :9

דוחות כספיים

תקנה :10

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

תקנה 10א:

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

תקנה 10ג:

שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף

דוחות כספיים מבוקרים ליום  31בדצמבר  2006בצירוף חוות דעת רואה חשבון מצורפים
בזה.

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר  2006מצורף בזה.

מצ"ב )בדוח הדירקטוריון( תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים.

החברה לא גייסה כסף באמצעות הנפקה לציבור.

ד 1-

תקנה  :11רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות מהותיות לתאריך המאזן
חברות המוחזקות באופן ישיר על ידי החברה

שם החברה

מספר נייר ערך
בבורסה

דלק השקעות
ונכסים בע"מ
דלק פטרוליום
בע"מ

-

דלק נדל"ן בע"מ

1093293

-

סוג ני"ע
מניות
רגילות
מניות
רגילות
מניות
רגילות

ערך
נקוב
לני"ע

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 %החזקה
בהון

 %החזקה
בהצבעה

סך ההשקעה
לתאריך המאזן
)מליון ש"ח(

יתרת הלוואות
בסעיף
השקעות
)מליון ש"ח(

שער של ני"ע
בבורסה
בתאריך המאזן

 0.01ש"ח

5,586,407

100.00%

100.00%

1,094

-

2,738

 0.01ש"ח

1,100,000

100.00%

100.00%

1,487

-

-

 0.01ש"ח

81,000,000

67.91%

67.91%

985

3,021

41

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק השקעות ונכסים בע"מ

שם החברה
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות
אנרגיה בע"מ
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
אבנר חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת

מספר נייר ערך
בבורסה
829010
565010
475020
268011

סוג ני"ע
מניות
רגילות
מניות
רגילות
יח'
השתתפות
יח'
השתתפות

ערך
נקוב
לני"ע

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 %החזקה
בהון

 %החזקה
בהצבעה

סך
ההשקעה
לתאריך
המאזן
)מליון ש"ח(

שער של ני"ע
בבורסה בתאריך
המאזן

יתרת הלוואות
בסעיף
השקעות
)מליון ש"ח(

 1ש"ח

50,166,456

55.37%

55.37%

266

2,928

-

 1ש"ח

4,098,452

88.87%

88.87%

21

36,600

579

35,730,446

6.53%

6.53%

47

227

-

420,011,874

12.59%

12.59%

41

33

-

ד 2-

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק השקעות ונכסים בע"מ )המשך(

שם החברה

מספר נייר ערך
בבורסה

גדות תעשיות
ביוכימיה בע"מ

1093004

הפניקס אחזקות
בע"מ

767012
767038

אי.פי.פי דלק
אשקלון בע"מ
איי.די.אי
טכנולוגיות בע"מ
דלק קפיטל בע"מ
הוט  -מערכות
תקשורת בכבלים
בע"מ )לשעבר
מת"ב  -מערכות
תקשורת בכבלים
בע"מ(

510016

סוג ני"ע

ערך
נקוב
לני"ע

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 %החזקה
בהון

 %החזקה
בהצבעה

סך
ההשקעה
לתאריך
המאזן
)מליון ש"ח(

שער של ני"ע
בבורסה בתאריך
המאזן

יתרת הלוואות
בסעיף
השקעות
)מליון ש"ח(

מניות
רגילות
מניות
רגילות
מניות
רגילות
מניות
רגילות
מניות
רגילות
מניות
רגילות

2,493

-

2,280

-

967

9,549

-

1,001,000

100.00%

100.00%

28

-

66

635,256

50.00%

50.00%

99

-

59

 0.01ש"ח

940

94.00%

94.00%

13

-

1,335

מניות
רגילות

 1ש"ח

12,088,618

15.93%

15.93%

305

3,494

-

 0.01ש"ח

7,200,000

 1ש"ח

50,691,000

 5ש"ח

2,356,000

64.11%

64.11%

29.81%

27.95%

164

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק מערכות אנרגיה בע"מ

שם החברה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת )*(
אבנר חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת )*(

מספר נייר ערך
בבורסה
475020
268011

סוג ני"ע
יח'
השתתפות
יח'
השתתפות

ערך
נקוב
לני"ע

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 %החזקה
בהון

 %החזקה
בהצבעה

סך
ההשקעה
לתאריך
המאזן
)מליון ש"ח(

שער של ני"ע
בבורסה בתאריך
המאזן

יתרת הלוואות
בסעיף
השקעות
)מליון ש"ח(

340,855,709

62.32%

62.32%

222

227.60

-

1,271,098,536

39.02%

39.02%

224

33.00

-

ד 3-

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק קפיטל בע"מ

שם החברה
הפניקס אחזקות
בע"מ

מספר נייר ערך
בבורסה
767012
767038

סוג ני"ע
מניות
רגילות
מניות
רגילות

Delek Finance
(**) US Inc.

ערך
נקוב
לני"ע

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 1ש"ח

46,847,324

 5ש"ח

1,405,419

$0.01

1,000,000

 %החזקה
בהון
25.71%

100.0%

 %החזקה
בהצבעה
25.42%

100.0%

סך
ההשקעה
לתאריך
המאזן
)מליון ש"ח(
952

344

שער של ני"ע
בבורסה בתאריך
המאזן

יתרת הלוואות
בסעיף
השקעות
)מליון ש"ח(

2,280.00

-

9,549.00

-

-

41

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק פטרוליום בע"מ

שם החברה
Delek US
(***) Holding Ltd
"דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ
דלקול בע"מ
אמישראגז -
החברה
האמריקאית
הישראלית לגז
בע"מ

מספר נייר ערך
בבורסה
בבורסה בארה"ב

סוג ני"ע

ערך
נקוב
לני"ע

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 %החזקה
בהון

 %החזקה
בהצבעה

סך
ההשקעה
לתאריך
המאזן
)מליון ש"ח(

שער של ני"ע
בבורסה בתאריך
המאזן

יתרת הלוואות
בסעיף השקעות
)מליון ש"ח(

מניות
רגילות
מניות
רגילות
מניות
רגילות

$ 0.01

39,389,869

77.04%

77.04%

1,246

16.35

-

 1ש"ח

9,731,771

100.00%

100.00%

440

-

580

13,586

100.00%

100.00%

50

-

-

מניות
רגילות
א+ב

33,500,000

39.00%

39.00%

137

ד 4-

-

-

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק נדל"ן

שם החברה

מספר נייר ערך
בבורסה

דלק בלרון
בינלאומי בע"מ
דנקנר השקעות
בע"מ

סוג ני"ע

ערך
נקוב
לני"ע

מניות
רגילות
מניות
רגילות

כמות ע"נ/יח"ה
המוחזקות ע"י
הקבוצה

 %החזקה
בהון

 %החזקה
בהצבעה

סך
ההשקעה
לתאריך
המאזן
)מליון
ש"ח(

1ש"ח

495,385

100.00%

100.00%

1,155

-

497

1ש"ח

21,396,384

100.00%

100.00%

209

-

75

)*( כולל החזקה באמצעות חברה בבעלות מלאה.
)**( מחזיקה  100%ממניות חברת רפבליק.
)***( מוחזקת בעקיפין ,באמצעות חברת בת בבעלות מלאה ,דלק הונגריה.

תקנה  :12שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות מהותיות בתקופת הדוח
שינויים מהותיים בדלק השקעות ונכסים בע"מ
תאריך השינוי

מהות
השינוי

18.6.2006

רכישה

18.6.2006

רכישה

שם החברה
הפניקס אחזקות
בע"מ
הפניקס אחזקות
בע"מ

שער של ני"ע
בבורסה בתאריך
המאזן

יתרת הלוואות
בסעיף
השקעות
)מליון ש"ח(

מס'
המניה
בבורסה
0767012
0767038

סוג המניה
מניות רגילות
 1ש"ח
מניות רגילות
 5ש"ח

סה"כ ערך
נקוב
9,119,991

עלות
)מליון ש"ח(
224

6,066,725

ד 5-

שינויים מהותיים בדלק קפיטל בע"מ
תאריך השינוי

מהות
השינוי

17.11.2006

רכישה

17.11.2006

רכישה

7.12.2006

רכישה

מס'
המניה
בבורסה

שם החברה
הפניקס אחזקות
בע"מ
הפניקס אחזקות
בע"מ
Delek Finance,
US Inc.

סה"כ ערך
נקוב

סוג המניה
מניות רגילות
 1ש"ח
מניות רגילות
 5ש"ח
מניות רגילות
$ִ 0.01

0767012
0767038

עלות
)מליון ש"ח(

46,847,324

940

7,027,095
(*) 334

1,000,000

)*( דלק פייננס רכשה במהלך השנה חברת ביטוח בארה"ב  Republic Companies Group, Inc.בעלות של  298מליון דולר )לרבות עלויות עסקה(.

תקנה  :13הכנסות של חברות בנות וקשורות מהותיות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן.
חברות המוחזקות באופן ישיר על ידי החברה

2006

שם החברה
דלק השקעות
ונכסים בע"מ
דלק פטרוליום
בע"מ
דלק נדל"ן בע"מ )*(

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

דיבידנדים ורווחים לחלוקה
שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005
רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון
ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

2006

ריבית שהתקבלה
)מליון ש"ח(

2006

2005

דמי ניהול שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005

2005

2006

562

400

411

261

-

-

80

49

1

1

1,082
401

855
329

447
140

265
125

47

27

13

16

1

1

)*( הנתונים לגבי רווח לפני מס נלקחו מדוחות דלק נדל"ן המוצגים על פי הגישה החד שלבית.
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חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק השקעות ונכסים בע"מ

2006

שם החברה
דלק מערכות רכב בע"מ
דלק מערכות אנרגיה בע"מ
דלק קידוחים  -שותפות
מוגבלת
אבנר חיפושי נפט  -שותפות
מוגבלת
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
הפניקס אחזקות בע"מ
אי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ
איי.די.אי טכנולוגיות בע"מ
דלק קפיטל בע"מ )**(
הוט  -מערכות תקשורת
בכבלים בע"מ )לשעבר מת"ב -
מערכות תקשורת בכבלים
בע"מ(
)**( הוקמה במהלך שנת .2006

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(
399
96

דיבידנדים ורווחים לחלוקה
שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(
274
90

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(
397
-7

דמי ניהול שהתקבלו
)מליון ש"ח(

ריבית שהתקבלה
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(
264
-10

2006
150
-

223
-

30

30

1
-

2
-

133

133

45

45

7

1

-

-

-

-

113
46
567
-16
60
-11

113
32
361
-16
40
-11

52
62
432
-13
31
-

52
47
251
-13
24
-

9
-

6
13
63
-

2
2
8

2
2
-

1
2
-

1
1
-

-57

-51

69

75

-

-

-

-

-

-

2005
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2005

2006

2005

2006

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק מערכות אנרגיה בע"מ

2006

שם החברה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
אבנר חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

דיבידנדים ורווחים לחלוקה
שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005
רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

2006

ריבית שהתקבלה
)מליון ש"ח(

2006

2005

דמי ניהול שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005

2005

2006

133

133

45

45

55

12

-

-

-

-

113

113

52

52

27

20

-

-

-

-

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק קפיטל בע"מ
2006
רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

שם החברה
הפניקס אחזקות
בע"מ
567
Delek Finance
)***( US Inc.
15
)***( הוקמה במהלך שנת .2006

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

דיבידנדים ורווחים לחלוקה
שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005
רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

2006

ריבית שהתקבלה
)מליון ש"ח(
2006

2005

דמי ניהול שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005

2005

2006

361

432

251

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-
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חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק פטרוליום בע"מ

2006

שם החברה
Delek US
Holding Ltd
"דלק" חברת הדלק
הישראלית בע"מ
דלקול בע"מ
אמישראגז -
החברה
האמריקאית
הישראלית לגז
בע"מ

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

דיבידנדים ורווחים לחלוקה
שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005
רווח
)הפסד(
לאחר מס
)מליון
ש"ח(

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

2006

ריבית שהתקבלה
)מליון ש"ח(

2006

2005

דמי ניהול שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005

2005

2006

1059

859

475

311

5

-

-

22

2

0

42
3

21
2

-19
5

-30
3

-

-

48
-

1
-

0

3
-

82

12

68

47

4

3

-

-

-

-

חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע"י דלק נדל"ן

2006

שם החברה
דלק בלרון
בינלאומי בע"מ
דנקנר השקעות
בע"מ

רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח )הפסד(
לאחר מס
)מליון ש"ח(

דיבידנדים ורווחים לחלוקה
שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005
רווח )הפסד(
לפני מס
)מליון ש"ח(

רווח
)הפסד(
לאחר מס
)מליון
ש"ח(

2006

ריבית שהתקבלה
)מליון ש"ח(

2006

2005

דמי ניהול שהתקבלו
)מליון ש"ח(

2005

2005

2006

527

455

238

222

-

-

15

38

5

5

-27

- 26

-44

-43

-

-

3

3

-

-

ד 9-

תקנה : 14

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן ,אם מתן הלוואות
היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.
אין.

