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xgh מבנה 

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  -חלק ראשון 

 
  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 22בשם חברת הדלק הישראלית בערבון מוגבל. ביום  1951בדצמבר  12החברה התאגדה ביום  1.1

מניותיה של החברה החלו  1959שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי. בשנת  1955בנובמבר 

"). החל מהמחצית הבורסהאביב בע"מ (להלן: "-ר לראשונה בבורסה לניירות ערך בתללהיסח

 נמצאת החברה, בשרשור סופי, בשליטה של מר יצחק שרון (תשובה).  1998הראשונה של שנת 

עסקה החברה באמצעות חברות בנות וקשורות בפעילויות בתחומים נוספים מעבר  2000עד לשנת  1.2

, הועברו כל הפעילויות 2000ארגון שבוצע בחברה בתחילת שנת -רהלפעילותה דהיום. במסגרת 

"), וכן הועברו כל מניותיה קבוצת דלקשאינן קשורות במשק הדלק לקבוצת דלק בע"מ (להלן: "

של החברה לידי קבוצת דלק בתמורה להקצאת מניות בקבוצת דלק לכל בעלי המניות של החברה 

ארגון, נמחקו מניותיה של החברה מהרישום - צוע הרה, בעקבות בי2000בפברואר  17דאז. ביום 

  למסחר בבורסה. 

") הנפיקה החברה לציבור התשקיף הראשון(להלן: " 5.8.2007פי תשקיף החברה מיום - על 1.3

כתבי אופציה הניתנים  608,250מניות רגילות של החברה,  1,216,500 2007בחודש אוגוסט 

אגרות חוב (סדרה א'). סך תמורת ההנפקה ₪  760,000,000 - למימוש למניות רגילות של החברה ו

 (ברוטו). ניירות הערך שהונפקו כאמור נרשמו למסחר בבורסה.₪ מליון  940 - הסתכמה בכ

פי דוח הצעת מדף - ") ועלתשקיף המדף(להלן: " 29.5.2009פי תשקיף מדף של החברה מיום - על 1.4

ע.נ. אגרות חוב (סדרה ₪  474,000,000 2009הנפיקה החברה לציבור בחודש יוני  16.6.2009מיום 

ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'). סך תמורת ההנפקה ₪  287,000,000 -א') בדרך של הרחבת סדרה ו

פי תשקיף המדף ועל פי דוח הצעת המדף -בנוסף, על (ברוטו).₪ מליון  814 -האמורה הסתכמה בכ

 104,589,000 -ת חוב (סדרה ג') וע.נ. אגרו₪  222,705,000הנפיקה החברה לציבור  5.5.2011מיום 

(ברוטו) ₪ מיליוני  223 -ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). סך תמורת ההנפקה האמורה הסתכמה בכ₪ 

 (ברוטו), בהתאמה. ₪ מיליוני  105 -ובכ

דלק פורסמה על ידי דלק פטרוליום בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: " 12.7.2011ביום  1.5

הצעת (להלן: " 26.7.2011מניות החברה, אשר תוקנה ביום ") הצעת רכש מלאה לפטרוליום

מניות רגילות של  1,099,699רכשה דלק פטרוליום  4.8.2011פי הצעת הרכש, ביום -"). עלהרכש

מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בתמורה  9.69% - החברה, המהוות כ

מניות רגילות של  9,861,473 - דלק פטרוליום ב נכון למועד הדוח, מחזיקה₪. אלפי  111,070 -לכ

 82.46% - מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ 86.9% -החברה המהוות כ

 בדילול מלא.

ידה, צד למספר עסקאות - היתה החברה ו/או תאגידים מוחזקים על 2011 - 2009במהלך השנים  1.6

 מהותיות, כמפורט להלן  

"), חברה דלק נדל"ןרכשה החברה מדלק נדל"ן בע"מ (להלן: " 2009-2010במהלך השנים  1.6.1

בשליטת בעל השליטה בחברה, שלוש תחנות דלק הממוקמות בירושלים, ראשון לציון ורמלה 

 ₪.מליון  97.6 -בתמורה כוללת של כ

  פרק א': תיאור עסקי החברה
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מהון המניות של  50% -רכשה החברה מדלק נדל"ן וחברות בנות שלה כ 2010בנוסף, במהלך  1.6.2

וכן זכויות ₪, מליון  27.3 -, אשר בבעלותן תחנות דלק בתמורה כוללת של כשלוש חברות

מ"ר ברעננה עליה ממוקמת תחנת דלקים  3,884 - להירשם כחוכר משנה של קרקע בשטח של כ

 ₪.מליון  9 -בתמורה כוללת של כ

רכשה החברה את כל המניות המוחזקות ע"י דלק  2010כמו כן, במהלך הרבעון השני של שנת  1.6.3

מהון המניות המונפק של  50%") המהוות דמ"קל"ן בדלק מתחמים קמעונאיים בע"מ (להלן: "נד

מליון  6.2 -ידי דלק נדל"ן לדמ"ק בתמורה לסך של כ-דמ"ק וכן את הלוואת הבעלים שניתנה על

מהון המניות של דמ"ק. דמ"ק הינה בעלת  100% -ש"ח. בעקבות רכישה זו מחזיקה החברה ב

 תדלוק ובעלת זכויות במיזמים להקמת תחנות תדלוק נוספות. זכויות בשש תחנות

ידי דלק פטרוליום - (חברה המוחזקת בעקיפין על .Delek Europe B.Vהשלימה  1.10.2010ביום  1.6.4

") BP(להלן: " BP France SA)) את רכישת פעילות שיווק הדלקים של 20%ידי החברה (- ) ועל80%(

מתקני רחיצת מכוניות   244 - חנויות נוחות, כ 364 -תחנות תדלוק, כ 410 - בצרפת, הכוללת כ

מיליון אירו  175 -מסופי דלק. התמורה בעסקה הסתכמה בכ 3 -והחזקות בשיעורים שונים ב

(כולל הוצאות עסקה, אך כפוף להתאמות הון חוזר) ומומנה באמצעות מימון בנקאי והלוואות 

 להלן.  14.2  רטים נוספים ראה סעיףלפ בעלים של דלק פטרוליום והחברה, לפי חלקן היחסי.

 .Delek Hungary Holding Ltdממניות  1.75% -השלימה החברה את המכירה של כ 23.11.2011ביום  1.6.5

 - ") בתמורה  לסך של כהעסקה") לדלק פטרוליום (להלן בס"ק זה: "דלק הונגריה(להלן: "

רווח הון בסך של  2011בעקבות העסקה רשמה החברה ברבעון הרביעי של שנת  ₪.אלפי  37,110

נכון למועד הדוח, ₪).מיליון  9 - (כאשר המס שחל על המכירה הסתכם גם הוא בכ₪ מיליון  9 -כ

 1.5. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה סעיף ממניות דלק הונגריה 1.58% -מחזיקה החברה בכ

   ה.בפרק ד' לדוח ז 22לתקנה 

מהון המניות המונפק של ג'ו  51% -השלימה החברה את הרכישה של כ 2011בסוף חודש דצמבר  1.6.6

במסגרת הרכישה האמורה, התקשרה החברה עם רשת ג'ו "). רשת ג'וקפה גורמה בע"מ (להלן: "

בהסכם זיכיון, לפיו נקודות ממכר הקפה ומוצרי המזון הפועלות כיום בחנויות הנוחות של 

לפרטים נוספים  .חנות אשר ימותגו תחת המותג "קפה ג'ו"-בתוך-בהדרגה לחנויות החברה יוסבו

 להלן.  7.14 וסעיף  7.12.2 ראו סעיף 

גז טבעי בע"מ,  –והפצה השלימה החברה את רכישת פעילותה של דלק שיווק  21.2.2012ביום  1.6.7

 600הכוללת "), דלק גזחברה בבעלות מלאה של קבוצת דלק, בעלת השליטה בחברה (להלן: "

מהונה  60%המהוות יגל"), -: "דלקיגל ג.פ.מ בע"מ (להלן-ש"ח ע.נ. כ"א  של דלק 1מניות בנות 

גל, הסכמים י-יגל, חלקה של דלק גז בהלוואות הבעלים שהועמדו לדלק-המונפק והנפרע של דלק

בהם התקשרה דלק גז לאספקת תצרוכת גז, ליבוא של ציוד ולהקמת מתקן דחיסת גז טבעי 

. ")הפעילות ": בס"ק זה להלן ביחד( ומילוי טריילרים בשטח המושכר לה, וכן רכב של דלק גז

להלן  8.1 לפרטים נוספים ראה סעיף ₪. מיליון  2 -בתמורה לרכישת הפעילות שילמה החברה כ

 בפרק ד' לדוח זה.  22לתקנה  1.6וסעיף 

כיום, החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות, חברות קשורות ושותפויות בשליטתה,  1.7

בתחום שיווק מוצרים ושירותים במשק הדלק בישראל, ומרכזת את פעילות קבוצת דלק בתחום 

 ").החברההתאגידים בבעלותה יקראו להלן יחדיו: "האמור בישראל (החברה ו
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דלק הונגריה הינה חברה זרה  .ממניות דלק הונגריה 1.58%-כמו כן, מחזיקה החברה בכ 1.8

 Delek US Holdings, Incממניות  68.5%-בכנכון למועד הדוח, המחזיקה, המאוגדת בהונגריה, 

הדלקים בארה"ב וכן בשיווק פעילה בתחום זיקוק ושיווק  USA"). דלק USAדלק (להלן: "

ומכירת מוצרי דלקים ומוצרים קמעונאיים בתחנות תדלוק וחנויות נוחות בארצות הברית. 

- להלן. בנוסף, מחזיקה החברה ב 14.1 ראה סעיף  USAלפרטים נוספים אודות פעילותה של דלק 

הפעילה באמצעות חברות  1")דלק אירופהינגס בע"מ (להלן: "ממניות דלק אירופה הולד 20%

(בלגיה, בנות זרות בבעלותה המלאה בשיווק מוצרי דלקים ומוצרים קמעונאיים בארצות בנלוקס 

 .להלן 14.2 ובצרפת. לפרטים אודות פעילותה של דלק אירופה ראה סעיף הולנד ולוקסמבורג) 
  

  

                                                           
 יתרת המניות מחזיקה דלק פטרוליום בע"מ.את    1
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   :להלן תרשים עיקרי אחזקות החברה נכון למועד הדוח
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 תחומי פעילות  .2
כמפורט לחברה שלושה תחומי פעילות, המדווחים גם כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים, 

  להלן:

החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות ותאגידים  -  תחום מתחמי התדלוק והמסחר 2.1

קים בתחנות תדלוק ציבוריות (לרבות שיווק דלקים לתחנות ידה במכירת דל-המוחזקים על

ידי צדדים שלישיים) והפעלת חנויות נוחות בחלק ממתחמי התחנות האמורות -המופעלות על

"), וכן בייזום, הקמה מתחמי תדלוק ומסחר(להלן יקראו תחנות תדלוק וחנויות הנוחות ביחד: "

 להלן. 7 ות. לפרטים נוספים ראה סעיף והפעלה של תחנות תדלוק ציבוריות וחנויות נוח

ידה -החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על – תחום ה"שיווק הישיר" 2.2

 להלן.  8 בשיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט  מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר. ראה סעיף 

החברה עוסקת באמצעות שותפות מוגבלת בשליטתה המלאה  – תחום אחסון וניפוק דלקים 2.3

 להלן. 9 באחסון דלקים וניפוקם עבור עצמה ועבור אחרים. ראה סעיף 

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

  , בשנתיים האחרונות בוצעו השקעות בהון החברה כמפורט להלן: למיטב ידיעת החברה 3.1

  
1מההון המונפק והנפרע % ₪השקעה בהון באלפי  סוג עסקה  תאריך

מימוש כתבי אופציות למניות 0.2% 25  2010שנת 

---- --- ---  2011שנת 

  

ענין בחברה ידי בעלי - למיטב ידיעת החברה, בשנתיים האחרונות לא בוצעו עסקאות מהותיות על 3.2

    במניות החברה מחוץ לבורסה למעט כמפורט להלן: 

₪  1מניות מניות רגילות בנות  41,400רכש מר אלעד שרון (תשובה) מחוץ לבורסה  5.1.2011ביום  3.2.1

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה,  0.36% -ע.נ. כ"א, המהוות כ

 ₪.אלפי  5,928 -בתמורה לכ

מניות רגילות של  1,099,699רכשה דלק פטרוליום (במסגרת הצעת הרכש)  4.8.2011ביום  3.2.2

מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, בתמורה  9.69% - החברה, המהוות כ

מניות רגילות של  9,861,473 - נכון למועד הדוח, מחזיקה דלק פטרוליום ב₪, אלפי  111,070 -לכ

 82.08% - מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ 86.9% -החברה המהוות כ

 בדילול מלא. 

מניות רגילות של  45,317מכר מר אלעד שרון (תשובה) במסגרת הצעת הרכש,   4.8.2011ביום  3.2.3

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

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

מכרה חברת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ (חשבון נוסטרו, חשבון ביטוח  4.8.2011ביום  3.2.4

מניות  335,309משתתף וקופות גמל) (להלן: "כלל החזקות עסקי ביטוח") במסגרת הצעת הרכש, 

המניות המונפק והנפרע של מהון  2.96% -ע.נ. כ"א, המהוות כ₪  1רגילות של החברה בנות 

                                                           
 פי ההון המונפק והנפרע הידוע במועד דוח זה.-מחושב על   1
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עם המכירה ₪. אלפי  33,866 - בדילול מלא, בתמורה לכ 2.79% - החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ

 חדלה כלל החזקות עסקי ביטוח להיות בעלת עניין בחברה. 

 חלוקת דיבידנדים  .4
    :החברה חילקה דיבידנד בשנתיים האחרונות כמפורט להלן 

למניה ובסך ₪  2.25דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של   חילקה החברה 25.04.2010ביום 

  ₪. אלפי  25,479 -כולל של כ

אגורות למניה ובסך  88חלקה החברה דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של   14.04.2011ביום  

  ₪.אלפי  9,987כולל של 

לחוק  302יף , הסתכמו הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה לפי סע31.12.2011נכון ליום 

  ₪.מיליוני   509  -בכ 1999- החברות, התשנ"ט

  .נכון למועד הדוח, לא קיימת בחברה מדיניות לחלוקת דיבידנד
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  מידע אחר -חלק שני 

  

   1מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .5

  

מתחמי ₪)(באלפי  2011שנת 
תדלוק 
 ומסחר

אחסון  שיווק ישיר
 וקוניפ

התאמות 
 למאוחד

 מאוחד

הכנסות תחום  הכנסות
הפעילות 
 מחיצוניים

3,406,9442,792,854 59,642 0 6,259,440 

הכנסות תחום  
הפעילות 

מתחומי פעילות 
 אחרים

-9,107 43,758 )52,865( 0 

 6,259,440 )52,865( 103,400 3,406,9442,801,961הכנסות, נטו 

עלויות המהוות  עלויות
ת של הכנסו

תחום פעילות 
 אחר

-  9,107 43,758 )52,865( 0 

 0 -- --עלויות אחרות 

 0 )52,865( 43,758 09,107סך הכל 

עלויות קבועות  עלויות
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

512,271108,020 10,493 0 630,784 

עלויות משתנות  
המיוחסות 

 לתחום הפעילות
 

2,812,0102,627,672 46,152 0 5,485,834 

 6,116,618 0 56,645 3,324,2812,735,692סך הכל 

רווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לבעלים של החברה האם

45,76236,687 25,884 0 108,333 

החלק ברווח מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה

36,90129,582 20,871 0 87,354 

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 ותהפעיל

1,800,8531,192,990 835,110 0 3,828,953 

סך ההתחייבויות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

468,936324,860 5,006 0 798,862 

  

                                                           
 זה אינם כוללים בלו.  5ים בנוגע להכנסות החברה המפורטים בסעיף כל הנתונ   1
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מתחמי ₪)(באלפי  2010שנת 
תדלוק 
 ומסחר

אחסון  שיווק ישיר
 וניפוק

התאמות 
 למאוחד

 מאוחד

הכנסות תחום  הכנסות
הפעילות 
 מחיצוניים

2,854,8602,218,124 62,851 - 5,135,835 

הכנסות תחום  
הפעילות 

מתחומי פעילות 
 אחרים

-12,812 41,277 )54,089( - 

 5,135,835 )54,089( 104,128 2,854,8602,230,936הכנסות, נטו 

עלויות המהוות  עלויות
הכנסות של 

תחום פעילות 
 אחר

-12,812 41,277 )54,089( - 

 - ----עלויות אחרות 

 - )54,089( 41,277 12,812-הכלסך  

עלויות קבועות  עלויות
המיוחסות 

לתחום 
 הפעילות*

484,566112,035 11,013 - 607,614 

עלויות משתנות  
המיוחסות 

לתחום 
 הפעילות*

2,236,8732,036,273 4,283 - 4,277,429 

 4,885,043 - 15,296 2,721,4392,148,308סך הכל 

המיוחס  רווח מפעולות רגילות
 לבעלים של החברה האם

103,00153,898 36,712 - 193,611 

החלק ברווח מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה

30,42015,918 10,843 - 57,181 

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 הפעילות

1,629,2451,084,351 841,657 - 3,555,254 

סך ההתחייבויות המיוחסות 
 פעילותלתחום ה

273,870291,287 4,270 - 569,427 
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מתחמי ₪)(באלפי  2009שנת 
תדלוק 
 ומסחר

אחסון  שיווק ישיר
 וניפוק

התאמות 
 למאוחד

 מאוחד

הכנסות תחום  הכנסות
 הפעילות מחיצוניים

2,300,3491,925,217 64,661- 4,290,227 

הכנסות תחום  
הפעילות מתחומי 
 פעילות אחרים

-8,846 40,362)49,208( - 

 4,290,227 )49,208(105,023 2,300,3491,934,063הכנסות, נטו 

עלויות המהוות  עלויות
הכנסות של תחום 

 פעילות אחר

-8,846 40,362)49,208( - 

 - - ---עלויות אחרות 

 - )49,208(40,362 8,846-סך הכל 

עלויות קבועות  עלויות
המיוחסות לתחום 

 הפעילות*

377,846107,098 14,841- 499,785 

עלויות משתנות  
המיוחסות לתחום 

 הפעילות*

1,738,6831,741,588 5,832- 3,486,103 

 3,985,888 -20,673 2,116,5291,848,686סך הכל 

רווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לבעלים של החברה האם

142,22259,212 34,034- 235,468 

רגילות  החלק ברווח מפעולות
המיוחס לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה

41,59817,319 9,954- 68,871 

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 הפעילות

1,381,6641,085,702 833,199- 3,300,565 

סך ההתחייבויות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

314,962310,358 8,142- 633,462 

  
יל ראה בדוח הדירקטוריון באשר למצב עסקי להסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לע

  התאגיד. 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .6
החברה חשופה למגמות, אירועים והתפתחויות במשק הדלק בישראל ובעולם, אשר עשויה להיות 

  להם השפעה על פעילות החברה ועל מתחריה, ובכלל זה:  

 כללי 6.1

הפיננסים בעולם, כאשר השלכות המשבר הפיננסי  אופיינה ברמת אי ודאות בשווקים 2011שנת 

, הרי שהמשבר של 2008 -עדיין ניכרות. בשונה מן הסיבות שהביא למשבר ב 2008שהחל בשנת 

מאופיין בעיקר בבעיית חובות בגוש האירו ובארה"ב אשר איבדה את דירוג החוב  2011שנת 

ן אותותיו ומדינות רבות בגוש המושלם שלה לראשונה בתולדותיה. המשבר הפיננסי באירופה נת

האירו כגון: יוון, ספרד, אירלנד, איטליה ופורטוגל נמצאות במצב כלכלי קשה עם אבטלה גבוהה 

וחוסר יציבות כלכלית. בארה"ב הכלכלה עדיין מדשדשת וניכר שייקח עוד זמן עד שמעצמה זו 

  תצא מהמשבר הפיננסי בה היא מצויה.
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עם עליות נאות, אך הן  2011גמות חיוביות בתחילת שנת בשוק ההון בישראל אומנם נראו מ

. המגמות השליליות הללו הושפעו 2011קוזזו במגמות שליליות במחצית השנייה של שנת 

  מאירועים בישראל וכן מהשפעות כלל עולמיות.

התפתחה בארץ מחאה ציבורית רחבת היקף, אשר באה לידי ביטוי  2011בחודשים יולי ואוגוסט 

חץ על מקבלי ההחלטות לפעול להפחתת עלויות המחיה, בכלל ומחירי הדיור בפרט. בהפעלת ל

בשל עוצמת גילויי המחאה המתוארת לעיל, מינה ראש הממשלה על את הוועדה לשינוי חברתי 

כלכלי בראשות פרופסור טרכטנברג, שבחנה דרכים שונות להקל על יוקר המחיה, ביניהן חלוקה 

ם עקיפים וישירים, ושינויים רגולטורים של פיקוח מחירים. בחודש שונה של נטל המס בין מיסי

  להלן). 6.2 ספטמבר פורסמו המלצות הוועדה (ראה בהרחבה סעיף 

אחת ההחלטות, אשר רוח המחאה השפיעה משמעותית על קבלתה לצד עליית מחירי הדלקים 

(מוצר בפיקוח ממשלתי, ראה  95וי בהפחתת מרווח השיווק על בנזין בעולם, באה לידי ביט

  להלן). להחלטה זו השלכות מהותיות וקשות על משק הדלק.  6.9 הרחבה סעיף 

במקביל, המחאה החברתית הביאה ללחץ צרכני כבד על חברות המזון, רשתות השיווק, ופגעה 

  והגבירה את התחרות במשק. 2011אות החברות הללו בשנת בתוצ

מכוח העבודה. האינפלציה השנתית  5.4%האבטלה הגיעה לרמות נמוכות של  2011במהלך שנת 

השנה, ואילו הצפי של  4.7% - ושיעור צמיחת התוצר עמדה על  כ 2% -עמדה על שיעור של כ

  ). 2012ת ינואר (נכון להערכו 2.8% -כ 2012כלכלני משרד האוצר בשנת 

לאור המשבר הפיננסי המקומי המשפיע ישירות על שוק ההנפקות הראשוני, ולאור דרישות 

רגולטוריות מחמירות מן המערכת הבנקאית, צפוי מחנק אשראי כללי במשק שיקשה על חברות 

לגייס כספים וקבלת אשראי בנקאי לצורך מימון פעילויות שוטפות והשקעות להרחבת פעילויות 

ו. הנתונים האלה יחד עם צפי לעלייה במחירי התזקיקים עשויים להשפיע על החברה במהלך אל

  השנה הקרובה.

תקופה של אי יציבות  2011כמו כן, מספר מדינות ערב, ביניהן יצרניות נפט, עברו במהלך שנת 

שלטונית וביטחונית מתמשכת, המתבטאת בהפגנות המוניות והפיכות שלטוניות. אי ודאות זו 

הביאה לעלית מחירו של הנפט בעולם. להימשכותה של אי יציבות גיאופוליטית במזרח התיכון, 

  עלולה להיות השפעה לרעה על מצבו של המשק הישראלי.

פעילות החברה מושפעת משינויים רגולטורים שחלים  - התפתחויות רגולטוריות במשק הדלק 6.2

ישת מוצרי דלק על ידי חברות הדלק, מעת לעת במשק הדלק בישראל ובכלל זה ביחס למחירי רכ

אוקטן נטול עופרת) ומחירי  95מחירי מכירת מוצרי דלק לצרכן הנתונים לפיקוח ממשלתי (בנזין 

שירותי האחסון והניפוק הנתונים אף הם לפיקוח ממשלתי, לרבות אפשרות להחזרת הפיקוח על 

חירום של דלקים וביחס  מחירי הסולר לתחבורה, מדיניות מדינת ישראל בקשר להחזקת מלאי

לשינויים בחקיקה הנוגעת לאיכות הסביבה והאפשרות של החמרת דרישות הדין בעניין זה. 

ידי חברות הדלק ובמחירי המוצרים והשירותים - שינויים ביחס למחירי רכישת מוצרי הדלק על

אי הנתונים לפיקוח ממשלתי עשויים להשפיע על תוצאותיה העסקיות של החברה בעיקר עקב 

מונתה וועדה לבחינת  2004יכולת החברה לשפר את מרווחי המכירה. בהקשר זה יצוין, כי בשנת 

 2011ובחודש ספטמבר  2010תעריפי התשתיות במשק האנרגיה, אשר הפיצה בחודש מרץ 

טיוטות דו"ח בקשר עם המלצות לתעריפי התשתית השונים. לקבלת המלצות הועדה, בעיקר 

האחסון, עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות החברה, שהיקפה  לאילו הנוגעות לתעריפי

להלן). בנוסף, שינויים  )ז8)7.23.2 ייגזר מההמלצות שיאומצו, ככל שיאומצו (ראה גם סעיף 
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באופן בו במדיניות מדינת ישראל בקשר לאחזקת מלאי חירום עשויים להשפיע על החברה 

הגדלת היקף מלאי החירום תביא להכבדה על החוב הפיננסי של החברה. הסרת הפיקוח של 

להלן), ומתן אפשרות לבתי הזיקוק  6.12 מחירים בשער בז"ן, לאחר הפרטת בז"ן (ראה גם סעיף 

בסיס חודשי, כנהוג היום), עשויים לשנות את  לשנות את מחירי הרכישה על בסיס יומי (ולא על

 מערך התחשבנות חברות הדלק עם לקוחותיהן.

כמו כן, על פי תקנות שהותקנו חויבו חברות הדלק להסב חלק ממשאבות התדלוק בבנזין 

בתחנות בהדרגה למשאבות בשרות עצמי, מהלך אשר חייב השקעת סכומים ניכרים להתאמת 

ציוד תפעולי בתחנות לציוד המותאם לשרות עצמי. ראה בהרחבה תשתיות מחשוב וכן בהחלפת 

  להלן. ב7.23.2 סעיף 

"), 18לתוכנית מתאר ארצית (להלן: "תמ"א  4הוראות תיקון  2006בנוסף, אושרו במהלך שנת 

ליכי אישור מקוצרים והקלות אשר תאפשר הקמתן של תחנות תדלוק "זעירות" בתוך ערים, בה

  להלן). (א)7.23.4 תכנוניות (ראה גם סעיף 

תקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים לעניין התקני פורסמו ברשומות  23.10.2011ביום 

"), שעניינן כללייםתקנות התקני תדלוק : "(להלן 2011 –תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"ב 

הטלת חובה על חברות הדלק להתקין מערכת התקן תדלוק אוניברסאלית שתאפשר לצרכן 

להתקשר בהסכם עם חברות דלק שונות, ולתדלק באמצעות אותו התקן בתחנות תדלוק של 

חברות דלק שונות. להערכת החברה,  הוראות התקני התדלוק הכללים, עלולות לגרום לחברה 

גובהן לא ניתן לקבוע כיום), אשר תידרש החברה להוציא לצורך הסבת מתקני הוצאות (שאת 

ה"דלקן" הקיימים כיום להתקני תדלוק כלליים. כמו כן, הפיכת התקני התדלוק לכלליים תגדיל 

את מספר חברות שיווק הדלקים ובכלל זה את מספר התחנות בהן יוכלו הלקוחות לרכוש מוצרי 

גרום לירידה בכמות הלקוחות שירכשו מוצרי דלקים באמצעות דלקים, ועל כן היא עלולה ל

  להלן.   (ח)7.23.1 לפרטים נוספים ראה סעיף מערך התדלוק האוטומטי של החברה 

הופצה טיוטת הצעת חוק משק הדלק, המהווה טיוטה עדכנית של  2011יצוין, כי בראשית שנת 

, שמטרתה להסדיר את מכלול הפעילויות במשק הדלק, 2007וק משק הדלק משנת הצעת ח

בהיבטים הכלכליים, הבטיחותיים והצרכניים, תוך קביעת משטר רישוי ורגולציה 

מתאימה.להערכת החברה, אישור הצעת חוק משק הדלק בנוסחה דהיום, אם וככל שיתקבל, 

קף ההשפעה ייגזר מנוסח החוק שיאושר עשוי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה, כאשר הי

  להלן.   (ז)7.23.1  בסופו של דבר, ככל שיאושר. לפרטים נוספים ראו סעיף

, התפתחה בארץ מחאה ציבורית חברתית רחבה נגד עלויות המחיה  2011בחודשים יולי ואוגוסט 

גבוהים בפרט. בעקבות המחאה האמורה, מינה ראש הממשלה הגבוהות בכלל ומחירי הדיור ה

בנימין נתניהו ועדה לשינוי כלכלי חברתי, במטרה לבחון ולהציע פתרונות למצוקת יוקר המחיה 

הגישה ועדת טרכטנברג את  26.9.2011"). ביום ועדת טרכטנברגבמדינת ישראל (להלן: "

) 1לגבי תחנות תדלוק הנוגעות לחברה: המלצותיה לעיונה של הממשלה. להלן עיקרי ההמלצות 

ליזום הליך חקיקה שישחרר מיידית תחנות דלק פרטיות מחוזי הבלעדיות עם חברות הדלק 

) לתת עדיפות בהליכי תכנון לעצמאיים, גופים שאינם אחת מארבע חברות הדלק 2הקמעונאיות; 

תחנות  40 -עות להגדולות, ולהנחות את מנהל מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון לתכנן קרק

) לזרז יישום תקנות התקן 3תדלוק חדשות בתוך שנתיים ולשווקן לעצמאיים מיד בתום התכנון; 

תדלוק אוניברסאלי. בהקשר זה יצוין כי תקנות התדלוק האוניברסאלי פורסמו ואושרו ביום 

) להחיל פיקוח מיידי על מחירי סולר, בשער בתי הזיקוק 4להלן;  (ח)7.23.1  , ראו סעיף23.10.2011
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האנרגיה והמים ) להטיל על משרד 5להלן;  )ו8)7.23.2  ובתחנות התדלוק. לענין זה ראו סעיף

ש על מרכזי ערים למפות אזורים גיאוגרפיים בהם קיימת נוכחות של ארבע החברות הגדולות בדג

ולאור רמת התחרות לקבוע מנגנון המחייב מכירה של תחנות לחברות קטנות בעלות נתח שוק 

  קטן יותר בכדי לעודד תחרות. 

להערכת החברה התממשותן של ההמלצות לעיל, כולן או חלקן, עשוי להשפיע לרעה על החברה, 

ס באופן מפורט יותר להשפעות וככל שהמלצות אלו תתגבשנה לכדי חקיקה, ניתן יהיה להתייח

  על החברה.

, אשרה הממשלה את המלצות פרק המיסוי של הוועדה. 2011באוקטובר  30יצוין כי ביום 

והעלאת המס על  2012החל משנת  25%במסגרת זאת, אושרה העלאת מס החברות לשיעור של 

וחלט כי המשך . עוד ה2012החל משנת  25%ריבית, רווח הון ריאלי ושבח ריאלי לשיעור של 

. על השפעת השינוי 2014יישום המתווה להפחתת שיעור מס החברות יישקל מחדש עד לשנת 

  לדוחות הכספיים.  23ראה ביאור  2011בשיעורי המס על התוצאות המדווחות בשנת 

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק משק הדלק  5.3.2012ביום 

. 2012 -שינוי ייעוד לצורך הקמת תחנת דלק), התשע"ב -(הוראת שעה) (תיקון (קידום התחרות)

, 29.7.2008הצעת החוק הפרטית האמורה מציעה לשוב ולחוקק את ההוראה, אשר פקעה ביום 

רשות מכוח חוזה עם רשות מקרקעי ישראל, - בדבר זכותו של מחזיק במקרקעין כחוכר או כבר

בלי שיהיה חייב להחזיר לרשות את המקרקעין בשל כך. להקים תחנת תדלוק על מקרקעיו, מ

  להלן.  (ב)7.23.1 לפרטים נוספים ראו סעיף

פעילות החברה כפופה להוראות שונות מתחום איכות הסביבה במיוחד מניעת  -איכות סביבה 6.3

ר. מוצרי נפט מוגדרים כרעלים על פי חוק זיהום מים, אויר וקרקע, ושמירה על בטיחות הציבו

, ולפיכך הטיפול והעיסוק בהם, לרבות אחסון, הובלה ומכירה, 1993-חומרים מסוכנים, תשנ"ג

כפופים להסדרה ולפיקוח. בשנים האחרונות חלה החמרה בדרישות ובאכיפה בתחום זה, ולכך 

זוקתן. לפירוט ראה גם השפעה בעיקר על ההשקעות הדרושות לצורך הקמת תחנות תדלוק ותח

  להלן.  7.22 האמור בסעיף  

למצב הכלכלי במשק הישראלי השפעה על החברה. צמיחה כלכלית  –המצב הכלכלי בישראל 6.4

עשויה להביא, בין היתר, לגידול בביקוש למוצרי דלק ומוצרי צריכה ואילו האטה כלכלית עלולה 

לקיטון  בהתאם. כמו כן, האטה כלכלית עשויה להשפיע על עליית סיכון אשראי הלקוחות  להביא

חל גידול בביקוש הדלקים  2010וכן להשפיע באופן שלילי על שיעורי הרווחיות של החברה. בשנת 

לתחבורה וזאת בהתאם למגמת הצמיחה של המשק בשנה זו. מנגד חל קיטון בביקוש הדלקים 

ניכרה מגמת  עליה בצריכת הדלקים במגזר התעשייתי כאשר עליה זו  2011לתעשייה. בשנת 

לא חל שינוי מהותי בביקוש  2011קוזזה בחלקה  מהמעבר לשימוש בגז טבעי. כמו כן, בשנת 

  הדלקים לתחבורה.    

המצב הביטחוני והמדיני העולמי בכלל, ובישראל בפרט, משפיעים על המצב  -מצב בטחוני מדיני 6.5

מחירי הנפט העולמיים, ומכאן שיש להם השפעה גם על פעילות החברה. למצב הכלכלי ועל 

הביטחוני השפעה גם על התיירות הפנים ארצית ופגיעה בה עלולה להביא לירידה בצריכת דלקים 

 ע"י הציבור בישראל. 

נכון להיום מחויבת החברה על פי צו להחזיק במלאי חירום כאשר ככלל,  העלויות הכרוכות 

המלאי, מכוסות על ידי המדינה. הגדלת כמויות מלאי החירום הקבועות בצו האמור בהחזקת 
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עשוי מצד אחד להיטיב עם החברה בתחום אחסון וניפוק דלקים, ומצד שני להרע עימה היות 

קיבלה  2009והיא תחויב בהחזקת מלאי גדול יותר, מהלך הכרוך בעלויות נוספות. בחודש ינואר 

ה תוגדל הכמות המאוחסנת של מלאי החרום באמצעות חברות ממשלת ישראל החלטה לפי

הדלק, כאשר כל ההוצאות הכרוכות באחסון המלאי והוצאות המימון ישופו מן המדינה. סך כל 

מיליון דולר  63-הסתכמה בכ 31.12.2011ידי החברה עד ליום -עלות מלאי כאמור, שנרכש על

מצב הביטחוני כדוגמת גיוס צי מיכליות הכביש כמו כן, ייתכן שיוטלו צווים בעת הרעה בארה"ב. 

  של החברה וכן שימוש במתקני החברה בעת חירום. 

המחיר שמשלמת החברה עבור מוצרי  – שינויים במחירי הדלקים והנפט בעולם ובישראל 6.6

הדלקים שהיא רוכשת נגזר ממחיר מוצרי הדלק השונים בשוק החופשי באזור הים התיכון 

בשווקים הבינלאומיים, ולפיכך היא חשופה לשינויי מחירים בשווקים וממחירי הנפט הגולמי 

אלה. יצוין בנוסף, כי התנודתיות במחירי הדלקים משפיעה באופן ישיר על גובה האשראי הניתן 

ללקוחות. לתנודתיות במחירי הדלקים יש גם השפעה ישירה על הרווחיות ממימוש המלאי 

ירים נוצר לחברה רווח ממימוש מלאי זה וכן גידול התפעולי של החברה. בעתות של עליות מח

עלו  2010עקיף במרווחי השיווק, ובעתות של ירידות במחירים נוצר הפסד ממימוש מלאי. בשנת 

גרמה  2010. עליית מחירי הדלקים בשנת 2009לעומת מחירם בשנת  20% -מחירי הדלקים בכ

עלו מחירי  2011. בשנת 2009ת לגידול באשראי הלקוחות ביחס ליתרות הלקוחות בסוף שנ

גרמה  2011. עליית מחירי הדלקים בשנת 2010לעומת מחירם בשנת  45% - הדלקים ביותר מ

.  כמו כן, עלייה במחירי הנפט 2010לגידול באשראי הלקוחות ביחס ליתרות הלקוחות בסוף שנת 

בביקושים ידי החברה ועלולה לפגוע - הגולמי גורמת לעלייה במחיר הדלקים הנמכרים על

ידי השווקים -למוצרים אלו ולירידה ברווחי החברה. מחיר הנפט הגולמי מוכתב על

ידי החברה. בין הגורמים - הבינלאומיים, ומשפיע על מחיר מוצרי הדלקים הנמכרים על

המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן למנות: שינויים במצב הכלכלי העולמי והמקומי; רמת 

ל ומחוצה לה; המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט הביקוש למוצרי דלק בישרא

בפרט (ארה"ב, המזרח התיכון, מדינות ברית המועצות לשעבר, מערב אפריקה ודרום אמריקה); 

יציבות המשטרים במדינות המפיקות נפט; רמת ההפקה של נפט גולמי ושל תזקיקי נפט בעולם; 

קווי האספקה; וגורמים מקומיים לרבות תנאי השוק פיתוח ושיווק תחליפי דלקים; הפרעות ב

   ותנאי מזג האויר.

לחברה הלוואות צמודות מדד  – שינויים במדד המחירים לצרכן, בשערי מטבע ובשערי הריבית  6.7

אשר בחלקן הינן בריבית משתנה. כתוצאה מכך  -בשקלים, צמודות למט"ח, והלוואות שקליות 

לצרכן, לשינויים בשערי החליפין של המטבעות למול היא חשופה לשינויים במדד המחירים 

השקל (בעיקר דולר ארה"ב), לשינויים בריבית הבנקאית ולשינויים בריביות אג"ח ממשלתיות. 

כמו כן, קיימת חשיפה לשער החליפין של דולר ארה"ב מול השקל הנובעת מאשראי ספקים 

החשיפה לשינויים בשער החליפין לרכישת דלקים הניתן צמוד לדולר ארה"ב. על מנת לגדר את 

) על שער החליפין של הדולר. בנוסף, לשינויים Forwardשל הדולר רוכשת החברה חוזי אקדמה (

בשער החליפין של הדולר מול השקל השפעה על שווי חלק מהמלאים של החברה. החברה נוקטת 

לוואות דולריות מדיניות של הגנה כלכלית של מלאי זה ע"י מימון המלאי האמור באמצעות ה

ובכך היא מקטינה את החשיפה המטבעית על המלאי. החברה מנהלת מעקב אחר ההתפתחויות 

בנוסף,  בשוק ההון ובהתאם להן מחליטה כיצד לטפל בחשיפה המטבעית באמצעות הגנות.
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החברה רוכשת מעת לעת חוזי אקדמה על מדד המחירים לצרכן וזאת על מנת לצמצם את 

 ל מדד המחירים לצרכן.החשיפה לשינויים ש

מרכיב הבלו בחלק ממחירי מוצרי הנפט הינו משמעותי מאוד. הבלו מוטל על חברות הדלק  - בלו 6.8

ימים (למעט בלו בגין גפ"מ, המשולם לבז"ן עם  10ישירות בעת ניפוק הדלק באשראי של 

התשלום עבור הגפ"מ), וזאת בעוד מספר ימי האשראי הניתנים על ידי החברה למרבית 

וחותיה גבוה משמעותית מכך, במיוחד בתחום הסולר. לפרטים נוספים ולעניין השפעת לק

  להלן.  (ד)7.23.1  שינויים במרכיב הבלו ראו גם סעיף

"מרווח השיווק" הינו הפער בין מחירי המכירה של החברה ללקוחותיה,  – מרכיב מרווח השיווק 6.9

 95הסכום המצטבר של מחיר הדלק בשער בז"ן ותוספת הבלו. מרכיב המרווח המרבי בבנזין  לבין

אוקטן הינו סכום קבוע (בשל קיומו של פיקוח ממשלתי), שאינו מושפע מתנודתיות במחירי 

הדלקים לפי שער בז"ן (בין שמפוקח ובין שלא מפוקח), ומשינויים בערכי הבלו ובתעריפי 

נסיבות בהן מחירי הדלקים בשוק העולמי והמס החל עליהם עולים, נוצר התשתית. נציין, כי ב

מצב שאין בו פיצוי מובנה על סיכוני האשראי בעתות של גידול אשראי הלקוחות. בהקשר זה 

, החל מינהל הדלק לקיים בדיקה מול חברות הדלק בנוגע לניתוח 2008יצויין כי  החל משנת 

העביר מינהל הדלק לחברות הדלק  15.2.2011עדכונו. ביום  מרווח השיווק ובכלל זה שינוי שיטת

") לניתוח מרווח השיווק. דוח גולדברג (שהתבסס על נתוני דו"ח גולדברגדו"ח מטעמו (להלן: "

שהגישו חברות הדלק) מפרט, בין היתר, את המתודולוגיה של המודל החלופי ואת  2007שנת 

בהקצאת כל אחת מהעלויות הרלוונטיות  ההנחות הרבות והשונות שהנחו את כותבי הדוח

) ושלגביהן 1אוקטן 96אוקטן נטול עופרת ובנזין  95למרווח השיווק של המגזר המפוקח (בנזין 

בוצעה הקצאה (הוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שנכללו בעלות המכר, 

החישוב המוצע של התשואה  שאינן רכישת תזקיקים או מלאי). כמו כן, מפרט הדוח את אופן

ועל ההנחות  CAPM להון על נכסי המגזר המפוקח ומציע כי שיעור התשואה להון יבוסס על מודל

פי צו -המפורטות בדוח. כן מוצע שמנגנון העדכון של מרווח השיווק, אשר נכון להיום מבוסס על

השינוי בערך  הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות התדלוק) על

השקלי של מרווח השיווק האירופי, יתבסס על מדד המחירים לצרכן בניכוי מקדם התייעלות 

, 2010עד לשנת  2002משנת  42% -פי הדוח, מרווח השיווק התעדכן בשיעור מצטבר של כ-(על

במצטבר). לדעת החברה, עדכון  16.5%-בעוד שמדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו רק בכ

שיווק על בסיס מדד המחירים לצרכן בניכוי מקדם התייעלות אינו מייצג נאותה את מרווח ה

השינויים במרכיבי התשומות המשמשות חלק נכבד מהוצאות ההפעלה והשיווק הנלקחות 

חתמו שרי משרד האוצר ומשרד האנרגיה והמים על צו  30.3.2011בחישוב מרווח השיווק. ביום 

 2011- ם מירביים בתחנות תדלוק) (הוראת השעה) התשע"אמחירי מצרכים ושירותים (מחירי

, עד ליום 1.4.2011העוסק בהקפאת עדכון מרווח השיווק, אשר היה צפוי להתבצע ביום 

. בהקשר זה יצוין, כי החברה, ביחד עם חברות דלק אחרות, הודיעו למינהל הדלק כי 30.9.2011

וזאת על מנת לאפשר  1.4.2011ועד ליום הן אינן מתנגדות להשעיית העדכון במרווח השיווק שנ

למינהל הדלק לסיים את עבודתו בקשר למרווח השיווק, תוך ציון כי אין בהשעיה זו למנוע עדכון 

מצטבר בעתיד בהתאם להתפתחויות ולשינויים בקשר עם סל הוצאות השיווק. על סמך ניסיון 

דומה, לאחר תקופה של מספר העבר בכל המקרים בהם מרווח השיווק עודכן כלפי מעלה בסכום 

                                                           
 .ידי החברה-נכון למועד הדוח, דלק זה אינו משווק על   1
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ידי החברה ללקוחותיה, והתייקרות -חודשים חלה שחיקה במרווח, וזאת לאור הנחות שניתנו על

תשומות הפעלת מתחמי התדלוק (בעיקר ייקור עלויות השכירות) באופן בו לבסוף השפעת 

החברה התקבלה במשרדי  1.8.2011העדכון האמור על רווחי החברה הייתה לא מהותית. ביום 

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

ידי מנהל מינהל הדלק במשרד האנרגיה והמים. בהתאם לטיוטת הדוח - ") שנשלח עלהשימוע

בשירות  95לשימוע המליץ מנהל הדלק, בין היתר, להקטין את מרווח השיווק לבנזין אוקטן 

אגורות (כולל מע"מ). יצוין כי טיוטת  15 - ות (כולל מע"מ) ובשירות מלא בכאגור 22 - עצמי בכ

הדוח לשימוע התייחסה להמלצות בנושאים נוספים כגון: הכרה בתוספת עלויות שונות ביחס 

למחיר שער בז"ן, שינוי שיטת עדכון מרווח השיווק, שינוי שיטת עדכון מרכיב עלות התדלוק 

צעה למנגנון פיקוח עתידי בהתבסס על דיווחים מחברות הדלק, המלא, שינוי שער החליפין וה

להגבלת הפרשי המחירים בין צרכנים בעלי רכבים פרטיים לבין ציי הרכב. מבדיקות ונתונים 

הקיימים בידי החברה ושנמסרו למינהל הדלק לצורך בחינת מרווח השיווק, לדעת החברה לא 

 1.8.2011נוסף, ראו דוח מיידי של החברה מיום היה כל מקום להפחתה במרווח השיווק. לפירוט 

 15), אשר המידע המופיע בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה. ביום 2011-01-227490(מס' אסמכתא 

הגישה החברה את התייחסותה לטיוטת הדוח השימוע ובמסגרתה טענה, בין  2011באוגוסט 

ר ובכלל זה, לא ניתן לחברה פרק היתר, כי "הליך השימוע" שהתקיים בעניין שבנדון, אינו סבי

זמן סביר להגיב לטיוטת דוח השימוע, כי המלצת טיוטת דוח השימוע בקשר עם הפחתת מרווח 

השיווק, כמפורט לעיל סומנה ונקבעה מראש וכי מדובר בשימוע למראית עין, כי טיוטת דוח 

וכן הוצאות השימוע חסרה הנמקות נדרשות, כי טיוטת דוח השימוע כוללת טעויות חישוב 

מהותיות של החברה שלא נלקחו בחישוב בטיוטת דוח השימוע. כמו כן, התייחסה החברה 

להמלצות נוספות המופיעות בטיוטת דוח השימוע ובכללן עדכון מרווח השיווק, שינוי קביעת 

מחיר מירבי עתידי ועוד. עוד טענה החברה בהתייחסותה לטיוטת דוח השימוע, כי החלטה בקשר 

ת מרווח השיווק כמפורט לעיל, ככל שתתקבל, הינה בלתי סבירה בעליל ולפיכך הינה עם הפחת

חסרת סמכות ובלתי חוקית. זאת מאחר, שיישום דווקני של המלצות טיוטת דוח השימוע בדבר 

נערך  17.8.2011הפחתת מרווח השיווק ישפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה. ביום 

, בו האנרגיה והמיםהמחירים המורכבת מנציגי משרד האוצר ומשרד לחברה שימוע בפני ועדת 

פרסם משרד האנרגיה והמים צו  31.8.2011הציגה את עמדתה ביחס לטיוטת הדוח לשימוע. ביום 

 2011 –פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), התשע"א 

") לפיו, בין היתר, החל מיום 2011צו הפיקוח (להלן: " בחתימת שר האנרגיה והמים ושר האוצר

לאלף ליטר ₪  589אוקטן בשירות עצמי יעמוד על סך של  95סל הוצאות בגין בנזין  1.9.2011

לאלף ליטר. ₪  173לאלף ליטר) והתוספת בעד שרות מלא תעמוד על סך של ₪  579.08(ובאילת 

יים ביחס לאופן עדכון רכיב סל ההוצאות והתוספת , בין היתר, שינו2011בנוסף, כולל צו הפיקוח 

להלן. באותו יום כאמור עתרה החברה לבית  ב7.23.2  בעד שרות מלא. ראה בעניין זה גם סעיף

 2011המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בעתירה למתן צו על תנאי ולמתן צו ביניים כנגד צו הפיקוח 

(מס'  1.9.2011"). לפירוט נוסף, ראו דוח מיידי של החברה מיום העתירה(להלן בס"ק זה: "

), אשר המידע המופיע בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה. ביום 2011-01-261930אסמכתא 

נערך דיון בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ בנושא העתירה של החברה וחברות דלק  19.9.2011

חלט להחזיר את נושא מרווח השיווק לשימוע מחודש על בסיס מסד נתונים עדכני נוספות, בו  הו

. נכון למועד הדוח החברה נמצאת בתהליך השימוע 2010ושנת  2009שאליו התווספו נתוני שנת 
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הנוסף שנערך לחברות הדלק בעקבות הדיון בבג"ץ כאמור, וממתינה לקבל מוועדת המחירים את 

החברה הביעה עמדתה במעמד השימוע וטענה כי אין כל הצדקה  תוצאות השימוע. יצוין כי

(מס' אסמכתא  21.9.2011להפחתה שנעשתה. לפירוט נוסף, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

), אשר המידע המופיע בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר הפיקוח 2011-01-280485

  להלן. )ו8)7.23.2  על מרווח השיווק בסולר לתחבורה ראה

משק הדלק מאופיין בתחרות חריפה המתבטאת לעיתים בשחיקת מרווחים והגדלה של  – תחרות 6.10

אשראי הלקוחות. בנוסף, התחרות מתבטאת בתחרות על חידוש התקשרות עם תחנות קיימות 

במחירי מוצרי הדלקים, וברמת השירות ועל הקמת תחנות תדלוק חדשות ומיקומן, בהנחות 

הניתנת לצרכנים. גם בתחום אחסון וניפוק דלקים קיימת לחברה תחרות בשניים מתוך שלושת 

"). לעניין התחרות בתחום מתחמי התדלוק והמסחר פי גלילותמסופי דלק פי גלילות (להלן: "

להלן.  8.7 להלן. לעניין התחרות בתחום ה"שיווק הישיר" ראה האמור בסעיף  7.11 ראה גם סעיף 

  להלן. 9.14 לעניין התחרות בתחום אחסון וניפוק דלקים ראה האמור בסעיף 

הטבעי תופס בישראל מקום הולך וגדל כמקור אנרגיה לתעשייה, הגז  – מקורות אנרגיה חלופיים 6.11

ועתיד להפוך, להערכת החברה, למקור אנרגיה משמעותי יותר הצפוי במהלך השנים הבאות 

להחליף את מרבית השימוש במזוט ובסולר לתעשייה. הגידול בצריכת הגז הטבעי נובע משתי 

חשמל ומחירי הגז הטבעי הזולים ביחס סיבות עיקריות: הפחתת מזהמים רעילים בעת ייצור 

 לאלטרנטיבות (פחם, מזוט וסולר). 