תקנה :20
מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר
במהלך שנת  2006נרשמו למסחר  28,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב
כל אחת שהוקצו עקב מימוש כתבי אופציה לרכישת מניות החברה.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2007נרשמו  13,560מניות רגילות בנות  1ש"ח
ערך נקוב נוספות עקב מימוש כתבי אופציה לרכישת מניות של החברה.
במהלך שנת  2006נרשמו למסחר  677,628מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב
כל אחת ,שהוקצו עקב המרת אגרות חוב של החברה.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2007נרשמו  11,040מניות רגילות בנות  1ש"ח
ערך נוספות ,שהוקצו עקב המרת אגרות חוב של החברה.
למיטב ידיעת החברה לא היו הפסקות מסחר ,אלא בימי פרסום דוחות כספיים ובימי
פרסום דו"ח מיידי בדבר פרסום דוחות כספיים של חברת הבת הזרה )דלק .(US

תשלומים לנושאי משרה בכירה )באלפי ש"ח(:

תקנה :21

שכר
יו"ר הדירקטוריון

.1

 .2מנכ"ל

הטבות
אחרות

הערות

2,339
2,594

ההטבות האחרות הינן בגין
אופציות בחברות מוחזקות ,לפי
ההוצאה שנכללה בדוחות
הכספיים )*(.

4,607

 .3משנה למנכ"ל:
א .משנה למנכ"ל אשר סיים תפקידו
במאי 2006
ב .משנה למנכ"ל אשר החל תפקידו
בספטמבר 2006

1,427
413
789
527

 .4דירקטור
 .5מבקר הפנים
* לפרטים נוספים בדבר הענקת אופציות לבעלי עניין ראה באור  36ח' לדוחות הכספיים.
בנוסף ,הועמדו הלוואות ליו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה ולמשנה למנכ"ל אשר יתרתן ליום
 31.12.2006מסתכמת בכ 7,560-אלפי ש"ח ,כ 8,374-אלפי ש"ח ובכ 5,453-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
כל ההלוואות הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4%
ומשמשות לרכישת מניות של חברות בשליטת קבוצת דלק – ראה גם ביאור )36ו( ו)-ז( לדוחות
הכספיים.
שכר וטובות הנאה
גמול דירקטורים כולל השתתפות בישיבות )למעט תשלומים לדירקטורים שהינם
נושאי משרה( בשנת הדוח כ –  250אלפי ש"ח.

תקנה :22

 לגבי שכר יו"ר ומנכ"ל החברה ראה בתקנה  21לעיל.מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי עניין בתאגיד ליום
28.03.2007

תקנה :24
שם

בעל העניין
יצחק שרון )תשובה(*

מס' חברה
ברשם
החברות/ת.ז
043480003

קבוצת דלק בע"מ

גבריאל לסט

4787933

קבוצת דלק בע"מ

1084128

אסי ברטפלד

65474108

קבוצת דלק בע"מ

1084128

*

שם
הנייר

מס'
הנייר
בבורסה
1084128

ערך נקוב
מוחזק בתאריך
28.03.2007
6,817,061

שיעור
החזקה בהון
ובהצבעה )*(
58.59

שיעור
החזקה
בדילול מלא
57.94

6,919

0.06

0.05

4,876

0.04

0.04

המניות מוחזקות באמצעות חברות בשליטתו המלאה ) (100%של מר יצחק שרון )תשובה( .
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תקנה 24א:

הון רשום ,מונפק וניירות ערך המירים

להלן נתונים ליום 28.3.2007
הון :

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ.
כ"א

הון רשום

הון מונפק ונפרע

ערך נקוב

ערך נקוב

15,000,000

11,660,532

ניירות ערך המירים :

ערך נקוב

אג"ח להמרה  -סדרה ה'
כתבי אופציה  -סדרה 3
כתבי אופציה  -סדרה 4
כתבי אופציה  -סדרה 5

8,352,854
13,560
33,560
33,560

להלן נתונים ליום 31.12.2006
הון:

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

ניירות ערך המירים :
אג"ח להמרה  -סדרה א'1
אג"ח להמרה – סדרה ה'
כתבי אופציה – סדרה 2
כתבי אופציה – סדרה 3
כתבי אופציה – סדרה 4
כתבי אופציה – סדרה 5

הון רשום
ערך נקוב
15,000,000

הון מונפק ונפרע
ערך נקוב
11,635,932

ערך נקוב
21
12,102,413
13,560
13,560
33,560
33,560

תקנה 25

מען רשום

תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד

גיבורי ישראל  ,7נתניה
כתובת:
09-8638444
טלפון:
פקסימיליה09-8854955 :
כתובת דואר אלקטרוניfriedgoot_y@delek.co.il :
כתובת האתרwww.delek-group.com :
מצ"ב פרטים אודות הדירקטורים של החברה.

תקנה 26א':

נושאי משרה בכירה נוספים של התאגיד

תקנה :27

רואה החשבון של התאגיד

תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנות.

מצ"ב פרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה.
קוסט פורר גבאי את קסירר – רחוב עמינדב  ,3תל-אביב.
בשנת הדוח לא חל כל שינוי בתזכיר או בתקנות החברה
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תקנה 29

המלצות והחלטות הדירקטורים:
תקנה )29א() – (1החלטות הדירקטוריון בדבר תשלום דיבידנד
ביום  29.3.06קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן:
לשלם דיבידנד בסך  60,953,936ש"ח ) 557%ברוטו לכל מניה בת  1ש"ח ע.נ (.לכל
בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום  .16.4.06הדיבידנד ישולם ביום
.1.5.06
ביום  30.5.06קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן:
לשלם דיבידנד בסך  149,700,733ש"ח ) 435%ברוטו לכל מניה בת  1ש"ח ע.נ(.
לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום  19.6.2005הדיבידנד ישולם
ביום .10.7.2005
ביום  30.8.06קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן:
לשלם דיבידנד בסך  249,742,538ש"ח ) 2150%ברוטו לכל מניה בת  1ש"ח ע.נ(.
לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום  .19.9.06הדיבידנד ישולם
ביום . 4.10.06
ביום  29.11.06קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן:
לשלם דיבידנד בסך  86,105,897ש"ח ) 740%ברוטו לכל מניה בת  1ש"ח ע.נ(.
לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום  .24.12.06הדיבידנד
ישולם ביום .8.1.07
ביום  28.03.07קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן:
לשלם דיבידנד בסך  99,930,759ש"ח ) 857%ברוטו לכל מניה בת  1ש"ח ע.נ(.
לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום  .16.4.07הדיבידנד ישולם
ביום .1.5.07
תקנה )29ג(– החלטות אסיפה כללית מיוחדת
ביום  29.5.2006קבלה האסיפה הכללית של החברה החלטה מיוחדת כדלקמן:
למנות את פרופ' גבריאלה שלו ופרופ' בן-ציון זילברפרב כדירקטורים חיצוניים
לתקופה של  3שנים.
פרטים בדבר ההחלטה המיוחדת הנ"ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה
מהימים .29.5.06 ,24.4.06
ביום  14.12.2006קבלה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה החלטות
כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

לאשר תשלום בונוס בגין שנת  2005ליו"ר הדירקטוריון ,מר ג' לסט ,בסך של
 800,000ש"ח.
לאשר תשלום בונוס בגין שנת  2005ליו"ר דירקטוריון חברה-נכדה" ,דלק"
חברת הדלק הישראלית בע"מ )להלן" :חברת הבת"( ,מר מ' עמית ,המכהן גם
כדירקטור בחברה ,בסך של  200,000ש"ח .הבונוס ישולם ע"י חברת הבת.
לאשר תיקון הסכם העבודה בין מר מ' עמית לבין חברת הבת שעיקרו העלאת
סכום התמורה שמר עמית יהיה זכאי לו ל 60,000 -ש"ח לחודש )במקום
 30,000ש"ח עפ"י ההסכם המקורי( .התיקון יהיה בתוקף החל מיום .1.9.06
לאשר הענקת אופציות ליו"ר הדירקטוריון ,מר ג' לסט ,בחברה-נכדה,
הרשומה למסחר בבורסה של ניו-יורק ארה"ב ,דלק ) USAלהלן" :דלק
 ("USAבסכום )מחיר מימוש( של עד  500,000דולר ארה"ב .מחיר המימוש
ייקבע בהתאם לשער המניה של דלק  USAבבורסה בניו-יורק ,ביום
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ההקצאה של האופציות .תנאי האופציות יהיו בהתאם לתנאים שנקבעו
בתוכנית האופציות שאושרה בדלק  USAלאחרונה בעת הנפקת דלק USA
בבורסה בניו-יורק .מר לסט מכהן כדירקטור בדלק  USAוהענקת האופציות
ע"י דלק  USAניתנת לו בגין תפקידו בדלק .USA
פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ"ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה
מהימים .14.12.06 ,29.11.06 ,8.11.06
תקנה 29א ) :(4פטור ביטוח ושיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדו"ח:
.1

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה
)שהתקבלו לפני שנת  ,(2006התקבלה החלטה לתקן את כתב השיפוי
לנושאי המשרה בחברה .תיקון כתב השיפוי נעשה לשם התאמתו לתיקון
מספר  3לחוק החברות התשנ"ט –  1999ותואם את תיקון התקנון שאושר
על ידי האסיפה הכללית ,אף הוא לפי שנת  .2006על פי כתב השיפוי
המתוקן ,הואיל ובתקנון ההתאגדות של החברה נקבעה הוראה מתאימה
המאפשרת לחברה לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ,ובלבד
שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם
לאור פעילות החברה בפועל ,בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ,ולסכום או
לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות ,והכל בשל כל
חבות או הוצאה שתהא מותרת באותה עת על פי הוראות החוק ו/או על
פי כל דין כפי שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור ,מתחייבת החברה
לשפות את נושא המשרה גם בשל הוצאות התדיינויות סבירות ,לרבות
שכר טרחת עורך דין ,שיוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדך בידי
רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב
אישום נגדו ובלי שהוטלה על נושא המשרה חבות כספית כחלופה להליך
פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת
חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית.

.2

בהתאם להחלטות קודמות של מוסדות החברה )שהתקבלו לפני שנת
 (2006החליטה החברה להעניק פטור לנושאי המשרה בחברה מאחריותם
בשל חובת הזהירות כלפי החברה בהתאם ולקבוע בפרק השלישי לחלק
השישי של חוק החברות.

.3

כמו כן בהתאם להחלטות קודמות של מוסדות החברה ,שהתקבלו לפני
שנת  2006מבטחת החברה את נושאי המשרה שלה בביטוח נושאי משרה.
קבוצת דלק בע"מ

תאריך 28 :במרץ 2007
שמות החותמים ותפקידם:
גבריאל לסט -

יו"ר הדירקטוריון

אסי ברטפלד -

מנכ"ל
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עיסוקים עיקריים ב 5 -השנים

שם הדירקטור

גבריאל לסט ניצב )דימוס(
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח בין השנים 1998-
כוכב הים  ,72חופית 40295
מענו:
 .2001יו"ר בחברות :קבוצת דלק ,דלק
1946
שנת לידה:
פטרוליום ,דלק חברת הדלק הישראלית ,דלק
4787933
מס' תעודת זהות:
מוטורס ,דלק מערכות רכב ,דלק תשתיות,
2003
תאריך המינוי:
דלק השקעות ונכסים ,עד"ך ובדירקטוריונים
ישראלית
נתינות:
בחברות הבנות.
לא
דח"צ:
מאז שנת  2000מכהן כדח"צ בחברת סינאל
השכלתו:
) L.L.Bאוניברסיטת ת"א(
) ,M.Aאוניברסיטת חיפה( תעשיות בע"מ.
) AMPהרווארד(
סגן יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק
אלעד שרון )תשובה(
מכהן כדירקטור בהפניקס אחזקות בע"מ
מנחם בגין  3ר"ג
מענו:
1980
שנת לידה:
שירותי ניהול ל) The Elad Group-ארה"ב(,
37336997
מס' תעודת זהות:
ותשלוז השקעות והחזקות בע"מ) ,שתיהן
13.8.2006
תאריך המינוי:
חברות בת בבעלות בעל השליטה(.
ישראלית
נתינות:
לא
דח"צ:
בוגר משפטים )( LL.B
השכלתו:
הדירקטור הינו בנו של בעל השליטה בחברה
בנימין דוידאי
נהרדעא  9/7תל-אביב
מענו:
1929
שנת לידה:
01640002
מס' תעודת זהות:
2000
תאריך המינוי:
ישראלית
נתינות:
לא
דח"צ:
השכלתו MBA Bsc.Eng:אוניברסיטת ת"א

כיהן כמנכ"ל +דירקטור צ.ל.פ-גל תעשיות
בע"מ ,דירקטור בל.ב .דוידאי בע"מ.

חדל לכהן כדירקטור ביום 30.8.06
שמעון ויג
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות:
תאריך המינוי:
נתינות:
דח"צ:
השכלתו:
ד"ר חיים פרלוק
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות:
תאריך המינוי:
נתינות:
דח"צ:
השכלתו:

בנימיני צבי  ,18רמת השרון
1941
04258158
2000
ישראלית
כן )חבר ועדת ביקורת(
 M.B.Aאוניברסיטת ת"א
ארזי  ,18אפקה ,תל-אביב
1953
052028057
2000
ישראלית
כן )חבר ועדת ביקורת(
רפואה ,משפטית ,כלכלה
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יועץ כלכלי פיננסי.

חדל לכהן כדירקטור ביום 26.4.06

יו"ר מדיטון – רשת מרכזים רפואיים.
יו"ר פרלוק אחזקות רפואיות.
יו"ר מדיטון בזק – איסוף מידע רפואי.
יו"ר מדיטון אדם.
חבר הנהלת האופרה הישראלית.
חבר הנהלת קשת.
חדל לכהן כדירקטור ביום 26.4.06

פרופ' גבריאלה שלו
נשיאת המועצה האקדמית ורקטור ,הקריה
ההרדופים  9אבן יהודה
מענה:
האקדמית קרית אונו
1941
שנת לידה:
פרופ' מן המנין ומרצה ,האוניברסיטה
07129158
מס' תעודת זהות:
העברית בירושלים
29.5.06
תאריך המינוי:
מרצה אורחת ,אוניברסיטאות שונות
ישראלית
נתינות:
בארה"ב ,אירופה וקנדה
כן
דח"צ:
למשפטים עורכת ראשית של פסקי דין ,בית המשפט
פרופ'
השכלתה:
העברית העליון
)האוניברסיטה
חברות בדירקטוריונים – חברת החשמל,
בירושלים(
פי.בי .אחזקות ,כור תעשיות ,אסם השקעות,
טבע תעשיות פרמצבטיות.
חברת ועדת הביקורת
בן ציון זילברפרב
חבר מועצת המנהלים ,בנק דיסקונט
התזמורת  ,10קרית אונו
מענו:
דח"צ ,ברימאג דיגיטל אייג'
1949
שנת לידה:
דח"צ ,פאנדטק
30134605
מס' תעודת זהות:
חבר מועצת המנהלים ,כלל גמל וקרנות
29.5.06
תאריך המינוי:
השתלמות
ישראלית
נתינות:
בעבר :חבר מועצת המנהלים ,פרטנר.
כן
דח"צ:
לכלכלה
דוקטור
השכלתו:
)אוניברסיטת פנסילבניה,
פילדלפיה ,ארה"ב(
חבר ועדת הביקורת
אבי הראל
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות:
תאריך המינוי:
נתינות:
דח"צ:
השכלתו:
מזל ברונשטיין
מענה:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות:
תאריך המינוי:
נתינות:
דח"צ:
השכלתה:

אסתר המלכה  4בני ברק
1948
030108195
29.5.06
ישראלית
לא
בכלכלה
מוסמך
)אוניברסיטת תל אביב(

משנה למנכ"ל ,מנהל החטיבה הפיננסית
ומערך המידע וחבר הנהלה – בנק הפועלים.
מכהן כדירקטור בבנק הפועלים )שוויץ( ,בנק
הפועלים )לוקסמבורג( ,פועלים שוקי הון וקרן
רייט של אקסלנס.

החרוב  ,8זכרון יעקב
1952
51245330
1.4.2003
ישראלית
לא
אקדמאית

שיווק פרוייקטים בתחום הנדל"ן.
דירקטורית בבית שחם בע"מ ושותפה
) (14.5%בבית אבות.

חברת ועדת הביקורת
משה עמית
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות:
תאריך המינוי:
נתינות:
דח"צ:
השכלתו:

כיהן כמנכ"ל משותף בנק הפועלים ,מ"מ
המעורר  ,17גבעתיים
מנכ"ל בנק הפועלים.
1935
חבר דירקטוריון :בישראכרט ,בנק הפועלים
1127885
שוויץ ,סנט' לאורנס בנק ברבדוס ,הפניקס
1.4.2004
הישראלי חב' לביטוח בע"מ ,מתב מערכות
ישראלית
תקשורת בכבלים בע"מ ,פועלים שוקי הון-
לא
החברה ,בנק להשקעות בע"מ ,טמפו תעשיות בירה
מדעי
בוגר
בע"מ והריבוע הכחול נכסים והשקעות בע"מ.
אוניברסיטת בר-אילן
גלובל פקטורינג בע " מ .
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נושאי משרה בכירה אחרים
אסי ברטפלד
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות
תאריך המינוי:
נתינות:
השכלתו:
אלן גלמן
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות
תאריך המינוי:
נתינות:
השכלתו:
רונאל בן דב
מענו:
שנת לידה:
מס' תעודת זהות
תאריך המינוי:
נתינות:
השכלתו:
מיכאל גרינברג
מענו
תאריך לידה
מס' תעודת זהות
נתינות
תאריך המינוי
התפקיד
השכלתו

רוקח  ,106רמת-גן
1952
65474108
4.9.2003
ישראלית
אקדמאית
אחד העם  34א' רעננה
1955
15704307
1.9.06
ישראלית
מוסמך במנהל עסקים
)(Hofstra University

מכהן כמנכ''ל קבוצת דלק בע''מ ,כמנכ"ל
דלק השקעות ונכסים בע"מ וחבר
בדירקטוריונים בחברות שונות בקבוצת
דלק.
לפני כן כיהן כסמנכ"ל כספים )(CFO
בקבוצת דלק בע"מ ובחברות הקבוצה
ובשנים  2001-2003כיהן כמשנה למנכ"ל
בקבוצת דלק בע"מ.
מכהן כמשנה למנכ"ל וכמנהל הכספים
הראשי בקבוצת דלק בע"מ ובדלק השקעות
ונכסים בע"מ .חבר במספר דירקטוריונים
בחברות שונות בקבוצה.
לפני כן שמש כ  CFO -בפרטנר תקשורת
בע"מ )מעל  5שנים(.

כיהן כמשנה למנכ"ל קבוצת דלק בע"מ,
סמטת כנרת  13א' ,גני כמנהל הכספים בדלק השקעות ונכסים
בע"מ וחבר במספר דירקטוריונים בחברות
תקוה 55900
שונות בקבוצה.
1968
לפני כן עבד כ 11-שנים במשרד רואי
023718836
החשבון ליובושיץ קסירר/קוסט פורר גבאי
01.05.2004
את קסירר במגוון תפקידים .שימש שותף
ישראלית
בוגר חשבונאות וכלכלה ,בשנים .2004-2001
חדל לכהן כנושא משרה בחברה ביום
אוניברסיטת בר-אילן
11.5.06
מכהן כמבקר הפנימי של קבוצת דלק בע"מ
קלאוזנר  ,17הרצליה ושל חברות בנות בקבוצת דלק בע"מ.
מכהן כמבקר הפנימי של המכון הישראלי
46683
לנפט.
1955
לפני כן ,כיהן כ 6-שנים כמבקר פנימי של
069108231
דלק השקעות ונכסים בע"מ ושל החברות
ישראלית
הבנות שלה.
2002
מבקר החברה
אקדמאית

נושאי המשרה הבכירה )לרבות הדירקטורים( אינם בני משפחה של נושאי משרה בכירה אחרת
בחברה ,או של בעל עניין ,למעט מר אלעד שרון )תשובה( ,סגן יו"ר הדירקטוריון ,שהינו בנו של
בעל השליטה בחברה.
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קבוצת דלק בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2006

פרק ה'

נספחים:
 עבודה בנושא הקצאת מחיר הרכישהבחברת הפניקס אחזקות בע"מ
 עבודה בנושא הקצאת מחיר הרכישה בחברתRepublic Companies Group, Inc.

Republic
Group*

\-----*

Delek Capital US Inc.
Republic Companies Group, Inc.

Management Report of the
Accounting for the Acquisition of
Republic Companies Group, fnc. by
Delek Capital tIS fnc.

December 7 r 2006
CONFIDENTIAL

Delek Capital IIS Inc.
Republic Companies Group, Inc.

In connection with the acquisition of Republic Companies Group, Inc. by Delek Capital US Inc.
on December 7,2006, we have prepared the following m¿magement report. The report
documents the process and rationale used in developing the significant accounting adjustments
required to record the acquisition in the financial statements of Republic Companies Group, Inc.
and Delek Capital US Inc. The report is intended solely for the use of management of Republic
Companies Group, Inc. and Delek Capital US Inc. in preparing their respective financial
statements and is not intended for any other use. In preparing this report we utilized the services
of various external valuation experts. We believe the report provides meaningful information
supportinq the accounting for the acquisition in all material respects.
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Executive Summary
Republic Companies Group, lnc. ("RCG|") is the holding company of a group of insurance
carriers and related entities that provide personal and commercial insurance products
(informally known as the Republic Group). Members of the Republic Group distribute products
to individuals and small to medium-size businesses through a network of independent agents
primarily in Texas, Louisiana, Oklahoma and New Mexico. Members of the Republic Gioup
also capitalize on the group's unique combination of charters and licenses to develop and
manage target-niche insurance products that are distributed through managing general agents
and other insurers in many additional states. In 2006, RCGI wrote $603 million of gross premiums and reported double-digit premium growth and mid-teens return on average equity.
As of September 2006 RCGI reported stockholders' equity of $176 million. RCGI completed an
initial public offering in August 2005, trading on the NASDAQ market. Members of the Republic
Group are rated A- ("Excellent") by A.M. Best.
Delek Group, Ltd, ("Delek Group") is a large holding company domiciled in lsraelwith interests
in energy, real estate, financial services, automotive, communications and insurance.
Established in 1951 , Delek Group is now traded on the Tel Aviv stock exchange with a market
capitalization of approximately $2 billion and is a member of the TA-25lndex. Delek Group is
rated AA by S&P's lsraeli affiliate.