כמו כן, על פי החלטת ממשלת ישראל ניתן להסב מנועי כלי רכב המונעים באמצעות בנזין 

גפ"מ אוטומטיבי. הסבת הרכב כאמור נעשית ע"י התקנת רכיב נוסף  למנועים הפועלים על בסיס 

ון נוסף לרכב. היתרון במעבר רכבים לשימוש בגפ"מ נובע במנוע הרכב וכן התקנת מיכל אחס

מעלויות גז נמוכות (העלות הנמוכה נובעת בעיקר מאי הטלת בלו בסכומים גבוהים כפי שקיים 

כיום בבנזין) וכן בשל צריכת גז חסכונית יותר. כמו כן, השימוש בגז ידידותי יותר לסביבה. עם 

ונת הממשלה בעתיד ביחס לשיעור הבלו על הגז. נכון זאת יצוין שקיימת אי בהירות בנוגע לכו

תחנות תדלוק שבהן פועלות נקודות לתדלוק בגז אוטומטיבי.  4למועד הדוח ברשות החברה 

בימים אלה פועלת החברה לקידום הקמת נקודות מילוי גפ"מ נוספות. בנוסף, בשנים האחרונות 

חשמלי, וכתוצאה מכך צורכים פחות  הושקו כלי רכב היברידים המשלבים מנוע בנזין עם מנוע

בנזין. לאחרונה עוסקים גורמים בשוק כלי הרכב וכן גורמים אחרים בפיתוח מכוניות שיונעו אך 

הושק מרכז מבקרים שהוקם באזור צומת גלילות שבמרכז  2010ורק בחשמל. בחודש פברואר 

-נית חשמלית שפותחה על") בו מוצגת מכופלייס-בטר(להלן: "  Better Placeידי חברת- הארץ על

פלייס בארץ הינה הקמת -ידה בשיתוף פעולה עם חברת "רנו" הצרפתית. עיקר פעילותה של בטר

תשתית לטעינת כלי הרכב החשמליים. נכון למועד הדוח הקימה בטר פלייס עשרות עמדות טעינה 

  40- כ לכלי רכב חשמליים בחניונים ברחבי הארץ ולמיטב ידיעת החברה, עתידה להקים עוד

  . 2012תחנות להחלפת סוללות במהלך שנת 

פלייס נועד ביסודו לבטל את התלות והשימוש באנרגיה - מיזם המכוניות החשמליות של בטר

  שאינה ירוקה ולהקטין את הפגיעה בסביבה. 

פלייס תלויה בנכונות של יצרני רכב לייצר כלי רכב חשמליים, ולתמוך -מידת ההצלחה של בטר

בדומה לכלי רכב המונעים בדלק. בנוסף, תלויה הצלחתה של בטר פלייס בנכונות בכלי רכב אלו 
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ציבור הנהגים לרכוש כלי רכב חשמליים, המושפעת מהכדאיות הכלכלית לרכישת כלי רכב 

  כאמור. 

ככל שהשימוש בכלי רכב היברידים וכלי רכב חשמליים יגדל, כן תקטן צריכת הדלקים במשק, 

  ת הדלקים של החברה ואף לפגוע ברווחיות החברה ועסקי החברה. דבר העלול לפגוע במכירו

מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופיים כאמור לעיל עשוי להשפיע לרעה על כמויות הדלקים 

ידי החברה, או לחלופין, לחייב אותה בהתאמת תחנות התדלוק לדרישות חדשות -הנמכרות על

החברה רכשה את הפעילות לאחר מועד הדוח,  .של לקוחות, אשר תחייב ביצוע השקעות ניכרות

 של דלק גז והיא נמצאת בשלבים ראשונים של כניסה לתחום שיווק גז טבעי בישראל.

החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום  – ")בז"ןפיצול והפרטה של בתי זיקוק לנפט בע"מ (" 6.12

היו בית זיקוק בחיפה  ") קבעה כי בז"ן, שבבעלותההחלטת ועדת השרים(להלן: " 26.12.2004

ובית זיקוק באשדוד, תופרט בדרך של פיצול לשתי חברות (שכל אחת מהן תחזיק בבית זיקוק 

אשדוד בע"מ" (להלן:  -אחד) כך שתוקם לבז"ן חברת בת שתיקרא "חברת בית הזיקוק לנפט 

ה ") אשר אליה תועבר כל פעילות בית הזיקוק באשדוד ומיד לאחר מכן ימכרו מניותיבז"א"

במכירה פרטית כמקשה אחת, בעוד בז"ן תמשיך להיות הבעלים של בית הזיקוק בחיפה. בעקבות 

על ידי רשות החברות הממשלתיות למכירת בז"א, רכשה פז חברת  2006מכרז שנערך בחודש יולי 

  . 2006") בחודש ספטמבר בז"א") את פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן:"פזנפט בע"מ (להלן: "

חלטת ועדת השרים, לאחר מכירת בז"א, הפריטה המדינה גם את בית הזיקוק בהתאם לה

פדרמן את גרעין השליטה בבית הזיקוק - רכשה קבוצת עופר 2007בפברואר  19בחיפה. ביום 

מבית הזיקוק. הנפקת בז"ן  46%בחיפה, וזאת לאחר שרכשה במסגרת ההנפקה הציבורית 

  מיליארד דולר.  1.57התבצעה לפי שווי של 

נכון למועד הדוח השינוי המהותי שארע לאחר הפרטת בז"ן הוא כי כיום לחברה שני ספקים 

מקומיים פוטנציאליים של מוצרי דלקים במקום ספק אחד. יחד עם זאת, נכון למועד הדוח בז"א 

מוכרת את מרבית תוצרתה לפז (חברת האם שלה), ומרביתן המוחלטת של רכישות החברה 

כיום מבז"ן. כמו כן, הוסר הפיקוח על מחירי כל המוצרים הנמכרים בתחום הדלקים מתבצעת 

ובלתי  PG-68בשער בז"ן, למעט גפ"מ (אשר החברה איננה רוכשת מבז"ן) וכן שני סוגי ביטומן (

   . 95מנושף), כאשר הפיקוח על המחיר לצרכן נותר אך ורק לגבי בנזין 

נחתם הסכם בין ממשלת ישראל,  2005ני בחודש יו -  מכרז פי גלילות (פעילות אחסון והניפוק) 6.13

- ") ו"פיחברות הדלק הגדולותחברות הדלק פז, סונול והחברה (שלושתן ייקראו להלן ביחד: "

גלילות. בהתאם להסכם האמור ולאחר תהליך של -גלילות" בדבר פירוק השותפות בחברת פי

 806 -בע) בתמורה לכמכרז רכשה החברה את שלושת מסופי פי גלילות (אשדוד, ירושלים ובאר ש

מליון ש"ח, וזאת לאחר שהתקיימו הוראות נוהל המכירה והתקבל אישור הממונה על ההגבלים 

ידי החברה, הגדילה את קיבולת האחסון הקיימת של -העסקיים. רכישת מסופי פי גלילות על

החברה דבר המאפשר לחברה לייבא דלקים בכמות גדולה יותר לשם אחסונם ושיווקם. כאמור 

להלן, אחד מיעדי החברה הינו פיתוח מערך יבוא מוצרי דלקים בשיתוף פעולה עם  21.14 בסעיף 

גוף בינלאומי המתמחה במסחר במוצרי נפט תוך שימוש במתקני האחסון והניפוק של פי גלילות. 

 להלן.  (א)7.2.2  לפרטים נוספים ראה בסעיף
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  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  -חלק שלישי 

  

  להלן יובא תיאור עסקי החברה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד:

  תחום פעילות מתחמי התדלוק והמסחר .7

  כללי  7.1

דלק להלן: "החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות התאגידים דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ (

"), דלק שינוע בע"מ (דלק שמנים ודלק דלק שמניםדלקול בע"מ (להלן: " – "), דלק שמניםמנטה

שינוע פועלות גם בתחום השיווק הישיר) וענבל תדלוק ונכסים בע"מ במכירת דלקים, לרבות 

"), המיועד בעיקר דלקןשירות תדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרוני "דלקן דלק" (להלן: "

ציי רכב, שמנים ומוצרים אחרים בתחנות התדלוק הציבוריות, קרי תחנות הפתוחות לקהל ל

הרחב, והפעלת חנויות נוחות במרבית מתחמי התחנות האמורות, וכן, בעצמה ובאמצעות דלק 

  מתחמים קמעונאיים, בייזום, הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות.

מהון המניות המונפק של רשת ג'ו. לפרטים  51% -החברה כרכשה  2011בסוף חודש דצמבר 

  להלן.  7.14 וסעיף  7.12.2 נוספים ראו סעיף 

וזאת בדרך נכון למועד הדוח בכוונת החברה להרחיב את הפעילות הקמעונאית בתחנות התדלוק, 

של הגדלת מספר חנויות הנוחות בתחנות התדלוק הקיימות והחדשות והגדלת מגוון המוצרים 

הנמכרים בחנויות הנוחות תחת המותג "מנטה". החברה פועלת להרחבת המודעות בקרב 

לקוחות החברה לכך, שמתחמי המסחר משלימים את תחנות התדלוק ומאפשרים לנהג חווית 

נות התדלוק ומתחמי המסחר פתוחים שבעה ימים בשבוע, עשרים וארבע קניה שלמה. מרבית תח

שעות ביממה. בנוסף, בחלק ממתחמי המסחר של החברה משכירה החברה שטחים מסחריים 

  לצדדים שלישיים, לשירותי רחיצת מכוניות ועסקים נוספים. 

רא תחנת תדלוק הכוללת מתחם מסחרי בו משכירה החברה שטחים לצדדים שלישיים תיק

  ". מתחם קמעונאילהלן: "

, תחת 1תחנות תדלוק ציבוריות 247- נכון למועד פרסום הדוח, החברה משווקת מוצרי דלקים ל

תחנות פועלות  178-המותגים "דלק" ו"גל", הפרוסות בפריסה ארצית ברחבי ישראל. מתוכן, ב

נויות נוחות ח 10תחנות פועלים מתחמים קמעונאיים. כמו כן, לחברה  31- חנויות נוחות וב

הפועלות מחוץ למתחמי התדלוק. במועד הדוח, החברה הינה חברת הדלק השנייה בגודלה 

  בישראל מבחינת מספר תחנות התדלוק. 

 176-תחנות תדלוק ציבוריות, מתוכן ב 246-, החברה שיווקה מוצרי דלקים ל2011בסוף שנת 

  עונאיים.תחנות פועלים מתחמים קמ 31 -תחנות פועלות חנויות נוחות וב

 160-תחנות תדלוק ציבוריות, מתוכן ב 246-, החברה שיווקה מוצרי דלקים ל2010בסוף שנת 

  תחנות פועלים מתחמים קמעונאיים.  31 -תחנות פועלות חנויות נוחות וב

תחנות הנן  55, מתוך סך תחנות התדלוק להן משווקת החברה את מוצריה  31.12.2011נכון ליום 

),  31.12.2010תחנות ביום  52כירה ראשית ממנהל מקרקעי ישראל (לעומת בבעלות החברה או בח

), 31.12.2010תחנות חכורות בחכירת משנה או שכורות על ידה (בדומה למספר התחנות ביום  171

תחנות הינן תחנות שאינן בבעלות ו/או בחכירת החברה והן מופעלות על ידי צדדים  20-ו

תחנות ביום  23לאספקת מוצרי דלק ושמנים (לעומת שלישיים ולחברה יש עימם חוזים 

                                                           
  הדוח, המהוות חלק מתחום השיווק הישיר. תחנות פנימיות, נכון למועד 170 -לא כולל כ   1
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). לעניין זה יצויין כי בשנים האחרונות, האסטרטגיה של החברה הייתה להעביר ככל 31.12.2010

 להלן). אולם, 21.1 ידה (ראה גם סעיף -הניתן תחנות לבעלותה ולהפעלה עצמית של תחנות על

החברה ממשיכה לבחון, מעת לעת, מודלים נוספים להפעלת תחנות התדלוק שלה. לתיאור 

  להלן.  7.16.2 הזכויות הקנייניות של החברה בתחנות התדלוק ראה סעיף 

), 31.12.2010יום תחנות ב 195תחנות תדלוק (לעומת  202, מפעילה החברה  31.12.2011נכון ליום 

תחנות ביום  20תחנות תדלוק מופעלות על ידי אחרים מטעם ובעבור החברה (לעומת  17

תחנות  31תחנות תדלוק מופעלות על ידי אחרים שלא מטעם החברה (לעומת   27 -), ו31.12.2010

  להלן. 7.16.3 ). לתיאור צורות ההפעלה של תחנות התדלוק ראה בסעיף 31.12.2010ביום 

התקשרויות לייזום, תכנון ולהקמת תחנות תדלוק. מתוך  21 - בנוסף, נכון למועד הדוח, לחברה כ

מיזמים נמצאים בשלבים מתקדמים לקבלת היתר בניה ולהערכת החברה  9-התקשרויות אלה כ

ת החברה בנוגע למועד תחילת . הערכ2012מהם צפויה להתחיל במהלך שנת  3-בנייתם של כ

(להלן:  1968-התשכ"חבניית התחנות הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

") המבוסס על הערכות בקשר עם קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים חוק ניירות ערך"

רים להקמת התחנות. מידע זה עלול שלא להתממש, בין היתר, לאור אי קבלת אישורים והית

במועדים המצופים מסיבות שאינן תלויות בחברה. לעניין זה יצוין כי משך הזמן הממוצע להקמת 

מתחם תדלוק הינו בין שלוש לחמש שנים. עיקר משך הזמן הינו בגין השגת אישורים והיתרים 

להקמת המתחם. בחמש שנים שקדמו למועד  הדוח התקופתי, משך זמן עבודות הבינוי הממוצע 

ברה להקמת מתחם תדלוק סטנדרטי הינו כחצי שנה ממועד קבלת האישורים שנדרש לח

וההיתרים, אם החברה לא נתקלת בבעיות חריגות. העלות הממוצעת להקמת מתחם תדלוק (כפי 

 ₪. מיליון  5-לכ 4-) הינה בין כ2012שנלקחה בחשבון בתקציב החברה לשנת 

  

  : 2010-2011ק בשנים להלן פרטים אודות מכירות מוצרי נפט בתחנות התדלו

סה"כ מכירות מוצרי נפט בכל  
תחנות התדלוק להן מספקת 

החברה מוצרי נפט 
 )(בקילוליטרים

ממוצע שנתי של מכירות מוצרי נפט 
לתחנה בתחנות הדלק להן מספקת 
 החברה מוצרי נפט (בקילוליטרים)

 3,893  957,742  2011שנת 

  4,090  1,002,058  2010שנת 

  

, מספר התחנות אשר היו מעל לממוצע השנתי של מכירות מוצרי נפט 31.12.2011נכון ליום 

תחנות,  62 -לתחנה בתחנות הדלק להן מספקת החברה מוצרי נפט (בקילוליטרים) עמד על כ

ומספר התחנות אשר היו מתחת לממוצע השנתי של מכירות מוצרי נפט לתחנה בתחנות הדלק 

תחנות. בנוסף יצוין, כי נכון ליום  184 -ליטרים) עמד על כלהן מספקת החברה מוצרי נפט (בקילו

מסך מכירות  42% -מתחנות התדלוק מהוות כ 25% -, מכירות מוצרי הדלקים בכ31.12.2011

 מוצרי הדלקים של החברה במתחמי התדלוק. 

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.2

מובהק בו פעלו מספר מועט של  משק הדלק בישראל התנהל מאז קום המדינה כמבנה ריכוזי 7.2.1

גורמים שפעילותם נשלטה באופן מלא בידי המדינה. הפעילות במשק הדלק בישראל נעשתה תחת 

פיקוח ממשלתי מלא, כאשר מכסות היבוא, השיווק והמחירים של שלוש חברות הדלק הגדולות 

כספקיות הדלק  ידי צו ממשלתי. חברות הדלק הנ"ל שימשו- פז, החברה וסונול, נקבעו על –דאז 
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ידי כיסוי - היחידות בשיווק סיטונאי וקמעונאי לציבור ופעילותן הכלכלית התאפשרה על

עלויותיהן בתוספת רווח מוגדר מראש. הממשלה, באמצעות מינהל הדלק, השתלבה בניהול משק 

  הדלק על כל מקטעיו למן רכישת חומרי הגלם ואחזקת מלאים ועד פיקוח על מחירים לצרכן.

הונהגה רפורמה במשק הדלק שתכליתה היתה לפתוח את השוק  1988ודש אוגוסט החל מח

ידי הקטנה משמעותית של מעורבות הממשלה בענף הדלק - לתחרות בכל מקטעיו, וזאת על

פי תמחור בינלאומי באזור הים התיכון. במסגרת הרפורמה, בין -וקביעת מחירים בשער בז"ן על

דשות נוסף על שלוש חברות הדלק שפעלו באותה עת (דלק, היתר, ניתנו רשיונות לחברות דלק ח

פז וסונול), שונו ההסדרים בקשר עם יבוא נפט גולמי ומוצרי דלק ובוטל בהדרגה הפיקוח על חלק 

אוקטן. כמו כן הוטלו, במסגרת תכנית מתאר ארצית  95ממחירי מוצרי הדלק לצרכן למעט בנזין 

  להלן).  (א)7.23.4  ת תדלוק חדשות (ראה סעיףהגבלות על הקמת תחנו 18") תמ"א(להלן: "

באשר לפיקוח על מחירי הרכישה של מוצרי דלקים מבתי הזיקוק בחיפה יצויין כי במסגרת 

החלטת ועדת השרים, נקבע כי לאחר פיצול בז"ן והפרטת בז"א, יוסר הפיקוח על מחירי 

בתי הזיקוק, קרי מחיר מוצרי הנפט הנמכרים לחברות הדלק, פרט לפיקוח על התזקיקים בשער 

מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי אחד  50%- מחיריהם של התזקיקים שלמעלה מ

מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי בית  15% - מבתי הזיקוק ובמקביל פחות מ

  . 1הזיקוק השני

נטול עופרת. בנוסף,  95קיים פיקוח על המחיר לצרכן של מחירי בנזין נכון למועד פרסום הדוח, 

וביטומן בלתי מנושף)  PG-68קיים פיקוח על מחירי שער בתי הזיקוק לזפת (ביטומן מסוג 

 ולגפ"מ. 

, חלו שינויים בהתקשרויות שבין החברה ובין תחנות התדלוק, שנבעו 90-כמו כן, במהלך שנות ה

  להלן.  7.23.8 לים עסקיים ומהליכים מולה. ראה בעניין זה גם סעיף מקביעות של הרשות להגב

אלון, -חברות דלק עיקריות: פז, החברה, סונול, ודור 4במשק הדלק בישראל פעילות כיום  7.2.2

לק נוספות תחנות תדלוק ציבוריות בישראל. בנוסף, ישנן חברות ד 918 -המחזיקות יחד בכ

  2תחנות דלק ציבוריות. 162-המחזיקות יחד בסך הכל בכ

יובא תיאור מבנה תחום מתחמי התדלוק והמסחר, הכולל התייחסות לייבוא של מוצרי  להלן

  דלקים, הולכתם, אחסונם, ניפוקם והובלתם לתחנות התדלוק: 

  יבוא, רכישה, הולכה ואחסון של מוצרי דלקים )א(

פט גולמי ומוצרי נפט לישראל. בפועל, נכון למועד הדוח הנפט חברות דלק רשאיות לייבא נ

ידם למוצרים. עד להפרטת בז"ן מחירי -ידי בתי הזיקוק ומזוקק על- הגולמי מיובא לישראל על

מכירת התזקיקים (מוצרי הנפט) ע"י בתי הזיקוק לחברות הדלק היו מפוקחים. לאחר השלמת 

ח על מחירי המכירה בשער בז"ן למעט פיקוח על הפרטת בז"ן ופיצול בתי הזיקוק הוסר הפיקו

וביטומן בלתי מנושף) וגפ"מ. החברה  PG-68מחירי המכירה של שני סוגי ביטומן (ביטומן מסוג 

                                                           
המליץ הממונה להסיר את  8.7.04הזיקוק לאחר הפיצול מיום  בהודעת הממונה על ההגבלים העסקיים בענין כללים שיחולו על בתי   1

בישראל. זאת, כל עוד בז"ן  –מכלל המכירות ממנו  50% -הפיקוח מכל תזקיק אשר באופן עקבי אין בז"ן חיפה מספקת למעלה מ
כל תזקיק אשר בז"ן  אשדוד פועלת באופן רציף ועצמאי. כמו כן, ניתן לדעת הממונה להסיר את פיקוח המחירים מבז"ן חיפה על

 מכלל המכירות שלו בישראל. 15%אשדוד מזקקת 
 .21.12.2011פי נתוני משרד האנרגיה והמים מתאריך -על   2
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החלה החברה לייבא מוצרי נפט (בעיקר בנזין  1999, אולם החל משנת 1אינה מייבאת נפט גולמי

  לא מהותיות.  ועד היום מדובר על כמויות 2008וסולר), כאשר משנת 

קטן משמעותית (כמויות זניחות בלבד) לנוכח  2010-2011יחד עם זאת, היקף היבוא בשנים  

הסכם לרכישת מוצרי דלקים לשנים האמורות בין החברה לבין בית זיקוק חיפה לפיו נקבעו 

מחירי רכש דלקים אטרקטיביים יותר. נכון למועד הדוח, החברה  קשורה עם בז"ן בהסכם 

. בנוסף, ייתכן כי החברה תבחן ייבוא דלקים בהיקפים 2012מרבית מהדלקים לשנת   לרכישת

שונים. החלטת החברה בדבר יבוא מוצרי נפט מושפעת מהכדאיות הכלכלית של היבוא (מחיר 

היבוא למול המחיר בשער בז"ן) ועלויות התשתית הכרוכות בהובלה ימית, פריקה, אחסון 

ק.  יצוין, כי בעבר לא היה כדאי כלכלית לייבא מוצרי דלקים והזרמה מהנמלים למתקני הניפו

דרך נמל חיפה וזאת בשל דמי רציף גבוהים המחויבים בעת פריקת הדלקים בנמל חיפה. עם זאת 

על פי החלטת ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ומשרד התחבורה הופחתה אגרת הרציף 

עה על סכום קצוב במקום אחוז מערך הסחורה ליבוא ויצוא של תזקיקי נפט ודלק גולמי ונקב

המיובאת כפי שהיה מקובל עד כה. אגרת הרציף מעודכנת במנגנון של הצמדה למדד אחת לשנה 

  . אגרת הרציף חלה בכל המסופים המשמשים ליבוא דלק. 2.5%עם מקדם התייעלות של 

  להלן.  12.3.2 לפרטים בדבר רכישת מוצרי הדלק המיובאים כאמור ראה סעיף 

פריקת מוצרי נפט (להבדיל מנפט גולמי) מיבוא אפשרית כיום באתרים הבאים: (א) בנמל חיפה 

; (ג) במעגן חברת החשמל באשדוד 3(ב) בנמל אשקלון באמצעות ת.ש.ן וק.צ.א.א 2באמצעות ת.ש.ן

  במידה מוגבלת.  

אמצעות מסופים של חברות תשתית ובמתקני חברות הדלק אחסון מוצרי הדלקים נעשה ב

הגדולות (פז סונול והחברה). המסופים והמתקנים מתופעלים על ידי בעלי המסופים / המתקנים. 

מתקני האחסון המרכזיים של החברה נמצאים בחיפה ובאשדוד (בבעלות). הזרמת מוצרי הנפט 

"). קמ"ד(להלן: " 4קו מוצרי דלק בע"מ למסופי האחסון והניפוק נעשית לרוב בצנרת בבעלות

הזרמת מוצרי הנפט למסוף האחסון והניפוק של החברה בחיפה, נעשית בדרך כלל בצנרת 

בבעלות בז"ן. תעריפי שירותי תשתית (פריקה, אחסון ניפוק והזרמה) של מוצרי נפט נקבעו בצו 

צו (להלן: " 1995-"והפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), תשנ

   ").הפיקוח על מחירי התשתיות

  הולכה, ניפוק והובלה  )ב(

הולכת מוצרי נפט שיוצרו בבתי הזיקוק בחיפה או באשדוד וכן הולכת מוצרי נפט מיובאים 

נעשית באמצעות צנרת תזקיקים ארצית, השייכת בעיקר לקמ"ד. מבתי הזיקוק מולכים מוצרי 

 5")פי גלילות-מתקני דלקידי החברה מפי גלילות (להלן: "-הנפט אל מתקני האחסון שנרכשו על

(הממוקמים באזור אשדוד, באר שבע וירושלים), אל מתקני החברה בחיפה בצנרת שבבעלות 

                                                           
המוחזק על ידה כמלאי חירום, וזאת בהתאם להוראות תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני תזקיקים החברה מחזיקה מלאי של    1

. 2001-) (החזקת מלאי ומלאי בטחוני של דלק), התשס"א2001ות הכלכלית לשנת הכספים חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיני
כמו כן, החברה מחזיקה כמות קטנה של נפט גולמי בהתאם לאותן תקנות. כמות זו להלן.  (א)7.23.1  פרטים נוספים ראה סעיף

בימים אלה וקת בין תש"ן למינהל הדלק שעניינה חוב כספי בין שתי האחרונות. ידי החברה בשל מחל-מוחזקת מזה מספר שנים על
הגיעה המחלוקת לסיומה באמצעות התנהלות של החברה מול תש"ן ומינהל הדלק, במסגרתה ימכר המלאי והתמורה בגינו תועבר 

 לחברה כחלקה, כאשר היתרה תועבר למדינה.
 חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל.   2
 ) וצד ג'. 50%ה בבעלות מדינת ישראל (חבר  3
 חברה בת בבעלות מלאה של תש"ן.   4
 .וחלד 6.13   לעניין הפרטת פי גלילות ראה סעיף  5
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בז"ן וחברת החשמל ואל מתקני חברות הדלק האחרות באזור חיפה וכן אל מתקני האחסון של 

יפה (כגון חברת החשמל והתעשיה תש"ן. בנוסף, ההזרמה למספר צרכנים גדולים באזור ח

  הפטרוכימית) נעשית באמצעות הצנרת שבבעלות בז"ן וחברת החשמל. 

פי גלילות -אחסון מוצרי הנפט בשלב זה נעשה בעיקר בבתי הזיקוק, במסופי תש"ן, במתקני דלק

ובמתקני חברות הדלק הגדולות. באתרי הניפוק מאוחסנים מוצרי הנפט במיכלים, ומשם הם 

למיכליות כביש. בחירת אתר האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשית מעת לעת על  מנופקים

  ידי חברות הדלק בהתאם לשיקוליהן העסקיים. 

  פי גלילות שבאשדוד.-אתרי האחסון והניפוק המרכזיים של החברה מצויים בחיפה ובמתקן דלק

ת החברה נעשה במתקן ניפוק מוצרי דלק במיכליות כביש מסוג בנזין, קרוסין וסולר ללקוחו

פי גלילות באשדוד, ואילו בירושלים ובבאר שבע מבוצע ניפוק סולר - החברה בחיפה ובמתקני דלק

וקרוסין בלבד. ניפוק מזוט ללקוחות החברה מתבצע מבז"ן חיפה וממתקן יונקס באשדוד וניפוק 

  מזוט קל מתבצע ממתקן החברה בחיפה. ניפוק ביטומן מתבצע מבז"ן חיפה. 

מוצרי נפט מאתרי הניפוק נעשית באמצעות מיכליות כביש המופרדות להובלת מוצרים  הובלת

  "לבנים" (בנזין, סולר, קרוסין), להובלת "מזוט" ולהובלת ביטומן. 

מהובלת מוצרי הנפט של החברה מבוצעת באמצעות דלק  80% - נכון למועד הדוח למעלה מ

) נעשית על ידי מובילי משנה 20%-(כ שינוע, חברה בבעלות מלאה של החברה. יתרת ההובלה

מטעם החברה, לקוחות המובילים את מוצרי הדלק באמצעות ציי מיכליות שלהם או של מי 

  .1מטעמם

מיכליות ומשאיות חלוקה, בגדלים שונים. דלק שינוע  77- בבעלות דלק שינוע צי כלי רכב המונה כ

שבע), והקצאת המיכליות -ובאר מפעילה ארבעה מוקדי שילוח ובקרה (חיפה, אשדוד, ירושלים

נהגים. כל  70-למסופי הניפוק של מוצרי הדלק נקבעת על פי צרכי החברה. דלק שינוע מעסיקה כ

  הנהגים הינם בעלי ניסיון מעשי של מספר שנים ובעלי הרשאה להובלת חומרים מסוכנים. 

ות של המוצר של תזקיקים (מוצרים "לבנים") כולל בדרך כלל את כל העלוי 2מחיר המיתקן

לרבות עלות הובלת המוצר לחצרי הצרכן (ובכלל זה תחנת התדלוק). באשר לשארית המוצרים 

(המוצרים ה"שחורים") מחיר המיתקן הינו בדרך כלל מחיר בשער המסוף והלקוח משלם בנפרד 

  בגין ההובלה לחצריו תעריפים המבוססים על מחירוני הובלה של החברה. 

  שיווק מוצרי נפט )ג(

חברות דלק המורשות לרכוש  40- ידיעת החברה, רשומות  במרשמי הרשויות למעלה מ למיטב

מוצרי נפט במישרין מבתי הזיקוק. להערכת החברה, פועלים בשוק עוד גורמים נוספים (חברות, 

סוכנים, מפיצים, לקוחות סיטונאיים) אשר רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות 

   ומשווקים אותם ללקוחות.

  נויים מהותיים בתחום הפעילותשי 7.3

  הפרטת בז"ן 7.3.1

לעיל, בהתאם להחלטת ועדת השרים פוצלה בז"ן לשני בתי הזיקוק (באשדוד  6.12 כאמור בסעיף 

על ידי פז, ואילו גרעין  28.09.2006ובחיפה), אשר נמכרו על ידי המדינה. בז"א נרכשה ביום 

  לחברה בשליטת האחים עופר ומשפחת פדרמן.  19.2.2007ה בבז"ן נמכר ביום השליט

                                                           
 חלק מההסכמים עם צדדים שלישיים מקנים להם את הזכות להוביל את מוצרי הדלק הנרכשים על ידם.   1
 מחיר המחירון אותו קובעת החברה למכירה לתחנות תדלוק וללקוחות השיווק הישיר.  -המיתקן" "מחיר  2
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במסגרת החלטת ועדת השרים, נקבע כי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים 

, יתוקן כך שלאחר פיצול בז"ן והפרטת בז"א, 1992-מירביים למוצרי נפט בשער בז"ן), התשנ"ג

בשער בתי הזיקוק, פרט לפיקוח על מחיריהם של מוצרי הנפט יוסר הפיקוח על מחירי התזקיקים 

מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי אחד מבתי הזיקוק ובמקביל  50%-שלמעלה מ

מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי בית הזיקוק השני. נכון למועד זה  15% - פחות מ

  לתי מנושף . וב PG-68 הושאר הפיקוח על מחירי הגפ"מ וביטומן 

  .2010מול בתי הזיקוק היו דומים לאלה של שנת  2011תנאי הסחר של שנת 

 מכרז פי גלילות (פעילות איחסון וניפוק) 7.3.2

רכשה החברה לאחר הליך של מכרז את שלושת מסופי פי גלילות  31.7.07כאמור לעיל, ביום 

והתקבל אישור  וזאת לאחר שהתקיימו הוראות נוהל המכירה₪, מליון  806 - בתמורה לכ

   להלן. 17.2 לפרטים נוספים ראה סעיף הממונה על ההגבלים העסקיים. 

  הגברת התחרות  7.3.3

הגברת התחרות בשיווק מוצרי דלקים ללקוחות הסופיים מתבטאת בגידול מתמשך במספר 

ירי הדלקים בתחנות, בתחרות על תנאי תחנות התדלוק ובחנויות הנוחות, במתן הנחות על מח

אשראי ללקוחות, ברמת ההנחות לציי הרכב ובשיפור איכות השירות המחייב השקעות בשיפור 

  להלן. 7.11 תשתיות התחנות וצורתן. עוד על התחרות במגזר מתחמי התדלוק והמסחר ראה סעיף 

 וריות במשק הדלק התפתחויות רגולט 7.3.4

לעיל, בשנים האחרונות חלו שינויים רגולטוריים הקשורים למדיניות המדינה 6.2 כאמור בסעיף 

בקשר עם הפיקוח על רכישת מוצרי דלקים על ידי חברות הדלק לאחר הפרטת בז"ן (ראה גם 

לעיל); מדיניות הפיקוח על מחירי מכירת מוצרי דלק לצרכנים (כיום מפוקחים מחירי  6.12 סעיף 

 לעיל וסעיף 6.9 אוקטן (נטול עופרת) ובכלל זה קביעת מרווח השיווק (ראה גם סעיף  95בנזין 

להלן); תקנות  (ז)7.23.1  (ראה גם סעיף 2011-להלן); הצעת חוק משק הדלק, התשע"א ב7.23.2 

  לתחבורה (ראה גם סעיף ; פיקוח על מחיר סולר(ח)7.23.1  התקני תדלוק כלליים (ראה גם סעיף

להלן); הסבת חלק  ז(8)7.23.2  להלן);  פיקוח על תעריפי תשתית (ראה גם סעיף ו(8)7.23.2 

  ב7.23.2 ף בהרחבה סעי ממשאבות התדלוק בתחנות בהדרגה למשאבות בשרות עצמי (ראה

, אשר יאפשר הקמתן של תחנות תדלוק "זעירות" בתוך 18לתמ"א  4להלן); וכן, קבלת תיקון 

להלן). כמו כן, חלה  (א)7.23.4  ערים, בהליכי אישור מקוצרים והקלות תכנוניות (ראה גם סעיף

  להלן).  7.22 החמרה בדרישות מתחום איכות הסביבה (ראה האמור בסעיף 

  מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 7.4

שונים.  פעילות החברה בתחום מתחמי התדלוק והמסחר כפופה למגבלות חקיקה ותקינה

  לדוח להלן.   7.23 ראה סעיף  לפרטים

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום הפעילות 7.5

מחירי הדלקים בעולם משפיעים באופן ישיר על מחירי הדלקים אותם משווקת החברה. ירידה 

ידה בערכי מלאי מוצרי הנפט של במחירי הנפט הגולמי גורמת לירידה ברווחיות החברה בשל יר

החברה וכן בשחיקת המרווחים, דבר המשפיע לרעה על הרווחיות הגולמית שלה. מאידך, בעיתות 

של עלייה במחירי הנפט הגולמי בעולם יכול לחול שיפור ברווחיות החברה כתוצאה ממימוש 

חי השיווק, מאידך, מלאי מוצרי הנפט של החברה במחירים גבוהים יותר וכן מגידול עקיף במרוו

יכולה להיות השלכה אפשרית של ירידה ברמת הביקושים, תחרותיות עזה, הנחות מתגברות. 
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יודגש בנוסף שככל שמחירי הדלקים עולים,  כך גדל גם הצורך בצרכי ההון החוזר וכן גידול 

  בעלויות המימון כתוצאה מגידול בהתחייבויות הפיננסיות. 

ת מחירי תזקיקי הנפט (בנזין וסולר) במחיר שער בז"ן (המושפעים את תנודתיו המתארלהלן גרף 

  ועד בסמוך למועד הדוח:  2008ישירות ממחירי התזקיקים בעולם) החל מינואר 

 
מחירי הבנזין והסולר הגיעו לשיא וממועד זה  2008על פי הגרף ניתן לראות כי באמצע שנת 

מחירי הנפט עולים בצורה מתמדת  2009ת . החל מתחיל2009המחירים צנחו לרמות שפל בינואר 

ש"ח. במהלך  3 -המחירים נשקו ל 2010ומחירי הבנזין והסולר עולים בהתאם כאשר בשלהי 

עליית המחירים המשיכה בעיקר על רקע אי היציבות השלטונית והמהפכות במדינות ערב  2011

המחירים  2012נת  השונות וכן בשל האיום הגרעיני מצדה של אירן. התוצאה שגם בתחילת ש

ועד למועד הדוח  2009בימים אלו. החל מתחילת שנת ₪  4ממשיכים לעלות והם חוצים את קו 

לטון.  עליית ₪  4,000-אנו עדים לעלייה מתמדת של מחירי הדלקים, וזאת עד לשיא של למעלה מ

  מחירי הדלקים חלה בעיקר בשל התמורות המדיניות / פוליטיות במדינות ערב השונות.

  התפתחויות בשווקים ובמאפייני הלקוחות  7.6

פעילות החברה מושפעת מהתפתחויות שונות בשווקים ובהן המצב הכלכלי במשק הישראלי 

  ומחירי הדלקים בעולם. להלן התפתחויות מהותיות בשווקים ובמאפייני הלקוחות:

  פיתוח תחנות תדלוק למתחמים קמעונאיים  7.6.1

דלק לרבות החברה לפתח את תחנות התדלוק בשנים האחרונות קיימת מגמה של חברות ה

למתחמים קמעונאיים המציעים בנוסף למוצרי דלקים ושמנים גם מגוון שירותים, כגון חנויות 

 -ו 7.12.2 נוחות, מסעדות ובתי אוכל, שירותי רחיצה לרכב וכו'. לפרטים נוספים ראה סעיפים 

  להלן. 7.17.2 

  הרחבת השירות העצמי 7.6.2

חויבו חברות  2006להלן בתהליך הדרגתי שסיומו היה בחודש אפריל   (6)7.23.2   כמפורט בסעיף

מחירו נמצא בפיקוח) בתחנות הדלק לספק ללקוחות עמדות שירות עצמי במשאבות הבנזין (ש

כל תחנות הדלק הציבוריות של החברה כוללות עמדות  ,תדלוק ציבוריות. נכון למועד הדוח

לשירות עצמי. מחיר המכירה של מוצרי הבנזין נמוך יותר בשירות עצמי וכן לא מתבצעת גביית 

ה במכירת דמי שירות בשירות העצמי. כמו כן, בעקבות החדרת השירות העצמי ניכרת יריד
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מאידך כתוצאה מהשירות העצמי פוחתות עלויות העסקת  .באיזורי המשאבות 1"מוצרי איים"

מתדלקים, והמעבר לשירות עצמי אף משתלב עם מגמת הרחבת השימוש בחנויות נוחות באופן 

בו עובדי חנויות הנוחות מוסמכים לפתוח משאבת דלק גם כאשר אין עמדות בשירות מלא 

שנים קודמות, הנהגת השירות העצמי בתחנות התדלוק של החברה השפיעה בתחנה. בניגוד ל

לרעה בשנה האחרונה על תוצאות החברה. בתקופה האחרונה, לאור הפחתת כוח האדם 

במתחמים ונקיטה בצעדי התייעלות של החברה כתוצאה מהפחתת מרווח השיווק, אנו עדים 

ועלות בענף אשר נותנות שירות מלא לקיטון בהיקפי המכירה ביחס לחברות הדלק הקטנות הפ

במסלולי השירות העצמי עם המחירים המוזלים. בנוסף יודגש כי מהלך ההפחתה של מרווח 

השיווק גרם לציבור הלקוחות לשנות את הרגלי הצריכה אשר מתבטא ברכישת דלקים 

   במסלולים המוזלים.