On December7,2006, Delek Capital US lnc. ("DCUS|') (a US subsidiary of the Delek Group
incorporated in Delaware) acquired the stock of RCGI in a reverse triangular merger. Each
share of RCGI stock was exchanged for the right to receive $20.40 in cash. The purchase price
was approximately 1.6X RCGI's September 2006 book value. The agreement provided for no
contingent payment or other post-closing price adjustments. The price of the RCGI stock was
approximately $289 million and combined with acquisition expenses the total purchase price
was approximately $298 million. The acquisition was funded by a capital contribution from
Delek Finance us lnc. (top us holding company) and a senior bank loan.
After application of purchase accounting, RCGI recorded goodwill of $1 15 million and intangible
assets of $15 million and stockholder's equity of approxim ately $247 million.

Transaction Descri ption
Transaction Overview
On August 4,2006 RCGI and a subsidiary of Delek Group entered into an Agreement and

Plan

of Merger ("Merger Agreement"). Regulatory approvals from the Texas, Oklahoma and Arizona
Departments of lnsurance and shareholder approvals were completed in early December 2006,
and the transaction closed on December 7,2006. The price paid was $20.40 per share of
common stock outstanding in cash with no potential price adjustments or contingent payments.
The transaction was structured as a reverse triangular merger pursuant to which RCGI merged
into a newly formed transitory subsidiary of DCUSI and RCGI's existing shareholders receivêd
the right to receive $20.40 per share.

Acquisition Rationale
Delek Group was desirous of building a financial services group in the U.S. starting with an
insurance company acquisition. They viewed the U.S. insurance markets as large and
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fragmented with substantial opportunity for expansion. Delek's acquisition target was a
company with a:
clean balance sheet
short-tailed line of business focus
provorì management team and operating strategy
scalable platform for larger operations
ownership structure that allowed for a rapid close process.

o
o
o
o
.

RCGI supported the transaction because it:
provided an owner with a longer-term investment horizon than its existing private equity
ownership base
provided access to capital for expansion
retained the existing management team and operating strategy
provided for a reduction of costs associated with being a public company

.
o
o
.

Acquiring Entity
ln the Merger Agreement, the acquiring enterprise is DCUSI. The condensed legal structure of
the new group before and after the acquisition is as follows:
Pre-transaction Structure

Delek Group, Ltd.
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Post Transaction Structure

Delek Group, Ltd.

Delek Finance US lnc.

Delek Capital US lnc.

Acquisition Date
The transaction closed on December 7,2006 at which time Delek transferred cash to a third
party transfer agent to facilitate the individual shareholder transactions. For accounting
purposes, the date of acquisition is ordinarily the date assets are transferred; however, for ease
of administration, the parties may designate as the effective date the end of an accounting
period between the dates a business combination is initiated and consummated. For
accounting purposes, the Company has elected to use November 30, 2006 balances to
determine fair values and apply PGAAP accounting. The Company's computer systems and
other processes only allow for a month-end close and do not provide a feasible way to compute
earned premiums and losses incurred at a date other than a month-end. Republic is not aware
of any significant events, claims activity or other transactions occurring between November 30
and December 7 that would make using the November 30 balances inappropriate.

Accou nting Methodology
The transaction will be recorded by the purchase method as prescribed by SFAS 141 and
related accounting literature. Acquisitions and mergers are generally measured on the basis of
the fair values exchanged. SFAS 141 defines fair value as the amount at which an asset (or
liability) could be bought (or incurred) or sold (or settled) in a current transaction between willing
parties, that is, other than in a forced or liquidation sale. The excess of the cost of an acquired
entity over the net of the fair values of assets acquired and liabilities assumed is recognized as
an intangible asset referred to as goodwill. DSUCI is required to record the acquisition using
PGAAP accounting.
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Applicable Accounting Literatu re
APB 16: Business Combinations
SFAS 60: Accounting and Reporting by lnsurance Enterprises
SFAS 109: Accounting for lncome Taxes
SFAS 123(R): Share-Based Payment
SFAS 141: Business Combinations
SFAS 142: Goodwill and Other lntangible Assets
SFAS 157: Fair Value Measurements (not yet adopted, but provides meaningfulguidance)
APB 23: Accounting for lncome Taxes-Special Areas
EITF 01-3: Accounting in a Business Combination for Deferred Revenue of an Acquiree
SAB 61 : Adjustments of Allowances for Loan Losses in Connection With Business
Combinations Accounted For by the Purchase Method
SAB 62: Discounting by Property-Casualty lnsurance Companies
SAB 73; Application of "Push down" Accounting in Separate Financial Statements of
Subsidiaries Acquired in Purchase Transactions

Push-Down Basis of Accounting
RCGI, as the target company and as a wholly owned subsidiary of the Delek Group, is not
required to apply PGAAP accounting to its financial statements. However, RCGI will apply
PGAAP accounting on a "push-down" basis. Push-down accounting is defined as "the
establishment of a new accounting and reporting basis for an entity in its separate financial
statements, based on a purchase transaction in the voting stock of the entity, that results in a
substantial change of ownership of the outstanding voting stock of the entity". This definition
states that the basis for the acquired entity's assets, liabilities, and stockholders' equity should
be derived from the purchase transaction, as if the acquiring entity had purchased the assets
and assumed the liabilities of the acquired entity rather than purchasing the stock of that entity.
That is, the carrying value of the stock to the investor is "pushed down" and is deemed to be the
new basis for the acquired assets and liabilities. Push-down accounting is required for all SEC
registrants when most of the outstanding stock is purchased. Push-down accounting is not
required for private company financial statements; however, RCGI has elected to apply pushdown accounting. Push down accounting requires the acquired entity to also reflect any
acquisition financing even though such was not directly incurred by the acquired entity.
According, RCGI will also record the $50 million senior debt incurred by its parent DCUSI in the
acquisition transaction. (See Staff Accounting Bulletin, Topic 5-Miscellaneous Accounting,
Paragraph 3-Push Down Basis of Accounting Required ln Certain Limited Circumstances,
Question 3).

Galculation of Purchase Price
The cost of a business combination should be measured based on the fair values exchanged.
The Merger Agreement provided for an exchange of shares in RCGI for cash. ln addition to the
direct purchase of the stock, the purchase price also includes the direct costs of acquisition and
the fair value of share-based compensation assumed. lnternal costs are not included in the
purchase price of the acquired enterprise even if the costs are incremental, nonrecurring and
related directly to a business combination.

Purchase of RGGI Gommon Stock
Ïhe Merger Agreement provided that all common shares outstanding at the acquisition date
would be acquired for cash at $20.40 per share. Additionally, the Merger Agreement provided
that all outstanding restricted stock and stock options (except for a portion of Parker Rush's
options that were rolled into the new entity) became vested and were exercised as of the date of
the transaction. Therefore, all of the outstanding shares were included in the purchase price
Confìdential Management Report of the Accounting for the Acquisition of Republic Companies Crroup, Inc. Ot OO.U
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calculation. The total outstanding shares and the related purchase price is computed as
follows:
Number of common shares purchased
Outstanding common shares
Price per share
Cost of shares outstanding
Option exercise adj ustment
Deferred director phantom shares
Cost of common stock

$
$

14,107,119
20.40
287,785,207
1,222,217
70,339
289,077,763

The purchase of the stock by DSUSI was primarily funded from a $245 million infusion of capital
from Delek Finance US, lnc. and a $50 million senior bank loan from a group of banks lead by
Frost National Bank.

Direct Gosts of Acquisition
ln addition to the value of the common stock, the purchase price may also include the direct
costs of the business combination. While direct acquisition costs incurred by an acquiring
enterprise in a business combination are included in the purchase price, direct acquisition
expenses incurred by the acquirer are generally not included as part of the purchase price. lf,
however, the acquirer agrees before the transaction is completed to reimburse the acquired
enterprise for acquisition costs incurred, the acquirer should include those reimbursements in
the purchase price. DCUSI agreed to reimburse RCGI for the acquisition expenses incurred.
Thus, the purchase price includes costs incurred and paid by both Delek as the acquirer and
RCGI as the acquired enterprise.

A calculation of the full purchase price is as follows:
($ in thousands)
Common stock
Common stock outstanding
Value of outstanding stock options (1)
Value of outstanding preferred stock (2)
Totalcommon stock
Direct acquisition expenses:
Delek acquisition expenses:
Legal
lnvestment banking
Accounting and tax
Actuarial

Amount
289,078

w

13

1,565

2,515
784
204

Other
Total Delek acquisition expenses

281

5349

RCGI acquisition expenses:
Capital advisors
Fairness opinion
Legal
Accounting

1,507

625
679
70
34
67

Tax
Other

Total RCGI acquisition expenses
Total acqu isition expenses
Total purchase price

120

Æ

@

8,331

Confidential Management Report of the Accounting for the Acquìsition of Republic Companies Group, Inc. by Delek Capital US Inc.
Page 7

of30

(1) An additional agreement was reached with Parker Rush for 97 ,087 options to continue in
the new entity. The stock options were originally granted on February 15, 2006 with a strike
price of $15.25 and an equally graded vesting schedule of three years. At the grant date the
value of the option was $5.15 per option ($500,000 total value to be rolled-over). The number of
options and strike price were changed to coincide with the RCGI post merger outstanding share
structure; however, no economic modifications were incurred as a result of this change.
Exchanges of share options or other equity instruments or changes to their terms in ðonjunction
with a business combination are recorded as a modification and revalued at fair value. The
options are valued at approximately $447,000 using the Black-Scholes model. Of this amount,
approximately $120,000 will be allocated to the purchase price, based on the portion of the
original vesting period that occurred prior to the acquisition.

(2) Republic Home Protectors, lnc. (RHP), an indirect subsidiary of RCGI awarded S00 shares
of preferred restricted stock in 2005 as part of a stock compensation agreement with the
President of RHP. As part of the RCGI acquisition, the terms of the agreement were changed to
accelerate the vesting schedule. The change in the fair value of the agreement will result in
approximately $13,000 being allocated to the purchase price.

Summary of Fair Value Adjustments
Assumptions
SFAS 141 generally requires identifiable assets and liabilities to be valued at fair value. SFAS
141 defined fair value as "the amount at which an asset (or liability) could be bought (or
incurred) or sold (or settled) in a current transaction between willing parties, that is, other than in
a forced or liquidation sale." SFAS 157 defines fair value as the price that would be received to
sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants
at the measurement date. SFAS 157 is effective for fiscal years beginning after November 1S,
2007 and thus not effective for this transaction. However, RCGI does not believe that SFAS
157 would result in a significantly different result.
ln connection with SFAS 141, RCGI:
Adjusted assets to FMV using:
external sources to value investments
other estimating analysis to value an equity investment in a foreign insurance
company
historical collection patterns to value receivables
external sources to value certain fixed assets
internal estimates of the value of certain software
external valuation specialists to value certain intangible assets
Adjusted liabilities to FMV using:
actuarial data, historical payout patterns and reinsurance intermediaries to value
net loss and loss adjustment expense reserves
historical trends and loss ratio projections to value unearned premium reseryes
external pension actuaries to value pension liabilities and assets
external valuation specialist to value lease obligations
internal estimates to value debts and other liabilities
Computed goodwill as the excess of the purchase price over fair market value of net
assets acquired and liabilities assumed

.

.