  לקוחות ציי הרכב 7.6.3

הרכב המתקשרים עם חברות הדלק בהסכמים במספר לקוחות ציי  גידולבשנים האחרונות חל 

לאספקת מוצרי נפט. מספר לקוחות ציי הרכב וחלקם היחסי מתוך כלל לקוחות החברה בתחנות 

בשנים האחרונות. שיווק ומכירת מוצרי דלקים לציי רכב נעשה בעיקר  גדלהתדלוק הציבוריות 

התחרות בין ארבע ", המאפשרת תדלוק ממוחשב ותשלום באשראי. באמצעות מערכת "דלקן

חברות הדלק הגדולות (פז, החברה, סונול ודור אלון) מביאה לגידול בהנחות ללקוחות ציי הרכב. 

  להערכת החברה, חלקה במכירות לשוק ציי הרכב גבוה מחלקה במכירות לשוק הדלק בכללותו. 

, אשר השפיע אף על המשק הישראלי, 2008עקב המשבר הכלכלי העולמי שהחל בסוף שנת 

מגמה של ירידה בכמות כלי הרכב של ציי הרכב  2009ותחילת שנת  2008הסתמנה בשלהי שנת 

וכתוצאה מכך ירידה במכירות הדלקים לאותם ציי רכב קיימים. בשנת הדוח לא נרשם שינוי 

מהותי במכירת הדלקים לציי הרכב. כמו כן, לאור הקיטון במרווח השיווק, חלה, בין היתר, 

פורסמו ברשומות תקנות  23.10.2011ביום  וק שניתנו ללקוחות החברה.ירידה בהנחות לתדל

התקני תדלוק כלליים, שעניינן הטלת חובה על חברות הדלק להתקין מערכת התקן תדלוק 

אוניברסאלית שתאפשר לצרכן להתקשר בהסכם עם חברות דלק שונות, ולתדלק באמצעות אותו 

  להלן.  (ח)7.23.1 פרטים נוספים ראה בסעיףהתקן בתחנות תדלוק של חברות דלק שונות.  ל

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  7.7

להערכת החברה, ניתן למנות בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום מתחמי התדלוק והמסחר 

  את הגורמים הבאים:

 פריסה ארצית של תחנות התדלוק. 7.7.1

ית המאפשרת ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות, בשיפוץ תחנות איתנות פיננס 7.7.2

 קיימות והרחבתן, לרבות מימון הון חוזר.

  יכולת גיוס כספים מן המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית. 7.7.3

 הקמת רשת חנויות נוחות והקמת מתחמים קמעונאיים. 7.7.4

בתדלוק באמצעות יכולת מתן אשראי ללקוחות, לרבות הענקת אשראי ללקוחות ציי הרכב  7.7.5

 מערכות זיהוי אלקטרוניות (דלקן).

  זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק. 7.7.6

                                                           
 מוצרים המצויים על איי התדלוק כגון מים מינרלים, צעצועים לילדים, שמנים וכו'.  1
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 תנאי ההתקשרות עם מפעילי התחנות.  7.7.7

 תנאי התקשרות עם ספקי דלקים בתנאים אטרקטיבים. 7.7.8

 תנאי התקשרות עם ספקי מוצרי הנוחות בתנאים אטרקטיביים. 7.7.9

 גיהם והיכולת לאחסנם.זמינות הדלקים והמוצרים לסו 7.7.10

 יכולת תחרותית במחירים המוצעים במכרזים של הלקוחות המוסדיים המשמעותיים.  7.7.11

 מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים.  7.7.12

 מערך גביה ובקרת אשראי מפותח.  7.7.13

 מערך בקרת מתחמים מפותח. 7.7.14

  מיתוג משמעותי של מוצרי החברה לעומת מתחריה.  7.7.15

 החברה ללקוחות ציי הרכב.מקצועיות השירותים הניתנים על ידי  7.7.16

שילוב מוצלח של הפעילות המסחרית לצד פעילות הדלקים כדוגמת שילובה של רשת בתי הקפה  7.7.17

 ג'ו במתחמי החברה לרבות מכירת מוצרי קפה ג'ו בחנויות הנוחות.

שיתוף פעולה עם רשתות קמעונאיות לניצול פלטפורמת לוגיסטיקה משותפת וכן לניצול תנאי  7.7.18

 , אוטו דיפו ומועדוני לקוחות.ACEכדוגמת דואר ישראל,  רכש טובים יותר

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות 7.8

האחד בחיפה (בז"ן) והשני באשדוד (בז"א), אשר עד לפיצול  –בישראל פועלים שני בתי זיקוק 

אחד והפרטת בז"ן היו בשליטת המדינה. מאז הפרטת בז"ן במקום ספק דלקים מקומי עיקרי 

קיימים לחברה שני ספקי דלקים מקומיים פוטנציאליים (בז"א ובז"ן). לפרטים נוספים ראה 

להלן. כאמור, נכון למועד הדוח, הפרטת בז"ן ורכישת מתקני פי גלילות הביאו  12.3.1 סעיף 

ד עם זאת יצוין, כי לאור העובדה כי בז"א לשיפור תנאי הסחר של החברה מול בתי הזיקוק. יח

מספק דלקים בעיקר עבור פז חברת נפט בע"מ (חברת האם של בז"א), ספק הדלקים הפוטנציאלי 

  העיקרי של החברה הינו בז"ן, ומקורות יבוא בחו"ל.  

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות  7.9

  עיקר:מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם ב

העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות באיתור והקמת תחנות תדלוק, המושפעות מהסטנדרטים  7.9.1

  הנדרשים בבניית תחנות. 

  משך הזמן הרב (באופן רגיל בין שלוש לחמש שנים) הדרוש לשם רישוי תחנות תדלוק והקמתן. 7.9.2

בניה ואיכות מגבלות רגולטוריות הקיימות בתחום זה לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ו 7.9.3

  סביבה.

  התחרות מול חברות הדלק הותיקות בכל תחומי פעילותן.  7.9.4

הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים לצורך מימון רכישות מלאי מוצרי הנפט, מתן אשראי  7.9.5

  למפעילי התחנות וציי הרכב. 

  מחסום היציאה העיקרי הוא קיומם של חוזי שכירות/חכירה/הפעלה עם בעלי קרקעות/תחנות. 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 7.10

, המאפשר שימוש בגפ"מ 3, שינוי מס' 18אישרה ממשלת ישראל תיקון לתמ"א  2003בשנת 

 4"). נכון למועד הדוח, לחברה גפ"מ אוטומטיבילתדלוק כלי רכב בתחנות תדלוק (להלן: "
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צפויה החברה, באמצעות  2012תחנות תדלוק בהן ניתן לתדלק כלי רכב בגפ"מ ובמהלך שנת 

תחנות תדלוק נוספות, נקודות לתדלוק גפ"מ כאמור.  מידע זה הינו  10-חברה בת, להתקין בכ

מידע צופה פני עתיד כהגדרותו בחוק ניירות ערך, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה 

ע זה עשוי שלא בתאריך הדוח, וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד הדוח.  מיד

להתממש,  בין היתר, בשל התרחשות ארועים בניגוד לציפיות וכוונות החברה. כמו כן, החלו 

להימכר בשנים האחרונות כלי רכב היברידים המשלבים מנוע בנזין עם מנוע חשמלי, וכתוצאה 

החברה מעריכה, כי נכון למועד הדוח, מספר כלי הרכב בישראל  צורכים פחות בנזין. מכך

ותאמים לשימוש בגפ"מ אוטומטיבי או מספר כלי הרכב ההיברידים הינו זניח. לאחרונה המ

. גורמים בשוק כלי הרכב וכן גורמים אחרים בפיתוח מכוניות שיונעו אך ורק בחשמלעוסקים 

בהקשר זה יצויין כי חברת "בטר פלייס" נמצאת בתהליך של הקמת עמדות לטעינת כלי רכב 

ת מצברים, וזאת כתשתית למכירת כלי רכב חשמליים המונעים על ידי חשמליים ונקודות להחלפ

מצברים הנטענים במהלך הנסיעה ובאמצעות עמדות הטעינה כאמור. למיטב ידיעת החברה, 

לחברת "בטר פלייס" עשרות חניונים בעלי תשתית מתאימה לטעינה אולם היא מכרה רק מאות 

אה בהתפתחות כלי רכב חליפיים לכלי רכב בודדות של כלי רכב המונעים בחשמל. החברה רו

המונעים באמצעות דלקים, איום על מכירות הדלקים בתחנות התדלוק. יחד עם זאת אין החברה 

יכולה להעריך את מידת ההשפעה, אם וככל שתהיה, על מכירות הדלקים של החברה בתחנות 

  התדלוק ועל רמת הרווחיות במכירות אלו.

  ת ושינויים החלים בומבנה התחרות בתחום הפעילו 7.11

בתחום הפעילות קיימים ארבעה מתחרים עיקריים (כולל החברה). למיטב ידיעת החברה, לפז 

מכלל תחנות  22%מכלל תחנות התדלוק, לסונול  23%מכלל תחנות התדלוק, לחברה  27%

. להערכת החברה, לכל אחד משלושת מתחריה 1מכלל תחנות התדלוק 19%אלון -התדלוק ולדור

  יים פריסת תחנות ארצית ויכולת מתן שירותים ללקוחות ציי הרכב. העיקר

נוסף על חברות הדלק הנ"ל, פועלים בתחום זה מספר רב של מתחרים קטנים, אשר יחדיו 

  מתחנות התדלוק הציבוריות במדינת ישראל.  9% -מפעילים, נכון למועד הדוח, כ

רות, ומכירת מוצרים נלווים התחרות על הצרכנים הפרטיים מתבטאת בעיקר במחיר, בשי

  בתחנות התדלוק.

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 בחידוש התקשרויות עם בעלי תחנות תדלוק קיימים וגם 

מיקום תחנות תדלוק חדשות כאשר הביקוש לתחנות תדלוק במקומות ספציפיים,  בתחרות על

הצפויים להיות רווחיים, מביא להעלאת דמי השכירות או מחיר הרכישה שיש לשלם לבעלי 

  המקרקעין, דבר ששוחק את רווחיות חברות הדלק. 

  מוצרים ושירותים 7.12

רים, ובהם מוצרי דלקים ושמנים, המוצרים המשווקים על ידי החברה כוללים שתי קבוצות מוצ

  ומוצרים קמעונאיים הנמכרים בחנויות הנוחות, כמפורט להלן:

                                                           
 . דוחחברות הדלק הגדולות נכון למועד ה האינטרנט של נתונים אלה לקוחים מאתרי  1
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  מוצרי דלקים ושמנים 7.12.1

 תזקיקים ("מוצרים לבנים") )א(

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

  משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל. -סולר

  משמש לתדלוק כלי רכב המונעים באמצעות גז. – "מגפ

  שמנים ומוצרי לוואי )ב(

החברה משווקת שמנים ומוצרי לוואי לרכב מייצור עצמי ומיבוא. מוצרי השמנים מסופקים 

  ) דלק שמנים הפעילה בתחום השיווק הישיר. 100%לחברה על ידי חברת הבת (

  מוצרי חנויות מנטה 7.12.2

, מוצרים קמעונאיים שונים כגון מוצרי "מנטה"תחת המותג החברה משווקת בחנויות הנוחות, 

  מזון (כריכים, דברי מאפה, חטיפים וכו'), משקאות מסוגים שונים, סיגריות ומוצרים נוספים.

החלה החברה, יחד עם חברת דואר ישראל, בהקמת  נקודות שרות של חברת  2010במהלך שנת 

נקודות שרות,  25 - הדוח, הקימה החברה כהדואר בחנויות הנוחות של החברה.  עד לתאריך 

צופה החברה להקים נקודות שרות נוספות.  בנקודות אלו מתבצעות  2012כאשר במהלך שנת 

מרבית הפעולות הבסיסיות אשר נעשות בסוכנויות הדואר (בעיקר משלוח מכתבים, תשלומי 

בת מכלול השרותים חשבונות, רכישת בולים ומעטפות). החברה בוחנת יחד עם רשות הדואר הרח

  הניתנים בנקודות אלו. 

כמו כן, משווקים במרבית תחנות התדלוק מוצרים נלווים לרכב כגון שמשיות, ציוד קמפינג, 

שעות ביממה. נכון  24ימים בשבוע,  7מוצרי טיפוח לרכב ומוצרי מזון. רוב חנויות מנטה פועלות 

, 173  -ו 190יות הנוחות של החברה היה מספר חנו 2010 - ו 2011בדצמבר של השנים  31ליום 

שבע חנויות נוחות הפועלות מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר, מתוכן  עשרבהתאמה. לחברה 

הפועלת בבית החולים בנהריה ושתי  חנויות נוחות פועלות בתחנות רכבת, חנות נוחות אחת

    .חנויות נוחות הפועלות במכללות אקדמיות במרכז הארץ

החלה החברה ליישם קונספט  2006ידי החברה.  במהלך שנת -מופעלות על מרבית חנויות מנטה

חדש להפיכת החנות לנקודת מכירה קמעונאית תוך הכנסת מגוון מוצרים חדשים לחנויות 

הנוחות וצמצום שטח הישיבה בחנות. בכוונת החברה להגדיל את פריסת חנויות מנטה בתחנות 

רים והשירותים שיימכרו בחלק מחנויות הנוחות. תדלוק נוספות וכן להרחיב את מגוון המוצ

 2008להלן. בנוסף, החלה החברה במחצית השניה של שנת  7.17.2 לעניין זה ראה גם סעיף 

  .ידי זכיינים- חנויות נוחות על 12ידי זכיינים, וכיום מופעלות - בהפעלת חנויות נוחות על

מהון המניות המונפק של  51% -השלימה החברה את הרכישה של כ 2011דש דצמבר בסוף חו

שנחתם בין החברה מצד אחד, לבין רשת ג'ו וכן בעלי  22.9.2011פי הסכם מיום  - רשת ג'ו, על

התמורה ששולמה בעסקה הינה בסכום  ").העסקההמניות ברשת ג'ו מצד שני (להלן בס"ק זה: "

ל להסכם האמור לעיל, התקשרה החברה עם רשת ג'ו בהסכם שאינו מהותי לחברה. במקבי

זיכיון, לפיו נקודות ממכר הקפה ומוצרי המזון הפועלות כיום בחנויות הנוחות של החברה יוסבו 

 7.14 חנות אשר ימותגו תחת המותג "קפה ג'ו". לעניין זה ראו גם סעיף -בתוך-בהדרגה לחנויות

  להלן. 
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  פילוח הכנסות ורווחיות  7.13

להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה בתחום תחנות התדלוק והמסחר בהתפלגות לפי 

, 2011או יותר מהכנסות החברה בשנים  10%מוצרים או שירותים שסך ההכנסה מהם הייתה 

  ובניכוי בלו)):  כולל- ובשיעור מסך הכנסות החברה, (דלקים₪ (במליוני  2009 - ו 2010

  

סך מכירות במליוני  המוצר 
₪ 

מהכנסות תחום  %
 הפעילות

 מהכנסות החברה %

בניכוי  כולל בלו
 בלו

בניכוי  כולל בלו
 בלו

בניכוי  כולל בלו
 בלו

דלקים  2011
 ושמנים*

5,888 3,131 95.5% 91.9% 58.5% 50.0% 

דלקים  2010
 ושמנים*

5,384 2,628 95.9% 92.1% 61.2% 51.2% 

דלקים  2009
 ושמנים*

4,537 2,132 96.5% 92.7% 60.2% 49.7% 

  
יצוין כי ההכנסות ממכירת שמנים הן לא מהותיות, ושיעור הרווחיות מהן גבוה משיעור   *

הרווחיות שבמכירת דלקים. סך ההכנסות ממכירת מוצרים קמעונאיים בחנויות הנוחות אינו 
צרים קמעונאיים בחנויות הנוחות גבוה משיעור בהיקף מהותי. שיעור הרווחיות ממכירת מו

  הרווחיות שבמכירת דלקים.
  

יצוין כי, שיעורי הרווחיות התפעולית של דלקים בפיקוח על מחיר המכירה ושל דלקים שאינם 

בפיקוח הינם דומים. שיעור הכנסות החברה ממוצרים בפיקוח מתוך סך הכנסות החברה (כולל 

  , בהתאמה. 43%-ובכ 44%  - בכ 2010 -ו 2011בלו) הסתכם בשנים 

 - בכ 2010 -ו 2011סכום הרווח הגולמי הנובע מתחום מתחמי התדלוק והמסחר הסתכם בשנים 

מליוני ש"ח, בהתאמה. שיעור הרווח הגולמי מתוך סך ההכנסות, נטו,  559 - ו₪ מיליוני  586

  , בהתאמה. 21% -וכ 17.2% - הינו כ 2010 -ו 2011מתחום הפעילות בשנים 

הרווח הגולמי בתחום מתחמי התדלוק והמסחר. הירידה  בשיעוריניכרת ירידה  2011בשנת 

 2010בתקופה זו, נובעת בעיקר מממוצע מחירי מכירה גבוהים יותר בשנת הדוח ביחס לשנת 

כתוצאה מעליית מחירים עולמית ומהחרפת התחרות במשק הדלק, בעוד שמרווחי השיווק לא 

  מהותית בין תקופות הדוח.   הושפעו ישירות ואף נשחקו

  מוצרים חדשים במתחמי התדלוק והמסחר  7.14

בכוונת החברה להמשיך את מגמת הרחבת מגוון המוצרים והשירותים שיימכרו בחנויות הנוחות. 

כיום, המוצרים והשירותים בחנויות הנוחות כוללים, בין היתר, שרותי דואר ישראל (בשיתוף 

פארק ושירותי טעינת מכשיר, מוצרים -רים כגון מכשירי איזיפעולה עם חברת דואר ישראל), מוצ

", ומוצרים סלולריים. בנוסף למוצרים המאופיינים בקניית "דחף", ACEשל רשת חנויות "

מתכוונת החברה להרחיב גם את מגוון מוצרי המזון המהווים קנייה משלימה לקנייה ברשתות 

 המזון הקמעונאיות. 

מהון  51%-כ את הרכישה של החברההשלימה  2011ודש דצמבר בהקשר זה יצוין, כי בסוף ח

המניות המונפק של רשת ג'ו. במסגרת הרכישה האמורה, התקשרה החברה עם רשת ג'ו בהסכם 

, לפיו נקודות ממכר הקפה ומוצרי המזון הפועלות כיום בחנויות הנוחות 22.9.2011מיום  זיכיון

על פי  .ות אשר ימותגו תחת המותג "קפה ג'ו"חנ-בתוך-של החברה יוסבו בהדרגה למודל חנות
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ציוד ומכונות  החברה מרשת ג'ותרכוש במסגרת הסבת הנקודות הקיימות, הסכם הזיכיון, 

תקבע את החברה (כאשר  רשת ג'ו להכנת קפה באיכות הנוהגת ברשת קפה ג'ו בהתאם לקביעת

בהתאם למדיניות  תיבנה בהסכמה "חוויית המותג" .מספר המכונות הנדרשות בכל נקודה)

בהסכם הזיכיון נקבע  .רשת בתי הקפה לממכר מוצרי "קפה ג'ו" בכל רחבי הארץהמותג שתקבע 

כי הסבת הנקודות הקיימות תיעשה על ידי החברה בהדרגה, בתהליך אשר ראשיתו ממועד 

במסגרת הסכם הזיכיון, רשת ג'ו . 2014חתימת הסכם הזיכיון, וסיומו יהיה עד לסוף שנת 

חנות את הרישיון לעשות שימוש בסימני -בתוך-ה לחברה ולמי מטעמה שיפעיל חנותהעניק

המסחר לרבות בשם "קפה ג'ו" בחנויות הנוחות המופעלות על ידי החברה, והכול בהתאם 

לתנאים המפורטים בהסכם זה. בהסכם הזיכיון נקבע כי, בתמורה לרישיון השימוש בסימני 

חד קבוע "), תשלם החברה לרשת ג'ו סכום המותגזה: " ובמותג קפה ג'ו (להלן בס"ק המסחר

וכן סכום חודשי השווה בשיעור הקבוע  , תוסב לעשות שימוש במותגשפעמי בגין כל חנות מנטה 

הסכם זה הינו  .מהמחזור החודשי של כלל חנויות הנוחות אשר עושות שימוש במותג בהסכם

אופציה בנות שנתיים כל אחת, המקנות של עשר שנים. כן ניתנות לחברה חמש תקופות לתקופה 

לה את הזכות להאריך את ההסכם לפרק זמן מצטבר של  עשר שנים נוספות, בכפוף למשלוח 

יום טרם תום תקופת ההסכם ותום תקופה האופציה  90הודעה מראש בכתב אשר תשלח 

ש שלו החל מתוםתהא רשאית לסיים את ההסכם  החברה כי הרלבנטית. על אף האמור, נקבע

חודשים  6של , וזאת בהודעה מוקדמת בכתב (ולרבות בתקופות האופציה) מועד חתימתומשנים 

 .מראש

פעלה החברה להשלמת תוכניות עבודה של רשת "קפה ג'ו" (הן בקשר לרשת  2011עד לסוף שנת 

מנטה והן בקשר לחנויות קפה ג'ו שלא קשורות לרשת מנטה) כמו גם השלימה את תוכניותיה 

פה ג'ו" (קפה ומזון) במתחמי התדלוק והמסחר הנמנים על רשת "מנטה". נכון להטמעת "ק

למועד הדוח, מתבצע פיילוט לבחינת אופן ההטמעה של פתרונות אלו במתחמי החברה. במסגרת 

זו נפרסו במספר מתחמים מגוון מוצרים של המותג "קפה ג'ו" בתחומים הבאים: קפה, מאפים, 

  .כריכים, פתרונות ארוחה שונים

במתחמים הלוקחים חלק בפיילוט הוצב ציוד מתאים וכן אביזרי נראות ומיתוג תואמים למותג 

 2012"קפה ג'ו". החברה מתכוונת להטמיע את "קפה ג'ו" בכל מתחמי התדלוק והמסחר. במהלך 

  מתחמים.  100- בכוונת החברה להטמיע את "קפה ג'ו" עד כ

תית בהיקף של מיליוני שקלים מתוך תקציב פריסה בכלל הרשת תבוא לידי ביטוי בהשקעה שנ

ההשקעות השוטף של החברה, כאשר תקציב ההשקעות השוטף כאמור לא צפוי לגדול השנה 

ביחס לשנים קודמות. כמו כן,  עד לתאריך הדוח הקימה החברה עשר חנויות חדשות בקונספט 

וחות האחרות הן של מינימרקט תחת המותג "מנטה מרקט". חנות נוחות זו שונה מחנויות הנ

  להלן. 7.17.4 בגודלה הן בכך שהיא מציעה מגוון מוצרים רחב יותר. ראה גם סעיף 

  לקוחות   7.15

  לקוחות החברה בתחום מתחמי התדלוק והמסחר ניתנים לסיווג למספר קבוצות:  7.15.1

צרי חנויות מנטה בתחנות התדלוק לקוחות פרטיים, הרוכשים מוצרי דלק, שמנים או מו )א(

  ובחנויות הנוחות המופעלות ע"י החברה.

לקוחות עסקיים, הכוללים, ציי רכב המנויים על שירות ה"דלקן", לקוחות מכרזים (הנמנים על  )ב(

לקוחות ה"דלקנים") וכן תחנות תדלוק הקשורות עם החברה בחוזי הפעלה מטעם החברה ובחוזי 
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נים ממנה. לקוחות אלה נבדלים מהצרכנים הפרטיים בעיקר אספקה לרכישת מוצרי דלק ושמ

 בתנאי האשראי (הארוכים יותר) שהם מקבלים ובהנחה הניתנת ללקוחות העסקיים. 

(נטול עופרת) הינו סכום קבוע (בשל קיומו של פיקוח  95בשל העובדה כי המרווח המרבי בבנזין 

תיות במחירי הבנזין/ הבלו, וכך גם ממשלתי וצו הקובע שיעור העדכון), שאינו מושפע מתנוד

במוצרים שאינם בפיקוח, אין פיצוי מובנה על סיכוני האשראי בעתות של גידול אשראי הלקוחות 

  עקב עליות מחירי הדלקים והעלאת מרכיב הבלו. 

במהלך העסקים הרגיל ובהתאם למקובל בשוק הדלק, החברה מעניקה הלוואות יצוין, כי 

במסגרת התקשרות של צד  - ות למספר מטרות: (א) הלוואות יזמות ללקוחותיה בתחום הפעיל

ידי -ידי הצד השלישי או על-שלישי (שאינו החברה) עם בעל קרקע לייזום והקמת תחנת תדלוק על

החברה כאשר בשלב מאוחר יותר תחנה כאמור תושכר  לחברה, החברה מעמידה הלוואה לצד 

פי רוב בדרך של קיזוז - הלוואות אלו נפרעות עלהשלישי (רוכש הקרקע) לצורך רכישת הקרקע. 

 - דמי השכירות העתידיים המגיעים לבעל התחנה. (ב) הלוואות מסחריות הניתנות לחידוש חוזה 

לעיתים במסגרת הסכמים לחידוש התקשרות החברה עם בעל תחנה בהסכם שכירות או בהסכם 

ות בדרך של קיזוז דמי אספקה מעמידה החברה הלוואה לבעל התחנה. הלוואות אלה נפרע

השכירות השוטפים המגיעים לבעל התחנה או נפרעות כנגד תקבולי מזומנים שוטפים מהלווה 

בהתאם ללוח סילוקין שנקבע. (ג) הסכמים לפריסת חוב של מפעילי תחנות מטעם החברה או 

מפעילי תחנות עצמאיים. לעיתים מפעילים אלו מבקשים מטעמים של קשיי תזרים או סיבות 

אחרות להמיר חלק מיתרת חובו של הלקוח להלוואה, כאשר הלוואה זו נפרסת למספר תקופות, 

אשר במצטבר אינן עולות על יתרת תקופת ההסכם של החברה עם המפעיל האמור. עיקר 

הלוואות היזמות וההלוואות המסחריות מגובות בשעבוד מקרקעי התחנה, ועיקר ההלוואות בגין 

  טוחות. פריסות חוב הינן ללא ב

מליון  8 -מתוכן כ₪ מליון  158 - הינו כ 2011בדצמבר  31סך יתרת ההלוואות האמורות נכון ליום 

בגין הסכמים ₪ מליון  42 - בגין הלוואות מסחריות וכ₪ מליון  108 -בגין הלוואות יזמות, כ₪ 

 לדוחות הכספיים של 8לפריסת חוב. לפרטים אודות יתרות ההלוואות האמורות ראה באור 

   החברה.

  לקוחות פרטיים 7.15.2

הלקוחות הפרטיים המתדלקים בתחנות החברה משלמים עבור מוצרי הנפט את המחיר הקבוע 

  בכל תחנה. התשלום מתבצע בדרך כלל במזומן או באמצעות כרטיס האשראי.

בתחנות התדלוק המופעלות על ידי החברה, נקבעים מחירי המכירה של מוצרי הדלק ללקוח 

 95רה. החברה מוגבלת במחירי המכירה של בנזין נטול עופרת אוקטן הסופי על ידי החב

להלן. הפער בין מחיר המכירה ללקוח הסופי, לבין  ב7.23.2 הנמצאים תחת פיקוח, כמפורט בסעיף 

ירותי תשתית, הסכום המצטבר של מחיר הדלק בשער בז"ן, תוספת הבלו ותשלומים עבור ש

  מכונה "סל הוצאות השיווק" או "מרווח השיווק". 

בתחנות התדלוק המופעלות על ידי מפעיל חיצוני, נקבע מחיר המכירה של מוצרי הנפט מהחברה 

למפעיל תחנת התדלוק, בהסכם בין הצדדים. על פי ההסכם, נוטל על עצמו המפעיל החיצוני את 

אי הדלק שרכש מהחברה, לרבות שינויים במחיר הסיכונים הכספיים הכרוכים בהחזקת מל

מכירת מוצרי הנפט לצרכן סופי. בתחנות אלו, המפעיל הוא שקובע את מחיר המכירה לצרכן, 

ומחיר זה הוא המחיר ללקוחות מזדמנים. לגבי לקוחות "דלקנים", נקבע בהסכם שבין החברה 

ום ההנחה שניתן ללקוח ובין המפעיל החיצוני מחיר המשאבה, והחברה משתתפת בחלק מסכ
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ה"דלקן", וביתרת ההנחה נושא המפעיל. יצוין, כי היות ועל פי רוב החברה מוכרת למפעיל 

החיצוני את מוצרי הדלקים באשראי היא נושאת בסיכון אשראי זה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

  להלן.  (ג)7.16.3 

 הרכב ומערכת ה"דלקן"לקוחות ציי  7.15.3

מערכת ה"דלקן" מאפשרת תדלוק אוטומטי באמצעים אלקטרוניים ממוחשבים תוך העברת 

נתוני התדלוק במדיה מגנטית. לקוחות ציי הרכב כוללים, בין השאר, לקוחות עסקיים או 

מוסדיים אחרים. חלק מהלקוחות (לקוחות עסקיים ולקוחות ממשלתיים) מקיימים מדי פעם 

אספקת מוצרי נפט שונים, או מבקשים הצעות לאספקה באופן דמוי מכרז הכפוף מכרזים ל

למשא ומתן. במקרים בהם מתקבלת הצעת החברה, היא מתקשרת עם מפרסם המכרז בהסכם 

לאספקת מוצרים, בנוסחאות מחיר ואשראי אשר בדרך כלל נקבעות מראש לכל תקופת 

חיר רכישת הדלקים. לחברה גם לקוחות ההתקשרות. לקוחות אלו נהנים בדרך כלל מהנחה במ

אחרים הרוכשים דלקים מהחברה במשא ומתן מסחרי ולא על פי מכרז. לקוחות ציי הרכב 

מתדלקים בתחנות הדלק הציבוריות של החברה וחלקם גם בתחנות הדלק הפנימיות 

שבחצריהם. הרכבים של לקוחות אלו מצוידים בהתקני תדלוק "דלקן" ו/או בכרטיסי תדלוק 

מגנטיים המאפשרים חיוב של בעל צי הרכב בגין רכישותיו בתחנות בעיקר באמצעות חברות 

  האשראי.

  התחנות משתתפות בהנחות כאמור בהתאם להסדרים עימם.

חיוב הלקוח בגין רכישותיו החודשיות נעשה באופן מרוכז במועד אחד, בהתאם לתנאי האשראי 

  שהוסכמו בינו לבין החברה.  

הרכב) נעשה בהתאם להסכם ההתקשרות עימו כמצוין לעיל. זיכוי התחנה בגין  חיוב הלקוח (צי

רכישות ציי הרכב נעשה בדרך של חיוב החברה מחד וזיכוי התחנה מאידך בהתאם להסכם עימה. 

, החלה החברה בהפעלת 2011בדרך זו מממנת החברה מימון ביניים את אשראי ציי הרכב. בשנת 

חיוב לקוחותיה, כך שנכון למועד הדוח, חיוב הלקוח (צי הרכב) מערכת סליקה עצמית פנימית ל

מהתדלוקים של צי הרכב באמצעות סליקה עצמית, ויתרת הלקוחות מחויבים   60%-נעשה בכ

באמצעות חברת כרטיסי האשראי עימה התקשרו החברה והלקוח ובמועד חיוב הלקוח מזכה 

  חברת כרטיסי האשראי את החברה. 

לחברה חשיפת אשראי הנובעת מכך שהיא מזכה את תחנות התדלוק בגין לאור האמור לעיל, 

מוצרי הדלק, בדרך כלל לפני המועד בו מתקבלת בידה התמורה מהלקוחות. ממוצע מימון 

  ימים.  5-הביניים בקשר עם ציי הרכב הינו כ

כמו כן, הרווח הגולמי הממוצע ממכירות מוצרי דלק באמצעות מערכת הדלקן נמוך מהרווח 

  גולמי הממוצע ממכירת מוצרי דלק שלא באמצעות מערכת הדלקן. ה

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  –נכון למועד הדוח, קשורה החברה עם חברות האשראי כ.א.ל. 

וישראכרט בע"מ בקשר עם חיוב לקוחות במערכת הדלקן. בהתאם להסדרים הנהוגים בין 

 רה לפרעון חיובי הלקוחות (ציי הרכב).החברה לבין חברות האשראי אין הן אחראיות כלפי החב

לאחרונה כאמור החלה החברה בהפעלת מערכת סליקה פנימית אותה פיתחה בעצמה ונכון 

מצריכת הליטרים הנמכרים באמצעות מערכת דלקן.  60%-למועד הדוח סולקת החברה כ

במערכת הסליקה העצמית, החברה אינה מזכה את תחנות התדלוק בגין רכישות באמצעות 

התקני תדלוק וכרטיסי תדלוק מגנטיים, אלא מקזזת את סך הזיכוי מהחוב של תחנות התדלוק 
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לחברה בגין רכישת דלקים וזאת בשונה משיטת העבודה לחיוב באמצעות חברות כרטיסי 

  אשראי.

עם אינטרגמא חברה  6.8.1990החברה התקשרה ביחד עם סונול ישראל בע"מ בהסכם מיום 

) בע"מ ו/או רפק אקטרוניקה בע"מ (להלן 1983ואורפק תעשיות ( להשקעות בע"מ מצד שני

") מצד שלישי, בקשר עם שיווק מערכות התדלוק והתקנתן בכלי רכב, לפיה אורפקיחדיו: "

אינטרגמא תמכור לחברה ולסונול את התוכנה הנוגעת לדלקן וכן כל פיתוח עתידי של מערכת 

ספקה של רכיבי המערכות, חלפים, שירותי הדלקן, ואורפק תספק לחברה ולסונול שירותי א

 1997עד לשנת תחזוקה יעוץ ופיתוח של ציוד ותוכנה בקשר עם המערכות המותקנות בכלי הרכב. 

שיווקו החברה וסונול, במקביל, מוצרי דלק באמצעות מערכת התדלוק הממוחשבת "דלקן 

לפיה השיווק המשותף  ,1997". בעקבות קביעת הממונה על הגבלים עסקיים מחודש ינואר 2000

  מערכות התדלוק כאמור.שיווק הפרדת  1998, הושלמה בסוף הינו הסדר כובל

מהון המניות של  12.8%-) בע"מ בשיעור של כ1983החברה מחזיקה מניות באורפק תעשיות (

  אורפק. 

פורסמו ברשומות תקנות  התקני תדלוק כלליים, שעניינן הטלת  23.10.2011כאמור לעיל, ביום 

ובה על חברות הדלק להתקין מערכת התקן תדלוק אוניברסאלית שתאפשר לצרכן להתקשר ח

בהסכם עם חברות דלק שונות, ולתדלק באמצעות אותו התקן בתחנות תדלוק של חברות דלק 

  להלן. (ח)7.23.1 שונות. פרטים נוספים ראה האמור בסעיף 

לפי  2010 -ו 2011פלגות המכירות בתחום מתחמי התדלוק והמסחר (כולל בלו) בשנים להלן הת 7.15.4

 ובשיעור מסך הכנסות החברה באותה שנה): ₪ סוג לקוחות החברה (במיליוני 

 2011 2010 
מסך  %-ב₪מליוני  

 ההכנסות
מסך  %-ב ₪מליוני 

 ההכנסות
 20% 1,765 1,98320%עסקי (לרבות מכרזים ודלקנים) *

 16% 1,426 1,43614%תחנות בהפעלה/באספקה
 28% 2,420 2,74527% פרטיים
 64% 5,611 6,16461% סה"כ

  

  * שיעורי הרווחיות התפעולית ממכירות ללקוחות מכרזים וללקוחות דלקנים הינם דומים. 

  להלן פירוט התפלגות המכירות ללקוחות ציי הרכב לפי ותק הלקוחות / משך חוזה ההתקשרות: 

 2010שנת  2011שנת ותק לקוחות
מסך  %₪מליוני 

ההכנסות 
מלקוחות 
 ציי הרכב

מסך  % ₪מליוני 
ההכנסות 
מלקוחות 
 ציי הרכב

 15% 376 40815% עד שנה

 54% 1,311 1,39750%שנים 5- בין שנה ל
 31% 732 98035%שנים 5מעל 
 100% 2,419 2,785100% סה"כ
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  ריותסוגי תחנות התדלוק הציבו 7.16

  כללי 7.16.1

תחנות התדלוק של החברה נחלקות למספר סוגים, הנבדלים זה מזה בסוג הזכויות הקנייניות 

שיש לחברה במקרקעין עליהם בנויה התחנה, ומהות ההתקשרות עם התחנה, קרי אופן ההפעלה 

של התחנה. לחברה אין תלות באילו מתחנות התדלוק בהן היא משווקת את מוצריה, ולאף אחת 

  התדלוק לבדה אין השפעה מהותית על פעילותה של החברה. מתחנות 

להלן פירוט תחנות התדלוק של החברה, לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה 

  : 31.12.2011ומאפייני הפעלת התחנות, נכון ליום 

   

הפעלה עצמית סוג תחנה
(דלק 

 קמעונאות)

הפעלה ע"י 
מפעיל מטעם 

 דלק

הפעלה ע"י 
 ספקה)עצמאי (א

 סה"כ

 55 ---478בעלות וחכירת מנהל
 201425 נכי צה"ל

שכירות מתחת לשלוש 
 שנים

311---  
 

32 

שכירות מעל שלוש 
 שנים

10743114 

ללא זכות קניין 
 (אספקה)

------2020 

 2051427246 סה"כ

  

  סוגי תחנות בהיבט זכויות החברה במקרקעי התחנה 7.16.2

לארבעה סוגים בהיבט הזכויות הקנייניות במקרקעין של התחנה,  תחנות החברה נחלקות

  כמפורט להלן: 

 ")תחנות בבעלותתחנות בבעלות החברה או בחכירה ראשית ממנהל מקרקעי ישראל (להלן: " )א(

תחנות בהן לחברה זכות בעלות במקרקעין עליהן בנויה התחנה (בחלק מהמקרים, בבעלות 

") המנהלחוכרת ראשית ממנהל מקרקעי ישראל (להלן: "משותפת עם צד ג'), או שהחברה היא 

תחנות  28 -תחנות בבעלותה ו 27לחברה  2011בדצמבר  31או מרשות מוסדית אחרת. נכון ליום 

מופעלות על  47בחכירה מהמנהל. בכל התחנות האמורות זכויות ההפעלה הן של החברה, כאשר 

  מופעלות על ידי מפעיל מטעם החברה.  8-ידי החברה ו

תחנות בהן  14התחנות שבבעלות או בחכירה של החברה קיימות  55עוד יצוין, כי במסגרת 

לצדדים שלישיים יש זכויות בעלות במקרקעין ביחד עם החברה, בחלקן מדובר בזכויות בעלות 

ביחד עם החברה גם בשטח תחנות התדלוק ובחלקן הבעלות בשטח תחנות התדלוק היא של 

  תחם הקמעונאי היא של הקמעונאים. החברה, והבעלות ביתר המ

 ")תחנות הנכיםתחנות בחכירת משנה של החברה בהסדר שיקום נכי צה"ל (להלן: " )ב(

תחנות הנכים הוקמו מכוח הסדר בין משרדי שהיה נהוג בין מדינת ישראל לבין חברות הדלק. על 

חנת פי ההסדר האמור נקבע בשעתו שלא תוקצה קרקע של מינהל מקרקעי ישראל להקמת ת

תדלוק, אלא אם כן זכות ההפעלה בתחנת התדלוק תמסר לנכה צה"ל, שיבחר ע"י אגף השיקום 

וכיום מנהל מקרקעי  90-במשרד הביטחון, לצורך שיקומו. הוראה זו שונתה במהלך שנות ה

ישראל מקצה קרקעות לתחנות תדלוק ללא קשר עם ההסדר האמור לשיקום נכי צה"ל. על פי 
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שנים עם אופציה להארכה לתקופה  49 -לנכה צה"ל זכות חכירה ראשית לההסדר האמור תוענק 

פי רוב -שנים. בד בבד, לחברת הדלק תוענק זכות חכירת משנה לאותן תקופות. על 49נוספת של 

המערכת ההסכמית של תחנות אלו מורכבת מארבעה הסכמים: הסכם מסגרת בין נכה צה"ל 

ל מקרקעי ישראל ובין נכה צה"ל, הסכם חכירת לבין החברה, הסכם חכירה ראשית בין מינה

משנה שהצדדים לו הם החברה, נכה צה"ל ומינהל מקרקעי ישראל וכן הסכם הפעלה בין החברה 

לבין נכה צה"ל המכונה "הסכם קמעונאי". יצוין שבמספר מקרים קיים הסכם נוסף לפיו הנכה 

  משכיר את התחנה לחברה לתקופה קצובה.

בין השאר, שהחברה תקים על חשבונה את תחנת התדלוק על הקרקע בהסכם המסגרת נקבע, 

שיחכור נכה צה"ל ממינהל מקרקעי ישראל, תציידה בציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה 

ותתחזק את כל מערכותיה. נכה צה"ל מתחייב בהסכם כי בד בבד עם קבלת החכירה ממינהל 

ה. החברה מתחייבת בהסכם כי מקרקעי ישראל, יחכיר את המקרקעין לחברה בחכירת משנ

  לאחר שתקים את התחנה תמנה את נכה צה"ל למפעיל מטעמה בהתאם להסכם קמעונאי.

בשטר חכירת המשנה שנכרת בין נכה צה"ל לחברה ומינהל מקרקעי ישראל, נקבע שהחברה 

תשלם לנכה צה"ל דמי חכירה עבור כל שנה לתקופת החכירה בסכום זהה לסכום המשתלם בגין 

שנה למינהל מקרקעי ישראל על ידי נכה צה"ל. בהסכמת נכה צה"ל, החברה משלמת את אותה 

  דמי החכירה ישירות למינהל מקרקעי ישראל.

בהסכם הקמעונאי נקבע שנכה צה"ל מחויב לרכוש מהחברה בלבד את מוצרי הנפט, ומחיר 

סגרת ההסכמים מוצרי הנפט לתחנה (היינו, מחיר המכירה לנכה צה"ל) יקבע על ידי החברה. במ

בחלק מן המקרים התחייבו נכי צה"ל, להבטחת התחייבויותיהם, לשעבד את מקרקעי התחנה 

  לטובת החברה, אולם ברוב המקרים טרם בוצע הרישום בעוד קיימת התחייבות חוזית כאמור. 

תחנות זכויות ההפעלה הן של  21 -תחנות נכים, מתוכן ב 25לחברה  2011בדצמבר  31נכון ליום 

מהן מופעלות על ידי החברה בהסכם הפעלה לתקופה קצובה ותחנה אחת  20ברה כאשר הח

תחנות מופעלות על ידי מפעיל חיצוני שלא מטעם  4מופעלת על ידי מפעיל מטעם החברה. כמו כן, 

  .החברה

בהקשר זה יצוין כי על פי הנחיות חדשות של משרד הביטחון בדבר שיקום נכי צה"ל בתחנות 

ת זכות הפעלה של תחנות התדלוק לצד שלישי לרבות החברה טעונה הסכמה דלק, כל העבר

ואישור של משרד הבטחון (דרישה זו מופיעה, בין היתר, בהסכם החכירה של תחנת התדלוק). 