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Following is a reconciliation of the pre-acquisition balance sheet to the PGAAP balance
sheet.
Republic Companies, lnc.
Consolidated Financials . GAAP
Reconciliation from Reported November 30, 2006 to PGAAp Balances
Gonsolidated RCGI Balance Sheet
($ 000s)

Assets
lnvestments:
Fixed maturities available for sale
Equity securities available for sale
lnvestment in unconsolidated foreign ins. co.
Other invested assets
Short-term investments

Total investments
Cash and cash equivalents
Accrued interest and dividends receivable
Premiums receivable from agents and insureds
(net of allowance of $570)
Balances due from reinsurance companies
Prepaid reinsurance premiums
Deferred policy acquisition costs
Net deferred tax asset
Amortizable intangible assets
Unamortizable intangible assets
Goodw¡ll
Other assets
Total assets

HGAAP

Balances
12t7t2006

PGAAP

Fair Value

Financing
Adjustment

Adjustment

Balances
12t7t06

359,052

(e)

359,052
1,928
26,500
1,548

(e)

426,857
4,835

1,928

(e,e66) (1)

36,466

929
37.829
436,204
5,482
2,894

61e

37,829
(e,e66)

619

(647\

2,894

79,429

79,429

190,122
1 18,533

190,122
I 18,533

37,643
1

0,1 81

1e,629
900,117

(37,643) (3)
(5,444) (4\

3,740
11,360
4,530

(5)
(5)

(4,206)

(2)

(5)

(37,629)

4,737

1

10,790

577

(9)

111,339

3,740
11,360
115,320
16,000
973,827

Liabilities and Stockholders' Equity
Liabilities:
Losses and loss adjustment expenses
Unearned premiums
Predecessor senior debt

Successor senior debt
Subordinated notes payable
(incl. accrued interest of $296)
Accrued expenses and other liabilities
Federal income tax payable
Drafts and checks payable
Total liabilities

20Â

298,531

(37,643) (3)

252,862

(20,063)

50,000
31,225
64,763

14

20,619
(225)

(7)

(6)
(1 1)

50,000

(s)

51,844
64,552
2,810
5,474

(10)

2,810
5,474
'f 44. L74

M¡nority interest in consolidated subsidiary, net of tax
Stockholders' equity:
Common stock $0.01 par value, 10 million
authorized, issued 1 million shares
Additional paid-in capital
Accumulated other comprehensive loss
net of taxes
Retained earnings
Total stockholders' equity
Total Iiabilities and stockholders' equity

Ã1.r

290,505
20,063

(37,629)

50331

726,073

212

212

/l?ll

141
1 1

1t7

9,614

(1,688)

1,688
(68,467)

68,467
186,534

o^^

44'7

(37,629)

10

o.49.

247,532
(8)
(8)

61,008
111,339

The most significant fair value adjustments were recorded to:
1) equity investment in Seguros Atlas
2) fixed assets, software and leasehold improvements
3) unearned premium reserves and deferred acquisition costs
4) deferred tax asset
Confidential Management Report of the Accounting for the Acquisition of Republic Companies Group, Inc. by Delek

""tt#Tt"¡lî

247,542
o7Q 9t'7

5) intangible assets and goodwill
6) acquisitíon financing
7) stock compensation
8) retained earnings and other comprehensive income
9) Primarily for RIG Capital Trust lll transactions
10) ESPP and deferred director awards
11) New senior debt pushed down to RCGI
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Assets
The following accounts are carried at historical cost becai¡se historical cost approximates fair
value and the time to settlement is short. ln some cases no adjustment was recorded due to the
relative immateriality of the amounts.
Short-terminvestments
Cash and cash equivalents
Accrued interest and dividends receivable
Other invested assets (the Company's investment in the trust preferred debt capital
trusts)

.
.
o
o

Fixed Maturities and Equity Securities Available for Sale
Marketable securities are valued at fair values which results in a new basis for each security.
Republic's accounting policy is to mark allfixed maturities and equity securities to market aô
required by SFAS 115. The investments will take on a new cost basis as of the acquisition.

.
o
o
o

FMV recorded based on market value at 11130/06
Unrealized loss of $2.3 million in bond portfolio
No permanent impairment existed on any bond
Value of each bond adjusted to respective FMV

Seguros Atlas Stock
The Company owns a 30o/o interest in the stock of Seguros Atlas ("Atlas"). Atlas is a Mexican
insurance company with grandfathered licenses that allow it to write premiums in the life,
accident & health, property and auto lines of business. Atlas has conservative operations,
experienced management and has been profitable many years. lt is largely privately owned
with significant control residing in two families.
Republic's 30% ownership in Atlas includes the contractual right to appoint four members of
Atlas' 15 member board and approval rights over various corporate matters, including the
annual budget. Based on the Company's ownership percentage and ability to influence Aflas'
operations, the investment is carried on the equity method of accounting. Republic and Ailas
do not participate in or foresee the opportunity to participate in any cross border transactions.
Republic originally acquired the investment in 1994 as a member of the Winterthur Swiss Group
when the international operations of that group were expanding. Atlas is not strategic to
Republic's operations. Atlas is one of only two old-line Mexican insurance companies that are
not currently part of an international organization or a larger banking organization. Due to its
unaffiliated status and its grandfather licenses, Atlas could be an attractive target for a larger
internationally focused insurance conglomerate.
ln the prior year, Republic was approached with an unsolicited offer from a large international
insurance organization to purchase its equity interest in Atlas for a price in excess of $40 million,
contingent upon the buyer reaching an agreement with Atlas regarding certain operational and

control issues. However, after many months of negotiation, the potential buyer and Aflas were
unable to reach agreement and the buyer terminated the negotiations. Subsequent to the
breakdown in these negotiations, the management of Atlas made an informal proposal to
purchase the Company's interest in Atlas for approximately $26 million. This was rejected by
the Company's private-equity controlled Board. Although not a strategic asset, the privateequity based Board was content to carry the asset as a long-term investment due to its historic
profitability and potential longterm value. However, Delek is concerned about having a large
Confidential Management Report of the Accounting for the Acquisition of Republic Companies Group, Inc. bV Delek
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asset that is not core to the Company's ongoing business and that is generally viewed
unfavorably by A.M. Best, the insurance regulators and the broader investment markets. Delek
places greater emphasis in the liquidity value rather than the long-term value of this asset.
Delek has requested Republic to explore alternatives regarding the investment including
revisiting Atlas' prior discounted offer, although no specific strategy or timetable has been
mandated. While international insurers have been active in purchasing Mexican insurers, there
appears to be little market interest for partial, non-controlling interest.
Seguros Atlas Valuation at 9/30/06
(000s)

(Note: 9i30/06 is the most recent date for which us GAAP numbers are available.
These amounts were provided by E&Y Mancera - Mexico City)
Total stockholders' equity ($N P)

1,435,093 (US GAAP basis of accounting)
'10.99

Exchange rate

Total stockholders' equity ($US)
Republic's ownership percentage
Republic's share of the book value in Atlas (gUS)
Republic's recorded value in Atlas ($US) a|1113012006

130,594
30%
39,178
36,466

Ïhe difference between the recorded value and the book value

of Atlas resulted from an "illiquid
asset" discount reflected in the PGAAP accounting at the August 2003 acquisition of Republic
by a private-equity based consortium.

SFAS 157 provides the premise that the valuation of an asset should be based on the highest
and best use of the asset either as an "in-use" asset or as an "in-exchange" asset. An "in-use"
valuation would consider the value of the asset in combination with other assets that as a group
could provide a higher value. An "in-exchange" valuation would consider that the asset's
maximum value is on a stand-alone basis. The highest and best use concept is based on
factors that market participants would consider. Based on Republic experience, large
international insurance groups are not attracted to a 30% ownership and would prefer at least a
51% ownership position. Accordingly, it appears that without a prior agreement from Atlas'
other shareholders to simultaneously sell a portion of their holdings to an acquiring company so
as to allow the acquiring company to obtain 51o/o of the stock of Atlas, the most likely market
participant would notbe an international insurance group. The more likely market participant
for Republic's investment in Atlas would be Atlas itself (to increase ROE or per share
performance) or other current owners or management of Atlas (to increase their control of the
company or to not have to deal with the complexity of foreign investors). These appear to be
the more likely market participants and therefore they would represent the most advantageous
market for Republic's shares in Atlas. Republic has already demonstrated the ability to hold the
investment for an extended period of time without being forced to sell it in a liquidation or
distress sale. Accordingly, a sale to Atlas'other shareholders or management at a price below
Atlas' GAAP book value is not viewed as a liquidation or distress sale price. Rather it is viewed
as the highest and best use of a 30% ownership in a Mexican insurance company in which a
substantial portion of the remaining ownership is controlled by a family group. RCGI estimates
a fair value of $26.5 million principally on the basis of Atlas' prior proposal and in consideration
of the Delek's perspective on this holding.

Estimated fair value

$___26S00

The Company will continue to carry its investment in Atlas on the equity methoc.
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Premiums Receivable
o Direct bill receivables from policyholders

o
o

.

Rei

Republic offers multiple payment plans on annual policies.
The net receivable balance turns over several times each year, thus the face
value of the receivables are equivalent to FMV.
Allowance for uncollectible receivables
Allowance at 11130/06 was approx. $0.6 million based upon historical write-off
patterns experienced by Republic.
Cannot readily identify specific receivables that will be uncollectible.
No specific receivable adjustment will be made for PGAAP purposes.
Purchased receivables that will be written off will approximate the additions to the
allowance account during the coming year. Thus, the income statement impact
of the specific identification and write-off of uncollectible receivables is equal to
the normal income statement impact of the collection and allowance process.

o
o
o
o

nsurance Recoverables

.
.
.
o
.

Approximately 97o/o of all reinsurance recoverables are from reinsurers rated A- or better
(this has improved from approximately 88% after the 2003 acquisition).
Republic has aggressively pursued collection of outstanding reinsurance balances
Republic has not experienced any significant write offs of reinsurer balances in the past
year.
Almost all balances due from reinsurers are current as of 11130/06.
No allowance for uncollectible reinsurance is deemed necessary at 11130/06.

Deferred Policy Acquisition Gosts
Deferred policy acquisition costs (DAC) represent those expenses that vary with and are directly
related to the acquisition of insurance policies. This represents the seller's cost of obtaining
insurance policies existing at the date of sale. The buyer's cost of obtaining the policies is
reflected in the total purchase price of the company and specifically identified in various
intangible assets. Future profits embedded in the unearned premium reserves are computed in
the fair value adjustment of this liability. We have determined that the fair value adjustment of
the unearned premium reserve (see separate analysis below) is substantially equivalent to the
$37.6 million DAC balance at 11130/06. Pursuant to the SEC response received in connection
with RCGI's 2005 lPO, RCGI will adjust the DAC balance to zero and record a fair value
adjustment of $37.6 million against the unearned premium reserve. This approach also
provides accounting administrative relief in allocating the equity value adjustment in the
unearned premium reserves to the respective segments, lines of business and operating
territories since DAC is already computed in such manner on Republic's books.

lntangible Assets
. General definitions of intangible assets:

o
o
o
o

lntangible assets are assets with economic properties that grant rights and
privileges to their owners and are expected to generate future benefits in
production of goods and services. They are nonphysical in nature with the ability
to be used simultaneously and repetitively without diminishing their value.
They are generally separable from the owning legal entity and transferable.
lntangible assets are generally measured indirectly using various valuation
approaches.
An intangible asset should be recognized as an asset apart from goodwill if it
arises from contractual or other legal rights. lf an intangible asset does not arise
from contractual or other legal rights, it shall be recognized as an asset only if it
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is capable of being separated or divided from the acquired entity and sold,
transferred, licensed, rented or exchanged.