משרד הבטחון מדגיש כי המדיניות העקרונית של משרד הבטחון היא כי התחנה מיועדת 

 29.10.2008בירה לצד שלישי. במכתב מיום לשיקומו התעסוקתי של הנכה ועל כן אין להע

למנכ"ל החברה מאת אגף השיקום במשרד הבטחון, מציין אגף השיקום שהובא לידיעתו כי ישנן 

תחנות דלק שנמסרו לנכי צה"ל לצורך שיקומם אשר אינן משמשות בפועל לשיקום נכים אלא 

ן אגף השיקום כי ידוע לו על ידי החברה. כמו כן, מציי-ידם להפעלה של צד ג' או על-הועברה על

מספר תחנות דלק שהנכים להם נמסרה התחנה נפטרו זה מכבר. לפיכך, דרש אגף השיקום, 

לצורך בדיקת הדברים למסור לו מידע אודות כל התחנות הקשורות בהסכמי שיווק עם החברה 

לידי בני  שבהן משוקם נכה צה"ל, כל התחנות בהן שוקמו נכי צה"ל אשר נפטרו והפעלתן הועברה

משפחתו של הנכה ו/או מי מטעמם, כל התחנות בהן שוקם נכה צה"ל שהתקשר עם החברה 

בהסכם לפיו הפעלת התחנה תעשה ע"י החברה בלבד תמורת תשלום עמלה חודשית לנכה ואודות 

כל התחנות בהן הנכה העביר את זכות ההפעלה לצד ג'. החברה סיפקה מידע כאמור לאגף 

ידי החברה, - במקרה בו אגף השיקום לא יאשר את הפעלת תחנות הנכים על השיקום. יצוין, כי
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יורה אגף השיקום על ביטול הסכם ההפעלה בין החברה לבין הנכה, והחברה תהא רשאית לספק 

דלקים בלבד לתחנות כאמור. נכון למועד הדוח, סטאטוס הבדיקה הנערכת על ידי אגף השיקום 

החברה כאמור לא השתנה. במקרה בו יסתיימו הסכמי  ידי- לתחנות נכי צה"ל המופעלות על

  תחנות הנכים, לא תהא לחברה חשיפה מהותית עקב כך. 21 -השכירות של החברה ביחס ל

תחנות בשכירות, הכוללות תחנות שלחברה חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג' שאינו מינהל  )ג(

 מקרקעי ישראל, ותחנות בשכירות ארוכה או קצרת מועד

  בחכירת משנה:תחנות 

תחנות בהן מערכת ההסכמית מורכבת לרוב משלושה הסכמים: הסכם מסגרת, הסכם חכירת 

  משנה והסכם קמעונאי. 

הסכם המסגרת מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הבעלים של הקרקע ובדרך כלל 

קינה קובע כי החברה תקים את התחנה על חשבונה, תציידה בציוד הדרוש, לשם פעילותה הת

ותתחזק את כל מערכותיה. הבעלים, אשר בדרך כלל הינו חוכר ראשי ממינהל מקרקעי ישראל, 

מתחייב להחכיר את מקרקעי התחנה לחברה בחכירת משנה בתמורה להקמת התחנה. החברה 

מתחייבת כי לאחר שתקים את התחנה תמנה את הבעלים, או מי מטעמו, למפעיל בהתאם 

עונאי נקבע שהמפעיל מחויב לרכוש מהחברה בלבד את מוצרי להסכם קמעונאי. בהסכם הקמ

הנפט ושמחיר מוצרי הנפט למפעיל ייקבע ע"י החברה. בחלק מהמקרים, לאחר תקופה מסוימת, 

שכרה החברה את זכויות ההפעלה מהמפעיל לתקופה קצובה, והחברה או מי מטעמה מפעילה 

  את הציוד שלה הניתן לניתוק. בתום תקופת החכירה, החברה התחייבה לפנות את התחנה.

תחנות בחכירת משנה המופעלות ע"י הבעלים, תחנה אחת  3לחברה  2011בדצמבר  31נכון ליום 

תחנות בחכירת משנה המופעלות ע"י  7-בחכירת משנה המופעלת ע"י מפעיל מטעם החברה ו

  החברה. 

  תחנות בשכירות:

ית של צד ג', המושכרים לחברה. תחנות אלו הוקמו על מקרקעין שבבעלות או בחכירה ראש

תחנות אלו (למעט בודדות) הוקמו על ידי החברה ו/או במימונה. זכות החזקה והשימוש לרבות 

ההפעלה נמסרה לחברה על ידי בעלי הקרקע למשך תקופת השכירות. החברה התחייבה כי בתום 

ים, למעט תקופת השכירות וההפעלה, היא תפנה את המקרקעין תוך שהיא תשאיר את המבנ

הציוד שלה (מטלטלין, לרבות ציוד מחובר שניתן לנתקו ואינו נחשב לחלק מהמקרקעין וכן ציוד 

תת קרקעי), בחלק מן המקרים על החברה להשאיר הציוד התת קרקעי ו/או העילי בתום תקופת 

השכירות וההפעלה לבעל המקרקעין. במהלך תקופת השכירות וההפעלה משלמת החברה לבעל 

ן דמי שכירות כפי שהוסכמו בין הצדדים בהסכם להקמת התחנה. בחלק מהמקרים המקרקעי

מדובר בסכום קבוע הצמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן או לשינויים בשער הדולר, בחלק 

אחר הסכום צמוד באופן חלקי או מלא לשינויים במרווח השיווק של המוצרים המפוקחים.  

מים גם דמי שכירות, שגובהם נגזר מכמות מכירות מינימלית בנוסף, בחלק גדול מן המקרים קיי

  של מכירות דלקים שנקבעה בהסכם.

  תחנות בשכירות. 146, לחברה 2011בדצמבר  31נכון ליום 
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  פני שנים:- בטבלה שלהלן יפורטו מספר התחנות בהן תסתיים השכירות בחלוקה על

הפעלה עצמית (דלק  שנה
 קמעונאות)

ידי -הפעלה על
 טעם דלקמפעיל מ

ידי עצמאי -הפעלה על
 (אספקה)

2011-2015 555 1 
 2 --83 ואילך 2016

  

תחנות תדלוק. אולם, לאור  5- צפויות להסתיים זכויות השכירות של החברה ב 2012עד סוף שנת 

ניסיון העבר, החברה מעריכה כי במרבית תחנות אלו ייחתם הסכם שכירות לתקופה נוספת, אם 

כי ייחתמו הסכמי שכירות לתקופות נוספות כאמור או כי סכומי השכירות לא כי אין כל וודאות 

  ישתנו בעת חידוש חוזים אלו. 

  תחנות אשר בהן אין לחברה זכות קניין, זכות חזקה או זכות שימוש )ד(

החברה חתמה על הסכמים המבטיחים לה, במרבית המקרים, את בלעדיות אספקת מוצרי הנפט 

בלבד אופציה לדרוש חידוש ההסכם לשנה נוספת וחוזר חלילה עד לתקופות של שנה כשלבעלים 

שלוש שנים, וביתרת המקרים קיימות הסכמות בנוגע לתנאים המסחריים. בחלק גדול מהמקרים 

אין בטחונות לאספקת מוצרי הנפט. במרבית המקרים מתחזקת החברה את התחנה בהתאם 

  ת תדלוק אשר אין לה זכות קניין בהן.תחנו 20, לחברה 2011בדצמבר  31לקריאה. נכון ליום 

  בטבלה שלהלן יפורטו מספר התחנות בהן יסתיים חוזה אספקה בכל שנה בחלוקה לפי שנים :

מספר התחנות בהן שנה
יסתיים חוזה האספקה 

 במהלך השנה

שיעור מכירות החברה לתחנות 
האמורות באחוזים מתוך סך מכירות 

 2011החברה בשנת 
2012116% 
201331.6% 
201463.2% 

  

לאור ניסיון העבר והקשרים עם בעלי תחנות אלו, החברה מעריכה כי ברוב המכריע של תחנות 

אלו, תימשך האספקה בתום תקופת הסכם האספקה. הערכת החברה האמורה לעיל, הינה מידע 

אספקה צופה פני עתיד, כהגדרות בחוק ניירות ערך, העשוי שלא להתממש, בין היתר, אם הסכמי 

לא יחתמו מחדש או אם שיעורי הרווחיות בעת חידוש הסכמים אלו לא ישתנו. במקרה בו לא 

יחודשו ההסכמים האמורים, החברה מעריכה כי לאי חידוש ההסכמים לא תהא השפעה מהותית 

  לרעה על עסקי החברה. 

  סוגי תחנות תדלוק בהיבט ההפעלה; כללי 7.16.3

הפעילה החברה באופן עצמאי  2011בדצמבר  31ליום מתוך סך תחנות התדלוק של החברה, נכון 

תחנות תדלוק מופעלות על ידי מפעיל  20 תחנות תדלוק, 202) 100%(באמצעות חברה מוחזקת 

תחנות מופעלות על ידי צדדים  27 - צד ג' מטעם החברה על פי הסכם בין החברה ובין המפעיל, ו

אם הן מופעלות על ידי החברה, על ידי  שלישיים על פי הסכמי אספקה. כל תחנות התדלוק, בין

מפעיל צד ג' מטעם החברה או על ידי מפעיל עצמאי, הינן תחת המותג "דלק" או "גל" ומוכרות 

  את מוצרי החברה. להלן פירוט בדבר דרכי ההפעלה של תחנות התדלוק: 

ים באמצעות דלק מנטה קמעונאות דרכהפעלת תחנות התדלוק נעשית  -  הפעלה על ידי החברה )א(

) של החברה), המפעילה עבור 100%") (דלק מנטה בבעלות מלאה (דלק מנטהבע"מ (להלן: "
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. בתחנות התדלוק המופעלות על ידי דלק מנטה, העובדים הינם 1החברה את תחנות התדלוק

עובדי דלק מנטה, וכל עלויות התפעול של התחנה (מלאים, ציוד, מיסי ארנונה וכו') מוטלות על 

כן, ברובם המכריע של המקרים, החברה אחראית לקבלת ההיתרים והרישיונות דלק מנטה. כמו 

 הדרושים לשם הפעלת תחנת התדלוק. 

תחנות אלה נושאות את שלטי החברה ורוכשות  - הפעלה על ידי מפעיל צד שלישי מטעם החברה )ב(

ת את כל המוצרים באופן בלעדי מהחברה. על פי ההסכם עם המפעיל, מחויב המפעיל להפעיל א

התחנה בהתאם לנהלים הנהוגים בחברה, הכוללים, בין היתר, קריטריונים לגבי שעות הפעילות 

  של התחנה, מראה חיצוני אחיד, רמת תחזוקה וטיב השירות. 

על פי רוב, המפעיל נושא במרבית עלויות ההפעלה של תחנת התדלוק, ובכלל זה מעסיק את עובדי 

מהחברה. בחלק מן המקרים משתתפת החברה  תחנת התדלוק ורוכש את הדלקים והשמנים

בחלק מעלויות המפעיל (ארנונה, אחזקת התחנה, תשלום דמי חכירה במקרים של תחנות 

מוחכרות, השתתפות בהנחה ללקוחות "דלקן" או הנחות במשאבה או כרטיסי תדלוק). בחלק 

ים הנמכרים אחר החברה אינה משתתפת בעלויות המפעיל, וזאת כנגד מתן הנחה במחירי הדלק

למפעיל. המפעיל אחראי להשגת הרשיונות וההיתרים הנדרשים לשם הפעלת תחנת התדלוק, 

אולם בחלק מהמקרים החברה מטפלת ונושאת על חשבונה בעלויות הכרוכות בעמידה בדרישות 

  הרשויות מתחנת התדלוק. 

עים ו/או המפעיל רוכש את הדלקים באופן בלעדי מהחברה, ומשלם לחברה דמי שכירות קבו

  משתנים בהתאם להיקף המכירות של התחנה. 

 תחנות המופעלות על ידי מפעיל צד שלישי מטעם החברה.  14לחברה  2011בדצמבר  31נכון ליום 

תחנות תדלוק המופעלות על ידי מפעיל צד שלישי  –)ידי מפעיל עצמאי (הסכמי אספקה-הפעלה על )ג(

אספקה קצרי מועד לתקופות של שנה, שאינו מטעם החברה, כאשר למעשה מדובר בהסכמי 

כשלמפעיל בלבד האופציה לדרוש חידוש ההסכם לשנה נוספת וחוזר חלילה עד שלוש שנים. 

בהסכמי האספקה בין מפעילי תחנת התדלוק ובין החברה מחויבים הראשונים לרכוש מוצרי 

ני המסחר דלקים ושמנים מהחברה, במחירים ובתנאי אשראי מוסכמים, ולמכור אותם תחת סימ

של החברה, בשמם ובמסגרת מגבלות הפיקוח על המחירים, ובהתאם להתניות החברה בקשר עם 

  נהלי בטיחות, שיווק, המראה החיצוני של תחנת התדלוק וכיוצ"ב. 

על פי רוב, הבעלות בציוד בתחנת התדלוק היא של החברה, המשאילה את הציוד למפעיל התחנה. 

הציוד הדרוש להפעלתה ומספקת לבעל הזכויות בה שירותי  החברה מתקינה בתחנת התדלוק את

תחזוקה והדרכה מקצועית בהתאם להסכם ההתקשרות. במרבית המקרים אין בטחונות 

למכירת הדלקים למפעילי התחנות. בחלק מן המקרים לחברה אין בלעדיות באספקת מוצרי 

  הדלקים. 

 הפעלה של חנויות "מנטה"  7.16.4

חנויות  10עלות על ידי החברה, באמצעות דלק מנטה, למעט חנויות "מנטה" של החברה מופ

ידי זכיינים. כל עובדי חנויות מנטה הינם עובדים של  דלק מנטה. דלק מנטה - מנטה המופעלות על

, החלה 2008רוכשת את המלאי ונושאת בכל הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות הנוחות. במהלך שנת 

                                                           
דלק קמעונאות תעביר את כל נכסיה  -חתם הסכם מיזוג בין דלק קמעונאות לבין דלק מנטה, לפיו בשלב ראשוןנ 31.12.2009ביום    1

לחברה חדשה שהוקמה במיוחד לצורך כך בתמורה להקצאת מניות בחברה החדשה וכנגד התחייבויות ו/או חו"ז שוטפים, ובשלב שני 
מנטה, באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של החברה החדשה תועברנה  תמוזג החברה החדשה לתוך דלק -(מיד לאחר השלב הראשון)

אישרה רשות המיסים את המיזוג האמור לעיל.  בחודש ינואר  29.12.2010לדלק מנטה, והחברה החדשה תחוסל ללא פירוק. ביום 
 .המיזוג האמור הושלם לאחר קבלת אישור רשם החברות 2012
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ינים המפעילים את החנויות באמצעות עובדים ידי זכי-החברה בהפעלת חנויות נוחות על

ידם. הזכיינים רוכשים את המלאי ונושאים בכל הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות -המועסקים על

הנוחות. החברה תחליט בכל מקרה לגופו, על סמך שיקולים עסקיים, האם להפעיל חנויות נוחות 

מנטה" בקונספט "חנות בתוך חנות", באמצעות זכיינים, אם בכלל. "קפה ג'ו" יוכנסו לחנויות "

"קפה כאשר באחריות "קפה ג'ו" לספק ציוד ולתחזק אותו באופן שוטף, כמו גם לספק מוצרי 

  למכירה.ג'ו" 

  שיווק והפצה  7.17

 להלן תיאור תמציתי של דרכי השיווק וההפצה של החברה.

  בתחנות התדלוק שיווק 7.17.1

במספר אמצעים: הנחות, מבצעים החברה מקדמת את מוצריה ושירותיה  –שיווק לקהל הרחב

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 וכיוצ"ב). 

ק ושיפור כמו כן, החברה מפרסמת באמצעי תקשורת שונים. בנוסף, החברה משקיעה בתחזו

תחנות התדלוק והשירות הניתן בהן, שיפוץ תחנות ותיקות ושיפור החזות שלהן, וכן פועלת 

  להרחבת מגוון השירותים הניתנים בתחנות.  

החברה מעסיקה עובדי שיווק וכן מתקשרת  –שיווק שירות התדלוק באמצעות מערכת ה"דלקן"

רות ה"דלקן". בנוסף, החברה עם מקדמי מכירות חיצוניים שתפקידם לגייס לקוחות לשי

משתתפת במכרזים המפורסמים על ידי חברות וגופים בעלי ציי רכב המבקשים לקבל שירותי 

  תדלוק בהסדר קולקטיבי. 

") המאפשר כרטיס בעל תחנהבנוסף, מפעילה החברה שירות תדלוק באמצעות כרטיס רשת ("

תדלוק באזור הפעילות של בית לעסקים פרטיים לקבל אשראי והנחות ברכישת דלקים בתחנות ה

  ובחלק מתחנות המופעלות מטעם החברה.קמעונאות העסק בכל התחנות המופעלות ע"י דלק 

  הרחבת פריסת תחנות התדלוק והקמת חנויות נוחות נוספות 7.17.2

החברה מעסיקה אחראי ייזום, אשר תפקידו לאתר קרקעות וגופים פוטנציאליים המעונינים 

ה לצורך הקמת תחנות תדלוק. בנוסף, במהלך השנה הקרובה להיכנס להסכמי התקשרות עמ

חנויות  20- ידה כ- חנויות נוחות, קרי יוקמו על 210- מעריכה החברה כי היא תגיע לפריסה של כ

נוחות נוספות (בין בהפעלה עצמית או בזכיינות). מידע זה בדבר הרחבת פריסת חנויות הנוחות 

ניירות ערך, אשר עשוי שלא להתממש, בין היתר בשל  הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק

הצורך, לעיתים, בקבלת אישור בעל הזכויות בתחנה, קשיים בהשגת אישורים הנדרשים לשם 

הקמת מתחמים קמעונאים (על מנת להקים מתחם קמעונאי נדרשת החברה לעיתים לשנות את 

), שינויים רגולטורים שיקשו התב"ע החלה על המתחמים הקמעונאים, להשיג אישורי בניה ועוד

על הקמת מתחמים קמעונאים נוספים, כדאיות כלכלית, הגברת התחרות בחנויות הנוחות, מיתון 

  כלכלי שיביא לירידה ברכישת מוצרים בחנויות נוחות ועוד.

דמ"ק, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, עוסקת ומתמחה באיתור ורכישת  קרקעות בבעלות  

ן תיזום תתכנן, תקים ותפעיל מיזמים נדל"ניים הכוללים תחנות תדלוק ומעלה, עליה 50%

ומרכזים מסחריים. עד לתאריך הדוח  נרכשו על ידי דמ"ק ארבעה עשר מתחמי קרקע עליהם 

היא מתכוונת לפעול כאמור (על שניים מהם היו תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים פעילים בעת 



 

 

40 - א 

ול עד למועד הדוח ושמונה מתחמי קרקע נמצאים בשלבי רכישתן, ארבע תחנות נוספות החלו לפע

  . 2012-2015תכנון מתקדמים, אשר צפויים להיבנות בין השנים 

  הסכמים בלעדיים 7.17.3

רוב הסכמי האספקה של החברה עם תחנות התדלוק הינם הסכמים לאספקה בלעדית של מוצרי 

  לעיל.  (ד)7.16.2 דלקים בתקופת ההתקשרות. בענין זה ראה גם סעיף 

עד לתאריך הדוח,  הקימה החברה עשר חנויות נוחות  – פיתוח קונספט מכירה במינימרקטים 7.17.4

חדשות בקונספט של מינימרקט תחת המותג "מנטה מרקט". חנויות נוחות אלו שונות מחנויות 

תר שהן מציעות לעומת מגוון המוצרים הנוחות האחרות הן בגודלן והן במגוון המוצרים הרחב יו

בפיתוח של  בכוונת החברה להשקיע בשנים הקרובותהמוצעים בחנויות הנוחות האחרות. 

קונספט חנויות זה. פיתוח מגוון המוצרים והשירותים שיימכרו בחנויות הנוחות ופיתוח המותג 

צרים אותם ידי החברה יושפע מכדאיות כלכלית, העדר ביקושים למו- "מנטה מרקט" על

 .מתכוונת החברה לשווק, מגבלות רגולטריות ועוד

מהאחזקות ברשת ג'ו כאמור לעיל, החלה החברה בתהליך של  51%כמו כן, במסגרת הרכישה של  7.17.5

"חנות בתוך - הכנסת "קפה ג'ו" למתחמיה וזאת בשני אופנים עיקריים: "חנות בתוך חנות" ו

פריסה ארצית במתחמי החברה. החברה ב 2012מתחם". הנ"ל מתוכנן לביצוע במהלך שנת 

מעריכה כי בפריסה זו תיווצר הזדמנות לייצר מנוע צמיחה בהכנסות ולחזק את הבידול 

וההעדפה למותג "מנטה" בקרב הצרכנים, ביחס למתחרים בענף. הערכת החברה האמורה לעיל, 

בשל ין היתר, הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, העשוי שלא להתממש, ב

  התרחשות אירועים בניגוד לציפיות החברה ובשל סיבות שאינן תלויות בחברה.

  תחרות 7.18

חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט   40- על פי נתוני  הרשויות, בישראל רשומות למעלה מ 7.18.1

לעיל, להערכת  7.2.2 מבז"ן. ארבע חברות מחזיקות בנתח השוק העיקרי בישראל. כאמור בסעיף 

החברה, החברה הינה חברת שיווק הדלק השנייה בגודלה בישראל. מתחרותיה העיקריות הינן 

מכלל תחנות התדלוק), סונול, אשר  26%- תחנות (כ 280-פז, אשר להערכת החברה, משווקת לכ

אלון, אשר -וק) ודורמכלל תחנות התדל 21%- תחנות (כ 232 -להערכת החברה משווקת לכ

  מכלל תחנות התדלוק).  19% -תחנות (כ 195 -להערכת החברה משווקת לכ

  תחום מתחמי התדלוק והמסחר מתאפיין ברמת תחרות גבוהה המתבטאת בכמה אופנים:  7.18.2

ידי איתור תחנות תדלוק -הרחבת פריסת תחנות התדלוק של חברות הדלק ומיקומן, בין על )א(

התקשרות עם תחנות תדלוק ותיקות שתוקף חוזי ההפעלה / אספקה ידי -חדשות והקמתן ובין על

  שלהן פג. 

שיווק לצרכן הסופי והגדלת המכירות בתחנות התדלוק. תחרות זו מתבטאת בשחיקת מרווחי  )ב(

השיווק, מתן הנחות וקיום מבצעי קידום מכירות שונים ובשירות הניתן בתחנות התדלוק, 

 ובמגוון השירותים הניתנים ללקוח. 

 ניסת חברות הדלק וחברות קמעונאיות לפעילות הקמעונאית בשטחי תחנות התדלוק. כ )ג(

תחרות בתחום השיווק לציי רכב אשר הינה בעיקר בין חברות הדלק הגדולות, אשר לכולן  )ד(

שירותי תדלוק באמצעים אלקטרוניים. התחרות בין חברות הדלק מתבטאת בעיקר בתחרות על 
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ים נוספים הניתנים על ידי חברות הדלק, כגון דוחות ואמצעי המחיר שניתן לציי הרכב ובשירות

  מדיה אלקטרוניים, אמצעים לניהול ציי רכב, מתן שירותי שטיפה וכיוצ"ב. 

להלן פירוט הדרכים העיקריות של החברה להתמודדות עם התחרות ופירוט הגורמים המשפיעים  7.18.3

  על מעמדה התחרותי: 

וק עמן היא קשורה ומעריכה כי הפריסה הארצית החברה פועלת להרחבת פריסת תחנות התדל )א(

הרחבה של תחנות התדלוק שלה מגדילה את נגישות התחנות, ומקנה לה יתרון בהתמודדות על 

לקוחות פרטיים ועל לקוחות ציי רכב באמצעות מערכת ה"דלקן", להם חשובה במיוחד פריסה 

  רחבה של תחנות תדלוק. 

  בתחנות התדלוק על בסיס התשתית הקיימת.  הרחבת שיווק מוצרים ושירותים נוספים )ב(

החברה פועלת לייעל את התפעול השוטף של כל  המגזרים וזאת על מנת לחזק את היכולת של  )ג(

  החברה לתת הנחות ללקוחותיה ובכך להגדיל את המכירות.

 שיפור החזות, האווירה והשירות בתחנות.  )ד(

 שיפור מבנה ההפעלה של התחנות.  )ה(

 עונתיות 7.19

אינה מושפעת מעונתיות משמעותית בתחום מתחמי הדלק והמסחר. יחד עם זאת, ככלל, החברה 

יצוין כי בשנים עברו ניכר גידול במכירת דלקים ומוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק בחודשי 

הקיץ, דבר הנובע, להערכת החברה, בין היתר, בשל עליה בנסיעות ברכבים פרטיים ליעדי 

בים, המעלה את צריכת הדלק ומכירות המוצרים הקמעונאיים. חופשות והפעלת מיזוג אויר ברכ

בתקופת חגי ישראל ניכרת מחד ירידה בתצרוכת הדלקים, בעיקר במגזר העסקי והתעשיה, 

  ומאידך עליה במכירות מוצרים קמעונאיים לעומת יתר ימות השבוע.

  רכוש קבוע ומתקנים  7.20

בחכירה ראשית ממנהל מקרקעי  תחנות בבעלות או 55לחברה  2011בדצמבר  31נכון ליום  7.20.1

תחנות חכורות או שכורות  171-תחנות בבעלות משותפת עם צדדים שלישיים) ו 10ישראל (כולל 

  לתקופות ארוכות בפריסה כלל ארצית.  

לחברה מבנים וציוד במרבית התחנות, בהן לחברה זכויות קניין. מבנים וציוד אלה מהווים חלק  7.20.2

, לחברה ציוד בכל התחנות בהן אין לה זכויות קנייניות או מרכושה הקבוע של החברה. בנוסף

בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד. בחלק מתחנות אלה יש לחברה רכוש קבוע גם במבני 

התחנה, אשר הוקמו לפני שנים רבות כאשר לחברה היו זכויות קנייניות (לרבות הסכמי 

ותיה כולל את כל הציוד הדרוש החכרה/שכירות ארוכת מועד) בתחנות. ציוד החברה בתחנ

להפעלת התחנות וחנויות הנוחות, לרבות מיכלים, צנרת, משאבות, מערכות מחשוב ותקשורת, 

ציוד משרדי, ריהוט ואביזרים לחנויות, מערכות חשמל וגנרטורים במידת הצורך, מערכות לכיבוי 

בלת מוצרי דלק, אש וחדרי שירותים לרווחת הקהל. כמו כן, לחברה כלי רכב ומשאיות להו

  צבעים ושמנים.
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  הון אנושי  7.21

הועסקו על ידי  2010 -ו 2011בדצמבר בשנים  31בתחום מתחמי התדלוק והמסחר נכון ליום  7.21.1

 החברה עובדים כדלקמן:

מספר עובדים ליום מחלקה
31.12.2011 

 31.12.2010מספר עובדים ליום 

 4551הנהלה ומטה
 8998עובדי המתחמים
 1,9581,863מכירות ושיווק

 5757אחר
 2,1492,069סה"כ

  

נובעת בעיקר מתהליכי התייעלות שבוצעו  2010לעומת  2011הירידה במצבת העובדים בשנת 

בחברה, כמו גם כתוצאה מהחרפת התחרות, מהעליה במחירי הדלקים ומההפחתה במרווח 

  השיווק.

וזי עבודה אישיים ואינם עובדי החברה בתחום מתחמי התדלוק והמסחר מועסקים על פי ח 7.21.2

כפופים להסכם קיבוצי מיוחד, אם כי ייתכן ובנוגע לנושאים מסוימים חלים על חלק מעובדי 

החברה וחברות הבנות הסכמים קיבוציים כלליים וזאת מכח חברות החברות האמורות בארגוני 

כך, הואיל מעסיקים או מכח צוי הרחבה. לעניין זה יצוין כי לחברה אין חשיפה מהותית עקב 

  והחברה מעניקה לעובדים את התנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים הכלליים.

המחייב ביטוח  1966על דלק קמעונאות ודלק מנטה, המנהלות תחנות דלק, חל צו הרחבה משנת  7.21.3

העובדים בהסדר פנסית יסוד (משלימה), כלומר פנסיה לעת זקנה בלבד, או בהסדר חלופי 

 כמפורט בצו. 

 לחוק 16ינוע, החברה בהתאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל, חלים מכוח סעיף על דלק ש 7.21.4

") ההסכמים הקיבוציים חוק ההסכמים הקיבוציים(להלן: " 1957-הסכמים קיבוציים, תש"יז

ואילך,  1983שארגון זה הינו צד להם. מדובר על שורה של הסכמי עבודה קיבוציים כלליים משנת 

ריים הבאים לגבי עובדים המועסקים בנהיגה או שמקבלים את המסדירים את הנושאים העיק

שכרם לפי התעריף של המועסקים בנהיגה: קבלה לעבודה, סדרי עבודה ומשמעת, טבלאות שכר 

משולב, תוספות לשכר ושכר עידוד, גמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית (הכלול 

וחופשות אחרות, דמי הבראה, היעדרות מחמת בשכר לפי אישור של שר העבודה), חופשה שנתית 

מחלה, תשלום במקרה של תאונות עבודה, תשלום בגין תקופת שירות מילואים, ביטוח פנסיה 

ופיצויי פיטורים, בגדי עבודה, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, אש"ל, אגרות חידוש רשיון נהיגה 

 ונשק, קרן השתלמות.

ובדים הכללית החדשה לחברה אודות התאגדותם של הודיעה הסתדרות הע 11.04.2011ביום 

עובדי דלק שינוע. בהקשר זה יצוין, כי הצדדים מנהלים משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי 

שיחול על נהגי החברה. נכון למועד הדוח, החברה אינה יכולה להעריך האם לחתימת ההסכם 

 הקיבוצי האמור (ככל שייחתם) תהיה השפעה כספית מהותית.

 11.7  ור צווי הרחבה כלליים וענפיים החלים על החברה וחברות קשורות שלה ראה סעיףלתיא 7.21.5

 להלן. 
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החברה מקפידה להעסיק נהגי מיכליות כביש בעלי היתר להובלת חומרים מסוכנים. בנוסף,  7.21.6

עבודתם באים במגע עם חומרי עובדי החברה המועסקים בתחנות התדלוק או אשר במסגרת 

 דלק, עוברים הדרכה לכיבוי אש ולמניעת מפגעים והשתלמות לשמירה על איכות הסביבה. 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  7.22

על פעילות החברה בתחום מתחמי התדלוק והמסחר חלות הוראות חוק, תקנות וצווים שונים 

אופן שוטף לצמצום ומניעה של נזקים שעניינם שמירה על איכות הסביבה. החברה פועלת ב

אפשריים לסביבה, ומשקיעה משאבים ניכרים בתחום איכות הסביבה. החברה הגבירה את 

- השקעותיה בתחום זה מאז הותקנו תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות הדלק), התשנ"ז

מים. בשנים הכוללות הוראות מקיפות שנועדו להסדיר את התחום ולמנוע זיהומי קרקע ו 1997

האחרונות ניכרת מגמה של אכיפה מוגברת של דיני איכות הסביבה. לפרטים אודות כתבי אישום 

  להלן.   7.22.4 תלויים ועומדים בעניין זה ראה סעיף 

 תם יפורטו להלן:  הוראות הדין העיקריות הנוגעות לדיני איכות סביבה והחלים על החברה והשפע 7.22.1

  חוק שמירת הניקיון )א(

"), נועד לשמור על הניקיון חוק שמירת הניקיון(להלן: " 1984-חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד

ברחבי ישראל ומטיל אחריות פלילית על מי שהשליך פסולת (לרבות דלקים) ברשות הרבים ו/או 

פט באופן רחב, כך שעלול לכלך את רשות הרבים. המונח רשות הרבים פורש על ידי בתי המש

  לכלול מקרקעי תחנות התדלוק ומקרקעין סמוכים להם. 

בגין הפרת הוראות חוק שמירת הניקיון מוטלים קנסות או מאסר. חוק זה מקנה גם סמכות 

להוציא צו ניקיון, לפיו יידרש הגורם המזהם להשיב את המצב לקדמותו. במקרה של אי ביצוע 

  צמן את הצו ולחייב את המזהם בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו. הצו יוכלו הרשויות לבצע בע

  חוק המים )ב(

") נועד כדי להגן על מקורות המים בישראל ומטיל חוק המים(להלן: " 1959-חוק המים, התשי"ט

אחריות על מי שבמעשה או מחדל גרם ו/או עלול לגרום לזיהום מקורות מים. חוק המים מקנה 

ת, ובכלל זה סמכות לנציב המים לדרוש ממי שגרם לזיהום לרשויות המדינה סמכויות נרחבו

צו לתיקון לעשות כל הדרוש על מנת להפסיק את הזיהום, להשיב את המצב לקדמותו (להלן: "

"), ולהטיל על מפר הצו קנסות. במקרה שלא קוים צו לתיקון המעוות, רשאי נציב המים המעוות

חוק את המזהם בהוצאותיו. בעקבות חקיקת  לעשות את כל שפורט בצו לתיקון המעוות ולחייב

, שנכנס לתוקף ביום 2008- הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח

תוקן חוק המים כך שהוחמרו צעדי הענישה בגין עבירות על חוק המים, וכן הוסמך , 10.10.2008

   נציב המים לחייב את המזהם בתשלום כפל הוצאותיו.

  תקנות המים  )ג(

תדלוק עשויה להוות מקור פוטנציאלי לזיהום קרקע, מי תהום ואויר כתוצאה מדליפת  תחנת

  דלקים המכילים חומרים רעילים אל הקרקע וחלחולם עד למי התהום.

"), תקנות המים(להלן: " 1997 - תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז

נועדו להסדיר את התחום ולמנוע זיהומי שהותקנו מכוח חוק המים, כוללות הוראות מקיפות ש

  קרקע, מים או אויר. 
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במסגרת תקנות המים נקבעו, בין היתר, הוראות המחייבות מפעילי תחנות תדלוק לנקוט אמצעי 

הגנה במכלול נושאים, בשלבי הקמת התחנה ובשלבי הפעלתה. בעת הקמת תחנה (אשר הוקמה 

, בין היתר, רצפה אטומה לחלחול דלקים לאחר כניסת תקנות המים לתוקף), יש לבנות בה

מים, מיכל משני ואמצעי ניטור לגילוי דליפות. כמו -ושמנים מוקפת במערכת ניקוז, מפריד דלק

כן, תקנות המים מחייבות את מפעיל התחנה לערוך בדיקות אטימות תקופתיות למיכלים 

עיל לטפל מיידית ולצנרת, במועדים שנקבעו בתקנות המים. תקנות המים מחייבות את המפ

  במקרה שמתגלה דליפת דלק ולדווח על כך לממונה על פי הפירוט שבתקנות.

החברה נדרשת לערוך סקרי קרקע על מנת לאתר זיהומי קרקע ומים וזאת הן בעקבות חשד של 

על החברה לטפל  - הרשויות לדליפה והן בעקבות דליפה שהחברה מגלה. אם מתגלה זיהום 

  .בקרקע או במים שזוהמו

תקנות המים קובעות את דרכי הדיווח והטיפול באתר שזוהם עקב דליפת דלק. מפעיל התחנה 

מוגדר על פי תקנות המים כבעל רשיון העסק, או האדם שבהשגחתו, הנהלתו או פיקוחו מופעלת 

  התחנה. 

יצוין, כי בהסכמי אספקה מוטלת האחריות לטפל בנושא זה על בעל התחנה או המפעיל מטעמו. 

ומפעילים קמעונאות הפעילה החברה באמצעות דלק  2011בדצמבר  31ר לעיל, נכון ליום כאמו

התחנות (להלן: " 1997תחנות הן תחנות שהוקמו לפני  130תחנות תדלוק (שמתוכן  219מטעמה 

  ")) שבהן מוטלת על החברה האחריות לבקרה וטיפול בזיהומים כאמור. הותיקות

את מרבית התחנות הותיקות למרבית הוראות התקנות בתקנות המים נקבע כי יש להתאים 

  החלות על תחנות חדשות. 

  מרבית תחנות התדלוק של החברה ממוקמות באזורי סיכון גבוה לזיהום מי תהום. 

פי - במסגרת הסכם רב שנתי עם המשרד להגנת הסביבה בדבר ביצוע בדיקות בתחנת תדלוק ועל

בדיקות בתחנות  100-כם הנ"ל ביצעה החברה כדרישת המשרד להגנת הסביבה טרם חתימת ההס

תחנות תדלוק התגלו זיהומי קרקע ומי תהום בגין זיהומי עבר ותשתיות דלק  54 - תדלוק. בכ

דולפות אשר בגינן ביצעה החברה הפרשה בספרים. בתחנות אלה מבוצעים סקרי קרקע וקידוחי 

נכית והאופקית). ביתר התחנות ניטור למי תהום במטרה לאפיין את אופי הזיהום (השתרעותו הא

ידי המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לבצע - אשר לא נתגלה בהם זיהום נתבקשה החברה על

  מעקב שנתי. 

לאחר קבלת תמונת מצב ברורה לגבי אופי הזיהום יחל טיפול לשיקום הקרקע והמים 

  הסביבה.  בטכנולוגיות מקובלות וזאת תוך שיתוף פעולה עם רשות המים והמשרד להגנת

אומדן העלויות לשיקום זיהום הקרקע והמים תלוי בגודל וחומרת הזיהום. נכון למועד הדוח, 

תחנות תדלוק הושלמו בדיקות סקרי הקרקע וקידוחי הניטור למי תהום והחברה החלה  25-בכ

  בהן את תהליך שיקום הקרקע.

  אמצעי ניטור בתחנות ותיקות

אמצעי ניטור שמטרתם  הותיקותתקין בכל התחנות בהתאם לתקנות המים, החברה נדרשת לה

תחנות תדלוק ותיקות.  130-גילוי דליפות דלק בקרקע תחנת התדלוק. במועד הדוח לחברה כ

  החברה התקינה בתחנות התדלוק הותיקות אמצעי ניטור כנדרש . 

  בדיקות אטימות

ם) לצנרת תקנות המים מחייבות ביצוע של בדיקות אטימות תקופתיות (אחת לחמש שני

הושלם סבב נכון למועד הדוח ולמיכלים בכל תחנת תדלוק או במועד תכוף יותר כתלות בנסיבות. 
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. עלות ביצוע הבדיקות אינה מהותית תחנות התדלוק של החברה בכלבדיקות אלה  אחד של

וזאת למעט אם יתגלו לחברה והחברה צופה כי הן לא ישפיעו באופן מהותי על תוצאות החברה, 

שנגרמו כתוצאה מכשלים באטימות, אשר יגררו תיקון ליקויים בהיקף  י קרקע או מיםזיהומ

נתגלו כשלים באטימות בחלק קטן של התשתיות שנבדקו.  2011ניכר. יצוין כי במהלך שנת 

להערכת החברה ונכון למועד הדוח, עלות שיקום הזיהום שנגרם בעקבות כשלי האטימות כאמור 

  ליון ש"ח.מי 1  - צפויה לעמוד על כ

זה וכל סעיפי המשנה שבו אודות פעילות החברה בעתיד לשם עמידה  (ג)7.22.1 המידע בסעיף 

בהוראות תקנות המים, לגבי אמצעי הגנה למניעת דליפות בתחנות הותיקות, לגבי התקנת 

יות ולגבי השקעות ועלויות צפויות הינו מידע אמצעי ניטור, לגבי ביצוע בדיקות אטימות תקופת

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על המידע הקיים נכון למועד הדוח. יתכן 

והעמידה בהוראות תקנות המים תארך מעבר לאמור לעיל, וזאת בשל עיכובים טכניים העשויים 

ת העשויות לעכב את קיום הוראות למנוע את השלמת הטיפול או בשל מגבלות חיצוניות אחרו

תקנות המים במלואן. כמו כן, ייתכן כי בפועל תידרש החברה לבצע השקעות בהיקפים גדולים 

יותר, בין היתר, בשל כך שיכול ויתגלה זיהום בתחנות נוספות ובשל דרישות נוספות מאת 

  המשרד להגנת הסביבה ו/או רשות המים. 

 2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח )ד(

. החוק האמור נועד להביא לשיפור 2008- אושר בכנסת חוק אוויר נקי, התשס"ח 22.7.2008ם ביו

של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, באמצעות הסדרת הטיפול בנושא מניעת 

. כן נקבעה תקופת 1.7.2011זיהום אוויר בהסדר תחיקתי אחד. החוק נכנס ברובו לתוקף ביום 

לאכיפת חובת היתר של מקורות פליטה טעוני היתר  1.3.2015ת המסתיימת ביום מעבר הדרגתי

על פי החוק, הכוללים, בין היתר, את תעשיות האנרגיה, ותעשיית זיקוק הגז והדלק בפרט.  השר 

אחראי לקבוע ערכי איכות אוויר לנוכחותם באוויר של מזהמים שונים ממקורות, על הקמת 

אוויר לשם מדידה והערכה של איכות האוויר, ועל קביעת הוראות והפעלת מערך ארצי לניטור 

למניעה ולצמצום של זיהום אוויר ממקורות פליטה נייחים כגון מפעלי תעשיה ומכלי רכב 

ומקורות פליטה ניידים נוספים. כן יקבעו על פי החוק הוראות לגבי תכונות, מרכיבים ואיכות של 

ל הניתן, פליטת מזהמים כתוצאה מצריכת דלק או תוספי סוגי דלק ותוספי דלק כדי להפחית, ככ

דלק, ולמנוע פגיעה ביעילות ובתפקוד של מתקן או מערכת שנועדו לצמצם פליטת מזהמים 

ממקור פליטה העושה שימוש בדלק או בתוספי דלק. כן נקבעו סמכויות פיקוח וסמכויות אכיפה 

גבלה שיפוטיים. בנוסף לקביעת סנקציות לרבות הטלת צווים מנהליים ועיצומים כספיים וצווי ה

עונשיות מחמירות, החוק קובע שבית משפט רשאי, בשל עבירה שעבר אדם לפי החוק ושכתוצאה 

ממנה השיג טובת הנאה או רווח, להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג, נוסף 

קדיים. עם זאת, מתוקף חוק על כל עונש אחר.נכון למועד הדוח, אין לחברה מקורות פליטה מו

זה, רשאי המשרד להגנת הסביבה להורות לחברה לפעול למניעת זיהומי אויר הנגרמים במהלך 

תדלוק כלי רכב וזאת בנוסף להנחיות דומות העולות, דרך כלל, בתהליך הוצאת רישיון עסק 

  לתחנות תדלוק.

  2008- חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח )ה(

-אושר בכנסת חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח 29.7.2008ביום 

. מטרת החוק הגנה ושמירה על הסביבה ולשפרה, ולמנוע 10.10.2008, שנכנס לתוקף ביום 2008



 

 

46 - א 

פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, בין השאר 

המתחשבת בשווי הנזק שנגרם, בטובת ההנאה שהושגה או ברווחים שהופקו  באמצעות ענישה

תוך ביצוע עבירות איכות סביבה. בנוסף להחמרת הענישה בגין עבירות איכות סביבה, בימ"ש 

הוסמך, בשל עבירה שעבר אדם שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, להטיל קנס בשווי 

ונש אחר. בנוסף תוקנו חוקים סביבתיים שונים כך טובת ההנאה או הרווח, בנוסף לכל ע

שבחוקים מסויימים הוסף מנגנון להוצאת צו מינהלי להפסקת או מניעת הפגיעה בסביבה והשבת 

המצב לקדמותו, ובחוקים מסויימים הוסף מנגנון להטלת עיצום כספי, לפיו בעבירות מסוימות 

  ת השנתי של הגורם המזהם.גובה העיצומים הכספיים ייקבע בהתאם למחזור המכירו

  הגברת האכיפה במכירת דלקים מהולים )ג(

 2008-), התשס"ח4התקבל חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס'  2008בחודש אפריל 

שמטרתו מזעור התופעה של מכירה ואספקה של דלק מהול בסולר, בנפט, נפטא ובחומרים 

  מחיר הדלק. אחרים, שמחירם והמס שיש לשלם בגינם נמוך בהרבה מ

על פי התיקון לחוק, לא ימכור בעל תחנת תדלוק דלק אלא אם כן קיימת התקשרות תקפה בינו 

ובין מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות לצורך קביעת התאמתו של דלק הנמכר בתחנה לדרישות 

החוק האמור, ועל המעבדה המאושרת לבצע בכל שנה לפחות שש בדיקות כאמור. כמו כן, 

ק מגדיל בצורה משמעותית את הסנקציה שתוטל בגין דלק שאינו עומד בתקן, לרבות התיקון לחו

אפשרות לצווי סגירה שיפוטיים, פרסום רשימה של תחנות תדלוק שנמצא בהן דלק לא תקין 

ורשימה של תחנות תדלוק שאין להן התקשרות תקפה עם מעבדה מאושרת, והחמרה משמעותית 

  .2008באוקטובר  10נסו לתוקף ביום בקנסות. הוראות התיקון לחוק נכ

, ראה באור 2006בקשר עם פרשת מהילת דלקים שהתגלתה בתחנות תדלוק בחודש אוקטובר  

לדוחות הכספיים. החברה אינה יכולה להעריך את החשיפה הקיימת בתביעות הקשורות  .9ב.24

  , אם וככל שזו קיימת. 2006לפרשת מהילות הדלקים מאוקטובר 

  תחתי מערכות מילוי )ד(

על פי תקנות משרד התחבורה חויבה החברה בהתקנת מערכות מילוי תחתי במיכליות הדלק 

ליטר ומעלה, וזאת על מנת למנוע זיהום הסביבה בעת מילוי מיכליות  14,000שבבעלותה, שנפחן 

  אלו. נכון למועד הדוח, החברה השלימה התקנת מערכות אלו במיכליות שבבעלותה.  

  היתר רעלים –חומרים מסוכנים  )ה(

"), תזקיקי נפט חוק החומרים המסוכנים(להלן: " 1993-פי חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג- על

מוגדרים כחומרים מסוכנים. חוק החומרים המסוכנים מטיל חובת החזקה ב"היתר רעלים" 

מאת הממונה המוסמך לכך על ידי השר להגנת הסביבה. לחברה היתר כאמור להחזיק בחומרים 

  לפי ההגדרות המפורטות בהיתר שברשותה, ולעסוק במסחר בדלקים בלא איחסון .מסוכנים 

 רפורמת "המיסוי הירוק" )ו(

. רפורמה זו קובעת תמריציי מס 2009רפורמת המיסוי הירוק נכנסה לתוקף החל מחודש אוגוסט 

לכלי רכב, בהתאם לדרגת הזיהום הנפלטת מהם ומטרתה לעודד רכישת כלי רכב ידידותיים יותר 

סביבה. מקור הרפורמה הוא בהמלצות ועדה בין משרדית, שחבריה היו נציגי משרדי האוצר, ל

התחבורה, האנרגיה והמים והגנת הסביבה. עיקר הרפורמה הוא בשינוי מנגנון מס הקנייה 

טון. במסגרת הרפורמה, לכל רכב חדש הנמכר  3.5 - המוטל על כלי רכב חדשים שמשקלם קטן מ

בהתאם לזיהום האוויר הנפלט מהרכב. להערכת החברה, השפעת רפורמת בארץ יקבע מס קנייה 
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המיסוי הירוק על פעילות החברה ותוצאותיה, בטווח הקצר, צפויה להיות, שולית בלבד. החברה 

אינה יכולה להעריך את השפעתה על פעילותה ותוצאותיה בטווח הארוך. סעיף זה כולל מידע 

ת ערך, שאינו בשליטת החברה ואינו ודאי. הערכות החברה צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירו

עשויות לא להתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהאמור לעיל, אם ישתנו איזו 

  מהנחות היסוד ששימשו את החברה בהערכתה כאמור. 

 הצעות חוק בתחום איכות הסביבה 7.22.2

ה העלולות להשפיע על החברה בשנים האחרונות הוגשו מספר הצעות חוק בתחום איכות הסביב

 :במידה ויאושרו. להלן פירוט הצעות החוק הידועות לחברה

הצעת חוק פרטית שהונחה על שולחן  – 2008–הצעת חוק הפחתת פליטת גזי חממה, התשס"ח )א(

. מטרת הצעת החוק הינה להגדיר יעדים להפחתה משמעותית בפליטת 28.1.2008הכנסת ביום 

אומית רב שנתית שתביא להפחתת פליטת גזי החממה. היעדים גזי החממה, ולקדם תכנית ל

 2020שנקבעו בהצעת החוק האמורה הינם להפחית את פליטת גזי החממה בישראל עד לשנת 

נוספים. מוצע בהצעת החוק לקבוע קנסות  50% - לפחות ב 2050, ועד לשנת 25% -לפחות ב

החוק האמור. למיטב ידיעת אזרחיים וסנקציות פליליות לכל המפר הוראה שתיקבע מכח 

אך טרם הובאה  27.10.08החברה, הצעת החוק אושרה בוועדת הפנים והגנת הסביבה ביום 

. 11.05.09לאישור המליאה. כמו כן, יצויין כי הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ביום 

 הממשלה –הובאה הצעת החוק להתייחסות הממשלה בועדת שרים לחקיקה  25.10.09ביום 

התנגדה להצעת החוק והיא לא קודמה.  להערכת החברה, אישור הצעת חוק זו בנוסחה דהיום, 

אם וככל שתתקבל, אינו עשוי להשפיע על עסקי החברה. במידה והשימוש בדלקים ביולוגיים 

במשק ייגבר, תיאלץ החברה לבצע התאמת תשתיות בתחנות הדלק אשר עלולה לגרום להוצאות 

י הדלקים הביולוגיים צפויים להיות יקרים יותר מאשר אלו הנמצאים כבדות. כמו כן מחיר

 בשימוש כיום. 

הצעת חוק ממשלתית, אשר למיטב  – 2007- הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות, התשס"ז )ב(

. 22.10.2007ידיעת החברה החלה את דרכה כהצעת חוק פרטית שהונחה על שולחן הכנסת ביום 

ית זיהום הקרקעות ומשאבי המים, למען הגנה על הסביבה מטרת הצעת החוק לתת מענה לבעי

ועל בריאות הציבור בישראל מפני זיהום הנגרם כתוצאה מהימצאותם של חומרים מסוכנים 

בקרקע. הצעת החוק מסדירה את אופן איתור וזיהוי הקרקעות המזוהמות, את אופן קביעת 

הערכה ושיקום, ואת האפשרות  הסטנדרטים לשיקום, את אופן הטלת האחריות לביצוע פעולות

לסיוע במימון הפעולות הדרושות. הצעת החוק מבחינה בין "קרקע החשודה כמזוהמת" ו"קרקע 

מזוהמת", כאשר אם מדובר בקרקע החשודה כמזוהמת חלות על המשרד להגנת הסביבה חובות 

ת לפעול לפעול ולברר את החשד, ולאחר שנקבע כי קרקע כלשהי היא קרקע מזוהמת חלות חובו

לניקוי ושיקום של הקרקע. הגדרת המונח "קרקע החשודה כמזוהמת" הינה רחבה וכוללת כל 

קרקע עליה היתה חוות מיכלים או תחנת תדלוק. הצעת החוק מציעה להקים קרן לשיקום 

הקרקעות, להטיל את התשלומים למימונה הן על אוצר המדינה והן על גורמים בתעשיית הדלק 

ועל התעשייה העושה שימוש נרחב בחומרים מסוכנים. כן מוצע להשתמש  (לשלביו השונים)

בהליכי התכנון והבנייה לצורך הנעת הליכי שיקום הקרקע, ולהטמיע את תהליך הטיהור ושיקום 

פי הצעת חוק זו, אין לאשר תוכנית בניה על -הקרקע המזוהמת בהליך התכנוני מראשיתו. על

דיקת נוכחות מזהמים בקרקע, באויר ובמקורות המים קרקע החשודה כמזוהמת עד לעריכת ב
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שבתחום התכנית או בסמוך לו. אם יעלו תוצאות הבדיקות שבוצעו חשש לזיהום כאמור יוצא צו 

הצעת חוק זו עלתה בפני וועדת  2011לפעולות שיקום הדרושות להפסקת הזיהום. בתחילת שנת 

שות שר המשפטים שיגיש הצעה שרים לחקיקה. בוועדה הוחלט על הקמת צוות משנה ברא

מוסכמת על כל משרדי הממשלה בנושא זה תוך חודשיים. איגוד חברות הנפט העביר התייחסות 

הועבר נייר עמדה להצעת החוק המתוקנת   2011ובתחילת שנת   2009להצעת החוק כבר בשנת 

ה שנייה הועברה הצעת החוק לקריא 14.2.2012בעדכון שינויים שחלו במרוצת הזמן.  ביום 

ושלישית.להערכת החברה, אישור הצעת חוק זו בנוסחה דהיום, אם וככל שתתקבל, עשוי לחייב 

את החברה בהשקעת סכומים ניכרים בבדיקות, סקרים וכן בציודים. יצוין כי החברה נותנת 

דעתה בעניין זה באמצעות איגוד חברות הנפט אשר מקיים דיון משותף עבורה ועבור חברות דלק 

 ת, עם יוזמי הצעת החוק.נוספו

  החברה אינה יכולה להעריך האם הצעות חוק אלו יאושרו. 

 דרישות איכות סביבה נוספות  7.22.3

פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה תנאי מסגרת לתחנות תדלוק.  2005בחודש ספטמבר  )א(

תנאים אלה מאפשרים לרשויות לדרוש בתנאים מסוימים ביצוע שדרוגים נוספים בתשתיות 

, כגון: ביצוע איטום מתחת 1997נה שאינן כלולות בתקנות המים שפורסמו בשנת התח

לדיספנסרים, התקנת גובלי מילוי יתר, התקנת אמצעים למניעת גלישות, הגנה קטודית, התקנת 

  לתחנה.₪ אלף  150 -). עלויות דרישות אלה מסתכמות בכstage 1, stage 2מערכות מישוב אדים (

התחנות  130 -ברה נדרשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות בכ, החנכון למועד הדוח )ב(

 - הותיקות כאמור לעיל. העלויות הצפויות בביצוע הבדיקות והטיפול בתחנות אלה מוערכות בכ

. נכון למועד הדוח, החברה ביצעה בדיקות 2012-2014אשר יתפרסו בין השנים  ₪, מליוני  30

  ₪.מיליוני  20 -הסתכמו בכ 2009-2011לויות בפועל בשנים תחנות, כאשר הע 100 - וטיפול בכ

 70 - בכ Stage 2החברה הגיעה להסכם עם המשרד להגנת הסביבה להתקנת מערכות מישוב אדים  )ג(

וזאת בנוסף להתקנת ₪ מליוני  14 -בעלות כוללת של כ 2008תחנות במהלך שש שנים החל משנת 

תחנות  60 - ותקנו מערכות מישוב כאמור במערכות כאמור בתחנות חדשות שנבנות. עד כה ה

שלח השר להגנת הסביבה מכתב לחברות הדלק, לפיו  31.05.2010 (מרביתן תחנות ישנות). ביום

 זו חובה וכי אדים מישוב מערכות להתקין בארץ התדלוק תחנות כל בכוונת המשרד לחייב את

 מישוב מערכות התקנת ובעיקר כולל הזמנים התחנות. לוח כלל של ברישיונות העסק תוטמע

 התחנות בכל ההתקנה להשלמת עד הבאות מהשנים אחת בכל ממספר התחנות 20% -ב אדים

את התנאים ברישיון העסק של  2011הסביבה עדכן במהלך שנת  להגנת המשרד .שנים חמש בתוך

 ולשלב בהם דרישות עדכניות הנוגעות 2012חלק מהתחנות ואף ימשיך לעדכן כאמור במהלך שנת 

להתקנת מערכות מישוב אדים. כמו כן, המשרד להגנת הסביבה דורש התקנה של מערכות 

העומדות בתקינה החדשנית ביותר הקיימת בעולם ובכך תידרש מהחברה השקעה גדולה יותר 

מתחנותיה  30- החברה צפויה להתקין מערכות כאמור בלמעלה מ 2012ברכש המערכות. במהלך 

    מיליון ש"ח. 6 -בהשקעה של כ
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  הליכים משפטיים ומנהליים בקשר לאיכות הסביבה  7.22.4

אי קיום הוראות חוק המים ותקנות המים, עלול להוות עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס 

, ועונשים כבדים יותר במקרה של עבירה מתמשכת. נגד החברה ₪1אלפי  350כספי של עד 

תב האישום הוגש בקשר עם זיהום, ומנהלים בה התנהל כתב אישום בענייני איכות סביבה. כ

לכאורה, של קרקע ומי תהום, והוא הוגש נגד מנכ"ל החברה באותה עת, סמנכ"ל המכירות 

ומספר אנשי שיווק בחברה. כתב האישום תוקן והתיק הסתיים בהסדר טיעון אשר כלל, בין 

ם שלא שתעמוד בתוקפה שלוש שני₪  500,000והתחייבות בסך ₪  250,000היתר, היטל בסך 

הוגש כתב  2010לחזור על אותן עבירות בתחנת התדלוק נשוא כתב האישום. כמו כן, בשלהי שנת 

אישום נוסף נגד החברה ונושאי משרה בה לשעבר, בקשר, בין היתר, עם עבירות כביכול על חוק 

המים ותקנות מכוחו, שעניינן דליפות דלק ממיכלים וצנרת והדיווח לגביהם. ישיבת הקראה של 

. נכון למועד הדוח נקבע התיק האמור לתזכורת ביום 05.04.2011תב האישום נקבעה ליום כ

בנוסף, מתנהלים מול  . טרם ניתנה החלטה בקשר עם הטענות המקדמיות שהועלו.01.05.2012

החברה ונושאי משרה בה מספר שימועים בקשר עם טענות להפרת חוקי הגנת הסביבה, במספר 

אין יכולת להעריך בשלב זה אם השימועים יובילו לנקיטה בהליכי מועט של תחנות. לחברה 

  אכיפה כנגד המוזמנים, אם לאו.

  ב לדוחות הכספיים של החברה. 24ראו גם באור 

  עלויות והשקעות מהותיות צפויות בתחום איכות הסביבה  7.22.5

הסתכמו סך השקעות ועלויות החברה במתחמי התדלוק והמסחר בקיום  2010 -ו 2011בשנים 

הוראות דין ודרישות הרשויות בתחום איכות הסביבה (לרבות עלויות שיקום בתחנות בהן התגלו 

בהתאמה (לא כולל השקעות בהקמת ₪, מליוני  10 -ובכ₪ מיליוני  10 -זיהום של מי תהום), בכ

  תחנות תדלוק חדשות בהתאם לדרישות דיני איכות הסביבה). 

 6 -הכרוכות בבדיקות ובטיפול בקרקע ומי תהום בכהסתכמו ההוצאות  31.12.2011נכון ליום  

  ₪.מיליוני  5-וההשקעות בציוד ואמצעים להתראה ומניעת זיהומים בכ₪ מיליוני 

  ₪. מיליוני  6- קיימת הפרשה לטיפול במפגעי איכות סביבה בסך של כ 31.12.2011נכון ליום  

סטנדרטים שהיו נהוגים טרם תחנות) נבנו בהתאם ל 130-הואיל והתחנות הותיקות של החברה (כ

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 החברה להעריך 

תחנה. האם מי מתחנות התדלוק הותיקות שלה גרמה בעבר לזיהום קרקע או מים בסביבת ה

מבדיקות שנערכו אותרו מספר תחנות בהן הקרקע ו/או מי תהום מזוהמים. בתחנות בהן 

הסתיימה הסקירה ונתגלה בהן זיהום החלה החברה ביישום תכנית שיקום הקרקע ו/או מי 

בדבר  2008התהום. בעניין זה, החברה עומדת בהסדר שנחתם עם המשרד להגנת הסביבה בשנת 

. הסדר זה אינו סותר כל ושיקום קרקעות מזוהמות בתחנות הוותיקותלוחות הזמנים לאיתור 

דין אחר החל על החברה אולם בהתאם להסכם כל עוד החברה תפעל בהתאם לתכנית השיקום, 

יינתן לכך משקל בהחלטות הגורמים המוסמכים עת יידרשו לשקול ולהחליט בדבר ההצדקה 

ברה, אם יתגלו זיהומים נוספים כאמור החוקית והציבורית באכיפה בנושא זה. להערכת הח

שאינם ידועים לחברה נכון למועד הדוח, ייתכן כי החברה תידרש לבצע השקעות בסכומים 

  מהותיים . 

                                                           
 הכרוכות בטיפול בזיהום. הקנס הכספי הינו בנוסף להוצאות  1
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החברה הגישה למשרד להגנת הסביבה תוכנית עבודה (שיקום) בקשר עם איתור, ניטור וסקרי 

פי -עלמופעלות מטעמה.  קרקע ומים בתחנות תדלוק ותיקות שלה אותן החברה מפעילה או

ידי - תוכנית העבודה תבצע החברה סקרים לאיתור זיהומי קרקע ולאחריהם, ככל שתידרש על

המשרד להגנת הסביבה, סקרי קרקע בתחנות בהן יתגלו זיהומי קרקע, וזאת בתחנות התדלוק 

 10עד  3 והמצוינות בתוכנית. כן נקבע, כי ביצוע כל הסקרים יסתיים בתום 1.1.98שהוקמו לפני 

 15 -שנים מיום תחילתה של תכנית העבודה, כאשר בכל שנה קלנדרית יבוצעו ויסתיימו סקרים ב

תחנות תדלוק לפחות. לאחר ביצוע הסקרים, תכין החברה תוכנית שיקום קרקע פרטנית עבור כל 

תחנה שנמצאה מזוהמת, שתוגש לחוות דעתו של המשרד להגנת הסביבה. לאחר קבלת חו"ד 

תחל החברה בעבודות השיקום בתחנה האמורה, כאשר עבודות השיקום של התחנה כאמור, 

האחרונה יחלו לא יאוחר מתחילת השנה השביעית מיום תחילת תכנית השיקום. עלויות תכנית 

השיקום תחולנה על החברה. עם זאת הובהר כי אין בתכנית השיקום האמורה כדי להגביל את 

ור המשפטי מול צדדים שלישיים בכל הנוגע לאחריות החברה או למנוע ממנה לפעול במיש

לזיהומים, לרבות מפעילי תחנות תדלוק, מובילי דלקים, בעלי זכויות בתחנות או מי מטעמם, וכי 

פי הדין - אין בביצוע תוכנית השיקום בתחנה כלשהי, משום הודאה של החברה באחריותה על

שר להגנת הסביבה השיב לחברה כי המשרד לזיהום ו/או לאיתורו ו/או לשיקומו באותה תחנה. ה

רואה בחיוב גיבוש תוכנית לשיקום זיהומים מתחנות תדלוק ופעולות על פיהן המתואמות עם 

המשרד. עם זאת, מדיניות המשרד היא לאכוף את הוראות דיני איכות הסביבה ואין בביצוע 

הן מופרות או להביא התוכנית כדי להקנות חסינות כלשהי מפני אכיפת הוראות הדין מקום ש

לביטול כתבי אישום שהוגשו. עם זאת, עת תישקל ההצדקה החוקית והציבורית להעמדה לדין 

  תינתן הדעת לכלל נסיבות הענין ובכלל זה יינתן משקל לפעולות שננקטו בידי הגורם המפר. 

ות עוד יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, מס' חברות דלק הגישו למשרד הגנת הסביבה תוכני

  דומות.

להלן פירוט עלויות (הוצאות הכרוכות בטיפול במי קרקע ותהום) והשקעות (בציודים ואמצעים 

  ₪):להתראה ומניעת זיהומים כאמור) משוערות בשנים הקרובות (באלפי 

   2012שנת  
 ₪)(אלפי 

   2013שנת 
 ₪)(אלפי 

  2014שנת 
  ואילך
 ₪) (אלפי 

 7,000 6,5007,000עלויות מהותיות צפויות
 7,000 7,0008,000השקעות מהותיות צפויות

 14,000 15,000 13,500 סה"כ
  

  

במסגרת הבנות וסיכומים עם המשרד להגנת הסביבה, החלה החברה להתקין מערכות מישוב 

כאשר העלות הכוללת עד  לעיל, (ג)7.22.3 בחלק מתחנות התדלוק כמפורט בסעיף  Stage 2אדים 

  ₪.מיליוני  40 -תסתכם בכ 2015לשנת 

מידע זה באשר לעלויות וההשקעות המשוערות והליכי המשא ומתן עם המשרד להגנת הסביבה 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שייתכן ולא יתממש במידה ויתגלו חריגות 

ף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן יידרשו ביצוע מהותיות בפעילות החברה או יכנסו לתוק

  .הוצאות מהותיות
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   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בתחום הפעילות 7.23

להלן יתוארו המגבלות והפיקוח העיקריים החלים על החברה בתחום הפעילות. יצוין כי 

ים ההוראות המפורטות להלן אינן מהוות רשימה ממצה של כל הוראות החוקים הרלבנטי

  החלים על החברה.

  כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית 7.23.1

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת  )א(

חוק זה קובע כי חברת דלק  –") חוק משק המדינה(להלן: " 2001- ), תשס"א2001הכספים 

ל עוד היא רשומה במרשם תירשם במרשם לפני תחילת עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כ

המנוהל על ידי מנהל מינהל הדלק. חברת דלק מוגדרת במסגרת חוק ההסדרים כחברה העוסקת 

בזיקוק, ייצוא ייבוא או בשיווק של דלק, וכן חברה העוסקת במתן שירותי תשתית של דלק. 

עוד  החברה וגל חברה לדלק בע"מ (חברת בת) רשומות במרשם מנהל מינהל הדלק כחברות דלק.

יצוין כי בחוק ההסדרים נקבע כי על החברה להחזיק, על חשבונה, במלאי דלקים, כפי שייקבע על 

בהתייעצות עם שרי הביטחון והאוצר, וכי מכוח חוק ההסדרים הותקנו האנרגיה והמים ידי שר 

  ") המסדירות עניין זה. תקנות ההסדרים(להלן: " 1תקנות

  תקנות ההסדרים קובעות, כדלקמן: 

רת דלק, אשר ערב תחילתן של תקנות ההסדרים החזיקה מכח צו הפיקוח על מצרכים חב

, במלאי חירום, כמפורט בתקנות ההסדרים, 1988- ושירותים (הסדרים במשק הדלק), תשמ"ח

תמשיך להחזיקו כמלאי בטחוני, בהתאם ועל פי הוראות תקנות ההסדרים. כמו כן, נקבע, כי 

חוני מנועות מלהשתמש במלאי חירום זה לצרכים השוטפים חברות המחזיקות מלאי חירום בט

שלהן. מינהל הדלק משלם לחברות הנ"ל הוצאות מימון והחזקה המתייחסות למלאי החירום 

  הבטחוני הנמוכות במעט מהוצאות החברה בגין מלאי החירום.

י פי חוק ההסדרים, תחזיק מלא- חברת דלק, אשר חבה בחובת רישום במרשם חברות הדלק, על

") בכמות השווה לגבוה מבין השניים: מלאי אזרחיסולר, שאינו מלאי חירום בטחוני (להלן: "

ימי צריכה, כמפורט  45טון סולר או כמות השווה לכמות הסולר המשווקת על ידה במשך  2,300

  בתקנות. 

הוגשה עתירה לבג"צ כנגד הוראות חוק ההסדרים ותקנות ההסדרים,  2001בחודש ספטמבר 

חסות לאחזקת מלאי אזרחי. בג"צ הורה, במסגרת צו ביניים, על החזרת המצב לקדמותו המתיי

 2002החזקת מלאי חירום בטחוני בלבד. בחודש נובמבר  -ערב חקיקת חוק ההסדרים, דהיינו

אישר בג"צ הסדר ביניים, לפיו צו הביניים הנ"ל ימשיך לעמוד בתוקפו, באופן שאין חובה 

ר, אולם המדינה תהא רשאית לשנות את המצב הקיים תוך מתן להחזיק מלאי אזרחי כאמו

  יום ותוך שמירה על זכויות הצדדים לפנות שוב לבג"צ במקרה זה.  60הודעה מוקדמת בת 

משמעות הדרישה להחזיק במלאי אזרחי, ככל שתכנס לתוקף כאמור, היא הגדלת סך האשראי 

  של החברה. 

חוק זה קובע, בין היתר, מגבלות על פתיחת  - 9941- חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד )ב(

תחנות תדלוק חדשות בסמוך לתחנות המשווקות את מוצרי אותה חברת דלק או המופעלות על 

ידי אותו המפעיל. בין היתר, קובע החוק כי חברת דלק לא תתקשר בחוזה להקמת תחנת תדלוק 

                                                           
) (החזקת מלאי 2001תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים   1

 . 2001-ומלאי בטחוני של דלק), התשס"א



 

 

52 - א 

וק המצויה במקרקעין שבבעלות או בחוזה בלעדיות (למעט חוזה בלעדיות המתייחס לתחנת תדל

חברת הדלק או בחכירה של חברת הדלק מהמינהל או מאדם שאינו המפעיל של תחנת התדלוק), 

ק"מ (בדרך אחרת) מהמקום שבו נמצאת או שתוקם  10ק"מ (בדרך עירונית) או  1אם במרחק של 

 4ף תחנת התדלוק, נמצאת תחנת תדלוק אחרת שבה נמכר דלק של אותה חברת דלק. סעי

להוראות החוק, שעניינו המגבלות לענין התקשרות איזורית בין תחנות תדלוק של חברת דלק 

 . 2018אחת, הינו בתוקף עד לסוף חודש יולי 

 2007-), התשס"ח2חוקק חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון מס'  2007בחודש דצמבר 

רים בתחנות דלק, על מנת להגביר "), שנועד להסדיר את אופן פרסום המחי2תיקון מס' (להלן: "

, על בעל תחנת דלק להציב שלטים 2את התחרות ולמנוע הטעיה במחירים. על פי תיקון מס' 

, בשירות עצמי ולאחר 2המפרסמים את מחירי סוגי הדלק, המפורטים בתוספת לתיקון מס' 

ראות לעניין רשאי לקבוע הוהאנרגיה והמים הוספת דמי שירות, והנמכרים בתחנת התדלוק. שר 

השילוט, לרבות הוראות שונות לסוגי שלטים השונים, ובכלל זה גודל השלט ומיקומו, וגודל 

הכיתוב. כן נקבעו סנקציות בגין הפרת ההוראות וסמכויות פיקוח וחקירה. תוקף התיקון מיום 

פרסומו, למעט ההוראות בדבר השילוט וחלק מההוראות העוסקות בסנקציות, אשר נכנסו 

אישרה ועדת הכלכלה תקנות,  10.11.08. למיטב ידיעת החברה, ביום 4.9.2008ביום  לתוקף

הקובעות הוראות לעניין השילוט, לרבות הוראות שונות לסוגי השלטים השונים המפורטים 

  , ובכלל זה תוכן השלט, גודל השלט ומיקומו, וגודל הכיתוב.2בתיקון מס' 

נים והונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק משק הדלק הוגשה ליו"ר הכנסת והסג 5.3.2012ביום  

. 2012 -שינוי ייעוד לצורך הקמת תחנת דלק), התשע"ב -(קידום התחרות) (הוראת שעה) (תיקון

, 29.7.2008הצעת החוק הפרטית האמורה מציעה לשוב ולחוקק את ההוראה, אשר פקעה ביום 

חוזה עם רשות מקרקעי ישראל,  רשות מכוח- בדבר זכותו של מחזיק במקרקעין כחוכר או כבר

להקים תחנת תדלוק על מקרקעיו, מבלי שיהיה חייב להחזיר לרשות את המקרקעין בשל כך. על 

פי הצעת חוק זו, ההוראה האמורה תעמוד בתוקפה שנתיים מיום פרסום התיקון המוצע. ואולם, 

ת הכלכלה של שר האנרגיה והמים יהיה רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועד

להערכת  הכנסת, להאריך בצו את תוקפה לתקופה שיקבע, שלא תעלה על שנה אחת, בכל פעם.

החברה, לא ניתן לקבוע כיצד אישור הצעת חוק זו בנוסחה דהיום, אם וככל שתתקבל, עשוי 

  להשפיע על החברה.

זה, אוסר חוק  – 2005–חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות) התשס"ה )ג(

למכור ולספק דלק לתחנת תדלוק ציבורית אלא אם כן היא כלולה ברשימת התחנות שמינהל 

הדלק ינהל. ברשימת התחנות רשאית להיכלל כל תחנת תדלוק שבמועד כלשהו ניתן לה היתר 

בניה או שבמועד כלשהו במהלך חמש השנים שקדמו למועד זה, ניתן לגביה רשיון עסק. מכירת 

ק בניגוד לאיסור הנ"ל מהווה עבירה פלילית. החוק אינו חל על תחנת תדלוק או אספקת דל

פנימית (דהיינו: תחנה שאינה ממוקמת בצדי דרך ראשית ושבהתאם להיתר הבניה או רשיון 

העסק שניתן לה, ניתן לספק בה דלק לצריכה עצמית בלבד). לתאריך הדוח רוב תחנות התדלוק 

שימה שפורסמה על ידי מנהל מינהל הדלק. להערכת הנהלת הציבוריות של החברה מופיעות בר

החברה, המבוססת על הניסיון שהצטבר מאז פרסום שמות התחנות המורשות על ידי מנהל 

מינהל הדלק, לחוק עשויה להיות השפעה מרסנת על תחרות מצד גורמים בלתי מורשים, 

עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות המפעילים תחנות דלק פיראטיות. הערכה זו הינה מידע צופה פני 
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ערך, והיא מבוססת על ניתוח הוראות החוק. עם זאת, הערכה זו עשויה שלא להתממש אם החוק 

  לא ייאכף על ידי רשויות השלטון. 

") לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק חוק הבלו(להלן: " 1958- לפי חוק הבלו על הדלק, תש"ח –בלו )ד(

נהל המכס והבלו. לחברה הוצא רשיון ייצור כאמור, במכירתו אלא אם קיבל רשיון לכך מאת מ

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 

פי צו הבלו על הדלק (פטור -אם. עללרכוש מוצרי נפט ישירות מבתי הזיקוק בישראל או לייב

, נקבע פטור מקבלת רשיון ייצור, בין היתר, ליצרנים 1960- מחובת קבלת רישיון ואישור), תש"ך

  ומחזיקים של דלק שקיבלו את הדלק, לאחר שהבלו שולם בגינו, בהתקיים תנאים מסוימים. 

שיעורים ספציפיים של בלו  ") קובעצו הבלו(להלן: " 2004-צו הבלו על דלק (הטלת בלו), תשס"ד

 3נכנס לתוקף צו הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מספר  2005לכל מוצר נפט. בחודש ינואר 

על תיקוניו, לפיו הועלו  2005-וצו הבלו על דלק (פטור) התשס"ה 2004- והוראת שעה), התשס"ד

עד  2005פן הדרגתי משנת שיעורי הבלו על סולר ונפט (קרוסין) ויושוו לאלו החלים על בנזין, באו

החל על הבנזין, והבלו החל על  הנפטא זהה לבלוהדוח, הבלו על פרסום נכון למועד .  2009שנת 

  אגורות ביחס לבלו החל על הבנזין.  (כולל מע"מ) 14-בכ והנפט נמוכיםהסולר 

, )19פורסמו צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס'  20.06.2010ביום 

, לפיהם עדכון הבלו יהיה 2010 -וצו הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון), התש"ע 2010 -התש"ע

  אחת לארבעה חודשים ולא אחת לשלושה חודשים כפי שהיה עד היום. 

: שינויים מבניים,  2011-2012פורסמה במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים  21.07.2010ביום 

(להלן:  15.07.2010מיום  2059הממשלה מספר  החלטת -מצרפי התקציב והרכב התקציב

"), לפיה הבלו המוטל על בנזין, סולר, קרוסין ותערובת דלק יועלה בשנת החלטת הממשלה"

ביום ליטר. 1אג' נוספות לכל  20- יועלה ב 2012ליטר, ובשנת המס  1אג' לכל  20-ב 2011המס 

בנזין ביטלה הממשלה את העלאת , בעקבות המחאה הציבורית כנגד העלאת הבלו על ה13.2.2011

בהתאם להחלטת הממשלה פורסם צו תעריף  הבלו האמורה על הבנזין זמן קצר לאחר שבוצעה.

 3.10.2010, לפיו, החל מיום 2010 -), התש"ע22המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 

על אף האמור, ביום  לליטר בדומה למס החל על סולר.₪  2.5מוטל מס על ביו דיזל בגובה של 

לפיו בתקופה שבין  2012פורסם צו הבלו על דלק (הטלת בלו) (הוראת שעה), התשע"ב  01.03.2012

  .3%-, יופחת שיעור הבלו המוטל על הנפטא והבנזין, בכ30.04.2012ועד ליום  01.03.2012

ידי החברה מגדילה באופן משמעותי את אשראי -העלאת הבלו על הדלקים הנמכרים על

ואת חשיפת החברה לאשראי זה ובמקביל את תלות החברה דלקים אלו הלקוחות הרוכשים 

  במקורות מימון בנקאיים ואחרים למימון אשראי זה.

לחוק זה העסקת עובדים יהודים ביום  9פי סעיף -על – 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א )ה(

שר העבודה. בנוסף, בחוק שעות פי החוק, טעונה היתר של -השבת, הכלול במנוחה השבועית על

עבודה ומנוחה נקבע, בין היתר, כי בימי מנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון 

פי החוק האמור מי שהעסיק בניגוד - , לא יסחר בעל חנות בחנותו. על1948- ומשפט, התש"ח

רות פי תקנות העבי-לחוק, דינו קנס או מאסר עד חודש אחד או שני העונשים כאחד. על

, עבירה על ההוראה האמורה 1998-שעות עבודה ומנוחה), התשנ"ח –המינהליות (קנס מינהלי 

לעיל היא עבירה מינהלית הנושאת קנס מינהלי קצוב. בנוסף, להוראות החוק הנ"ל קיימים חוקי 
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עזר החלים על חלק ממתחמי התדלוק והמסחר של החברה, לפיהם אסורה פתיחת עסקים 

בית תחנות התדלוק הציבוריות של החברה וחלק מחנויות הנוחות שלה מסוימים בשבת. מר

פועלות בשבת. עד כה לא היתה למגבלות הנובעות מהוראות החוקים הנ"ל השפעה מהותית 

לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה, ולהערכתה, המבוססת על נסיון העבר, לא תהיינה 

גם בעתיד. הערכת החברה כאמור הינה מידע למגבלות אלו השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה 

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, העשוי שלא להתממש, בין היתר בשל הגברת 

האכיפה של הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ברחבי מדינת ישראל העלולה להביא לסגירת 

בקשר עם פתיחת  חנויות נוחות בשבת. נכון למועד הדוח, כנגד החברה נוהלו בעבר חקירות

חנויות נוחות בשבת, כל החקירת האמורות הסתיימו ללא נקיטת כל הליך משפטי / פלילי נגד 

  החברה. 

 -") הצו(להלן בסעיף זה: " 2007- צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח )ו(

וק ומובילים קובע, בין היתר, את אחריותם של חברות דלק, מתקני ניפוק, בעלי תחנות תדל

פי הצו, על חברת דלק לנקוט כל -בקשר עם מוצרי דלק. בין היתר, קובע הצו כדלקמן: (א) על

אמצעי סביר כדי להבטיח כי כל מוצר דלק שהיא מספקת לתחנת תדלוק עומד בדרישות תקן 

"), ובכלל החוק(להלן בס"ק זה: " 1961 -ובדרישות חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א 

לוודא כי מוצר דלק ינופק ממכל במתקן ניפוק רשום, אשר לגבי תכולתו בעת הניפוק  אלה

נתקבלה תעודה של מעבדה מאושרת ולפיה הדלק במכל עומד בדרישות. כן עליה לוודא כי מוצר 

הדלק ינופק למכלית, אשר, בין היתר, אין בה סעפת קבועה או זמנית והעומדת בדרישות הבקרה 

צו, רק לאחר שהתאים המיועדים למילויים רוקנו מן הדלק המצוי בהם. והדיווח הקבועות ב

בנוסף על כך, חברת הדלק אחראית לסגירת כל חותם בכל אחד מן הפתחים בתא המכלית, ולא 

תאשר את יציאת המכלית מתחומי מתקן הניפוק אל תחנת תדלוק, אלא אם כן כל חותם בכל 

ת מצוידת בשטר מטען שמולאו כל פרטיו. כן תא מכלית שנופק לו מוצר דלק סגור והמכלי

אחראית חברת הדלק לוודא כי שחרור הנעילה של החותם בתחנת התדלוק נעשה בידי מי 

פי הצו, בעל תחנת תדלוק לא - שהסמיכה לכך ולאחר שוידא קיום התנאים המפורטים בצו. (ב) על

אלא אם וידא, בין  יקבל מוצר דלק ולא יפרוק מוצר דלק לתוך מכל אחסון המותקן בתחנה

היתר, כי מוצר הדלק נופק במתקן ניפוק רשום, כי אין בנסיבות ההובלה, לרבות משך ההובלה, 

כדי לעורר חשד כי תא המכלית שהובל בו מוצר הדלק נפתח או כי מוצר הדלק המסופק לתחנה 

זמנית  נמהל לאחר צאתו ממתקן הניפוק, כי מוצר הדלק הובל במכלית שאין בה סעפת קבועה או

בתא מכלית המצויד בחותם תקין ואשר היה נעול עובר לפריקת הדלק בתחנה וכי במכלית 

פי הצו, מוביל לא יוביל מוצר דלק אלא אם כן - מתקיימות דרישות הבקרה והדיווח שבצו. (ג) על

הוא בעל רשיון מוביל וההובלה מתבצעת בידי נהג שהוא בעל היתר לנהיגת רכב המוביל חומר 

כמו כן, מוביל לא יספק דלק לתחנת תדלוק אלא אם כן לא פתח את תא המכלית המכיל מסוכן. 

את מוצר הדלק, לא אפשר לאחר לעשות כן, לא התעורר אצלו חשד כי תא המכלית נפתח בידי 

אחר ובנוסף וידא כי מוצר הדלק הוטען במכלית במתקן ניפוק רשום, במכלית מותקן חותם 

על קודם צאתו ממתקן הניפוק וכי קודם שנופק דלק למכלית רוקנו העומד בדרישות הצו והוא ננ

 משאריות דלק כל תאי המכלית המיועדים למילוי.

ראה  – 2008-), התשס"ח4חוקק חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס'  2008בחודש אפריל 

  לעיל. (ג) סעיף 
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-פורסם תיקון צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח 2011 בחודש ינואר

יש להתקין חותם אלקטרוני (התקן  2012"), לפיו עד סוף חודש יוני הצו(להלן בס"ק זה: " 2007

שתכליתו לבקר את פתיחת תא המכלית ואת כמויות הדלקים שבה) על כל מכליות הדלק, והכל 

חברה השגות על המחיר שדורש הספק המאושר היחידי שקיים בארץ בהתאם להגדרות הצו. ל

 למערכות החיתום האלקטרוני, והיא פועלת בהקשר זה מול הספק ומול מינהל הדלק. 

 2007בראשית שנת   - ")הצעת חוק משק הדלק(להלן: " 2007-הצעת חוק משק הדלק, התשס"ז )ז(

"). מטרת יוטת חוק משק הדלקט(להלן: " 2007-הופצה טיוטה של חוק משק הדלק, התשס"ז

טיוטת חוק משק הדלק היא, על פי האמור בתזכיר החוק, הסדרת מכלול הפעילויות במשק 

הדלק, בהיבטים הכלכליים, הבטיחותיים והצרכניים, תוך קביעת משטר רישוי ורגולציה 

התקבלה מאת מינהל הדלק טיוטה עדכנית של הצעת חוק משק  30.01.2011מתאימה. ביום 

וניתנה לחברה הזדמנות להגיב בעניינה. טיוטת הצעת החוק העדכנית  2011-ק, התשע"אהדל

כוללת נושאים המוסדרים כיום במכלול הסדרים אחרים, ובהם: רישוי העוסקים בדלק 

במקטעים השונים; הבטחת שירות נאות ותנאים תחרותיים; הגבלות על החזקות ברשיון ועל 

בלות על בעלויות צולבות ועל פעילותו של בעל רשיון ביותר פעילות בעל רשיון (קרי קביעת מג

מאשר מקטע אחד); הסדרת תחום תחנות התדלוק (קביעת חובת רישום במנהל הדלק, קביעת 

חובות שיחולו על בעל תחנת תדלוק וכו'); הגדרת שירותים מסויימים במשק הדלק כשירותים 

ה; קביעת כללים להפעלת משק הדלק במצב חיוניים, לשם הגנה על אינטרסים חיוניים של המדינ

חירום ובמצבי כשל, לרבות מחסור בדלק או שיבוש באספקה; קביעת חובת מסירת מידע למנהל 

מינהל הדלק בעניינים מסוימים וכן קביעת סמכויות פיקוח ואכיפה שיוקנו למנהל מינהל הדלק, 

שנעברו על ידי התאגיד לרבות הטלת אחריות פלילית על נושאי משרה בתאגיד בשל עברות 

והטלת עיצומים כספיים. החברה מסרה את התייחסותה לטיוטת הצעת החוק  שהופצה לה ביום 

הפיץ מינהל הדלק  טיוטה מועדכנת של הצעת החוק (הצעת חוק  15.3.2012. ביום 28.2.2012

ין . א18.3.2012) והניחה על שולחן וועדת השרים לחקיקה  ביום 2012-משק הדלק, התשע"ב

באפשרות החברה להעריך האם הצעת חוק משק הדלק תתקבל, אם לאו, באיזה היקף ומתי. 

להערכת החברה, אישור הצעת חוק משק הדלק בנוסחה דהיום, אם וככל שיתקבל, עשוי להשפיע 

באופן מהותי על תוצאותיה, כאשר היקף ההשפעה ייגזר מנוסח החוק שיאושר בסופו של דבר, 

 ככל שיאושר.  

(ב) לחוק משק הדלק 7פורסם תיקון לסעיף  21.07.10ביום  - ת התקני תדלוק  כללייםתקנו )ח(

פי התיקון לחוק משק -"). על"תיקון לחוק משק הדלק(להלן:  1994(קידום תחרות), התשנ"ד 

הדלק שונתה, בין היתר, ההגדרה של "התקן תדלוק אוטומטי כללי" כך שלפי נוסחה החדש 

ינו התקן שבאמצעותו ניתן לרכוש דלק מכל חברת דלק ללא תלות התקן תדלוק אוטומטי כללי ה

בזהות חברת הדלק שהתקינה אותו. כמו כן, התיקון לחוק משק הדלק קובע כי תקנות מכוח 

פורסמו ברשומות תקנות  23.10.2011התיקון יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.  ביום 

ברות הדלק להתקין מערכת התקן תדלוק התקני תדלוק כלליים, שעניינן הטלת חובה על ח

אוניברסאלית שתאפשר לצרכן להתקשר בהסכם עם חברות דלק שונות, ולתדלק באמצעות אותו 

התקן בתחנות תדלוק של חברות דלק שונות. לפי התקנות האמורות, מערכת התקן התדלוק 

") כללי התקןכללי (להלן: " האוניברסאלית תוקם על בסיס מפרט להתקן תדלוק אוטומטי

"). כאשר המפרט יגדיר, בין היתר, את המנהלשיאשר מנהל מינהל הדלק (להלן בס"ק זה:"
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הדרישות הטכניות והפונקציונאליות שעל התקן כללי לעמוד בהן. על מנת ליצור מפרט זה כאמור 

מכון התקנים יפעל להתקנת תקן מתאים  - קובעות התקנות הליך דו שלבי: א) שלב ראשון

התקן יהווה  –זמן שנקבע בתקנות האמורות. אם יקבע התקן בפרק הזמן האמור בהתאם לפרק 

אם מכון התקנים לא יצליח להתקין תקן בפרק זמן שנקבע כאמור, יבחר  - את המפרט; שלב שני

המנהל מפרט בהליך תחרותי ושוויוני. מתום שנה מאישור המפרט כאמור, לא יהיה ניתן למכור 

תדלוק, אלא אם כן קיימת בתחנה פיית תדלוק אחת לפחות לכל בתחנה דלקים באמצעות התקן 

 36מוצר דלק שבאמצעותה ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן כללי, ומתום שנה וחצי עד תום 

חודשים מאישור המפרט כאמור, לפחות שלוש פיות תדלוק מכל מוצר או שני שלישים מפיות 

ם שיאושר התקן או המפרט כאמור, חברת חודשים מיו 36לפי הנמוך מביניהם. מתום  –התדלוק 

דלק לא תוכל למכור דלקים בתחנות באמצעות התקן תדלוק שאינו התקן כללי. להערכת 

החברה, הוראות התקני התדלוק הכלליים, עלולות לגרום לחברה הוצאות, בין היתר, לצורך 

וב, אשר הסבת התקני התדלוק הקיימים כיום להתקני תדלוק כלליים ולצורך התאמות מחש

היקפן ייגזר מהמפרט או התקן שייקבע כאמור לעיל. כמו כן, הפיכת התקני התדלוק לכלליים 

תגדיל את מספר חברות הדלק ואת מספר התחנות בהן יוכלו הלקוחות לרכוש מוצרי דלקים, ועל 

כן היא עלולה לגרום לירידה בכמות הלקוחות שירכשו מוצרי דלקים באמצעות מערך התדלוק 

 טי של החברה.האוטומ

בנושא המעבר לתדלוק כלי  18לאחרונה התפרסמו תקנים וכן תיקון לתמ"א  - מעבר לתדלוק בגז .א

  להלן. (א)7.23.4   רכב בגז. לפרטים נוספים ראה סעיף

 לעיל.   7.22  אה סעיף לפרטים בדבר מגבלות רגולטוריות בתחום איכות הסביבה ר -איכות סביבה .ב

  פיקוח על מחירים  7.23.2

בזמנו בז"ן הוכרזה כמונופול בתחום  - אספקת מוצרי דלק על ידי בתי הזיקוק לחברות הדלק .א

זיקוק נפט גולמי בישראל. כיום רק שני סוגי ביטומן נמכרים על ידי בז"ן בכפוף למחיר מירבי 

ז"ן שנקבע על פי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים בשער ב

"), הקובע את צו מחירי שער בז"ן(להלן: " 1992מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן), התשנ"ג 

יל). עדכון המחירים בשער לע 7.3.1 המחירים המרביים למוצרים אלו בשער בז"ן (ראה גם סעיף 

על מוצר הנפט בתוספת או בהפחתת  Lavera-C.I.F1לכל חודש על פי  1 -בז"ן נעשה בדרך כלל ב

סכום שיקבע מנהל מינהל הדלק, באישור שר האנרגיה ושר האוצר. נכון למועד הדוח לאחר 

 הפרטת בתי הזיקוק מנגנון קביעת המחיר לא השתנה. 