Methods of valuing intangible assets:
o Traditional approach focuses on variations in cash flows and an interest rate
commensurate with the risk (including risk-free rate plus inherent uncertainty in
the asset, regulatory approval, customer acceptance, viability of technology, time
to market, competitor response, and performance.)
o Three basic methods:
o Cost to recreate the asset:
o Discounted cash flows: focuses on variations in amount and timing of
cash flows and their relative probability of occurrence.

o

Market comparables.
RGGI approach to valuing intangibles
The Company engaged an unaffiliated valuation specialist to identify and value
certain acquired intangible assets. The valuation specialist identified intangible
assets related to marketing, customer, contracts and technology. All intangible
assets are to be regularly evaluated for impairment according to SFAS 142.
lntangible assets that have a definite life will be amortized over the period that
cash flows derived from the intangible asset will be realized.

o

The following intangible assets have been identified:
($ in thousands)

Fair

Value

$

6,160

indefinite

2,000
340
300
1,100

9 years
9 years
4 years
5 years

4,200

indefinite
indefinite

Life

Marketing:related intangible assets
Tradename

Gustomer-related i ntangible assets
Personal lines relationship*in force
Personal lines relationship--new business
Commercial Iines relationship
Program management relationship

Gontract-based intangible assets
lnsurance licenses
Unique charter management contract

Total

o

$

1,000
15,100

Marketing related intangible assets

o

General comments
trade name differentiates one carrier from others
level of service
tenure in marketplace
operations in particular niche market
value is measured based upon
earnings potential under the name (a royalty in perpetuity) or
based upon the cost of licensing a comparable name and promoting it
in developing agency relationships
"The Republic Group" and "Republic - Your Regional Company of Choice"
Well recognized and respected name among insurance agency force and
managing generalagents in Southwestern states and among regulators.
Policyholders do not recognize our name (not a common household
name).

r

o
o
o
.
o
o

o

¡
.
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.

o
o

"Republic" and "Your Regional Company of Choice" have not been
registered or restricted. This also diminishes their value.
The valuation specialist estimated the value of our trade name at $6.16

million.

Per SFAS 141, this intangible asset carries an indefinite life

Customer related intangible assets
o Assumptions

¡
¡

o
.
.
.
o
o
.

o

Economic value of agent relationships and policyholder renewals is
computed based upon assumed runoff of the business (without
replacement policies). Business is transferable and separable in a sale.
Value is computed as the present value of projected future earnings less
the capital required on day-one to support the undenvriting leverage by
segment. Unden¡rriting leverage is net premium written divided by
required surplus/eq uity.
Attrition rates based upon historical eiperience.
Loss ratios based upon adjusted actuarially analysis.
Loss payment patterns based upon actual experience.
Expense ratios based upon commission schedules and projected
expenses.
lnvestment yields based upon actual in 2006 (bond portfolio yield of
4.2o/o).

lnvestment income computed on assumed level of investments equal to
required surplus plus unearned premium reserves plus loss reserves less
DAC less premium receivables.
Assumes that all annual profits and excess surplus are dividended and
redeployed. Excess surplus is the amount not required to support the
unden¡rriting leverage.
The valuation specialist estimated the value of our customer-related
intangibles at $3.74 million.

Life
a

The average personal lines agency relationship based on premiumweighted average is approximately 15 years for personal lines and 1 1
years for commercial lines. Program management relationships do not
lend themselves to averages; however, the primary producer Texas
General Agency has been with Republic for more than 20 years.
Most of the projected earnings from the inforce business are recognized
in the first 5 years with a decreasing pattern of expected earnings.
Selected the following estimated lives:
g years
Personal Lines Agency Relationships
Gommercial Lines Agency Relationships
4 years
Program Management Relationships
5 years

o
.
.

o

.

-

Discount Rate

¡

Pre-tax risk rate of return of 13% is appropriate for the cost of capital for
regional companies and is adequate to provide for all inherent risks
associated with the purchase of the business in force.

Gontract based intangibles
o lnsurance licenses and charters
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.

o
o
.

State insurance licenses have value to other insurance companies who
could buy a licensed entity to save time in filing and waiting for approval.
Profits in writing business can be realized sooner since operations could
be started sooner. The Company's licensed subsidiaries are separable
and transferable.
used market valuation approach (cost approach should also be
comparable).
estimated value varies by size of insurance market in the state ($100k
larger states, $50k smaller states, $50k surplus lines)
Republic operates through 8 insurance companies allowing the group to
operate in various states with multiple tiers for rates and to achieve
favorable premium tax rates

Texas county mutual chañer
Charter offers limited rate freedoms not available from licensed insurance
companies. 2003 legislation substantially diminished county mutual
company rate freedoms.
Only 23 county mutual charters are available and all but 4 are used solely
for captive company writings. Southern County's charter expires in 2025.
The value of the county mutual is in the management contract (Republic
Group No. Two Company, a wholly owned subsidiary of RCGI, holds the
contract).
The management contract is separable and transferable.
Management believes that the competitive advantage in the county
mutual charter after the legislation is substantially diminished. The
present value of the fronting fees related to pure-fronted auto writings is
substantially in excess of $5 million. There have been no recent sales of
county mutual charters to compare to. However; one such sale, several
years ago, indicated the value may be only $1 million. Accordingly, a
value of $1 million is established for the value of the SCM management
contract.
Eagle GeneralAgency and Republic Home Protectors
Prior to 2003 legislation corporate MGAs had a competitive advantage
regarding licensing of officers and directors. This advantage was
eliminated and the license represents no competitive advantage.
Lloyds plan
Republic Lloyds is a Texas Lloyds plan company which previously had
certain rate flexibility for Texas property writings.
Charters for Texas Lloyds plans are easily obtained and represent no
competitive value. This is further evidenced in that some Lloyds plans
are now converting to stock companies and the Texas legislature is
considering regulatory changes that will further eliminate any advantage
for Lloyds plan insurers.
The valuation specialist estimated the value of our contract-based
intangibles at $4.2 million.
An additional intangible of $1.0 million for the county mutual management
agreement should be recorded
Per SFAS 141, these intangible assets carry an indefinite life

'

.

¡
o

o
.
.

.

Other intangible assets
o Assembled workforce

o

The valuation specialist established a value for the assembled workforce
of Republic only for the purposes of estimating the contributory charge
associated with the workforce in developing the value of agency-related
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intangible assets. An assembled workforce is not an intangible asset
because it does not meet the separability and transferability criteria
contained in paragraph 39 of SFAS 141.

E' ovsl":l
I
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:: ltffJJ,iliJ:rtåi'lË1'""*.tra cts with c u m m n s s, D tto,
Howey and Vaccaro are at current salary terms that are not in excess of
market ranges. The contracts are cancelable with g0 days notice.
Valuation of employment contracts is generally based upon the cost to
replace and the cost of lost productivity during the learning curve of a new
employee. Cost of replacement and lost productivity is generally
measured as one-half of the annual salary. This would not be a material
amount. No intangible asset was established.
i

i

Goodwill
Goodwill is the excess of the cost of an acquired entity over the net of the fair value assets
acquired and liabilities assumed. After the recognition of goodwill on the financial statements,
goodwill is not amortized but tested for impairment at least annually or when evidence exists
that the fair value is less than the recorded goodwill. The annual test for impairment can be
performed any time during the fiscal year provided the test is performed at the same time every
year. A calculation of goodwill recognized for the transaction is detailed below:
($ in thousands)
Assets Purchased:
Cash
lnvestments
Premiums receivable
Balances due from insurance companies
Prepaid reinsurance premiums
Deferred tax asset
lntangible assets
Other
Total

Amount

$

$

Liabilities assumed:
Losses and loss adjustment expenses
Unearned premiums
Debt
Minority interest
Accrued expenses and other
Total
Estimated fair value of net assets acquired
Acquisition price
Excess of cost over the fair value of acquired assets

4,835
426,957
79,429
190,122
1 19,533
4,737
15,100
1g,gg4
858,507

298,531

252,962
51,844
73,048
6?6,285
182,222

$

297,542
1 15,320

According to SFAS 142, paragraph 34, goodwill must be allocated to an entity's reporting
segments as of the acquisition date. The allocation of goodwill allocated to the reporting unit
should be determined in a manner similar to how the goodwill was recognized in the business
combination. The value of a property and casualty company is generally determined by a
regression analysis of the return on equity to the market multiple over the book value. This type
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of analysis was conducted for the purposes of the Fairness Opinion rendered to the Board of
Directors. The implied ROE by segment is plotted on the regression analysis to determine the
implied market multiple by segment. RCGI allocated the goodwill to its segments as follows:
($ in thousands)
lndependent Agents-Personal Lines Segment
lndependent Agents-Commercial Lines Segment
Program Management Segment
lnsurance Services and Corporate Segment
Total Allocated Goodwill

Amount
57,000
500
43,700
14,120
115,320

The reported goodwill for each segment is tested for impairment at least annually at the same
time each year or more frequently if an event occurs or circumstances change that would
indicate an impairment has occurred. Some events described by SFAS 142 paragraph 28
include an significant adverse change in legal factors or in the business climate, an adverse
action or assessment by a regulator, unanticipated competition, a loss of key personnel, a morelikelythan-not expectation that a reporting unit or a significant portion of a reporting unit will be
sold or othenvise disposed of, testing of a significant asset group within a reporting unit, and
recognition of a goodwill impairment loss in the financial statements of a subsidiary that is a
component of a reporting unit.

Other Assets
Other assets include property and equipment, including leasehold improvements and software,
plus miscellaneous other assets, including prepaid expenses, assets related to deferred
compensation/benefit liabilities and other deposit-type assets. Following is a schedule of other
assets:

Historical
($ in thousands)
Property & Equipment:
Furniture and equipment
Leasehold improvements
Software
Accumu lated depreciation
ïotal Property & Equipment:
Miscellaneous other assets:
Guaranty funds
Deferred compensation
Rabbi trust
Company fee
Maintenance contracts
Miscellaneous prepaids
Total miscellaneous other assets
Total other assets

.

GAAP
Balance

Financing and
Fair Value
Adjustment
(3,977)
(2,945)
(9,453)
12,169
(4,206)

5,246
5,195
11,753
(12,169)
10,025
1,841

1,269
2,250
2,300
5,819
1,841
2,072
1,625
1,089
1,398
2.156

$

2,072
1,625
1,089
1,398
1.579
9,604
19,629

PGAAP
Balance

577
(3,629)

10,181

16,000

Property and equipment

o

ls generally valued at the current replacement cost for similar capacity unless the
expected future use of the assets indicates a lower value to the acquiring entity.
lf the asset is expected to be sold, the value is fair value less cost to sell.
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Furniture and equipment

.

.

Republic hired an outside, independent consultant to evaluate our
furniture and equipment (F&E). The consultant observed, evaluated, and
appraised the Company's F&E and prepared an appraisal report in
conformity with the Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics of
the American Society of Appraisers).
The net fair value estimated by the appraiser was $1.26g million.

Leasehold i mprovements

.