צרים שמחיר רכישתם בפיקוח מתוך סך רכישות החברה של מוצרי שיעור רכישות החברה של מו

  , בהתאמה.1.88% - ובכ0.8%-בכ 2010 - ו 2011דלקים (כולל ביטומן) הסתכם בשנים 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק)  - מחיר לצרכן .ב

נטול  95נקבע מחיר מרבי לבנזין  עפ"י צו זה – ")צו הפיקוח(להלן בסעיף זה: " 2002- התשס"ב

כן, -עופרת הנמכר בשירות עצמי בתחנות תדלוק ציבוריות וכן נקבעו מועדי ושיטת עדכונו. כמו

נקבע כי חברת דלק תהא רשאית לגבות בגין בנזין הנמכר בשירות מלא, תוספת בעד שירות מלא 

                                                           
ורה באיטליה, הכוללים עלות, המחירים המקסימליים של תזקיקי נפט הנמכרים בשער בז"ן ובז"א הוצמדו למחירי המוצרים בנמל לו  1

). מחיר לוורה נקבע כמחיר הממוצע בו נסחר המוצר בחמשת הימים הראשונים של שבוע CIF LAVERAהובלה ימית וביטוח (
העבודה האחרון של חודש, אשר מומר לש"ח על פי שער החליפין של הדולר (העברות והמחאות מכירה בנק לאומי) ביום החמישי. 

ת לחודש עבור החודש העוקב והינו קבוע במשך כל החודש. הזמנת התזקיקים על ידי החברה מתבצעת עד יום לפני מחיר זה נקבע אח
תחילת הפרסומים הקובעים את המחיר לחודש העוקב. ההזמנה מחייבת את החברה. במידה והחברות מבקשות להגדיל את כמויות 

 חיר החודש הנוכחי או הבא. ההזמנה לאחר יום הרכש, המחיר שיקבע הינו הגבוה מבין מ
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בתנאי שבמועדים שפורטו ותשלום בעד מכירה בשעות הלילה ובימי המנוחה (שבתות וחגים) רק 

בצו חברת הדלק תעמוד במכסת התחנות והמשאבות בשרות עצמי. עד למועד הדוח עמדה 

פרסם משרד האנרגיה והמים צו  31.8.2011החברה במכסות כפי שהיו תקפות במועד זה. ביום 

ת עצמי אוקטן בשירו 95סל הוצאות בגין בנזין  1.9.2011, לפיו, בין היתר, החל מיום 2011פיקוח 

לאלף ליטר) והתוספת בעד שרות מלא ₪  579.08לאלף ליטר (ובאילת ₪  589יעמוד על סך של 

, בין היתר, שינויים ביחס 2011לאלף ליטר. בנוסף, כולל צו הפיקוח ₪  173תעמוד על סך של 

לאופן עדכון רכיב סל ההוצאות והתוספת בעד שרות מלא. בנוסף, מוצע כי רכיב סל ההוצאות 

פת בעד שירות מלא יעודכנו לפי מדד המחירים לצרכן ולא לפי מרווח השיווק האירופאי, והתוס

  כפי שנהוג.

על פי צו הפיקוח, המחירים המירביים לבנזין בתחנות התדלוק הציבוריות שווים לסכום 

 המצטבר של הרכיבים הבאים: 

 Platt’s European Marker -ימי פרסום ב 5אוקטן נטול עופרת לפי  95המחיר הממוצע של בנזין  )2(

Scan " :של מחירי פלאטס(להלן ("Genova/Lavera Cargoes C.I.F Med Basis  שהאחרון בהם קדם

בשני ימי עבודה ליום עדכון המחירים כאמור, בתוספת או בניכוי סכומים כמפורט במסמך 

לא פורסם הקרוי "מבנה מחיר", שמפיץ מנהל הדלק לחברות הדלק, והמצוי לעיון במנהל הדלק. 

, את האנרגיה והמיםאוקטן נטול עופרת, יקבע המנהל, באישור שר  95בפלאטס מחירו של בנזין 

  "). רכיב שער בז"ןהמחיר המירבי בהתחשב במחירו של מוצר דומה (להלן: "

רכיב , וכל מס אחר המוטל על פי דין (כולם להלן: "1958-בלו על פי חוק הבלו על דלק, תשי"ח )3(

  "). המס

אות שיווק הבנזין שנקבעו בצו הפיקוח בגין מכירת בנזין בשירות עצמי בתחנת תדלוק של סל הוצ )4(

  לעיל) (ד)7.23.1 "). (ראו גם סעיף סל הוצאותחברת דלק (להלן: "

   ").רכיב המע"מ(להלן: " 1975-מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו )5(

בנוסף, בבנזין הנמכר בשירות מלא (דהיינו על ידי תדלוק כלי הרכב בבנזין במשאבה המיועדת  )6(

לתדלוק על ידי עובדי תחנת התדלוק), מותר לגבות בנוסף למחיר המרבי את הרכיבים הבאים: 

תוספת בעד שירות (א) תוספת תשלום בעד השירות המלא בסכום שנקבע בצו הפיקוח (להלן: "

למחרת ובימי  06:00- ל 20:00תוספת בעד מכירת בנזין בתחנות תדלוק בין השעות "); (ב) מלא

וביום  1948- .א.(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח18המנוחה, כמשמעותם בסעיף 

"). התוספת בעד תוספת לילה(להלן: " 1949-העצמאות, כמשמעותו בחוק יום העצמאות, תש"ט

  נכה שזיהה עצמו באמצעות תג נכה.  שירות מלא לא תגבה מרכב הנושא תו

למרות כל האמור לעיל, לא תיגבה תוספת בעד שירות מלא או תוספת לילה בעד בנזין הנמכר  )7(

בתחנות תדלוק של חברת דלק, בין בשירות מלא ובין בשירות עצמי אם שיעור המשאבות 

ם), ובתחנה (הגבוה מביניה 2 -בתדלוק עצמי בתחנת תדלוק פחות משליש או שמספרן פחות מ

  , אף אם הוא בשירות מלא. 1 -מספרן פחות מ -משאבות או פחות 4שבה 

על פי צו הפיקוח המחיר המרבי של מוצרי הנפט שבפיקוח יעודכן ביום העבודה הראשון בכל  )8(

 חודש לפי הצטברות העדכונים, כדלקמן: 

  ביום העבודה הראשון בכל חודש.  -ןרכיב שער בז" .א

 דכונם, מזמן לזמן, על פי דין. כע -רכיבי המסים והמע"מ .ב
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ביום העבודה הראשון בחודש אפריל בהצמדה למדד המחירים לצרכן  - רכיב סל ההוצאות  .ג

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי המדד האחרון הידוע ביום העדכון הקודם, 

וביום העבודה הראשון בחודש אוקטובר, בהצמדת למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה 

מרכזית לסטטיסטיקה, לפי המדד האחרון הידוע ביום העדכון הקודם, מוכפל במקדם ה

. עדכון ראשון של סל ההוצאות הכולל 0.99 –ההתייעלות. לעניין זה מקדם ההתייעלות הינו 

, 02.10.2011. העדכון הראשון שבוצע ביום 01.10.2013הכפלה במקדם ההתייעלות, יחול ביום 

  .  1.8.2011דוע ביום בוצע ביחס למדד שהיה י

ביום העבודה הראשון בחודש אפריל וביום העבודה הראשון בחודש  –תוספת בעד שירות מלא  .ד

משרת - 5אוקטובר, לפי שיעור השינוי במדד השכר הממוצע למשרת שכיר המפורסם בלוח יא/

בענפים כלכליים נבחרים שמפרסמת  –שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר 

שכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי המד האחרון הידוע ביום העדכון הקודם. העדכון הראשון הל

 .01.08.2011, בוצע ביחס למדד שהיה ידוע ביום 02.10.2011שבוצע ביום 

שיעור הכנסות החברה ממוצרים שמחירם לצרכן בפיקוח מתוך סך הכנסות החברה הסתכם   .ה

  לעיל. 6.9 התאמה. לפרטים נוספים ראה סעיף , ב46% - ובכ 47% - בכ 2010 -ו 2011בשנים 

התקיימו מספר דיונים בועדת הכלכלה של  2011במהלך שנת  -פיקוח על מחיר סולר לתחבורה .ו

 25.9.2011הכנסת באשר למחירי הסולר בישראל ולשאלת הטלת פיקוח על מחירים אלה. ביום 

מטעם משרד  האנרגיה והמים לפיה "שר  האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, החליט  פורסמה הודעה

לפעול להשבת הפיקוח על מחיר הסולר". משרד  האנרגיה והמים פנה, באותו יום כאמור, ליו"ר 

וועדת המחירים הבין משרדית (המורכבת מנציגי משרד האוצר ומשרד  האנרגיה והמים) (להלן 

) על מנת לכנס את הוועדה לשם דיון בהחלת חוק הפיקוח על מחירי בס"ק זה: "ועדת המחירים"

(להלן: "חוק הפיקוח") על מחיר הסולר.  במקביל, ועדת  2006-המצרכים והשירותים התשנ"ו

טרכטנברג המליצה להחזיר את הפיקוח על מחיר הסולר לתחבורה בשער בתי הזיקוק ובתחנות 

כמו כן, על שולחן הכנסת הונחו שתי הצעות חוק . יןהתדלוק, בדומה למנגנון הפיקוח בשוק הבנז

: 2011 - פיקוח על מחיר סולר לתחבורה), התשע"א -פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון

על ידי  28.11.2011על ידי ח"כ אופיר אקוניס וציון פיניאן והשנייה ביום  23.5.2011האחת ביום 

מות בתוכנן, מוצע לחייב את השרים לקבוע בצו ח"כ כרמל שאמה. בהצעות החוק האמורות, הדו

את המחיר המרבי המותר לסולר לתחבורה. להערכת החברה, אישור הצעות חוק אלו בנוסחן 

דהיום, אם וככל שתתקבלנה, עשוי להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה.  ביום 

עדה לבחון הטלת פיקוח על קיבלה החברה מכתב מועדת המחירים, על פיו בכוונת הו 21.12.2011

מרווח השיווק בסולר לתחבורה בתחנות הדלק. על פי המכתב, רמת הפיקוח שהטלתה נבחנת 

בשלב זה היא זו הקבועה בפרק ז' לחוק הפיקוח, במסגרתה נדרש הגוף המדווח לדווח למפקח על 

התייחסותה העבירה החברה לועדת המחירים את  2.2.2012מחירים על רווחיותו ומחיריו. ביום 

הכתובה לנושא אשר לפיה אין מקום (וסמכות) להטלת הפיקוח כאמור.. ככל שתדחה עמדתה של 

החברה, עשויה ועדת המחירים להמליץ לשרים להטיל פיקוח על מרווח השיווק בסולר לתחבורה 

ידי השרים, לא יהיה בכך כדי להשפיע לרעה על - בתחנות הדלק. אף אם תתקבל המלצה זו על

יה העסקיות של החברה, זאת, הואיל ונכון למועד הדוח, מדובר בפיקוח שרמתו בדיווח תוצאות

בלבד.נכון למועד הדוח, החברה אינה יכולה להעריך את היקף ההשלכות הישירות והעקיפות של 

ההחלטה להחזיר את הפיקוח על מחיר הסולר, אם וככל שתתקבל ואולם עשויה להיות לו 
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שפעה ייגזר בסופו של דבר מנוסחה המדויק של ההחלטה השפעה לרעה כאשר היקף הה

 שתתקבל.

שרותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל, כוללים, בין היתר,   - פיקוח על תעריפי תשתית .ז

שרותי פריקה וטעינה בנמל דלק, שירותי הזרמה של מוצרי נפט, שירות אחסון מוצרי נפט 

  1995- ם (תעריפי תשתית במשק הדלק), תשנ"ווכיוצ"ב. בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותי

(להלן בס"ק זה: "הצו") בא להבטיח גביית מחיר מרבי בגין שירותי התשתית השונים. בשנת 

מונתה וועדה לבחינת תעריפי התשתיות במשק האנרגיה (להלן בס"ק זה: "ועדת התעריפים  2004

חינת עדכון תעריפים כאמור ואף או הוועדה"). הוועדה פנתה לחברה לשם קבלת נתונים לצורך ב

טיוטת דו"ח בקשר עם המלצות לתעריפי התשתית השונים (להלן:  2010הפיצה בחודש מרץ 

"). לחברה התקיים שימוע בפני ועדת התעריפים אשר במסגרתו ביקשה 3/2010"טיוטת הדו"ח 

פנייה  , קיבלה החברה2011. בחודש ספטמבר 3/2010החברה לדחות את המלצות טיוטת הדו"ח 

ממשרד האנרגיה והמים, שאליה צורפה טיוטה דו"ח מעודכנת לשימוע של הועדה לבחינת 

"). במסגרת הפנייה כאמור, 9/2011תעריפי התשתית במשק האנרגיה (להלן: "טיוטת הדו"ח 

 9/2011הזמין משרד האנרגיה והמים את החברה להעביר את התייחסותה בכתב לטיוטת הדו"ח 

בוחנת את המחירים המפוקחים בשירותי התשתית  9/2011ה. טיוטת הדו"ח ולהמלצות שנכללו ב

במשק האנרגיה כיום, וממליצה, בין היתר, על מבנה מחירים חדש ועל מנגנון לעדכונם. בטיוטה 

) מרבית תעריפי התשתית, כשהרלוונטיים בעיקר 3/2010האמורה, עודכנו (ביחס לטיוטת הדו"ח 

. יצוין כי 1צרי נפט ותעריפי החכרת מכלים לאחסון מוצרי נפטלחברה הינם: תעריפי אחסון מו

. 3/2010ללא שינוי ביחס לטיוטת הדו"ח  9/2011תעריפי ניפוק מוצרי נפט נותרו בטיוטת הדו"ח 

חל שיפור מסוים ביחס לטיוטת הדו"ח  9/2011לעומת זאת, בתעריפי האחסון בטיוטת הדו"ח 

הגישה החברה את התייחסותה  2.11.2011רה.  ביום , אך שיפור זה אינו מספק את החב3/2010

, בה ביקשה לדחות את ההמלצות שבטיוטת הדו"ח האמורה הנוגעות, בין 9/2011לטיוטת הדו"ח 

התקיים שימוע במשרד האוצר, בה הציגה  31.1.2012היתר, לתעריפי האחסון וההחכרה. ביום 

שר לעלויות תשתית בגין יבוא החברה את הסתייגויותיה להמלצות הוועדה, בין היתר, בק

תזקיקים מנמלי הפריקה בישראל. נכון למועד הדוח, טרם פרסמה הועדה את מסקנותיה 

והמלצותיה בקשר לאמור. לקבלת המלצות הועדה, בעיקר לאילו הנוגעות לתעריפי האחסון 

וההחכרה, עשויה להיות השפעה מהותית לרעה על החברה, כאשר היקף ההשפעה ייגזר 

 ת שיאומצו, ככל שיאומצו.מהמלצו

החברה ותחנות התדלוק שלה הוכרזו כמפעל חיוני באישור שניתן על ידי משרד  -מפעל חיוני .ח

התעשייה המסחר והתעסוקה. בהתאם לאישור כאמור, במצב חירום, ציי הרכב ומתקני הניפוק 

ל והמילוי של החברה מגויסים לטובת המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה סדירה ש

 דלקים וגז. 

פקודת המשקלות קובעת תקנים  -")פקודת המשקלות(להלן: " 1947פקודת המשקלות והמידות  7.23.3

למשקלות ומידות ובכלל זה לליטר כתקן של נפח. הפקודה מסמיכה את שר המסחר והתעשייה 

למנות מפקח על משקלות ומידות אשר מוסמך להסמיך מבקרים שתפקידם, בין היתר, לבצע 

  או אימות דיוק מחדש של משאבות. אימות דיוק

                                                           
  אינם מפוקחים.שירותי ההחכרה, נכון להיום,  1
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פקודת המשקלות קובעת מספר עבירות, וביניהן: סירוב לשתף פעולה עם המבקר, אחזקה לשם 

שימוש במסחר או שימוש מסחרי במכשירים שלא ניתנה לגביהם תעודת אישור מהמבקר או 

יגוד לצו שהינם מכשירים כוזבים. כמו כן שימוש או אחזקה לשם שימוש במסחר במכשירים בנ

  הקובע כי שימוש במכשירים שדיוקם לא אומת ולא נטבעו בחותם, הינו שימוש שלא כחוק.

תקנות (להלן: " 1963 –מכח פקודת המשקלות הותקנו תקנות המשקלות והמידות התשכ"ג 

), הקובעות, בין היתר, את אופן בדיקת משאבות של דלקים נוזליים וכיולן ואת המשקלות"

  כיול על המשאבות לאחר בדיקתן וכיולן ע"י המבקר.חובת הטבעת חותם 

כמו כן, קובעות תקנות המשקלות הוראות לגבי מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על 

  מיכליות ובכלל זה התקנת חותם כיול על המכשירים.

אוסר שימוש  1963 –צו המשקולות והמידות (שימוש במכשירים לצרכי מסחר) התשכ"ג 

  ר לעיל אלא אם כוילו ונחתמו בהתאם לתקנות המשקלות.במכשירים כאמו

  רשיונות לצורך הפעלת תחנות תדלוק 7.23.4

הליך הרישוי של תחנות תדלוק חדשות והקמתן הינו הליך ממושך, סבוך ועתיר השקעות, הכרוך 

בהשגת אישורים ורשיונות ממספר רב של גורמים. הליך זה מוסדר במספר רב של חיקוקים, 

פורסם תיקון לחוק  18.11.2010כמו כן, ביום רישוי לרשויות שלטוניות שונות. המקנים סמכויות 

זמני בעל תוקף לשנה אחת  ), הקובע, בין היתר, הליך מזורז לקבלת היתר27רישוי עסקים (תיקון 

בלבד, בתנאים המפורטים בתיקון. להלן עיקרי החיקוקים המקנים סמכויות רישוי לרשויות 

  שלטוניות שונות: 

מכוח חוק  - ") והתקנות שיצאו מכוחוחוק התכנון(להלן: " 1965- התכנון והבנייה, התשכ"ה חוק )א(

, הקובעת תנאים וקריטריונים להקמתן 18זה אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה את תמ"א 

של תחנות תדלוק, לרבות מניעת מפגעים בטיחותיים, תחבורתיים וסביבתיים, מרחקים 

, מרחק מזערי בין מיכלי הדלק ומשאבות התדלוק לבין בניינים שיש בהם מינימאליים בין תחנות

הקמת מבנה כלשהו,  -אדם. בהתאם לחוק התכנון ולתקנות שהוצאו מכוחו, כל שימוש בקרקע

טעון היתר. לעתים קרובות כרוכה הוצאת היתר בנייה של תחנת תדלוק  –שימוש במבנה וכיוצ"ב

  גם בשינוי הייעוד של המקרקעין. 

 1996- , תשנ"ו2שינוי מספר  18אושרה תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק מספר  1996שנת ב

. 1997"), החלה בעיקר על תחנות תדלוק שהוקמו לאחר ינואר 18לתמ"א  2שינוי מספר (להלן: "

שמקום שבתוכנית בנין עיר יועדו מקרקעין לתעשייה  18לתמ"א  2בין היתר, נקבע בשינוי מספר 

ולמסחר או למרכזי תחבורה, תכלול התכנית גם תחנות תדלוק, וזאת אף אם הדבר או למשרדים 

  לא נאמר במפורש, ובתנאי שאין בתכנית המתאר המקומית כוונה אחרת משתמעת. 

, שמטרותיו להתאים את 18לתמ"א  4נכנס לתוקף שינוי מספר  2006במחצית הראשונה של שנת 

ינת ישראל תוך הבטחת שירות נאות לצרכנים מערך תחנות התדלוק לצרכי האוכלוסיה במד

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 

סמכות של הועדות המקומיות הינה אזור המיועד למגורים, משרדים, מסחר ועוד, בעוד שהיום ה

באזורי תעשיה או באזורים משולבים לתעשיה ולמסחר. שינוי נוסף בתכנית הינו אפשרות להקים 

הקיימת אין הדבר ניתן. התחנות הזעירות ידרשו השקעה  18תחנות זעירות בעוד שלפי תמ"א 

וק ציבוריות. הונית נמוכה יותר להקמתן מההשקעה הנדרשת כיום להקמתן של תחנות תדל
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תחנת תדלוק זעירה הינה תחנה היכולה לשרת בו זמנית עד ארבעה כלי רכב, שמשקלם אינו עולה 

  על ארבעה טון, ולא ניתן להקים בה כל מבנה שהוא, למעט גגון לעמדות התדלוק.

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

על פי צו זה, תחנת תדלוק, הינה עסק  -1995-שוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"הו ריצ )1(

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 

ל, המשרד להגנת הסביבה, משרד התעשיה המסחר העיקריים הבאים: משטרת ישרא

  והתעסוקה, שירותי הכבאות ואישור הועדה הרלבנטית לתכנון ובניה.

תקנות אשר  -")תקנות אחסנת נפט(להלן: " 1976תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז  )2(

לתחנת  הותקנו מכוח חוק רישוי עסקים, הקובעות הוראות פרטניות לגבי דרך הוצאת רשיון עסק

תדלוק. תקנות אלה קובעות, בין היתר, כי רשות הרישוי לא תיתן רשיון אלא אם כן אישר מפקח 

) את המתקן, 1970-העבודה הראשי (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל

בין היתר, מבחינה בטיחותית. התקנות מבחינות בין תחנות ציבוריות שהינן אתר לאחסנת נפט 

ה לציבור לשם תדלוק רכב או למטרות אחרות, לבין תחנות פנימיות שהם אתר לאחסנת למכיר

קילוליטר. בהתאם  100דלק לצריכה עצמית, וכמות הנפט אשר מאוחסנת בהן אינה עולה על 

לתקנות אלה, מתקן לאחסנת נפט, בכמויות העולות על הקבוע בתקנות לגבי סוגי הנפט 

ו פנימית, או חוות מיכלי דלק או גפ"מ, טעון רשיון מאת המאוחסן, כולל תחנות ציבורית א

המפקח הראשי הממונה על ידי שר העבודה. אחסנת הנפט תיעשה על פי תנאי הרשיון ובהתאם 

לכל דרישות התקנות. התקנות קובעות מפרטים טכניים לאופן בניית המיכלים בתחנות תדלוק 

  ציבוריות ופנימיות ובחוות מיכלים. 

תקנות אלה קובעות, בין  -1969-עסקים (תנאים תברואתיים בתחנות דלק), התש"ל תקנות רישוי )3(

  היתר, הוראות בדבר התנאים והמיתקנים התברואתיים בתחנות תדלוק. 

על פי תקנות אלה, עסק שבו מאחסנים,  – 1993-תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג )4(

טעון רשיון מיוחד לכך, ועל אותו עסק לעמוד מייצרים, מעבדים או מוכרים חומרים מסוכנים 

 בהוראות בטיחות הקבועות בחוק או מכוחו. החברה עומדת בתקנות אלה. 

 2010 - שעה), התש"ע הוראת -26מס'  תיקון (עסקים רישוי לחוק תיקון פורסם 29.07.10 ביום )5(

 משקאות יםומוגש נמכרים שבו היתר, בעסק לפיו, בין )תיקון לחוק רישוי עסקים"(להלן: "

 משקה לספק או להגיש אסור נוחות וחנויות מזון, קיוסקים, פיצוציות לרבות רשתות משכרים

  .למחרת 06:00 השעה עד23:00 מהשעה  משכר

שהוצא מכוח חוק  1970-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל )6(

על פתיחת תחנות תדלוק או על הפעלתן  אוסר – 1957-הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח

  שלא על פי רשיון מטעם מנהל אגף לרכב ולשירותי תחזוקה שבמשרד התחבורה. 

בנוסף לאישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה (במקרה שיש  7.23.5

המתאר  לערוך שינוי ייעוד או שנקבעו הוראות מפורשות בענין הקמת תחנות תדלוק בתכנית

המחוזית), לצורך הקמת והפעלת תחנות תדלוק דרושים אישורים ורישיונות נוספים, כגון אישור 

המפקח על התעבורה, אישור משרד התקשורת, אישור מכבי אש, אישור משרד הבריאות, אישור 

  מע"צ, אישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית (כשהתחנה מוקמת על קרקע חקלאית) וכיוצ"ב.
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תחנות התדלוק הציבוריות וחנויות הנוחות של החברה הוצאו רישיונות עסק או היתרים  למרבית 7.23.6

זמניים עד לקבלת היתר קבוע. ביחס לתחנות התדלוק וחנויות הנוחות האחרות, פועלת החברה 

או בעל התחנה להוצאת רישיונות עסק או היתרים זמניים, ולהערכת החברה אין מניעה מהותית 

  מלקבלם. 

אריך הדוח, תלויים ועומדים נגד החברה עשרה כתבי אישום בנוגע להפעלת תחנות נכון לת 7.23.7

תדלוק ו/או חנויות נוחות ללא רשיון עסק או בחריגה מהיתר או בניגוד להוראות תכנון ובניה. 

חלק מכתבי האישום הוגשו, בין היתר, נגד מנכ"ל החברה, נגד מספר מנהלים בכירים בה ונגד 

. להערכת החברה, מעבר לקנסות בסכומים לא מהותיים, אין לה חשיפה מפעילי/בעלי התחנות

מהותית נוספת בהקשר זה. הערכת החברה בדבר חשיפה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על נסיון העבר של החברה. מידע צופה פני עתיד זה עלול 

 רועים בניגוד לציפיות החברה.שלא להתממש, בין היתר, בשל התרחשות א

  הגבלים עסקיים  7.23.8

 הסכמי אספקה בלעדיים עם תחנות תדלוק: )א(

הגיעו הממונה על ההגבלים העסקיים והחברה להסדר (להלן בס"ק זה:  27.10.97ביום  )1(

") הדין בית"), אשר הוגש לאישורו של בית הדין להגבלים עסקיים (להלן בס"ק זה: "ההסדר"

"), לפיה המקורית הקביעה(להלן: " 28.6.93ולתה של קביעתו מיום לפיו צמצם הממונה את תח

הסכמי אספקה בלעדית ארוכי טווח של חברות הדלק עם תחנות התדלוק, שאינן בבעלות או 

בחכירה ראשית מהמינהל, הינם הסדרים כובלים כך שהקביעה המקורית תחול רק על תחנות 

נו, הסכם חכירה שדמי החכירה המשולמים תדלוק עמן אין לחברה "הסכם חכירה מקובל" (היי

  על פיו עולים על סך מסוים, כמוגדר בהסכם עם הממונה). 

עוד נקבעו במסגרת ההסדר כללי התנהגות בכל הנוגע להתקשרות עתידית של החברה עם תחנות  )2(

שנים,  14תדלוק, תוך התקשרות בהסכמי בלעדיות לאספקת דלקים לתקופות של בין שנה ועד 

יבות של כל התקשרות. כללי התנהגות אלה כוללים, בין היתר, חיוב החברה להגשת בהתאם לנס

בקשה לאישור הסכמים כאלו לבית הדין. הממונה הודיע כי ימליץ לבית הדין לאשר הסכמים 

שנה, בהתאם לנסיבות המיוחדות של  14להספקה בלעדית לתקופות מוגבלות שבין שנה עד 

  סכם. התחנה אשר לגביה מבקשים לאשר ה

כמו כן, התחייבה החברה כי לא תהא יותר מחברת דלק אחת, מבין החברה, סונול ופז, בעלת  )3(

שנים החל מהמועד בו נכנס לתוקפו ההסדר לגבי חברות הדלק  3מניות בתאגיד משותף, בתוך 

האחרות שהצטרפו להסדר. בתוך שנה ממועד הסדר זה, לא תהא בין החברה לבין פז ו/או סונול 

ו הסדר אחר בזכויות מקרקעי תחנת תדלוק או בהסכמי שיווק עם מפעיל תחנת שותפות א

  תדלוק.

התחנות אשר לא היה  65תחנות מתוך  35במסגרת ההסדר החברה הסכימה לשחרור מיידי של  )4(

התחנות הנותרות, החברה הודיעה כי תפנה  30בינה לבינן "הסכם חכירה מקובל". בעניינן של 

ההסדרים הכובלים הקושרים אותן עמה בהסכמי אספקה בלעדיים.  לבית הדין בבקשות לאישור

התחנות  30הממונה הודיע לחברה כי יתמוך באישור הסכמים של החברה עם חלק מיתר 

  לתקופות קצובות ותחומות, לפי נסיבות העניין.

 תחנות התדלוק ששוחררו 35אושר ההסדר בידי בית הדין. נכון למועד הדוח, מתוך  29.3.98ביום  )5(

  תחנות ממשיכות לשווק דלקים של החברה. 10
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), בהתאם להסדר, 28.4.98לאחר אישור ההסדר על ידי בית הדין הגישה החברה לבית הדין (ביום  )6(

התחנות, שאת  30תחנות התדלוק מתוך  22בקשות לאישור הסכמי אספקה שבינה לבין 

עה החברה להסדרים ההסכמים עמן ביקשה להביא לאישור בית הדין. לאחר הגשת הבקשה הגי

   תחנות, אשר ייתרו את בקשות האישור לגביהן. 22מאותן  15שונים עם 

תחנות התדלוק שעניינן נשאר תלוי ועומד בבית הדין.  7נתן בית הדין פסק דין לגבי  25.3.01ביום  )7(

בית הדין נעתר חלקית לבקשת החברה באשרו את ההסכמים לאספקה בלעדית של דלקים 

שנים. נכון להיום מרבית התחנות שוחררו מהתחייבותן לרכוש  6-ל 3, בין לתקופות מסוימות

  בלעדית דלקים מהחברה. ברם, מרבית תחנות אלה ממשיכות לשווק דלקים של החברה.

בהסדר האמור עם הממונה נקבע כי הוא לא יחול על התקשרויות עם נכי צה"ל ולאלה ייקבעו  )8(

שה עתירה לבג"צ על ידי נכה צה"ל כנגד ההסדר, כללים מיוחדים. בעקבות קביעת הממונה הוג

במסגרתה נטען כי ראוי היה לקבוע סטנדרט אחר להגדרת "הסכם חכירה מקובל" על מנת שגם 

 בתחנות נכים יבוטלו הסכמי הבלעדיות ארוכי הטווח. עתירה זו נדחתה על ידי בג"צ. 

ב' לחוק  50פי סעיף הגיעה החברה להסכמה עם הממונה בעניין צו מוסכם ל 1.7.02ביום  )9(

    (להלן: "הצו המוסכם"), אשר אושר על ידי בית הדין. 1988-ההגבלים העסקיים התשמ"ח

 7ידי החברה לתקופה העולה על -עיקרו של הצו המוסכם הוא כי שכירות של תחנת תדלוק על

לחוק ההגבלים העסקיים יראוה כמיזוג. משמעות הדבר היא  17שנים בנסיבות האמורות בסעיף 

 כי באותם מקרים העסקה טעונה הסכמת הממונה.

קיבלה החברה מכתב דרישת נתונים מהרשות להגבלים עסקיים (להלן:  21.1.2007ביום  )10(

"), בו נתבקשה, בין היתר, להעביר לידי הרשות נתונים לגבי זכויות החברה בתחנות הממונה"

שני מכתבים, האחד שבהן זכויות גם לחברות דלק אחרות. החברה השיבה לדרישת הרשות ב

ידי הממונה להפריד את זכויות חכירת -. החברה נדרשה על8.2.2007והשני מיום  4.2.2007מיום 

חתמה  18.3.2008המשנה המשותפות לחברה ולחברת דלק נוספת באחת מהתחנות הנ"ל. ביום 

החברה על הסכם לפיו רכשה החברה את זכויות חכירת המשנה של החברה האחרת ובכך מולאה 

  דרישת הממונה בקשר עם תחנה זו. 

 14.3 ראה האמור בסעיף  - לעניין ההסדר עם הממונה על ההגבלים העסקיים בקשר עם פי גלילות )ב(

 להלן. 

האריך בית הדין להגבלים עסקיים את תוקפו של  2011בחודש אוגוסט  – שיעור העמלה הצולבת )ג(

ני לקביעת עמלה צולבת בין חברות סולקות לחברות מנפיקות כרטיסי אשראי מסוג ההיתר הזמ

ניתן פסק דין  7.3.2012. ביום 2011") עד לסוף שנת חברות האשראיויזה ומאסטרקארד (להלן: "

ידי בית הדין להגבלים עסקיים, המאשר את הסכם הפשרה אליו הגיעו חברות האשראי יחד - על

העסקיים ואשר לפיו תופחת משמעותית העמלה הצולבת כמו גם עם הממונה על ההגבלים 

.  הסכם הפשרה האמור, 2018תוארך הסליקה הצולבת של כרטיסי האשראי עד לתום שנת 

, כדלקמן: עד ליום 2018בשנת  0.7%מפרט הפחתה מדורגת של העמלה הצולבת, עד לשיעור של 

 0.8%תעמוד העמלה הצולבת על  1.7.2012; החל מיום 0.875%תישאר העמלה על  30.6.2012

בגין עסקאות פס מגנטי תקול שלא נקרא בנקודת הקצה  0.15%ותבוטל תוספת בגובה 

 1.7.2013;  החל מיום 0.75%תעמוד העמלה הצולבת על  1.1.2013האלקטרונית; החל מיום 

ד כאמור, תעמו 2018ועד לתום שנת  1.7.2014; החל מיום 0.735%תעמוד העמלה הצולבת על 

. להערכת החברה, אישור הסכם הפשרה כאמור צפוי להשפיע באופן 0.7%העלמה הצולבת על 
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חיובי על רווחיות החברה. הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך, אשר עלול שלא להתממש, בין היתר, בשל התרחשות אירועים בניגוד לציפיות 

 ינן תלויות בחברה.החברה ובשל סיבות שא

 ספק מוכר למשרד הבטחון  7.23.9

החברה משתתפת במכרזים שמפרסם משרד הבטחון שבהם תקנים ודרישות סף, והיא עומדת 

  בתנאים אלו.

  תקינה 7.23.10

בישראל קיימים תקנים לדלקים המשווקים בישראל, הבאים להבטיח את התאמת הדלקים 

א איכות הסביבה. החברה  משווקת לשימוש שנעשה בהם על ידי הצרכנים ולהוראות הדין בנוש

 –דלקים העומדים בתקן הישראלי. לעניין זה יצויין כי חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א 

  מסמיך לקבוע את סוגי הדלק בהם ניתן להפעיל רכב מנועי. 1961

 הסכמים מהותיים במגזר מתחמי התדלוק והמסחר  7.24

להלן).  12.3.1 החברה נעשות מבז"ן (ראה סעיף ידי - מרבית רכישות מוצרי הדלקים הנמכרים על 7.24.1

 לפיכך, ההסכם בין החברה ובין בז"ן מהותי לה.

ככלל, בתחום מתחמי התדלוק והמסחר אין הסכם מהותי אחד ביחס לזכויות במקרקעין ואופן  7.24.2

לעיל,  7.7.6 התחנות כאמור בסעיף  ההפעלה של תחנות התדלוק, אך מערכת ההתקשרויות עם

 מהותית לחברה. 

 לעיל.  7.23.8 ראה סעיף   -לעניין ההסדר בין החברה ובין הממונה על ההגבלים העסקיים 7.24.3

  תחום פעילות השיווק הישיר  .8

  כללי 8.1

תחום פעילות זה החברה עוסקת בשיווק, הפצה ואספקה של מוצרי נפט שונים (דלקים) במסגרת 

מחוץ לתחנות התדלוק הציבוריות, ישירות ללקוחות מוסדיים, לקוחות עסקיים ולקוחות 

פרטיים. בתחום השיווק הישיר מוצרי הנפט השונים מסופקים על ידי החברה ישירות לאתרי 

תחנות תדלוק פנימיות, שהן תחנות תדלוק המצויות בחצרי  170 -הלקוח, ובין השאר, גם לכ

ידי חברות -הלקוח שאינן פתוחות לציבור הרחב. פעילות זו מבוצעת במישרין על ידי החברה, על

בנות וקשורות, ובאמצעות סוכנים ומפיצים עצמאיים. אספקת הדלקים מתבצעת בהזרמה 

מית של החברה, מובילים קבלני משנה וכן (בעיקר מכירות הדס"ל), הובלה עצ 1ישירה ללקוחות

ע"י לקוחות החברה אשר מובילים את הדלקים עצמאית. כן עוסקת החברה, באמצעות חברת 

) דלק שמנים, בייצור, יבוא ושיווק של שמנים ושמני סיכה, בייצוא שמני סיכה 100%הבת (

ות חברת דלקסן. בהיקף לא מהותי וכן בייצור מוצרי צבעי מים ומיחזור סולבנטים באמצע

בנוסף, עוסקת החברה באמצעות החברה המאוחדת ליצוא נפט בע"מ (חברה המוחזקת על ידי 

") בשיווק מוצרי דלקים (מזוט וסולר) ואספקת שרותי יונקס)(להלן: "25%ובז"ן  75%החברה 

תדלוק לכלי שיט העוגנים בנמלי הים בחיפה באשדוד ובאילת. החברה עוסקת באמצעות חברת 

) 51%ידי החברה -", חברה המוחזקת עלדלק חימוםחימום (מקבוצת דלק) בע"מ (להלן: " –דלק 

בשיווק והפצת סולר הסקה, נוזל הסקה ונפט לחימום ביתי ישירות ללקוחות פרטיים. בנוסף, 

                                                           
תעריף שרותי ההזרמה בקווים הייעודיים (ללקוחות קצה) מחושבים על בסיס הכמויות המוזרמות ומרחק ההזרמה. בנוסף, נקבע בצו     1

הקיימים בארץ, אך לא לגבי אתרי ניפוק בצפון הפיקוח על מחירי התשתיות תעריף לניפוק מוצרי נפט לגבי חלק מאתרי הניפוק 
 באזור חיפה. הארץ, לרבות אתר הניפוק של החברה 
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", חברה המוחזקת טנקרים שרותימעניקה החברה, באמצעות שירותי טנקרים בע"מ (להלן: "

) שרותי נמל לכלי שיט העוגנים בנמל חיפה, בנמל אשדוד 25%ידי בז"ן - ועל 75%ידי החברה - על

  ובנמל אילת. 

עסקה החברה, באמצעות חברת ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ (להלן:  3.1.2011עד ליום 

מהון המניות שלה, בייצור ושיווק מוצרי איטום ובידוד  60% -"), בה החזיקה החברה בכביטום"

מכרה החברה את כל מניותיה  3.1.2011ביטומן לתשתית תחבורתית. ביום לענף הבניה ומוצרי 

השלימה החברה את מכירת  31.3.2011ביום ₪. מליון  17.3 -בביטום לצד שלישי בתמורה לכ

  ₪ .מליון  1.1 -זכויותיה במקרקעין, עליהם מצוי מפעל ביטום, לביטום בתמורה לסך של כ

סכם לרכישת פעילות השיווק הישיר של קבוצת , התקשרה החברה בה2010בחודש אוגוסט 

לכלל הפעילות. על פי ההסכם רכשה החברה ₪ מיליוני  27.5 -קליאוט אנרגיה על פי שווי של כ

לחברה הסכם מותנה לרכישת יתרת ₪. מיליוני  18 - מהפעילות האמורה בתמורה לכ 65%

ת במשך שלוש השנים ), לפיו אם הרווח הממוצע של הפעילות הנרכש35%הפעילות האמורה (

ממועד הרכישה יהיה גבוה או שווה לרווח השנתי הממוצע של הפעילות בשנתיים הקודמות 

 9.6- "), תרכוש החברה את יתרת הפעילות בתמורה לכהתנאיםלרכישה (להלן בס"ק זה: "

צמוד למדד. אם לא יתקיימו התנאים לעיל כי אז לחברה קיימת אופציה לרכישת ₪ מיליוני 

₪ מיליון  9.6 - עילות בתקופה של שלוש שנים עד חמש שנים מיום ההסכם בתמורה לכיתרת הפ

  צמוד למדד. 

מניות  600הכוללת התקשרה החברה בהסכם לרכישת פעילות דלק גז, 2012בסוף חודש ינואר 

יגל, חלקה של -מהונה המונפק והנפרע של דלק 60%המהוות , יגל- ש"ח ע.נ. כ"א של דלק 1בנות 

יגל, הסכמים בהם התקשרה דלק גז לאספקת -וואות הבעלים שהועמדו לדלקדלק גז בהל

תצרוכת גז, ליבוא של ציוד ולהקמת מתקן דחיסת גז טבעי ומילוי טריילרים בשטח המושכר לה, 

) מחזיקה גז יגל 40%יגל (-את יתרת מניות דלק₪. מיליון  2 - בתמורה לכ ,וכן רכב של דלק גז

יגל הינה חברה פרטית המאוגדת -"). דלקגז יגל) בע"מ (להלן:"1996חברה לשיווק והפצת גז (

בישראל העוסקת, נכון למועד הדוח ברכישת מתקני גפ"מ ובהענקת זכות שימוש בהם ללקוחות 

פי חוק הגז -יגל, וכן בכל פעילות בתחום אספקת הגפ"מ אשר אינה דורשת רישיון על-דלק

מכח הסכם מייסדים מיום  2.3.2011ה ביום יגל הוקמ-. דלק1989-(בטיחות ורישוי), התשמ"ט

), המסדיר את היחסים 30.12.2010בין דלק גז לבין גז יגל (כפי שתוקן ביום  30.11.2010

 יגל.-יגל והקובע הסדרים לגבי פעילותה ומימונה של דלק-המשפטיים בין בעלי המניות בדלק

יגל וגז יגל עם -רו דלקהושלמה העסקה האמורה. נכון למועד הדוח, התקש 21.2.2012ביום 

ארבעה לקוחות שהינם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה בארבעה הסכמים לאספקת 

"). בכל אחד מההסכמים נקבע מנגנון ההסכמיםגפ"מ ולהשאלת ציוד ייעודי (להלן בסעיף זה: "

ן למועד יגל באמצעות גז יגל. יצוין, כי נכו-ידי דלק- לפיו תחושב התמורה בגין אספקת הגפ"מ על

כן, התקשרו דלק יגל וגז יגל בהסכם לאספקת -פי ההסכמים. כמו-הדוח, החלה אספקת הגז על

גפ"מ ולהשאלת ציוד עם גדות תעשיות ביוכימיה, חברה בשליטת קבוצת דלק בע"מ, בעלת 

יגל תשאיל לגדות ציוד לאספקת גז הנאמד בסך של -"), לפיו דלקגדותהשליטה בחברה (להלן: "

ש"ח וגז יגל תספק לגדות גז, שירותי התקנה ותחזוקה של הציוד, ושירותים נוספים.  אלף 280 -כ

גז סכום שאינו מהותי -תמורת הציוד, הרכבתו, פירוקו והשבתו לכשירות תשלם גדות לדלק

לחברה. בתמורה לאספקת הגז תשלם גדות מחיר הקבוע בהסכם (בכפוף לשינויים במחירי יבוא 
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פי פרסומי רשות המסים, בתשלומים -, בשיעור הבלו עלגיה והמיםהאנרמשרד פי פרסומי - על

יצוין, כי נכון למועד הדוח, טרם  ידי בתי הזיקוק מגז יגל ובמדד המחירים לצרכן).-הנגבים על

כאמור לעיל, במסגרת העסקה האמורה הומחו  פי ההסכם עם גדות דלעיל.-החלה אספקת הגז על

ז בהסכמים וסיכומי עקרונות בהם התקשרה דלק גז לחברה גם הזכויות והחובות של דלק ג

לאספקת תצרוכת גז, ליבוא של ציוד ולהקמת מתקן דחיסת גז טבעי ומילוי טריילרים בשטח 

  . בפרק ד' לדוח זה 22לתקנה  1.6המושכר לה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

  מידע כללי על תחום הפעילות 8.2

  יים החלים בותחום הפעילות בתחום השיווק הישיר ושינו מבנה 8.2.1

תחום השיווק הישיר מתאפיין בעיקר בעסקאות למכירת מוצרי דלק שונים מחוץ לתחנות 

התדלוק הציבוריות, ללקוחות עסקיים ופרטיים. שיווק מוצרי הדלק השונים נעשה בדרך כלל 

ישירות אל חצרי הלקוח ובשאר המקרים הלקוח מוביל עצמאית את מוצרי הדלק. מבנה תחום 

יר דומה במהותו למבנה תחום מתחמי התדלוק והמסחר, ועיקרו במכירת מוצרי השיווק היש

  דלק, שמנים, מוצרי ביטומן ואיטום. 