.
.
.
.
.
o

.
o

Republic made considerable improvements to the building to
accommodate its specific needs. Republic's needs included space for
320+ employees which needed to be aggregated by unique departmental
disciplines, including a large space for claims adjustment activities, a
large space for lT related activities, and a large executive area.
Republic's needs included space for a corporate headquarters of a small
cap insurance carrier with space for a Board room, training facilities,
employee luncheon and exercise facilities, and other space requirements
that would not be necessary of a branch office or other subdivision of an
entity that had its corporate headquarters located elsewhere. It is very
unlikely that another entity would have the exact same needs.
Republic is already experiencing the need to modify the existing building
finish out and will likely incur some additional cost in the near future.
Ïhe cost to replace the improvements would substantially exceed the
book value. However, under a new lease arrangement, tenant finish-out
could be built into the lease rate - thus zero direct cost for improvements.
The Dallas real estate market continues to experience an elevated
vacancy rate which provides potential tenants with many options which
make Republic's home office building finish-out less attractive.
The leasehold improvements have value to Republic and are adequate
for Republic's needs for the foreseeable future.
Republic has no residual interest in the leasehold and the improvements
it has made.
The appraiser who performed the lease valuation indicated that tenant
improvements could have as little as zero value to a new tenant with
different needs. Alternately, a new tenant with needs similar to Republic's
configuration would attach great value to the existing improvements.
Most likely, the existing improvements would have little if any value to any
party other than Republic.
The leasehold improvements could reasonably be assumed to have no
value in any circumstance other than Republic's current needs. The
improvements have no value to Republic at the conclusion of its lease.
However, they have value to Republic's current operating needs.
We believe a reasonable approach would be to estimate a fair value
at half of the remaining book value, or approximately $2.25 million,
to be amortized over the remaining life of the lease, or
approximately I 0 years.
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Software
o Total net book value of existing software
Pre-acquisition FairValue

(millions)

balance

FAB

1.30

Agency Port
lnstec
Garvin Allen
Mercury
Other
lmageRight
RepubLrnk

1.00

$

$

3.80

(o

Bo)

(0.25)
(0.20)
(0.30)
(0.30)
0.25
0.10

0.50
0.30
0.40
0.30

$

PGAAP
Balance

Adjustment

fi5ls

$

0.50
1.00

0.25
0.10
0.10

0.25
0.10

2.30

Other systems (ALPS, PeopleSoft, lmageRight, Docucorp, AlS, D82)
are fully depreciated.
General valuation of software
Estimated to the extent the software reduces costs or to the extent
it provides a competitive advantage
Could value using either an expense reduction or a cost to
develop/implement approach
Republic's software would have limited, if any, utility to any other
potential users due to significant customization.
Most of this software is generally functional and represents value
to the company but does not provide a competitive advantage to
the company. We clearly are not a cutting edge technology
provider.
Much of the software represents an increase in cost due to the
high level of required maintenance. Systems such as FAB and
lnstec have never provided the efficiencies originally anticipated
and no staff reduction has occurred. In fact, considerable
additional cost has been incurred to bring these systems online
and there are still ongoing issues of accuracy and functionality.
Studies are undenvay to assess the adequacy of existing
systems. lt is widely anticipated that new enterprise-wide
software will replace existing systems over the next two-to-four
years.
Estimates of fair values shown above were provided by Republic's
Chief lnformation Officer, with these additional comments:
FAB (billing system) - no competitive advantage, provides
some level of efficiency
Agency Port (commercial lines web access) - provides a
competitive advantage, provides significant efficiency
lnstec (commercial lines rating and policy admin.) - no
competitive advantage, provides some level of efficiency,
written in older technology
Garvin Allen (farm and ranch system) - no competitive
advantage, provides some level of efficiency, application
architectu re req uires sig n ificant maintenance

o
.
.
o
.

o
o

o
o
o
o
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lnternally Developed Software

o
o
o
o
o

.

Mercury (change control) - internal tool used for change
managemenVSOX compliance, no competitive advantage,
provides no efficiency
lmageRight (imaging and workflow system) - no competitive
advantage, provides some level of efficiency
Republrnk (agency internet interface) - estimate of value
provided by the valuation specialist as described under
lntangibles.

Republrnk represents the only internally developed software
with a competitive advantage.
General valuation of software is based on the extent that the
software reduces costs or to the extent it provides a
competitive advantage. Could value using either an expense
reduction or a cost to develop/implement approach.
Republink was originally implemented in 1999 and is currently
based on technology that is outdated and does not provide
Republic with any true competitive advantage.
A major overhaul of Republrnk is planned during the next twothree years
The valuation specialist valued Republink at $0.1 million with
a four year life. This asset is included in the fair value of
software as a fixed asset rather than as an intangible and
amortized the fair value over three years consistent with other
software.

Miscellaneous other assets
o Are generally assumed to be at fair value due to their short duration; therefore, no
adjustment is required.
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Liabilities
The following accounts are carried at historical cost because historical costs approximate fair
value:
Accrued expenses
Federal income tax payable
Draft and checks payable

o
.
o

Losses and loss adjustment expense reserves
The fair market value of loss and loss adjustment expense reserves must consider several key
factors including:

o
o

.
.

o

o

Adequacy of reserves
uncertainty inherent in the estimated net loss/LAE reserves mitigated by multiple
actuarial reviews and by the short tailed nature of the book
RcGl reserves are adequate by line of business and in aggregate
Time value of payments
discounted using risk free rate (5 year treasury rate of 4.40o/o)
historical company payment pattern actuarially developed by line of business
based on analysis of most recently available Schedule P (2005 - same patterns
used in valuing the unearned premium reserve)
Short-tail nature of business
most business is short-tailed, meaning that the ultimate loss is known and paid
within a short time frame
Reinsurer profit / expense margin and risk load
management's estimate of cost to reinsure in a portlolio transfer transaction the
full loss reserves to a 3rd party
estimate was developed with assistance from reinsurance intermediaries
knowledgeable of the reinsurance market place
No net adjustment of recorded reserve balance
the net reduction of adequate reserves for time value discount approximates
profilexpense margins in the cost of reinsurance.
FMV loss reserves is equal to the recorded loss reserves less discounted cash
payout plus reinsurer's load for profit and expense margin.
$(6.7) discount on reserves
6.7 cost of reinsurance
$ rcl0) net adjustment
Amortization
the discount would be amortized to expense over the duration of the losses
(approximate average duration of 2 years - approximately 98% of reserves are
paid after 4 years)
the cost of reinsurance would decline proportionately with the decrease in
discount in the initial periods, but could be slightly higher in the future periods
due to reinsurer's minimum expense and profit margins.
due do the relatively short{ail of the book, the amortization of the two items
virtually offset each other with limited net impact.

o
o
o
o

o

o
o

o
o

o

o

o
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Net Loss and LAE Reserves by Segment
($ 000s)
12t7t2006
Personal Lines
Case
13,297
IBNR (net of S&S)
9,609
LAE
7,192
Total
30,088

2005

$

$

2004

$

13,418
12,592
8,513
34,513

13,545
16,388
11.289
41,222

Commercial Lines
Case
IBNR (net of S&S)
LAE
Total

16,640
22,ggg
13,514
53,053

16,934
21,633
12,990
51,457

16,189
19,755
1 1 ,019
46,963

Specialty
Case
IBNR (net of S&S)
LAE
Total
Total Company

16,259
11,225
8,229
35,713
$ 1 18,854

13,714
7,537

9,498
6,493
3,656
19,637
$ 107,822

o

4,512
25,763
$ 111,733

Discount methodology
Used internal discount patterns by line of business
Used 5 year US Treasury risk free rate for discount (4.40o/o)
Mid-year payment assumption
Reserves are adequate - therefore, the risk factor for adverse development is
very small

o
o
o
o

PGAAP Reserye Adjustment

(000s)
Homeowners/Farmowners - Part 1A
Private Passenger Auto Liability - Part 1B
CommercialAuto Liability - Part 1C
Workers Compensation - Part '1D
Commercial Multi-Peril - Part 1E
Other Liability Occurrence - Part 1H
Special Property - Part 1l
Auto Physical Damage - Part 1J
Fidelity & Surety - Part '1K
Products Liability Occurrence - Part 1R

Net Reserves
Per G/L

Discounted

% Discount

1113012006 Reserves Discount
10,ô92

by LOB

10,134
18,443

558
940

4.850/0

27,640

1,667

5.69%

26,781

11,394
24,975

1,806

15,490

14,601

19,383
29,307
12,089

5.22o/o

695

5.75o/o
6.74o/o

8BB

5.73o/o

2,538

2,460

78

3.0870

2,175
208

2,125
203

50
4

2.29%
2.13%

172

18

9.44o/o

112.148

6,706

5.640/0

190
118,854

94.3581%

5.640/o
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Reinsurance profiUexpense margin and risk loads
Reserves increased by cost of reinsurance
cost of reserve porlfolio transfer to 3rd party reinsurer
the FMV of reserves includes implied cost to runoff the block
reinsurer would price the transfer with a margin for:
risk of development
expenses to runoff the portfolio
expected profit
expectation that the ultimate payout would be less than stated
reserves
investment returns during the payout period (current investment
market results would likely continue through the short-tailed payout
period - assumed investment portfolio heavily weighted to fixed
income securities)
Republic's reserves are adequate (multiple actuarial reviews; short duration).
The reserves have developed marginally favorable over the past three years.
A reinsurer margin for the risk of development would be minimal, The
expense and profit margins would be the primary reinsurance loads and
would be reduced by expected portfolio investment income.
Cost determined through discussions with knowledgeable and experienced
reinsurers and reinsurance i ntermediaries incl ud ing :
Reinsurance Brokers
ReinsuranceCompanies
Management's estimate is that the cost of reinsurance is approximately $6.Sm to
$7.0m

o

¡
o
o
o
o
o

'
'

.

o

o

o

o
o

Reinsurer guidance
Hypothetical Scenario asked of Reinsurance Specialists:
An lnsurance Company has $100,000,000 of case and IBNR claim reserves for
indemnity, allocated LAE and unallocated LAE. The reserves are accepted to be
accurately estimated (i.e., not inadequate, not redundant, 99.99% confidence).
The present value of the future payout of the reserves as claims reserve is
estimated at $94,350,000. The present value assumptions include a 4.4o/o five
year U.S. Treasury Note rate applied to the by line payout patterns from the
lnsurance Company's schedule P. The relatively small present value discount is
a reflection of the predominantly shorttail mix of the lnsurance Company's
claims.
Question:
What is the price range (relative to the $100,000,000 stated reserves) that the
lnsurance Company should expect to pay to the reinsurer to take a loss portfolio
transfer? Assume reinsurer has 99.99% confidence in the adequacy of the
reserves. Because of confidence in the adequacy of reserves, assume the
reinsurer will assume the reserves unconditionally.
Guidance from a Reinsurance Broker
We do not believe a reinsurer would do an unconditional loss portfolio
assumption without "finite" risk limiting considerations such as an absolute limit,
and other potentialfeatures such as a loss corridor, payment lags, additional
premium features, etc.
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Having said that, the required premium would certainly be in excess of the
$94,350,000 you reference as the estimated NPV. lt's quite likely the charged
premium would be in excess of $100 million; particularly if you sought no state
absolute limit to the booked reserves, and no other risk limiting features for the
reinsurer.
Guidance from Reinsurance Broker
From the Head of the Reinsurance Broker's structured Risk specialty Group
It is unlikely a reinsurer would give benefit to the discount in reserves and provide
unlimited coverage. I understand that the client is indicating we should assume
carried reserves are accurate to a 99.9% confidence level but reinsurers just
don't like to take that risk. At a minimum they would want the full value of the
reserves to be paid.
From a Managing Director of the Reinsurance Broker:
I agree with the above and do not believe reinsurers would agree to a discount.
Responses received in the 2003 PGAAP development remain relevant and timely:
From a Reinsurance Broker
Based on past loss porlfolio transfer deals ad 4-5o/o reinsurer margin is certainly
within reason and in fact is probably on the low side....The actualtransaction
cost for such a deal is highly dependent upon the split of the classes of business
and the perceived adequacy of the original loss reserve estimates.
From a larger Reinsurance Company
It's hard to me to say categorically what the price would be, since there are so
many levers that can be pulled to change the price/margin; all finite, risk
moderating mechanisms. But there are only four quarters in a dollar; so, I would
think a reinsurer's margin would have to be greater than the discount you speak
of; it would almost have to be by definition.
From a Reinsurance Broker
Based on general information you and SFAS 141 (paragraph 408(2)contingencies reasonably estimated)
A reserves portfolio with a relatively short duration-providing less
discount than likely required reinsurance loads (risk and profit margin)
Recent purchase examples with no booked discount (White Mountains
and Arch)
Our understanding is that booking liabilities without discount at the
actuarially deemed prolected ultimate loss is reasonable at this time.

o
o
o

Unearned prem¡um reserves
Unearned premiums represent the amount of premium that has been billed to the customer but
has not been earned by the Company. The embedded undenvriting earnings in the unearned
premium reserves plus the inherent investment earnings on investments should be equal to the
equity in UEPR. lnvestments in subsequent years are assumed to equal the loss reserves plus
cumulative earnings on the UEPR.
Confidential Management Report of the Accounting for the Acquisition of Republic Companies Group, Inc. bV Delek

Cæitat#iilî

The fair market value of the reseryes are determined with reference to the adequacy of
reserves, time value of payments, and the expected cost of runoff or the expected profit from
existing unearned premiums. The assumptions used to determine the fair value of the deferred
revenue are:

o

.
¡

Profit and expense margin
Unearned premiums are assumed to be earned within one year;
Loss ratio assumptions, actuarially determined, are equivalent to the 2007
budget; and
Resulting losses are paid out over historical payment patterns.
Adequacy of rates
Rates ate adequate by line of business and by company.
Time value of money
The discount rate used is L4%;
The elements of the risk based discount rate is the risk free five year US
Treasury rate of 4.4o/o, the risk adjustments for early cancellation and noncollection of 2o/o, and the risk adjustment for reserve development of 1%;
Payment patterns assume a half year convention; and
Both earnings and discount rate used are based on a pre-tax basis which
approximates a post-tax computation.
Amortization period
The underlying policies are primarily one-year policies (with only a few six month
or one month policies). Accordingly, the fair value adjustment of the UEPR will
be amortized over one year.
The adjustment is approximately equal to the deferred acquisition cost asset.
Accordingly, the adjustment amortization will be applied by line of business and
segment following the recorded change in deferred acquisition costs. See
additional comments regarding deferred acquisition costs above.