מאפייני השוני העיקריים בין פעילות תחנות התדלוק ופעילות השיווק הישיר הינם היקפי 

ההשקעות הגדולים הנחוצים בתחום מתחמי התדלוק, תקופות ההתקשרות הארוכות יותר 

ורבות רגולטורית בקשר עם דרכי ההתקשרות החוזית עם תחנות התדלוק. בתחום השיווק ומע

הישיר הסכמי ההתקשרות במרבית המקרים אינם ארוכי טווח, ההשקעה הנדרשת הינה נמוכה 

יחסית והמעורבות הרגולטורית נמוכה יותר. כמו כן, קיים שוני במאפייני לקוחות הקצה, שכן 

בצעת המכירה ללקוחות באופן ישיר, במכירה לתחנות פנימיות או בתחום השיווק הישיר מת

  בשיווק ישיר אל חצרי הלקוח. 

  לעיל. 7.2 לתיאור מבנה משק הדלק בישראל ראה סעיף 

פר בתחום זה פועלות בעיקר חברות הדלק הגדולות. כמו כן, פועלים בתחום השיווק הישיר מס 8.2.2

 רב של גורמים קטנים ובינוניים.  

  שינויים מהותיים בתחום השיווק הישיר 8.2.3

  הליך הפרטת בז"ן )א(

בתי להלן, בהתאם להחלטת ועדת השרים הופרדה בז"ן לשני  12.3.1 -לעיל ו 6.12 כאמור בסעיף 

הזיקוק (באשדוד ובחיפה), אשר נמכרו על ידי המדינה. להערכת החברה, הפרטת בז"ן עשויה 

להקנות לבתי הזיקוק יתרון על החברה בשיווק מוצרי דלקים בתחום השיווק הישיר שיתבטא 

פני בתי הזיקוק שיבוא לידי ביטוי -בעיקר במחיר. יחד עם זאת, לחברה עשוי להיות יתרון על

שרותים מקצועיים ללקוחות הנובעים מנסיון והכרת צרכי הלקוחות, וכן במערך  בעיקר במתן

מתן שירותי ההובלה ותחזוקת ציוד. נכון למועד הדוח, לא חל שינוי מהותי בהיקפי המכירות 

  ללקוחות החברה בתחום הפעילות.

  הגברת התחרות  )ב(

מוצרי הנפט בשנים האחרונות ניכרת עליה משמעותית במספר המתחרים בתחום אספקת 

לפירוט מבנה  ללקוחות תחום השיווק הישיר, המתבטאת בעיקר במרווחי שיווק נמוכים יותר. 

  להלן.  8.7 התחרות בתחום הפעילות ראה סעיף 
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 ניפוק דלקים על ידי בז"ן  )ג(

ית זיקוק אשדוד) לספק שירותי ניפוק החלה בז"ן (הן בבית זיקוק חיפה והן בב 2001החל משנת 

דלקים ישירות ממתקניה. בעקבות כך, היקפי הניפוק של מתקן ניפוק המזוט של יונקס באשדוד 

קטנו. כמו כן, מעבר לניפוק ישירות מבית זיקוק אשדוד השפיע משמעותית על היקפי הניפוק 

  ממתקן האחסון והניפוק של פי גלילות באשדוד.

  נה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות חקיקה, תקי 8.2.4

לעניין הגבלות ופיקוח בתחום מתחמי התדלוק והמסחר אשר משפיעים גם על פעילות תחום 

 לעיל.  7.23 השיווק הישיר באספקת דלקים, ראה סעיף 

, שמטרתה 2008- ווי צנרת נפט, התשס"חהתפרסמה הצעת חוק שמירה על ק 23.7.2008ביום 

למנוע פגיעה בצנרת הנפט הגולמי ותזקיקיו ולאפשר שמירה נאותה על תקינותה, וכן למנוע 

פגיעה בהספקה סדירה של מוצרי דלק למשק בישראל. הצעת החוק מציעה להסמיך מפעיל או 

נס למקרקעין בהן בעלים של צנרת או של מתקן נפט המפורט בתוספת, הכוללת את יונקס, להיכ

מונחת רצועת צנרת לשם ביצוע פעולות מסוימות כגון עבודות תיקון ותחזוקה, והגנה על הצנרת 

מפני פגיעות חיצוניות. כן מוצע לקבוע כי פגיעה בצנרת נפט או במתקן נפט, הריסתם, התחברות 

פעיל יהיו אליהם ללא הסכמת המפעיל, הפרעה להולכת נפט והפרעה לביצוע עבודות על ידי המ

  עבירות פלילות שבצדן מאסר או קנס.  

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  8.2.5

הביאה לגידול משמעותי בהיקפי  2003עליית מחירי הדלקים במאות אחוזים החל מתחילת שנת 

אשראי הלקוחות וכן לגידול החשיפה מאשראי הלקוחות וכן להגדלת הסיכון באשראי. מתחילת 

חלה עלייה מתמדת במחירי הדלקים. עלייה רצופה זו הביאה,  2011ד לתחילת שנת וע 2009שנת 

עלו  2011לגידול באשראי הלקוחות בהתאם וכן לגידול בחשיפת החברה בגין אשראי זה. בשנת 

), וכתוצאה מכך גדל אשראי 2010אל מול דצמבר  2011(דצמבר  45%- מחירי הדלקים בלמעלה מ

  .₪מיליוני  108- הלקוחות בכ

  לעיל.  7.5 לפרטים בדבר שינויים במחירי מוצרי הנפט בעולם, ראה סעיף 

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  8.2.6

  ניתן למנות בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום השיווק הישיר את הגורמים הבאים: 

  ים והמוצרים לסוגיהם ויכולת לאחסן אותם.זמינות הדלק )א(

  יכולת תחרותית במחירים המוצעים במכרזים של הלקוחות המוסדיים המשמעותיים. )ב(

  מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים. )ג(

  יכולת תחרותית למתן אשראי ללקוחות. )ד(

  מערך גביה ובקרה מפותח. )ה(

  יה.ציוד ואיכות מקצועיות השירותים הניתנים על ידי החברה ללקוחות )ו(

ערוצי שיווק והפצה מגוונים, בפריסה ארצית, הכוללים מערך שיווק עצמאי וכן סוכנים  )ז(

  עצמאיים.  

במוצרים הממותגים בתחום השיווק הישיר (כגון מוצרי דלק שמנים), גורמי הצלחה קריטיים  )ח(

 נוספים הינם מוניטין, ידע ומקצועיות, מערכות בקרת איכות והון אנושי.
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  קים וחומרי הגלם בתחום השיווק הישיר שינויים במערך הספ 8.2.7

, בז"ן (טרם הפרטתה) היתה ספק מוצרי הדלק העיקרי בישראל. החל 2007עד לחודש ינואר 

, בז"ן ובז"א הפכו לספקי מוצרי הנפט העיקריים בישראל לצד אופציית יבוא 2007מחודש ינואר 

  להלן.  12.3.1 מוצרי דלקים מחו"ל.  לפירוט ראה האמור בסעיף 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקרים של תחום השיווק הישיר ושינויים החלים בהם 8.2.8

חסם כניסה עיקרי לתחום הפעילות הינו חוסן פיננסי הנדרש מחברת שיווק המשווקת מוצרים 

בשל מחירי הדלקים  ידה, וזאת כתוצאה מהצורך להעניק אשראי גבוה ללקוחות-המיוצרים על

הגבוהים והיטל הבלו על הסולר. הקמת מפעלי ייצור כדוגמת דלק שמנים, כרוכה בעלויות הקמה 

גבוהות, רכישת או פיתוח ידע וטכנולוגיה, ובצורך בקבלת אישורים רגולטוריים, המהווים חסמי 

  כניסה לתחום השמנים האיכותיים.

חסם הכניסה לתחום הפעילות הינו נמוך  –נים ידי דלק שמ-בנוגע לשמנים שאינם מיוצרים על

  יותר.

  מבנה התחרות בתחום השיווק הישיר ושינויים החלים בו 8.2.9

התחרות בתחום השיווק הישיר הינה חריפה והיא מתבטאת בתחרות על מחירי מוצרי הדלק 

ותנאי האשראי ללקוחות ובתחרות על איכות השירותים הניתנים ללקוחות. התחרות בתחום 

 8.7 הישיר של מוצרי הנפט מתקיימת בין כל חברות הדלק גדולות כקטנות. ראה גם סעיף השיווק 

  להלן.

  מוצרים ושירותים  8.3

  כללי 8.3.1

ידי החברה בתחום השיווק הישיר נחלקים לשלוש קבוצות מוצרים - המוצרים הנמכרים על

  עיקריות: 

בקבוצה זו כלולים שמני מנוע, שמני סיכה, משחות סיכה, צבעי מים,   – מוצרים תעשייתיים )א(

כללה קבוצה זו מוצרי  3.1.2011כמו כן, עד ליום  .מזוט ומוצרי נפט (לרבות סולר) לתעשייה

  . 3.1.2011ידי ביטום אשר נמכרה כאמור לעיל ביום - איטום ובידוד שונים, שיוצרו על

) דס"לבקבוצה זו מוכרת החברה דלק סילוני (להלן:" - מוצרי נפט בהזרמה ישירה לחצר הלקוח )ב(

  לחברות תעופה. 

בקבוצה זו משווקת החברה סולר תחבורה ובנזין לתחנות  – מוצרי דלקים ושירותים אחרים )ג(

הפנימיות, מוצרי דלקים לתדלוק כלי שיט וכן סולר ונפט לחימום ביתי. כמו כן, מספקת החברה 

מעניקה שרותי נמל לכלי לעיל) ו 8.1 (לפירוט ראו סעיף  יגל יגל, באמצעות גז-ידי דלק-גפ"מ על

  שיט העוגנים בנמלי חיפה ואשדוד. 

  להלן פירוט לגבי המוצרים והשרותים הכלולים בכל אחת מקבוצות המוצרים: 8.3.2

  מוצרים תעשייתיים )א(

  שמנים )1(

יצור, יבוא ושיווק של שמני סיכה אוטומטיבים בעיקר החברה, באמצעות דלק שמנים, עוסקת בי

, וכן ביצוא שמני סיכה בהיקף לא מהותי. כן מייצרת Exxon Mobil- תחת המותגים "דלקול" ו

ומשווקת דלק שמנים משחות סיכה, מוצרים לשימון וקירור לתעשיה, ייצור ומכירת צבעי מים 

דלקים ושמנים, שמני סיכה לתעשייה, באמצעות המותג "קולורי", מוצרי עזר לרכב, תוספי 
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. לדלק שמנים הסכם בלעדי לשיווק מוצריה של 1שמנים לכלי שיט וממיסים שונים מונעי אבק

הבינלאומית, החברה הגדולה כיום בעולם בתחום האנרגיה. ההסכם עם  Exxon Mobilחברת 

Exxon Mobil  31.12.2012בתוקף עד ליום .  

קר למוסכים, מפעלי תעשייה, ולקוחות עסקיים. בנוסף, בשנים מכירות מוצרים אלו נעשית בעי

  האחרונות החלה דלק שמנים לייצא ממוצריה לחו"ל בהיקף לא מהותי.

דלק שמנים רוכשת שמנים בסיסיים מספקי שמנים בסיסיים בחו"ל ומחברת שמנים בסיסיים 

אחרים, ובהן פז חיפה בע"מ. מתחריה העיקריים של דלק שמנים הם בעיקר יצרנים מקומיים 

  "טמבור", "נירלט" ויבואני צבע שונים.  –שמנים וסונול, ובתחום צבעי המים 

-") עם חברת סנודלקסןכמו כן, לדלק שמנים שותפות בשם "דלקסן שותפות" (להלן: "

ומטרתה השבת ממיסים (מיחזור סולבנטים)  1.9.2010אינטרנטרנס אשר הוקמה ביום 

ן תהליכי הפרדה וניקוי זרמים והכל במטרה להנציל את אחוז ידי ביצוע מגוו-מהתעשייה על

החומרים הגדול ביותר האפשרי מהזרמים. תהליך ההשבה מתבצע באמצעות מתקנים ייעודים. 

לאחר כשנה של  הפעלה מוצלחת של מתקן אחד ועקב דרישות השוק, החליטה דלק שמנים יחד 

קסן מפעילה שני מתקנים להשבת ממיסים. עם החברה להוסיף מתקן נוסף. נכון למועד הדוח, דל

המתקנים עומדים בכל הדרישות הרגולטוריות וקיבלו את אישור המשרד להגנת הסביבה 

להפעלתם. פעילות זו משתלבת במדיניות החברה ודלק שמנים בשמירה על איכות הסביבה, שכן 

ידי מיחזורם.  היא מפחיתה במידה ניכרת את כמות הממיסים האורגניים המיובאת לישראל על

עתידים לפעול עד עוד ארבעה מתקנים נוספים שתפוקתם  2012להערכת החברה, עד סוף שנת 

. הערכת החברה בנוגע לפעילות במתקן כאמור הינה 2012טון לשנת  2,500 -המשותפת נאמדת בכ

ה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות ותחזיות בלבד. מידע ז

 עלול שלא להתממש, בין היתר, מסיבות שאינן תלויות בחברה.

  סולר לתעשיה )2(

ידי -החברה מוכרת סולר לתעשייה למפעלים, לחקלאות, למקוואות וכדומה, באופן ישיר על

החברה ובאמצעות סוכנים שהינם צדדים שלישיים. עם הגברת המודעות לאיכות סביבה ועם 

בה, קיימת מגמה של מעבר לשימוש סולר במפעלי הגברת הפיקוח של המשרד לאיכות הסבי

  תעשיה. 

  מזוט )3(

החברה מספקת מזוט המשמש בעיקר את ענף התעשיה וכן לתדלוק אוניות. את המזוט מובילה 

החברה ומשווקת באמצעות צי ההובלה העצמית וכן באמצעות מובילי משנה. יצוין שצריכת 

ימוש בדלקים ידידותיים יותר לסביבה המזוט בשנים האחרונות יורדת עם הגברת המודעות לש

  (סולר) וכן בשל המעבר האיטי לשימוש בגז טבעי.

  מוצרי נפט לחימום ביתי )4(

החברה עוסקת באמצעות דלק חימום בשיווק והפצת סולר ונפט לחימום ביתי. דלק חימום 

  משווקת את מוצריה ללקוחות פרטיים, בעיקר למשקי בית בשוק המקומי.

                                                           
 בתחנות התדלוק מהוות חלק מתחום מתחמי התדלוק והמסחר.  לק שמניםמכירת מוצרי ד  1
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 ישירה לחצר הלקוחמוצרי נפט בהזרמה  )ב(

החברה מספקת באמצעות הזרמה ישירה מבתי הזיקוק מחיפה דס"ל לחברות תעופה מקומיות 

, בעקבות בדיקות 5.5.2011ביום  .2011ולחברות תעופה זרות החל משנת  2007החל מאפריל 

מעבדה של מכון האנרגיה והסביבה, הומלץ להפסיק לאלתר אספקות דס"ל בנתב"ג לנוכח חשש 

אות דס"ל מזוהם שעלול להגיע למיכלי המטוסים. בעקבות זאת, הפסיקה החברה באותם להימצ

ימים להעניק שירותי תדלוק דס"ל ללקוחותיה. יובהר כי החברה אינה מייצרת דס"ל ואינה 

לאחר סיום  9.5.2011מפעילה תשתית לאספקתו, אלא משמשת כגורם משווק בלבד. ביום 

השפעת האירוע האמור על החברה  הדס"ל ללקוחותיה. הבדיקות חידשה החברה את אספקות

  אינה מהותית.

  מוצרים אחרים )ג(

  בנזין וסולר תחבורה לתחנות פנימיות )1(

מפעלי תעשיה, קבלני עפר ומושבים מקימים באמצעות החברה תחנות תדלוק פנימיות (תחנות 

  רכב וצמ"ה.שאינן פתוחות לקהל הרחב אלא מיועדות לשימוש הלקוח בלבד), לצורך תדלוק ציי 

התחנות הפנימיות נבנות, בדרך כלל, ע"י החברה ועל פי רוב הציוד המותקן בתחנות אלו מושאל 

  ללקוח ומתוחזק ע"י החברה ו/או הלקוח בהתאם לתנאי ההתקשרות.

  מוצרי דלקים לתדלוק כלי שיט )2(

של החברה עוסקת, באמצעות יונקס במתן שירותי תדלוק (סולר ומזוט) לכלי שיט בנמלי הים 

חיפה, אשדוד, אשקלון ואילת, וזאת באמצעות ספינות תדלוק ומיכליות כביש. עיקר לקוחותיה 

של יונקס הם כלי שיט העוגנים בנמלי הים, וכן חברת "צים" שירותי סוכנויות משולבים בע"מ 

"), לקוח עיקרי עימו יש ליונקס הסכם אספקה אשר יש לחדשו מדי שנה, וניתן צים(להלן: "

מקרה בו לא יאפשרו זאת תנאי הרכישה מבז"ן ובמקרה בו לא תהא ליונקס זכות לביטול ב

זכתה יונקס במכרז לאספקת דלק באמצעות דוברות בנמל חיפה  2002תדלוק בנמלים. בשנת 

באוגוסט  31אשר פרסמה רשות הנמלים. תוקף ההרשאה לתדלוק היה לשלוש שנים עד ליום 

. במקביל 2011במאי  31ייתה כלולה בהסכם עד ליום ותוקפו הוארך בהתאם לאפשרות שה 2005

מכרז חדש לתדלוק כלי שייט  2010פרסמה חברת נמל חיפה בע"מ בתחילת חודש דצמבר 

"). יונקס הגישה את הצעתה במסגרת המכרז המכרזבאמצעות ספינות תדלוק (להלן בס"ק זה: "

, במסגרת המכרז, הינו על זכייתה. תוקף ההרשאה לתדלוק 2011במרץ  24- ביום הונתבשרה 

, כאשר הרשאה זו תכלול 2014במאי  31ועד ליום  2011ביוני  1לשלוש שנים, אשר תחילתו ביום 

 . 2016במאי  31אפשרות להארכת תוקפו לשנתיים נוספות ובסך הכל עד ליום 

. 2006ביוני  15הסכם החכירה של החברה לשימוש בקרקע ומתקנים בנמל אשדוד, פג ביום 

. בעקבות הליך 2011בדצמבר  31ילמה דמי שכירות לתקופות נוספות שהסתיימו ביום החברה ש

י") שעסק במחלוקת בדבר בעלות על חנ"משפטי בין יונקס לבין חברת נמלי ישראל (להלן: "

הציוד הפריק במתקני יונקס בנמל אשדוד, הגיעו הצדדים להסדר פשרה שעוגן בהסכם, אשר 

, לפיו הוארכה תקופת החכירה של המתקן 2010באוגוסט  5- ה קיבל תוקף של פסק הדין ביום

, וזאת כנגד ויתור של החברה על טענותיה לזכויות 2010ביוני  1לשלוש שנים אשר תחילתן ביום 

בציוד הפריק, אשר יישאר במתקן בתום תקופת החכירה וכן התחייבה לבצע התאמות במתקנים. 

המתאימה להוצאות הצפויות בגין  החברה רשמה בדוחותיה הכספיים הפרשה מלאה

  התחייבויותיה כאמור. 
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התפרסם מכרז חדש בקשר עם נמל אשדוד, והחברה לומדת את פרטיו. במקרה  2012בחודש מרץ 

בו לא  תזכה יונקס  במכרז התקשרות עם נמל אשדוד, תהא לכך השפעה שלילית מהותית על 

דה כי עיקר רווחיה של יונקס נובעים תוצאותיה הכספיות של יונקס והחברה, וזאת לאור העוב

מהפעילות בנמלי אשדוד וחיפה. מנגד יצוין כי קיימים חסמי כניסה גבוהים לפעילות בתחום 

תדלוק כלי שיט בנמלי הארץ, המתבטאים בעיקר בעלויות רכישה גבוהות של ספינות תדלוק, 

קה העשוי להיות בתהליך רישוי והכשרת כח אדם ממושך וכן בתהליך התקשרות בהסכמי אספ

ממושך אף הוא. למיטב ידיעת יונקס, אין כיום גוף אחר בישראל המפעיל ספינות תדלוק כאמור 

  במרחב הימי של ישראל. 

פעילותה הנוספת של יונקס היא אחסון וניפוק דלקים שחורים (מזוט לסוגיו) ממתקן יונקס 

תם, אלא משמשת כצינור שבהפעלתה, באשדוד. יונקס אינה רוכשת את הדלקים או מוכרת או

  להעברתם לצרכנים, באמצעות חברות הדלק, בעיקר דלק, פז וסונול. 

מתחריה של יונקס בתחום אספקת שירותי תדלוק של כלי שיט הם חברות דלק וספקי דלקים 

אחרים בישראל, העשויים להתחרות עימה על מכרזים ועל מתן שירותי תדלוק בנמלים, וכן 

לי הים התיכון: פיראוס, איסטנבול, סואץ, לימסול ועוד. בתחום ספקי שירות אחרים בנמ

האחסון והניפוק של מוצרי דלקים המתחרה העיקרית של יונקס היא בז"א, אשר החל משנת 

החלה לספק שירותי ניפוק דלקים ישירות ממתקניה. בעקבות כך, הצטמצמה פעילות  2001

    הפעלת מתקן המזוט באשדוד.

  וצרי הדלקים שלה לתדלוק אוניות ישירות מבתי זיקוק אשדוד וחיפה. יונקס רוכשת את כל מ

בכוונת יונקס לבחון אפשרויות לנצל את פלטפורמת הפעילות הנוכחית שלה לצורך הרחבת 

השירותים הניתנים על ידה, כגון אספקת מוצרים משלימים למזוט ולסולר והרחבת השיווק של 

  שמנים ימיים לכלי שיט. 

  שיטשירותים לכלי  )3(

החברה עוסקת, באמצעות שרותי טנקרים, במתן שרותים לכלי שיט העוגנים בנמל חיפה, בנמל 

אשדוד ובנמל אילת הכוללים שרותי נמל, שרותי חשמל, שרותי משיכת מזומנים, שרותי הכוונה 

  למשרדים מקומיים, שרותי תשלום אגרות וכדומה.

  היל המוצריםשינויים מהותיים הצפויים במגזר השיווק הישיר ובתמ )4(

להשלכת הפרטת בז"ן וכניסת בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד לתחום השיווק הישיר ללקוחות 

ז טבעי ראה להלן. כמו כן, לפירוט פעילות בתחום הגפ"מ והג 12.3.1 לעיל וסעיף  6.12 ראה סעיף 

  לעיל. 8.1 סעיף 
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום השיווק הישיר 8.4

להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה ממוצרי דלקים ומשירותים, שסך ההכנסה מהם 

(במליוני ש"ח ובשיעור מסך  2009 -ו 2010, 2011או יותר מהכנסות החברה בשנים  10%היוותה 

  הכנסות החברה) (כולל בלו)  :

סך מכירות המוצר 
 ₪במליוני 

מהכנסות תחום  %
 הפעילות

 מהכנסות החברה %

 23% 2,31160%סולר 2011
 7% 69118%מזוט

 20% 1,72255%סולר 2010
 9% 78425%מזוט

 17% 1,30947%סולר 2009
 8% 61222%מזוט

  

שיעור הרווח הגולמי ממכירת מזוט נמוך משמעותית משיעור הרווח הגולמי ממכירת סולר. 

 123 -וכ₪ מיליוני  125 -היה כ 2010 - ו 2011הרווח הגולמי הכולל בתחום השיווק הישיר בשנים 

בתחום  2010 - ו 2011בהתאמה. שיעור הרווח הגולמי מסך הכנסות החברה בשנים ₪, מליוני 

, בהתאמה. עיקר הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מעליית 5.5% -ו 4.5%יר היה השיווק היש

  מחירי הדלקים בשנת הדוח.

  לקוחות תחום השיווק הישיר  8.5

  כללי  8.5.1

החברה משווקת ומוכרת את כל סל מוצרי הנפט שלה במישרין ללקוחות הקצה או באמצעות 

"). לקוחות הקצה השיווק הישירמערך סוכני דלקים הקשורים עם החברה בהסכמים (להלן: "

הינם לקוחות עסקיים הכוללים מפעלי תעשייה, כלי שיט, קבלני תשתיות וכדומה עימם היא 

מתקשרת בהסכמים על בסיס משא ומתן, בתנאים שנקבעו בכל הסכם והסכם. כמו כן, לחברה 

  לקוחות ביתיים (לקוחות פרטיים) הרוכשים סולר או נפט לשימוש ביתי.

 מנים לקוחות הש 8.5.2

לקוחות מוצר זה כוללים בעיקר לקוחות מוסדיים לרבות באמצעות מכרזים, לקוחות עסקיים 

הכוללים מפעלי תעשייה, מוסכים, ציי רכב ורשתות קמעונאיות. כמו כן, החברה עצמה משווקת 

  מוצרים אלה בתחנות התדלוק של החברה. 

  לקוחות הסולר והנפט להסקה 8.5.3

ה נמנים לקוחות אשר התקשרו עם החברה לאחר ביצוע מכרז על לקוחותיה העיקריים של החבר

לרבות משרדי הממשלה , לקוחות עסקיים ממגוון ענפים, כגון: תעשיה, חקלאות, מאפיות, סוכני 

  ומשווקי דלקים, וכן לקוחות פרטיים המהווים בעיקר לקוחות ביתיים הצורכים סולר לחימום.

המותג "סופר חום" ו"דלק חימום" לחימום החברה מספקת סולר הסקה ונפט ללקוחות תחת 

  בתי מגורים בעיקר בחורף (רבעון רביעי ורבעון ראשון של כל שנה קלנדרית).

  לקוחות הדלקים והשרותים לכלי שיט 8.5.4

לקוחותיה העיקריים של החברה בתחום זה הינם חברת צים, וכלי שיט העוגנים באופן מזדמן 

  בנמלי הים של חיפה ואשדוד. 
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  כירות בתחום השיווק הישיר לפי סוגי לקוחות התפלגות המ 8.5.5

לפי סוג לקוחות  2010 - ו 2011להלן התפלגות המכירות בתחום השיווק הישיר (כולל בלו) בשנים 

  ובשיעור מסך הכנסות החברה באותה שנה):₪ החברה (במליוני 

 20112010סוג הלקוחות
מסך  %-ב₪ מליוני 

 ההכנסות
מסך  %-ב ₪מליוני 

 ההכנסות
 7457.4%1,04211.8% מכרזים

 3,07330.5%2,06623% עסקיים 
 220.2%280.3% פרטיים
 3,84038.1%3,13636% סה"כ

  שיווק והפצה בתחום השיווק הישיר  8.6

  כללי 8.6.1

במסגרת השיווק וההפצה של מוצרי הדלקים בתחום השיווק הישיר מפעילה החברה, בעצמה או 

רך שיווק ומכירות המשווק את המוצרים ללקוחות הקצה. כן באמצעות תאגידים מוחזקים, מע

לחברה הסכמי התקשרות עם סוכני דלקים (צדדי ג'), המוכרים דלקים ללקוחות קצה, שהינם 

  לקוחות הסוכנים. 

  הפצה בתחום השיווק הישיר 8.6.2

הובלת מוצרי הנפט השונים המשווקים על ידי החברה בתחום השיווק הישיר מבוצעת בעיקר 

  ת חברת דלק שינוע, באמצעות קבלני הובלה שונים ובהזרמה ישירה לחצרי הלקוח. באמצעו

 סוכנים  8.6.3

כחלק ממערך השיווק וההפצה של החברה בתחום השיווק הישיר, פועלת החברה  באמצעות עם 

סוכני דלקים לשיווק דלקים ושמנים מחוץ לתחנות התדלוק. בהתקשרות עם הסוכן, הסוכן נוטל 

נים הכרוכים בהחזקת המוצרים שרכש מהחברה (למעט אחריות לטיב על עצמו את הסיכו

המוצר), לרבות שינויים במחיר ללקוח הסופי, סיכון פיזי הכרוך באבדן המוצר וסיכוני גביה. 

הסוכן רוכש מהחברה את מוצריה בהתאם למחיר לסוכן שנקבע על ידי החברה. המחיר ללקוח 

ה יסודית של ההסכם על ידי הסוכן, לחברה הזכות הסופי נקבע על ידי הסוכן. במקרה של הפר

לבטל את ההסכם עם הסוכן. במספר מקרים במסגרת התקשרות החברה עם הסוכן משאילה 

  החברה ציוד  ללקוח באמצעות הסוכן. 

  שיווק והפצת סולר ונפט לחימום ביתי 8.6.4

לסוגיו  החברה משווקת בעצמה ובאמצעות דלק חימום מוצרי נפט לחימום ביתי (בעיקר סולר

-ונפט) תחת המותגים "סופר חום" ו"דלק חימום". הובלת המוצרים ללקוחות החברה נעשית על

  ידי קבלני משנה.  - ידי החברה ודלק חימום וכן על

 שיווק והפצת שמנים ושמני סיכה  8.6.5

שיווק והפצת שמנים ושמני סיכה ללקוחות החברה נעשה בעיקר באמצעות מערך השיווק 

ם, סוכנים עצמאיים, מפיצים ובאמצעות תחנות התדלוק של החברה (חלק וההפצה של דלק שמני

ידי -מתחום מתחמי התדלוק והמסחר). הובלת המוצרים נעשית באמצעות דלק שינוע וכן על

  קבלני משנה של החברה.
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 מיחזור ממיסים (מיחזור סולבנטים)  8.6.6

די ביצוע מגוון תהליכי י- ניקוי ומכירה של ממיסים מושבים (סולבנטים ממוחזרים) מהתעשיה על

הפרדה וניקוי זרמים ובמטרה להנציל את אחוז החומרים הגדול ביותר האפשרי מהזרמים. 

 תהליך ההשבה מתבצע במתקנים ייעודים.

 "קולורי" –תעשיית צבעים  8.6.7

ייצור, שיווק והפצת צבעים מסוגים שונים כגון צבעים על בסיס מים, סיד, אקריליק, ציפויים 

 יקר לאנשי מקצוע, קבלנים, סיטונאים וחנויות חמרי בניין.וכד'. משווק בע

 שיווק גפ"מ וגז טבעי 8.6.8

לעיל). בנוסף לאחרונה  8.1 (לפירוט ראו סעיף  יגל באמצעות גז יגל-ידי דלק-אספקת גפ"מ על

ת פרטיו המכרז ובוחנת פורסם מכרז לחלוקת גז טבעי לאזור הצפון, והחברה לומדת א

 השתתפותה במכרז זה.

  מוצרי נפט בהזרמה 8.6.9

הפצת מוצרי נפט בהזרמה נעשית מבית הזיקוק (בחיפה או אשדוד) לחצר הלקוחות באמצעות 

  תשתית הצנרת הארצית שברובה שייכת לקמ"ד. 

  תלות בערוצי שיווק 8.6.10

ווק הישיר. אולם לחברה אין תלות בסוכן זה או אחר המשווקים את מוצרי הנפט בתחום השי

מערך התקשרויות החברה עם הסוכנים בכללותו הוא מהותי לחברה, וזאת היות ולסוכנים 

הקשר הבלעדי עם לקוח הקצה. היה ועיקר מערך הסוכנים יפסיק את התקשרותו עם החברה, 

תידרש החברה להקים מערך שיווק חליפי. החברה מעריכה כי העלויות הכרוכות בהקמת מערך 

ופי אינן צפויות להיות מהותיות, אולם יתכן והחברה תתקשה בפועל בהקמת מערך שיווק חל

שיווק חלופי באזורים גיאוגרפיים בהם פעלו הסוכנים, בשל נאמנות של הלקוחות הסופיים 

  לסוכנים מהם רכשו דלקים. 

  הסכמים בלעדיים 8.6.11

בינלאומית ה Exxon Mobilלדלק שמנים הסכם ייצוג בלעדי, לא מהותי לחברה, עם חברת 

וניתן לביטול  31.12.2012לשיווק מוצרי השמנים שלה בישראל. ההסכם בתוקף עד ליום  

  בתנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה.

  תחרות בתחום השיווק הישיר 8.7

  כללי 8.7.1

התחרות בתחום השיווק הישיר חריפה ביותר, הן בשל גורמים המשפיעים על התחרות בענף 

דיים לתחום השיווק הישיר. היות וחסמי הכניסה לתחום הדלק בכלל, והן בשל גורמים ייחו

השיווק הישיר נמוכים יחסית, והאספקה מבוצעת ישירות ללקוח ואינה תלויה במיקום הפיזי של 

המשווק (קרי תחנות התדלוק), והיות שלא נדרשת השקעה כספית גדולה במתקנים, קיימת 

  לא יתרון יחסי למי מהם. תחרות בין כל הגורמים המתחרים על כל לקוח ולקוח, ל

  לעיל. )2(ג)(8.3.2  ראה האמור בסעיף -על התחרות בתחום אספקת שירותי תדלוק לכלי שיט

בתחום השמנים פועלות, בנוסף לחברה, חברות הדלק הגדולות פז וסונול (המייצרות ומייבאות 

ונה דור אלון (המייצרת ומייבאת מותגים בינלאומיים בהיקפים שמנים), אליהן הצטרפה לאחר

קטנים יחסית), ויבואני שמנים נוספים. בשנים האחרונות גדל חלקם של היבואנים בנתח שוק 
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למיטב ידיעת החברה, נכון למועד  .זה, המתמקדים לרוב בשיווק שמנים זולים לשוק המסחרי

  .20%-, ונתח השוק שלהם מסתכם בשיעור של כ40- הדוח עומד מספר היבואנים הנוספים על כ

בתחום מוצרי נפט לחימום ביתי המתחרים העיקרים של החברה הינם פז ודור וסוכנים מקומיים 

  קטנים (שקונים מוצרי חימום מחברות הדלק הגדולות).

הלקוחות המוסדיים והעסקיים של תחום השיווק הישיר מתאפיינים ברגישות גבוהה למחיר 

שלום. עובדה זו בצירוף העובדה כי בשוק מתחרים רבים, מובילה לתחרות חריפה בין ולתנאי הת

הגורמים המתחרים. התחרות מתבטאת בתנאי המחיר והאשראי הניתן ללקוחות. עם זאת, 

לאיכות השירות גם השפעה על התחרות, וזאת במיוחד אצל לקוחות מוסדיים ועסקיים הנעזרים 

ופן ספציפי לצרכיהם והדורשים חברה יציבה בעלת חוסן פיננסי בייעוץ הנדסי להתאמת ציוד בא

  להסכמי התקשרות ארוכים. 

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 

והן עבור חברות הדלק) וממאפייני ההתקשריויות עם הלקוחות אשר (הן עבור הלקוחות 

  מתבצעות במסגרת מכרזים או התקשרויות קצרות מועד.

  שיטות להתמודדות עם התחרות  8.7.2

פעילות החברה בתחום מכירת מוצרי נפט ללקוחות המוסדיים והעסקיים כרוכה בסיכון גבוה 

יחסית. יכולתה של החברה לתת אשראי  יחסית בשל חשיפה לסיכוני אשראי וברווחיות נמוכה

ללקוחותיה מהווה, אם כן, יתרון תחרותי מחד גיסא אך חשיפת האשראי הינה גורם סיכון 

  מאידך גיסא.

איתנותה הפיננסית של החברה ומערך שיווק מפותח ומפוקח, בעל יכולת בקרה ושליטה גבוהה 

כל אלה מועילים לחברה וכן רמת המוכנות שלה לייצור ותפוקה גדולים בעת הצורך, 

  בהתמודדותה עם התחרות. 

  עונתיות בתחום השיווק הישיר 8.8

ברוב מוצרי תחום השיווק הישיר לא קיימת עונתיות. אולם, היקף המכירות של סולר להסקה 

ונפט לחימום ביתי, כמו גם ללקוחות מתחום התעשייה, עולה בתקופת החורף, קרי ברבעונים 

  קלנדרית. הראשון והרביעי של כל שנה 

  כושר ייצור בתחום השיווק הישיר 8.9

כושר הייצור הפוטנציאלי המקסימלי של מפעל  דלק שמנים שהינו מפעל המייצר שמנים ומוצרי 

אלף טון שמנים לשנה.  40 -לוואי לרכב ולתעשיה במסגרת הפעילות בתחום השיווק הישיר הינו כ

  אלף טון שמנים בשנה.  15 - כושר הייצור המנוצל של מפעל דלק שמנים עומד על כ

 רכוש קבוע ומתקנים  8.10

הרכוש הקבוע של החברה בתחום השיווק הישיר כולל ציוד (בעיקר מיכלים ייעודיים ומשאבות) 

בחצרות ומתקני הלקוחות, ציוד בתחנות הפנימיות הכולל תשתיות, מיכלים, מאצרות, צנרת, 

  משאבות אלקטרוניות, מערכות תדלוק ובקרה אלקטרונים.

ף, לחברה מתקן ניפוק מזוט באשדוד, אותו היא חוכרת מחברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: בנוס

  לעיל. )2(ג)(8.3.2 כאמור בסעיף 1.6.2013") עד ליום חברת נמל אשדוד"

 -דלק שמנים כדונם, מתוכם בבעלות  49 -לדלק שמנים מפעל המצוי בעיר לוד, בשטח כולל של כ

דונם והיתרה מוחכרים מהמנהל. המפעל כולל מתקני ערבול שמנים, מתקני מילוי אריזות,  47
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מתקן לחידוש שמנים, מתקנים לייצור ומחזור ממיסים, מתקן מרכזי לטיפול בשפכים, מחסנים, 

  מעבדות ומבנים שונים, מתקן לייצור צבעים על בסיס מים ומשרדי דלק שמנים.

קם בחצר המפעל המתקן הטכני של החברה, הכולל מחסן חלפים וציוד, בית מלאכה כמו כן, ממו

  להרכבת משאבות ושיפוץ משאבות. 

  הון אנושי בתחום השיווק הישיר  8.11

 31.12.2010ונכון ליום  31.12.2011בתחום השיווק הישיר הועסקו על ידי החברה נכון ליום  8.11.1

 עובדים כמפורט להלן: 

מספר עובדים ליום מחלקה
31.12.2011 

 31.12.2010מספר עובדים ליום 

 2832הנהלה ומטה 
 118138 תפעול

 5258מכירות ושיווק 
 198228סה"כ

 

תנאי העסקת חלק מהעובדים של שתי החברות דלק שמנים ויונקס (לרבות שרותי טנקרים), בהן  8.11.2

צי מפעלי, כאמור בסעיפים עובדים, כפופים להסכם קיבו 139, 31.12.2011עובדים יחד, נכון ליום 

פי חוזי עבודה  - להלן. יתר עובדי החברה בתחום השיווק הישיר מועסקים על  8.11.4  -ו 8.11.3 

 אישיים.  

מוסדרים בהסדר עבודה קיבוצי בין דלק  עובדים של חברת דלק שמנים 25 -תנאי העסקתם של כ 8.11.3

  1999שמנים מצד אחד לבין מועצת פועלי לוד וועד עובדי מפעל דלק שמנים, אשר נחתם  בינואר 

 31.12.1999ועד  1.7.1997הינו מיום  1999"). תוקף ההסדר משנת 1999ההסדר משנת (להלן: "

חל  1999ביטולו. ההסדר משנת  והוא מתחדש כל שנתיים, אלא אם אחד הצדדים יודיע בכתב על

על חלק מעובדי החברה להוציא עובדים בכירים, עובדים לפי חוזה מיוחד (חוזה אישי), עובדים 

ארעיים ועובדים בתקופת ניסיון (זמניים). ההסכם כולל, בין היתר, הוראות בדבר אופן קבלה 

ת עבודה נוספות, עבודה לעבודה, תקופת ניסיון ומתן קביעות, סדרי עבודה (שעות עבודה, שעו

במשמרות, קריאת פתע ושעות כוננות), ניוד עובדים, קידום בדרגה, קביעת וותק, חופשות, 

הבראה, ימי מחלה, קרן פנסיה, דמי מחלה, משמעת (לרבות שמירת סודיות ונאמנות לחברה), 

הסדר קיבוצי נחתם  2007פיטורין והתפטרות, פיצויי פיטורין, מענקים, ביטוחים ובוררות. בשנת 

") אשר עסק בסיום עבודה, לרבות התנאים שישולמו בעקבות 2007הסדר משנת נוסף (להלן: "

. נכון למועד 1999סיום העבודה, של קבוצת עובדים אשר היוו חלק אינטגראלי מההסדר משנת 

  פג לאור ביצועו ופיטורי העובדים על פיו.  2007הדוח, תוקף ההסדר משנת 

עובדים מעובדי חברת יונקס מוסדרים בהסכם קיבוצי מיוחד בין יונקס  12 -תנאי העסקתם של כ 8.11.4

מצד אחד לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מרחב חיפה, מרחב אשדוד וועד עובדי 

. ההסכם חל על כל עובדי יונקס הקבועים למעט 2004באפריל  28החברה, אשר נחתם ביום 

תפקידי ניהול בכירים ו/או קציני בטחון ומאבטחים. עובדים במקצועות הים בלבד ו/או עובדים ב

ההסכם כולל, בין היתר, הוראות בדבר אופן קבלה לעבודה, תקופת ניסיון ומתן קביעות, סדרי 

עבודה (שעות עבודה, שעות עבודה נוספות וכדומה), שכר, קביעת וותק, חופשות, הבראה, ימי 

טורין והתפטרות, מענקים וביטוחים. ההסכם מחלה, תוכנית פנסיה וגמלאות, שמירת סודיות, פי

ועד  1.1.2004ום . תוקף ההסכם הינו מי1957 –נרשם בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 
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והוא יוארך לשנה אם לא תבוא הודעה בכתב על ביטולו מצד אחד למשנהו. נכון  31.12.2005

ודש.  בכוונת הצדדים לבוא ונכון למועד הדוח הוא טרם ח 31.12.2011ההסכם הסתיים ביום 

 במשא ומתן בעניינו. 

לחוק  16בנוסף, דלק שמנים חברה בהתאחדות התעשיינים, ועל כן חלים עליה, מכוח סעיף  8.11.5

, ההסכמים הקיבוציים שהתאחדות התעשיינים היא צד להם. 1957- הסכמים קיבוציים, תשי"ז

פי רוב על כלל עובדי המעסיק מדובר על שורה של הסכמי עבודה קיבוציים כלליים, החלים על 

(גם לגבי עובדים שהוחרגו מתחולת ההסכם הקיבוצי המפעלי מיוחד), המסדירים את הנושאים 

העיקריים הבאים: דמי הבראה, תוספת יוקר, ביטוח פנסיה (משלימה יסוד ומקיפה) ופיצויי 

ם במקום פיטורים (בהסכמים הקיבוציים הנ"ל כלולות הוראות לפיהן תשלומי המעסיק באי

, בשיעורים שנקבעו 1963 -לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  14פיצויי פיטורים לפי סעיף 

בהסכמים), הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, הסדר יחסי עבודה ויישוב חילוקי דעות, תקנון 

עבודה, הכללת פרמיה בדמי חופשה, עבודה בשעת חירום, נוער עובד, כללים מוסכמים בדבר 

, הסדרת העישון באתרי העבודה, הכנסת מינימום, הודעה מוקדמת לפיטורים מועצות ייצור

 והתפטרות, תנאי עבודתם של קשישים ומוגבלים. 

 11.7 לתיאור צווי הרחבה כלליים וענפיים החלים על החברה וחברות קשורות שלה ראה סעיף  8.11.6

 להלן. 

  ים בתחום השיווק הישירמוצרי נפט וספק 8.12

  מוצרי הנפט העיקריים המשמשים את החברה במגזר השיווק הישיר 8.12.1

המוצרים העיקריים שרוכשת החברה בתחום השיווק הישיר הם מוצרי נפט אותם רוכשת 

החברה בעיקר מבז"ן ומעט מבז"א. במרבית פעילויות תחום השיווק הישיר (למעט שמנים 

  מנים), רוכשת החברה מוצרי נפט מוגמרים ולא חומרי גלם. ומוצרים המיוצרים על ידי דלק ש

  חומרי הגלם והספקים העיקריים המשמשים את דלק שמנים 8.12.2

חומרי הגלם המרכזיים המשמשים את דלק שמנים בהליכי ייצור השמנים וחומרי הסיכה הינם 

כשים שמן בסיסי הנרכש מחברת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ, ומספקים בחו"ל וכן תוספים הנר

בעיקר מספקים שונים בחו"ל לעיבוד השמנים. בנוסף מייבאת דלק שמנים שמנים ומוצרים 

 Exxon) להשלמת מגוון המוצרים (לפירוט על ההסכם עם Exxon Mobilמוגמרים מספקים בחו"ל (

Mobil  לעיל). 8.6.11 ראה סעיף   

  ודרכי ניהולם בתחום השיווק הישיר סיכונים סביבתיים  8.13

  כללי 8.13.1

פעילות החברה בתחום השיווק הישיר כפופה להוראות חקיקה שונות בנוגע לאיכות הסביבה 

כן, פעילות -לעיל. כמו 7.22 ולדרישות שונות של המשרד להגנת הסביבה. ראה לעניין זה סעיף 

ת הפנימיות הממוקמות בחצרי הלקוחות המוסדיים או העסקיים בתחום השיווק החברה בתחנו

לעיל. האחריות לקיום  (ג)7.22.1 -ו (ב)7.22.1  הישיר כפופה להוראות תקנות המים כאמור בסעיפים

ות המים מוטלת על מפעיל התחנה כהגדרתו בתקנות המים. קיימת אפשרות שבית הוראות תקנ

משפט, אם הדבר יגיע להכרעתו, יקבע כי לאור התנאים הקיימים בהסכם שבין החברה ובין בעל 

  התחנה הפנימית, כי גם החברה נחשבת ל"מפעיל התחנה הפנימית". 
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  השלכות איכות הסביבה על פעילות שוק השמנים 8.13.2

להוצאות לא מהותיות בקשר עם איכות  2011-  2010השמנים נדרשה דלק שמנים בשנים  בתחום 

הסביבה. דלק שמנים מפנה פסולת תעשייתית על פי הוראות חוקי איכות הסביבה. כמו כן, 

פועלת דלק שמנים בתיאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ונכון למועד הדוח אינה נדרשת 

לדלק שמנים היתר רעלים המתחדש מדי שנה. לדלק שמנים תקן  להוצאות נוספות בתחום זה .