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

Using the assumptions described above, the following table estimates the fair value of the
estimated profits as of the acquisition date:
Fair Value of

Adjustment

($ in thousands)
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013
Total

Gross
Estimated
Profits

w
$

5,169
3,496
2,593
2,039
1,829
1,737
42,089

Discount

Factor
0.9649
0.8984
0.836s
0.7789
0.7252
0.6753
0.6287

Unearned
Premium
Reserves
24,342
4,644
2,925
2,020
1,479
1,234
1,092
s7,736

$

$

The balance of deferred policy acquisition costs of $37,643,000 is substantially equivalent to the
fair value adjustment shown above that would be recorded for unearned premiums, therefore,
we will use the existing deferred policy acquisition cost balances by segment to record the fair
value adjustment.
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At the time of acquisition, the unearned reserve premiums and the related fair value adjustment
were as follows on a gross and net basis:
Unearned Reserve Premium

Gross

/---....-H istorical..---.----\

Gross

($ in thousands)

Standard Personal Property
Standard Personal Auto

57,512

582

$
$

Commercial Property

92,567
11,005
10,575
6,354
13,826

Commercial Auto

Workers Compensation
Commercial Lliability
Farm and Ranch

Total Gommercial Lines
Program Management
lnsurance Services
TOTAL

Net

4,783

$

46,543

s
$

1,244
534

$
-S-

80,871

$

$

8J64
10,570

(2,311)

582
91,323

1o/zr

$
$

10,575
6,354
13,763

A2

-5-

Adjustment

Net PGAAP
Balance

(11,433)
(2,898)
(1,5e8)

56,268
15,739

1,244-

15,739
8,164
10,570

Non-standard Auto
Low-value Dwelling
Other Personal Lines

Total Personal Lines

Geded

Fair Value

4,624

159

$

?56
35,662

45,787
34,863

(1 62)
(18,402)
(2,358)
(2,366)
(1,026)
(3,103)

$

(1

$

,019)
(9,872)
(9,369)

$

(37$4Ð

W

44,835

PGAAP

Balance
$

12,841
6,566
8,259
420

72,921

$

8,113
8,209
5,328
10,660
3,605

35,915
25,494

$

46,079
12,841
6,566
8,259
420
74.165
8,647
8,209
5,328
10,723

3,764
36,671
61

80,871

$ 290,505 $ 118,533 $ 171,973 $

Debt
The Company has three capital securities called RIG Capital Trust l, RIG Capital Statutory Trust
ll and RIG Capital Trust lll. Trusts I and lll contain floating rate debentures equal to the threemonth LIBOR plus 4% aîd 3.2o/o, respectively. Trust ll contains floating rate debentures at a
fixed rate of 7.7o/o through October 2008, whereupon the rate converts to a floating rate equal to
the three-month LIBOR plus 3.85%. The Company also has a $50 million senior bank credit
facility with Frost Bank with a floating interest rate of LIBOR plus 2%. The debt and interest
rates in effect at 1217106 include:
Date

of

note

Trust I
Trust ll
Trust lll
Frost Bank
Total

Gurrent
Amount

Rate

Life

9/30/2003 10,310,000 9.360% 30 years 3-month LIBOR plus 4%
1012912003 20,619,000 7]00% 30 years Fixed until '10/08; thereafter,
121712006 20,619,000
121712006 50,000,000
101

,548,000

8.025% 30

years

5 years

3-month
LIBOR plus 3.85%
3-month LIBOR plus 3.2%
Choice of 1-, 3- or 6-month LIBOR plus 2%

7

.3500/o

7

.7620/o (Average rate)

The Company believes the face value its debt represents fair value due to the floating interest

ratenatureformostofitsdebt. ForTrustll,thefixedT.T%raterepresentsareasonableratein

the current market and appears consistent with other market rate debt. No fair value adjustment
is required for the Company's debt.
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Accrued expenses and other liabilities
Following is a schedule of accrued expense and other liabilities.

Pre-acquisition
(000s)
Reinsurance payable
Commission payable
Deferred compensation
Retirement savings plan
Non-qualified pension liability
Deferred rent
Accrued payroll
Accrued taxes
Unearned company fees
Unsettled investment trades
Other

Balance

$

14,037
20,950
2,394
1 ,109
2,234
2,905
3,041
3,436
3,099
5,789
5,870
64,763

Fair Value

Adjustment

PGAAP
Balance

s

(211]t

$

(21 1)

14,037
20,950
2,394
I ,109
2,234
2,805
3,041
3,436
3,099
5,789
5.659
64.552

ln association with the Acquisition, the Company redeemed the shares related to the Employee
Purchase Plan and the Directors Deferred Compensation for ($154,000) and (970,000),
respectively plus the fair value adjustment related to the preferred stock award of $13,000.

Pension Obligations

o
o
o
o
o
o
o

Republic's qualified and non-qualified pension plans were frozen at12131103
Actuarial valuations of both plans were received from Prudential actuaries as of
12t31t06
No significant difference in plan obligation or asset valuation between 11/30 and
12t31
Benefit obligation for the qualified plan at 12131106 was $49.2 million and fair value of
plan assets at 12131106 was $49.3 million.
Benefit obligation for the non-qualified plan at 12131106 was $2.2 million and this
liability is reflected on Republic's balance sheet. (The liability is funded in part by a
Rabbi Trust with a fair value of $1.6 million at 12131106).
No additional liability or PGAAP treatment is required
Plan termination at the purchase date was considered by the Board but the
unfavorable yield curve made this action impracticable.

Other Liabilities and Accrued Expenses
o No known significant pre-acquisition contingencies
o Existing other liabilities represent normal ongoing liabilities that are shortterm in
nature and book value approximates fair value.

o

Leases
Republic has a lease in the 5525 LBJ Freeway building in Dallas, Dallas County,
Texas. The leased building is a six story, concrete frame office building, two story
concrete parking garage with basement, concrete paved surface parking with
landscaped entry plaza, irrigation, and monument sign. The lease commenced on
March 1,2005 and terminates on February 28,2017 with one five year option at the
prevailing rental rate and is a triple net lease. Under a triple net lease, the tenant is
responsible for providing for all of the operating expenses such as real estate taxes,

o
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insurance, utilities, janitorial services, security services, and repairs and
maintenance.
We hired an independent appraisal firm to evaluate the fair value of the lease as
required paragraphs 39 and 414 of SFAS 141. The appraisal firm did a market
evaluation and an evaluation using three traditional approaches to value in the
appraisal process: the income approach, sales comparison approach, and the cost
approach. The fair value of the lease was adjusted for the tenant finish-out
allowance and the aspects of the triple net lease conditions. The appraiser
concluded the lease is considered to be at market rates and no leasehold interest
(either positive or negative) appears to exist.

Deferred Taxes
A deferred tax asset/liability was computed for the difference between the assigned fair values
of assets acquired and liabilities assumed over/under the tax basis of such assets and liabilities.
The ultimate realization of deferred tax assets is dependent on the generation of future taxable
income during the periods in which those temporary differences become deductible.
Management considers the scheduled reversal of deferred tax liabilities, prolected future taxable
income, and tax planning strategies in making this assessment. Management believes it is
more likely than not that the Company will realize the remaining benefits of these deductible
differences in the foreseeable future.

¡
o

.

.

.

No IRC Section 338(h)(10) election was made with the acquisition. Accordingly, the
historical tax basis of assets was used (carryover basis).
Net operating loss carryfon¡rards (NOL) of Republic Unden¡vriters lnsurance Company
were valued (i.e., the ability to utilize them) under the new consolidated structure at their
face value. No valuation allowance is considered necessary (i.e., it is reasonably likely
that the NOLs will be utilized prior to expiration event with the Section 382 preacq uisition limitations).
The NOLs of Southern County Mutual will not expire for many years. However, under
the current organizational and operational structure it ís possible that these NOLs would
not ultimately be utilized. The organizational and operational structure may be changed
so that the NOLs could ultimately be used. However, Republic does not currently plan to
change these structures in the near term. Accordingly, a valuation allowance will be
provided for the NOLs associated with Southern County Mutual lnsurance Company

(scM).

SFAS 109 "Accounting for income Taxes" paragraph 133 provides that goodwill is the
excess of purchase price over the assigned values of the identifiable net asset acquired.
As such it is a residual asset. No deferred tax is recognized for goodwill since both
goodwill and the related deferred tax liability are mutually dependent on each other for
their computation and would result in undue financial statement complexity.
SFAS 109 also provides that all identifiable intangible assets are not residual in nature
and therefore do not qualify for the exception for deferred taxes. Accordingly, a deferred
tax liability is recorded for all such assets whether or not amortizable for book purposes
or for tax purposes.
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Deferred Tax Gomputation
(000s)

Book
Value

Bonds
lnvestment in unconsolidated foreign
insurance company
Deferred Policy Acquisition Costs
Premium receivables
ntang ibles--Amortizable
ntang ibles--Non-amortizable
Fixed assets
Loss and LAE reserves
Unearned premiums
Employee plans
NOL and capital loss
Other
Gross difference
Valuation allowance
Net difference
I

I

Tax
Value

Temporary
Difference

359,051

360,948

26,500

28,762

2,262

79,429
3,740
11,360
10,025
(132,891)
(134,330)

79,ggg

570
(3,740)
(11,360)
3,633
11,291
(3,249)
4,449
12,650
2,054
20,457
(6,921)
13,536

1,997

t g,6sa

(121,600)
(137,579)

(4,4_49)

12,650

(5,135)

(3,081)

x35% = Net Deferred Tax Asset

4,737

Consolidated

Southern County Mutual

/-------Net Operating Losses-------\

Ê------Net Operating Losses-----\

of
Loss

Year

2002

NOL
(000s)

$ of

Yearof
Expiration

5,042

Valuation allowance

- NOL utilization subject to IRC 382 limitations
- No valuation allowance needed
- Risk of NOL expiration is minimal

Year

of

Loss

$ of NO-

(000s)

Year of
Expiration

2000
2001

1,430
2,606

2002

2,250

2021
2022

2003
2006

627

2023

I

6,921
Valuation allowance

_(6,e2!_

- NOL not subject to IRC 382
- Not probable of being utilized

in near term

SFAS 109 paragraphs 30 and 136 provides that when a valuation allowance is recognized for a
deferred tax asset at the acquisition date, the future tax benefit for such items that may be
recognized if the valuation allowance were eliminated in post acquisition financial statements
shall be applied to reduce goodwill. Accordingly, if the net operating loss of Southern County
Mutual were subsequently realized due to earnings or other post acquisition change in
circumstance, then the goodwill be reduced for the amount realized.
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