ISO 14000  .בקשר עם תקני איכות סביבה  

  השלכות איכות הסביבה על פעילות יונקס 8.13.3

פעילות יונקס בנמלי הים והפעלת הדוברות הינה בהתאם ובכפוף להוראות מנהל הספנות 

  ובפיקוח מנהל הספנות. 

פוק מזוט המוחכר על ידה מחברת נמל אשדוד עד ליום נכון למועד הדוח, ליונקס מתקן ני

לעיל). נכון למועד הדוח, חנ"י שהינה בעלת מתקן הניפוק האמור,  8.10 (ראה סעיף  31.05.2013

. יונקס  לומדת את פרטי המכרז 01.06.2013פרסמה מכרז להחכרת המתקן לתקופה שתחילתה 

שנים, סקרי קרקע  4- האמור. על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה בוצעו בשטח המתקן, לפני כ

ולא נמצאו ממצאים שדרשו עבודות פינוי או טיפול בקרקע או במי תהום. בין המשרד להגנת 

ידי יונקס לבית המשפט - הסביבה לבין יונקס היה דין ודברים (לרבות הגשת עתירה מינהלית על

שבע) בקשר להוספת תנאים לרשיון העסק של מתקן הניפוק באשדוד שעיקרם היה המחוזי בבאר 

דרישות לביצוע בדיקות והשקעות מיוחדות לצורך מניעה של זיהומים עתידיים. לבסוף, הגיעו 

הצדדים להסכמה בנוגע לתנאים המיוחדים שהוספו ברשיון העסק כאשר חלק מהתנאים הוסרו 

  ידי חנ"י.-לזוכה במכרז להפעלת מתקן הניפוק, שיוצא על מהרשיון ויתווספו לרשיון העסק

, התגלתה דליפה בקוים המוליכים דלקים ממתקן יונקס המצוי בשטח 2011בסוף חודש פברואר 

נמל אשדוד לרציף התדלוק בנמל. הדליפה חילחלה לקרקע והגיעה למי תהום. הנהלת יונקס 

ות הנמל כנדרש ופועלת בימים אלה דיווחה למשרד להגנת הסביבה, לאיגוד הערים ולרשוי

לתיקון הליקויים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם חנ"י. יצוין, כי יונקס וחנ"י חלוקות 

  לגבי שאלת האחריות לדליפה. 

  עלויות והשקעות מהותיות צפויות בתחום השיווק הישיר: 8.13.4

ישיר בקיום הסתכמו סך השקעות ועלויות החברה בתחום השיווק ה 2010 -ו 2011בשנים 

הוראות הדין ודרישות הרשויות המקומיות בתחום איכות הסביבה בסכומים זניחים. מאחר שעל 

פי נסיון העבר ההשקעות והעלויות האמורות הסתכמו בסכומים לא מהותיים לא יצרה החברה 

כמו כן, להערכת החברה ונכון למועד הדוח, לא צפויות עלויות והשקעות  הפרשות בספרים.

הערכת החברה באשר . ת בקשר עם הוראות איכות הסביבה בתחום השיווק הישירמהותיו

לעלויות וההשקעות המשוערות הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שייתכן 

ולא יתממש במידה ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות החברה או יכנסו לתוקף דרישות איכות 

  ביצוע הוצאות מהותיות. סביבה חדשות שבגינן יידרשו 

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בתחום השיווק הישיר  8.14

לעיל. בהמשך סעיף זה להלן  7.23 ראה סעיף  -באשר להגבלות החלות בקשר עם שיווק דלקים

לעניין מגבלות מתחום איכות יבוא תיאור המגבלות הייחודיות העיקריות לתחום השיווק הישיר (

  לעיל).  7.22 הסביבה ראה סעיף  
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  הגבלות ייחודיות בנוגע להקמת תחנות תדלוק פנימיות 8.14.1

ביחס לתחנות תדלוק פנימיות הממוקמות בקיבוצים או מושבים קובעת הוראת האגף החקלאי 

להקים בתחום משבצת ישוב חקלאי נקודת תדלוק פנימית במנהל מקרקעי ישראל, כי ניתן 

שאינה מסחרית, ללא תשלום למנהל, בכפוף לתנאים מסוימים. הקמת תחנות פנימיות טעונה 

  קבלת היתרי בנייה ואישורי הפעלה. 

  ספק מוכר למשרד הבטחון   8.14.2

משרד החברה וחברת דלק שמנים אושרו כספק מוכר על ידי הועדה המשרדית לאישור ספקים ל

  הבטחון. 

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה באספקת מוצרי דלקים לכלי שיט (יונקס)  8.14.3

, קובע, בין היתר, כי דלק לתצרוכת כלי שיט אזרחי 2005 - צו הבלו על דלק (פטור), תשס"ה

מסחרי להובלת נוסעים או טובין, פטור מתשלום בלו בגין הדלק ובתנאי שכלי השיט לאחר 

  א מנמל של מדינת ישראל ומגיע לנמל מחוץ למדינת ישראל. התדלוק פועל ויוצ

  רישוי עסקים 8.14.4

  למתקן הניפוק של יונקס ולמפעל דלק שמנים נדרש רשיון עסק.

  למתקן הניפוק של יונקס באשדוד ולמפעל דלק שמנים רשיון עסק אשר ניתן לצמיתות.

טור לשעבר) הוגש כנגד החברה וארבעה נאשמים נוספים (לרבות מנכ"ל החברה לשעבר ודירק

בגין הפעלת מתקן חיפה ללא רשיון עסק וכן בגרימת זיהום אוויר בלתי סביר והכל כתב אישום 

הושג הסכם  2009. בחודש אוקטובר בקשר עם אי התקנת מערכת מישוב אדים במתקן חיפה

לפיו נמחקו ארבעת הנאשמים מכתב האישום. במסגרת עסקת הטיעון שקיבל תוקף של פסק דין 

שעה החברה בעבירה של ניהול עסק בניגוד לתנאים ברשיון העסק. לפרטים נוספים ראה הור

   לדוחות הכספיים. 23ב.24ביאור 

  תקינה ובקרת איכות 8.14.5

 ISO(איכות סביבה),  ISO 14001לדלק שמנים היתרים ממכון התקנים הישראלי בקשר עם תקני 

טיחות). תוקף ההיתרים עד (ניהול הב 18001(ניהול איכות) והתקן הישראלי ת"י  9001

  , בהתאמה.31.01.2013- ו 31.3.2013, 31.05.2013

  הסכמים מהותיים 8.15

  להלן. 12.3.1 הסכם רכישת הדלקים מבז"ן הינו מהותי. לענין זה ראה סעיף 

  תחום אחסון וניפוק דלקים .9

  כללי 9.1

וזאת לאחר ₪, מליון  806 -ת מסופי פי גלילות בתמורה לכרכשה החברה את שלוש 31.7.07ביום 

שהתקיימו הוראות נוהל המכירה והתקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בין 

  החברה לבין פעילות פי גלילות. 

(להלן:  גלילות שותפות מוגבלת-דלק פינכון למועד הדוח, עוסקת החברה בעצמה ובאמצעות 

  ") בתחום אחסון וניפוק דלקים. שותפות פי גלילות"
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  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 9.2

 2010 -ו 2011הצריכה השנתית בישראל של דלקים מסוג בנזין, סולר וקרוסין הסתכמה בשנים 

  . 1מיליון ק"ל), בהתאמה 8.4- מליוני טון (כ 6.9 -מיליון ק"ל) ובכ 9-(כ 7.2 -בכ

אשדוד ובחיפה למעט כמות לא מהותית שיובאה במהלך מקור כל הדלקים הינו מבתי הזיקוק ב

. כשני שלישים מהדלק המזוקק מקורו בבית הזיקוק בחיפה בעוד שאיזור הצפון 2011שנת 

מהווה כשליש בלבד מסך הצריכה בישראל. כמו כן, כשליש מהדלק המזוקק מקורו בבית הזיקוק 

צריכה הלאומית. יצוין כי כאשר באשדוד בעוד שאיזורי המרכז והדרום מהווים כשני שליש מה

מיובאים דלקים לארץ, חלק מהדלק המזוקק מיוצא לחו"ל. ייבוא הדלקים נעשה בעיקר דרך 

נמל אשקלון וזאת מכיוון שקיים פער בעלויות התשתית ובכושר האחסון בין הנמלים השונים 

ראות כי קיים הגורמים לחוסר כדאיות לפרוק דלקים מייבוא בנמל חיפה ובנמל אשדוד. ניתן ל

  חוסר סימטריה בין ההתפלגות הגיאוגרפית של הצריכה לבין כושר הזיקוק והייבוא. 

ידי חברות - ידי בתי הזיקוק והן אלו המיובאים על-הזרמת מוצרי הדלקים (הן אלו המזוקקים על

הדלק, במידה וקיים ייבוא) למסופי האחסון והניפוק של חברות התשתית נעשית באמצעות צנרת 

  כת תזקיקים ארצית, השייכת בעיקר לקמ"ד. הול

אחסון וניפוק של מוצרי הדלקים נעשה במסופים של חברות תשתית, בתי הזיקוק ובמתקני 

חברות הדלק הגדולות (פז סונול והחברה) הפרוסים ברחבי הארץ. חברות התשתית הנותנות 

ארץ ומתקן אחסון וניפוק ) תש"ן, אשר לה מתקני אחסון ברחבי ה1שירותי אחסון וניפוק הינן: (

) 3) ק.צ.א.א., אשר לה מתקן אחסון וניפוק באשקלון; (2באשל הנשיא הסמוך לבאר שבע; (

) בז"ן, אשר לה מתקן 4בז"א, אשר לה מתקני אחסון וניפוק במתחם בית הזיקוק באשדוד; (

וניפוק ) החברה, אשר בבעלותה מתקני אחסון 5( - אחסון וניפוק במתחם בית הזיקוק בחיפה; ו

. יצוין כי, רוב שירותי האחסון והניפוק של בית הזיקוק באשדוד 2באשדוד, באר שבע וירושלים

ידי פז והרשות - ידו נצרכים על- ניתנים בעיקר עבור עצמו, היות ורוב התזקיקים המיוצרים על

 הגדילה ק.צ.א.א.  משמעותית את יכולות האחסון בשנים האחרונותהפלשתינאית. כן יצוין, כי 

  שלה, וזאת במטרה להחכירם בעיקר לסוחרי דלקים בינלאומיים. 

באתרי הניפוק מאוחסנים מוצרי הדלקים במיכלים, ומשם הם מנופקים למיכליות כביש או 

מוזרמים ישירות למתקני קצה של לקוחות מוסדיים כגון חברת החשמל. בחירת אתר האחסון 

  חברות הדלק בהתאם לשיקוליהן העסקיים. ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשית מעת לעת על ידי 

הובלת מוצרי הנפט מאתרי הניפוק נעשית באמצעות מיכליות כביש המופרדות להובלת מוצרים 

  "לבנים" (בנזין, סולר, קרוסין), להובלת "מזוט" ולהובלת ביטומן. 

 שינויים מהותיים בתחום הפעילות 9.3

 שינויים מבניים במשק הדלק 9.3.1

ויים מבניים במשק הדלק בישראל, הכוללים את הפרטת בז"ן והפרטת בשנים האחרונות חלו שינ

פי גלילות, אשר השפיעו על תחום האחסון והניפוק באופן מהותי. למעשה, עד לחודש ספטמבר 

, היתה למדינת ישראל בעלות על רוב פעילות אחסון וניפוק הדלקים במשק הדלק בישראל. 2006

) עברה פעילות האחסון והניפוק 2007ובפברואר  2006בר עם הפרטת בז"ן (על שני שלביו: בספטמ

                                                           
 חשמל.המידע האמור לקוח מנתונים של משרד התשתיות. הנתונים כוללים בתוכם קרוסין לתעופה וסולר לחברת ה   1
כן, מתקן הניפוק -יצוין, כי ליונקס מתקן לניפוק סולר ומזוט באשדוד המשמש לניפוק סולר ומזוט ללקוחות תחום השיווק הישיר. על  2

 האמור נכלל בתיאור תחום השיווק הישיר ולא בתחום אחסון וניפוק דלקים. 
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של בתי הזיקוק לידיים פרטיות, ועם הפרטת פי גלילות עברה פעילות האחסון והניפוק של פי 

  גלילות לידי החברה. מהלכים אלו הגבירו את התחרות בתחום אחסון וניפוק הדלקים. 

והקמה של מתקנים חדשים כאלו התחרות בתחום זה מושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון 

 נכון למועדעל ידי החברות הפועלות בתחום זה וכן מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי. 

הדוח, בז"א איננה משתמשת בדרך קבע בשירותי האחסון של פי גלילות, אלא מאחסנת בעצמה.  

ר הצפון, יכול בית כמו כן, כתוצאה מהסרת הפיקוח ממחירי שער בז"ן וכן מדמי הניפוק באיזו

זיקוק חיפה להתחרות בייבוא מוצרי דלקים באמצעות הורדת מחירים לדלקים המיועדים 

למרכז הארץ. במקרה כאמור, בית זיקוק חיפה עלול להוות תחרות למתקני האחסון והניפוק של 

  להלן. 9.14 החברה. לפירוט אודות התחרות בתחום אחסון וניפוק דלקים ראה סעיף 

 שינויים בתחום ניפוק הדלקים 9.3.2

החלו  2002חלו שינויים מהותיים בתחום ניפוק הדלקים. בשנת  2003 -ל 2002בין השנים 

נסגר מתקן פי גלילות  2003ניפוקים במתקן תש"ן המצוי בדרום הארץ (אשל הנשיא). בשנת 

  .צ.א.א באשקלון, וממתקן בז"א באשדוד.בהרצליה והחלו לבצע ניפוקים ממתקני ק

 התפתחויות רגולטוריות במשק הדלק  9.3.3

בשנים האחרונות, חלה החמרה בדרישות מתחום איכות הסביבה המשפיעות על תחום הפעילות. 

ועל גפ"מ (אותו  95נכון למועד הדוח, מבחינת המחיר לצרכן נותר פיקוח אך ורק על בנזין אוקטן 

ועל ביטומן בלתי  PG68הזיקוק) וכן בשער בז"ן על ביטומן מסוג  החברה אינה רוכשת  מבתי

  כיום אין פיקוח ממשלתי על שאר מחירי המוצרים.     לעיל). 7.2.1 מנושף (ראה סעיף 

  מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 9.4

חום אחסון וניפוק דלקים כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונות. לפרטים פעילות החברה בת

  להלן.   9.20 ראה סעיף 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום הפעילות 9.5

שינויים במדיניות מדינת ישראל אשר יכללו דרישת חיוב להגדלת כמויות מלאי חירום עשויים 

על היקף פעילות האחסון. במקרה כזה, ייתכן כי ההשפעה על החברה תהיה שלילית וכי  להשפיע

דמי האחסון אשר ישולמו על ידי המדינה יהיו נמוכים ממחיר השוק ולכן יהיו פחות כדאיים 

כלכלית לחברה. כמו כן, כיום ניתן לומר כי מיכלי פי גלילות מצויים בתפוסה מלאה מבחינת 

ן במידה וחברות הדלק ובכללן החברה תאלצנה להגדיל את כמויות מלאי שטחי האחסון ועל כ

החירום שיאוחסן במתקן פי גלילות במחירים הנמוכים ממחירי השוק, הדבר עלול לפגוע 

בתוצאות העסקיות של שותפות פי גלילות. עם זאת, קיימת האפשרות שלהגדלת כמויות מלאי 

   ת כאמור לעיל, היה ומדיניות המחירים תשתנה.החירום תהיה השפעה חיובית על תחום הפעילו

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  9.6

החברה, ניתן למנות בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום אחסון וניפוק דלקים את  להערכת

  הגורמים הבאים:

המיקום הגיאוגרפי של מתקני האחסון והניפוק. המיקום הגיאוגרפי של מתקנים כאמור חייב  9.6.1

ת במקום בו עוברת צנרת להולכת מוצרי נפט. זהו למעשה גורם ההצלחה הקריטי ביותר להיו

בתחום פעילות זה. יצוין, כי כושר האחסון הגדול של מתקן האחסון והניפוק באשדוד ומיקומו 

 פני מתחריה. - הגיאוגרפי בסמוך לנמלי אשקלון ואשדוד מקנה לחברה יתרון על
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או הקמת מתקני אחסון וניפוק וכן ביצוע השקעות במתקנים איתנות פיננסית המאפשרת רכישת  9.6.2

 הקיימים.

  קבלת אישורים רגולטורים הדרושים לצורך פעילות כאמור. 9.6.3

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות  9.7

  מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם בעיקר :

יים במיקום גיאוגרפי במקום בו מחסום הכניסה העיקרי הינו בעלות על מתקני אחסון המצו 9.7.1

 עוברת צנרת להולכת מוצרי נפט.

 עלויות כספיות גבוהות הכרוכות בהקמת מתקני אחסון וניפוק.  9.7.2

 משך הזמן הרב הדרוש לשם רישוי מתקני אחסון וניפוק. 9.7.3

  מגבלות רגולטוריות הקיימות בתחום זה לרבות חקיקה ותקינה בנושאי איכות סביבה. 9.7.4

יים הם ההשקעה המהותית שבוצעה במתקנים וכן התנאים שנקבעו מחסומי היציאה העיקר

בהסכם רכישת המסופים לרבות ההתחייבות להמשיך ולהפעיל את  המסוף באשדוד לתקופת 

  הפעלה מינימלית, וכן מגבלות על העברת המסופים לאחר.  

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 9.8

חלופיים שאינם נפט כגון שימוש בגז טבעי או לשימוש בכלי רכב מעבר לשימוש במקורות אנרגיה 

המבוססים על צריכת חשמל בלבד או חשמל ביחד עם בנזין, עשויים להשפיע מהותית על צריכת 

 הדלקים במשק וכתוצאה מכך על תחום אחסון וניפוק דלקים.

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 9.9

  להלן. 9.14 סון וניפוק דלקים ראה סעיף לתיאור התחרות בתחום אח

  שירותים ומוצרים 9.10

השירותים העיקריים הניתנים על ידי החברה בתחום פעילות זה הינם שירותי ניפוק ותיסוף 

להלן  דלקים ושירותי אחסון דלקים. כמו כן, מוכרת החברה תוספים לדלקים המנופקים על ידה.

  פירוט אודות השירותים והמוצרים בתחום הפעילות:

  שירותי ניפוק 9.10.1

החברה מעניקה שירותי ניפוק דלקים מסוגים שונים מארבעת מתקניה. במתקן אשדוד מבוצעים 

, קרוסין, סולר 95ניפוקים של בנזין, סולר וקרוסין, במתקן חיפה מבוצעים ניפוקים של בנזין 

ק חום, וממתקני באר שבע וירושלים מנופקים סולר וקרוסין (תחבורה והסקה), מזוט קל ודל

בלבד. הניפוק מבוצע באמצעות מיכליות כביש המעבירות את הדלקים לחברות הדלקים (לרבות 

החברה) המובילות את הדלקים ללקוחותיהן או באמצעות הזרמה ישירה. שירותי הניפוק 

גלמים בתוכם דמי אחסון של הדלקים באמצעות מיכליות כביש ניתנים בתמורה לדמי ניפוק המ

כאמור. שירותי הניפוק בהזרמה ישירה ניתנים בתמורה לדמי ניפוק שאינם כוללים דמי אחסון, 

והלקוח משלם בנוסף דמי אחסון שנקבע בהתבסס על ממוצע המלאים שהיה בתחילת החודש 

כליות) לאותו ובסופו ובהתבסס על החלק היחסי של הדלקים שהוזרם (ולא נופק באמצעות מי

  לקוח.

  פי צו הפיקוח על מחירי התשתיות.- דמי הניפוק והאחסון האמורים נתונים לפיקוח על
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נופקו משלושת המסופים מוצרי דלקים (באלפי ק"ל) למיכליות כמפורט  2010 -ו 2011בשנים 

  בטבלה שלהלן:

 2010שנת 2011שנת  המתקן
 1,7391,726מתקן אשדוד

 149120מתקן באר שבע
 153167מתקן ירושלים
 569557 מתקן חיפה

 2,6102,570 סה"כ

  

הם של החברה,  2011מהיקפי הניפוקים בשנת  40% -במתקני אשדוד,באר שבע וירושלים כ

הם של החברה. מאז רכישת מתקני פי  2011מהיקפי הניפוקים בשנת  93% -במתקן חיפה כ

ואספקת הדלקים בהתאם לשיקולי כדאיות  גלילות, שינתה החברה את המערך הלוגיסטי שלה

פז הורידה  2008כלכלית, ולפיכך גדל היקף הניפוקים עבור החברה במתקן אשדוד. החל משנת 

משמעותית את הכמויות שניפקו מפי גלילות אשדוד, כאשר נכון למועד הדוח, פז חדלה מניפוק 

  לחלוטין למעט כמויות מועטות של דס"ל. 

 שירותי אחסון 9.10.2

חברה שנרכשו מפי גלילות, הינם בעלי כושר האחסון מהגדולים במדינה. שירותי מתקני ה

  ידי החברה נחלקים לארבע קבוצות:-האחסון הניתנים על

אחסון תפעולי עבור חברות הדלק המקבלות שירותי ניפוק מהחברה (לרבות החברה עצמה). דמי  )א(

 9.10.1 ת החברה. ראה סעיף האחסון בגין אחסון כאמור כלולים בדמי הניפוק הנגבים מלקוחו

 לעיל.

אחסון מלאי בטחוני עבור מדינת ישראל באמצעות חברות הדלק. החברה גובה בגין שירותים  )ב(

נתונים אלה מחברות הדלק דמי אחסון בהתבסס על כמות הדלקים המאוחסנת. דמי אחסון אלו 

 .ח על מחירי התשתיותפי צו הפיקו-לפיקוח על

אחסון מסחרי באמצעות החכרת מיכלי אחסון לחברת החשמל, לבז"ן ולגופים מסחריים אחרים.  )ג(

הדלקים המאוחסנים במיכלים אלו מועברים בהזרמה ישירה ללקוחות החברה באמצעות צנרת 

יטב למשל תש"ן. החברה גובה בגין שירותים אלו תעריף אחסון חודשי אשר אינו נתון לפיקוח. 

ידיעת החברה, חברת החשמל פועלת להסבה והכשרה של מיכלים באשדוד ששימשו עד היום 

למזוט לדלקים לבנים, דבר שעשוי להשפיע על היקף האחסון במתקני החברה. כמו כן, המעבר 

הצפוי של חברת החשמל לשימוש בגז טבעי, עשוי להפחית את צרכי האחסון שלה במתקן פי 

 גלילות. 

(אחסון "במעבר") בחמישה מיכלי מעבר במתקן אשדוד עבור פעילותה של קמ"ד. אחסון זמני  )ד(

האחסון הינו של דלקים המוזרמים ישירות ללקוחות קמ"ד ברחבי הארץ. החברה מחויבת מכח 

יד לקמ"ד את לדוח) להעמ 17.2 הסכם רכישת המסופים (לתיאור ההסכם האמור ראה סעיף 

המיכלים האמורים. בהסכם הרכישה נקבע כי מנגנון החיוב עבור החכרת המיכלים לקמ"ד יקבע 

ויומלץ לאישור השרים  האנרגיה והמיםבמסגרת ועדות תעריפי תשתית המתמנות במשרד 

להחלתם בצו. נכון למועד הדוח טרם פורסם צו שיקבע מהו התעריף שעל קמ"ד לשלם בגין 

המעבר, אולם התפרסמו טיוטות של דין וחשבון הועדה לבחינת תעריפי התשתית  שימוש במיכלי

  במשק האנרגיה והחברה מסרה תגובותיה בכתב לועדה וכן הופיעה בפניה (לפרטים ראה סעיף
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לדמי החכירה אותם עליה לשלם. לעיל). לחברה מחלוקת עם קמ"ד בנוגע  ו(8)7.23.2  ז(8)7.23.2 

לטענת החברה על קמ"ד לשלם דמי חכירה בגין השימוש במיכלי המעבר וזאת עבור חמישה 

מיכלים שלמים. לטענת קמ"ד עליה לשלם את תעריף האחסון הנתון לפיקוח עבור כמות הדלקים 

הוגשה נגד קמ"ד תביעה כספית  2011ן במהלך החודש. בחודש יוני שהיתה בפועל במיכלי האחסו

בנוסף ₪.  27,116,890אביב בשם החברה ובשם פי גלילות, שסכומה -לבית המשפט המחוזי בתל

עתרו החברה ופי גלילות לכך שבית המשפט יורה על החלפת המכלים המוחכרים במכלים בעלי 

י, וזאת לאחר שניסיונות להסדרת העניין עם קמ"ד פי צו הרגולטורי הרלוונט-נפח קטן יותר על

הגישה קמ"ד כתב הגנה והתובעות הגישו בגינו כתב תשובה. היות  25.10.2011לא צלחו. ביום 

ומדובר בתביעה כספית שהגישה החברה, לא טמון בה סיכון כספי, ואולם בשלב מקדמי זה לא 

  ניתן להכיר בהכנסה כלשהי לחברה.

 שירותי תיסוףמכירת תוספים ומתן  9.10.3

החברה מוכרת תוספים לדלקים על מנת שאלו יעמדו בתקנים של מכון התקנים הישראלי, וכן 

ידה. ישנם לקוחות  המספקים את - נותנת שירותי תיסוף של התוספים לדלקים המנופקים על

התוספים בעצמם ומשלמים רק עבור שירות תיסוף התוספים למיכליות, וישנם לקוחות 

ם מהחברה ומשלמים הן בגין התוסף והן בגין שירות תיסוף התוסף למיכליות. הרוכשים תוספי

נטול עופרת. התעריפים של שני סוגי  95קיימים שני סוגי תוספים: תוסף לסולר ותוסף לבנזין 

      התוספים אינם בפיקוח.

  פילוח הכנסות ורווחיות שירותים ומוצרים בתחום הפעילות  9.11

או יותר מהכנסות החברה  10%חום הפעילות לא היווה אף אחד מהשירותים והמוצרים בת

 2009-ו 2010, 2011סכום הרווח הגולמי הנובע מתחום אחסון וניפוק דלקים בשנים . 2011בשנת 

בהתאמה. שיעור הרווח הגולמי ₪, מליון  50 -ובכ₪, מיליון  53-בכ₪, מיליון  51 -הסתכם בכ

 -וכ 51% - , כ50% -הינו כ 2009 -ו 2010, 2011מתוך סך הכנסות, נטו, מתחום הפעילות בשנים 

   , בהתאמה. .47%

 לקוחות  9.12

 לקוחות החברה בתחום זה ניתנים לסיווג לשתי קבוצות עיקריות: 9.12.1

לקוחות פרטיים הכוללים את חברות הדלק (לרבות החברה) הרוכשות מהחברה שירותי אחסון  )א(

רה  מכלים לשם אחסון מלאי וניפוק של מוצרי דלקים, וכן את חברת החשמל להם משכירה החב

ירד משמעותית היקף שירותי הניפוק הניתנים לחברת פז  2008מסחרי. יצוין, כי החל משנת 

פסק לחלוטין הניפוק של פז במסוף אשדוד למעט ניפוקים בכמויות  2009במסוף אשדוד. בשנת 

 קטנות של דס"ל. 

 מל.לקוחות ממשלתיים הכוללים את קמ"ד, משרד הבטחון וחברת החש )ב(

בשנת  88% -(לעומת כ  89% -היה כ 2011שעור המכירות ללקוחות שאינם ממשלתיים בשנת 

 11% - )) וללקוחות ממשלתיים כ2010בשנת  45% -לחברה עצמה (לעומת כ 46% -) (מתוכם כ2010

  ). 2010בשנת  12% - (לעומת כ

 להלן פירוט אודות ההתקשרויות עם סוגי הלקוחות השונים: 9.12.2

 (שאינם ממשלתיים)לקוחות פרטיים  )א(

 עם רכישת שלושת המסופים הומחו לפי גלילות כל ההסכמים למתן שירותי ניפוק שהיו בין

") לבין חברות הדלק שהיו חברת פי גלילות(להלן: " חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ
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ק פי ההסכמים האמורים התחייבה חברת פי גלילות להעני- . על31.12.2007בתוקף עד ליום 

שירותי קליטה, אחסון וניפוק בהתאם ליכולתה ואפשרויותיה בכל זמן נתון ובכפוף להתחייבויות 

קודמות ו/או אחרות שיש לה כלפי גופים אחרים. חברות הדלק התחייבו להעביר כמויות מלאים 

של תזקיקים שאיכותם ותכונותיהם מתאימים לתקן הישראלי ולמפרט אספקה המסופק 

שניתן לערבבם עם תזקיקים אחרים מאותו סוג ואותן תכונות ואין בהם כדי לצרכנים בישראל ו

"). במקרה בו יגיע משלוח מוצרים שקופיםלגרום לקלקול המוצרים איתם התערבבו (להלן: "

המכיל תזקיק שאינו מוצר שקוף או שאיכותו סוטה מהתקן הישראלי או ממפרטי האספקה 

שירות מבתי הזיקוק (במידה ומקור המשלוח או מבתי רשאית פי גלילות לסרב לקולטו ולדרוש י

הזיקוק) תיקון המוצר או פינויו מהמסוף, לפי שיקול דעתה המוחלט. במקרה בו יסרבו בתי 

הזיקוק להכיר באחריות לתקלות באיכות או ידרשו תשלום עבור הטיפול, חברות הדלק שהינן 

קלקול. משלוח שנקלט במסופי פי בעלות המשלוח המקולקל תישאנה בכל ההוצאות הנובעות מה

גלילות לא יאוחסן מעבר לפרק זמן שנקבע כתקופה מירבית לאחסון בנהלי פי גלילות, למעט 

מקרים חריגים בכפוף לאישור פי גלילות. המלאים של חברות הדלק מאוחסנים במשותף, וכל 

לקים חברה זכאית לחלק בלתי מסוים מהמלאי בהתאם לכמות שביקשה לאחסן. חברות הד

ידי פי גלילות -התחייבו בתקופת אחסון המלאי לאחסן במסופים כמות מלאי בשעור שיקבע על

כרמת מלאי מינימלית הכרחית לביצוע השירותים עבור חברת הדלק וזאת כמתחייב ממשטר 

התפעול בכל מסוף ומהיקף הצריכה של כל אחת מחברות הדלק בכל מסוף (להלן בס"ק זה: 

ו כן, נקבע כי חברת דלק לא תהא רשאית למשוך מלאי בכמות מתחת "). כמרמת המינימום"

לרמת המינימום. להבטחת מילוי כל התחייבויותיה בהסכם התחייבה חברת הדלק להמציא 

ידי פי גלילות בגובה התשלום החודשי -לחברה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום שייקבע על

י גלילות. חברת הדלק התחייבה לשלם עבור המשוער שתשלם חברת הדלק עבור צריכת שירותי פ

ידי פי גלילות ו/או רשויות -השירותים דמי שירותים בשיעורים ובסכומים שיקבעו מעת לעת על

  השלטון. 

נחתמו בין פי גלילות לבין חברות הדלק הסכמים חדשים, הדומים במהותם  1.1.2008החל מיום 

ת פי גלילות בנוגע לכמות המאוחסנת פי ההסכמים החדשים התחייבו-להסכמים הישנים. על

נעשית ללא חלוקת העודפים והחוסרים במלאים בין כל החברות המאחסנות כאמור בהסכמים 

פי -ידי דלק-פי ההסכמים החדשים עודפים וחוסרים במיכלי התפעול נספגים על-הישנים. על

  גלילות והלקוח מקבל את אשר הפקיד בפועל בניכוי הניפוקים שלו. 

ועד הדוח, פי גלילות מאחסנת בהתאם להסכם שנתי מתחדש מול בז"ן אשר תחילתו נכון למ

"), נפח אחסון במתקן אשדוד, זאת, בתמורה לדמי ההסכם(להלן בס"ק זה: " 1.1.2010ביום 

אחסון קבועים. בתנאים מסוימים, תשלם בז"ן, בנוסף לדמי האחסון הקבועים גם דמי חכירה 

כולל, בין היתר, הוראות בדבר חובות בז"ן בקשר עם ביטוח  משתנים כהגדרתם בהסכם. ההסכם

  המלאי, איכותו וכיו"ב. 

 לקוחות ממשלתיים )ב(

בהתאם להסכם רכישת מסופי פי גלילות מחכירה פי גלילות מיכלי מעבר לקמ"ד. האחסון הינו 

של דלקים המוזרמים ישירות ללקוחות קמ"ד ברחבי הארץ. בהסכם הרכישה נקבע כי מנגנון 

ב עבור החכרת המיכלים לקמ"ד יקבע במסגרת ועדות תעריפי תשתית המתמנות במשרד החיו
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ויומלץ לאישור השרים להחלתם בצו. נכון למועד הדוח קיימת מחלוקת עם  האנרגיה והמים

  לעיל). 17.2 וסעיף  (ד)9.10.2  קמ"ד בנוגע לאופן חיוב קמ"ד בגין שירותי אחסון אלה (ראה סעיף

בהקשר זה יצוין, כי פי גלילות משכירה למדינת ישראל נפח אחסון נוסף בקשר עם מלאי חירום 

  (א). 7.23.1 בטחוני. לפירוט בעניין זה ראה סעיף 

"), חח"ישמל לישראל (להלן: "בנוסף, מחכירה פי גלילות נפח אחסון במתקן אשדוד לחברת ח 9.12.3

והתוספת מכוחו (להלן בס"ק זה:  3.4.2008בתמורה לתעריף אחסון קבוע בהתאם להסכם מיום 

 "). ההסכם"

לחברה תלות בתחום הפעילות בחברות דור אלון, סונול וכן במשרד הביטחון, אשר ההכנסות  9.12.4

ברה תלות בתחום הפעילות מהותיות לתחום פעילות הניפוק. כמו כן, לח 2010-2011מהם בשנים 

  מהותיות לתחום האחסון. 2010-2011של בז"ן, חח"י והמדינה, אשר ההכנסות מהן בשנים 

 צבר הזמנות  9.13

 31.12.2011בעקבות הסכמים למתן שירותי אחסון (לרבות באמצעות השכרת מיכלים), נכון ליום 

(במיליוני   2012-2014ם ונכון למועד פרסום הדוח הכנסות החברה הצפויות משירותים אלה לשני

  הינן כדלקמן:₪) 

2012לשנת   
 מיליוני ש"ח

2013לשנת  2014לשנת    

1רבעון  4רבעון 3רבעון 2רבעון    
10 101010 40 40 

  

אשר עלול שלא  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד, 

 ניגוד לציפיות החברה.להתממש, בין היתר, בשל התרחשות ארועים ב

  תחרות  9.14

לעיל, בתחום אחסון וניפוק דלקים פועלות חברות תשתית וכן שלוש חברות  9.2 כאמור בסעיף 

הדלק הגדולות (החברה, פז וסונול). הפריסה הגיאוגרפית של מתקני האחסון והניפוק של כל 

ה שונה. התחרות בתחום זה מושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון אחת מהחברות הנ"ל הינ

של כל אחת מהחברות הפועלות בתחום זה, מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי וממחיר 

  שירותי האחסון והניפוק אשר הינו מפוקח בחלקו. 

  תחרות בשירותי האחסון 9.14.1

במתקני האחסון בבאר שבע מתקן האחסון הגדול ביותר של פי גלילות הינו מתקן אשדוד. 

וירושלים אין למעשה אחסון מסחרי אלא אחסון תפעולי בלבד (לפעילות הניפוק של פי גלילות), 

לפיכך מתקן אשדוד הינו המתקן המהותי היחיד במתן שירותי האחסון. התחרות של מתקן 

לון, אשדוד הינה בעיקר מול המתקנים של ק.צ.א.א באשקלון ושל תש"ן באשל הנשיא ובאשק

ותחרות שולית מול בית הזיקוק באשדוד, היות ובית הזיקוק באשדוד אינו מספק שירותי אחסון 

ללקוחות חיצוניים מעבר לאחסון תפעולי במסגרת שירותי הניפוק אותם הוא נותן. תש"ן מנצלת 

 נפחי אחסון פנויים במתקניה ברחבי הארץ לפי יכולתה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח

    .צ.א.א  ופז בונות מתקני אחסון נוספים על מנת להגדיל את יכולת האחסון והניפוק שלהן.ק
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  תחרות בשירותי ניפוק 9.14.2

היות ומתקן אשדוד מעניק שירותי ניפוק לאספקת דלקים למרכז הארץ ולדרומה, התחרות של 

באשל  מתקן זה היא בעיקר מול מתקן הניפוק של ק.צ.א.א. באשקלון, מתקן ניפוק של תש"ן

הנשיא, וכן תחרות מסוימת מול בית זיקוק אשדוד ומתקני האחסון והניפוק של בית הזיקוק 

בחיפה ושל חברות הדלק הותיקות (בעיקר סונול) המצויים בצפון הארץ. למיטב ידיעת החברה, 

נכון למועד הדוח, מספק בית הזיקוק באשדוד שירותי אחסון וניפוק בעיקר עבור עצמו ועבור 

להערכת החברה, צפוי בית הזיקוק באשדוד להגדיל את כושר הייצור שלו הפלשתינאית. הרשות 

וכן את כושר האחסון והניפוק שלו, דבר העשוי להוות תחרות משמעותית למתקן החברה 

באשדוד. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, פועל בית הזיקוק באשדוד להקמת מיכל נוסף 

מועד הדוח, פז לא רוכשת שירותי אחסון קבועים מהחברה והיא מנפקת קוב. נכון ל 56,000בנפח 

ק.צ.א.א. הגדילה  2010בירושלים ובבאר שבע בלבד. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, במהלך שנת 

משמעותית את קיבולת מתקני אחסון שלה לדלק גולמי, אך מהלך זה לא מהווה תחרות מהותית 

יפוק באזור הצפון, יכול בית זיקוק חיפה להתחרות במתן לחברה. מאחר שאין פיקוח על דמי הנ

שירותי האחסון והניפוק של מתקן אשדוד באמצעות הורדת מחירים לדלקים המיועדים למרכז 

הארץ באופן בו יקטנו עלויות הדלקים לחברות הדלק. במקרה כאמור, בית זיקוק חיפה עשוי 

  להוות תחרות למתקן האחסון והניפוק באשדוד. 

אשדוד מצוי בקרבה לאזורי צריכת הדלקים העיקריים, לבית הזיקוק באשדוד ולנמלי  מתקן

אשקלון ואשדוד ומהווה למעשה צומת מרכזי להולכת תזקיקי דלקים. מיקומו הגיאוגרפי של 

 פני מתחריו.-מתקן אשדוד והקיבולת הגדולה שלו, מעניקים למתקן אשדוד יתרון תחרותי על

העיקרית של החברה היא תש"ן אשר לה מתקן אחסון וניפוק המתחרה  –במתקן באר שבע 

  בסמוך לבאר שבע. 

מתקן ירושלים מנפק כיום רק סולר ונפט מכיוון שבעקבות הוראות של המשרד להגנת הסביבה 

לא ניתן לנפק ממנו בנזין. התחרות של מתקן ירושלים הינה מול בית הזיקוק באשדוד המנפק 

  אזור ירושלים.לפז עבור לקוחותיה המצויים ב

הדרך העיקרית של פי גלילות להתמודדות עם התחרות היא באמצעות מתן שירות טוב יותר 

ומחיר תחרותי. הגורמים החיוביים והשליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של פי גלילות 

הינם: הבדלי העלויות אל מול חברות התשתית האחרות וקיבולת האחסון השונה של כל אחת 

  הפועלות בתחום זה.  מהחברות

 עונתיות  9.15

ככלל, פי גלילות אינה מושפעת מעונתיות בתחום זה. יחד עם זאת, יצוין כי בחודשי החורף יש 

צריכה מוגברת של סולר ונפט לחימום, וכי בחודשי הקיץ צריכה מוגברת של דלקים בנזין וסולר. 

מגזר העסקי והתעשיה. מנגד, בתקופת חגי ישראל ניכרת ירידה בתצרוכת הדלקים, בעיקר ב

  השפעת העונתיות האמורה על תחום הפעילות הינה לא מהותית. 

  רכוש קבוע ומתקנים   9.16

בתחום פעילות זה לחברה ארבעה מתקנים לאחסון וניפוק דלקים: שלושה מהם מצויים 

באשדוד, באר שבע וירושלים ומשמשים למתן שירותי אחסון וניפוק לחברה ולצדדים שלישיים 

 ממוקם בחיפה ומשמש את החברה לצרכיה העצמיים.והרביעי 
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מתקן אשדוד הינו העיקרי שבמתקני האחסון והניפוק של החברה. המתקן הוקם בתחילת שנות  9.16.1

השבעים במטרה לאפשר אחסון וניפוק תזקיקי נפט למיכליות כביש באזור אשדוד. המתקן 

דונם. לפי התב"ע החלה  329 -ממוקם באזור התעשייה הצפוני של אשדוד על קרקע בשטח של כ

על הקרקע, השימושים המותרים בקרקע הינם לאזור תעשייה ומלאכה זעירה, היינו: אחסנה, 

אחסון דלקים, שמנים וגזים, בתי מלאכה, משרדים ומסעדה ושירותים לעובדים בלבד. הקרקע 

עי ישראל פי הסכם חכירה בין מינהל מקרק- מצוינת בתכנית בייעוד למתקן בעל אופי בטחוני. על

, אשר הזכויות וההתחייבויות לפיו הועברו לחברה במועד רכישת 30.1.84לבין פי גלילות מיום 

למטרת מסוף  30.6.2019המסופים, לחברה זכויות חכירה מוחלטת בקרקע האמורה עד ליום 

, טרם נרשמו זכויות החכירה על שם הדוחשנים נוספות. נכון למועד  49 -דלק בלבד עם אופציה ל

מיכלים עיליים בעלי קיבולת  26חברה במרשם מינהל מקרקעי ישראל. מסוף אשדוד כולל ה

מיכלי מים. בפועל, ניצלה החברה בשנת  3 - מיכלי תוספים ו 6מ"ק, וכן  506,000 -מירבית של כ

מהקיבולת המירבית של המיכלים העיליים. לצד חוות המיכלים קיים אזור תפעולי  100% 2011

 הלה ובסמוך לו מבנה משרדים ומבנים טכניים וייעודיים.הכולל מבנה מינ

מתקן באר שבע הוקם בתחילת שנות השבעים במטרה לאפשר אחסון וניפוק תזקיקי נפט  9.16.2

דונם.  79 -למיכליות כביש באזור הדרום. המתקן ממוקם על כביש חצרים על קרקע בשטח של כ

י ישראל לבין חברות הדלק (פז, דלק ידי מינהל מקרקע-פי הסכם חכירה בין רשות הפיתוח על- על

דונם  109 -ניתנו לחברות הדלק זכויות חכירה בקרקע בשטח כולל של כ 3.6.70וסונול) מיום 

שנים  49 -עם אופציה ל 31.7.20151(הכוללת את הקרקע עליהם ממוקם המתקן) עד ליום 

פי - למיניהם. על נוספות. מטרת החכירה היא להקמת מבנים ומתקנים לצרכי ניפוק מוצרי נפט

בין חברות הדלק לבין פי גלילות הועברו זכויות החכירה בקרקע עליה  8.2.73חוזה שנחתם ביום 

-ממוקם מתקן באר שבע לפי גלילות. במועד רכישת המסופים הועברו הזכויות וההתחייבויות על

ם החברה פי הסכם החכירה האמור לחברה. נכון למועד הדוח, טרם נרשמו זכויות החכירה על ש

במרשם מינהל מקרקעי ישראל. מתקן באר שבע כולל חוות מיכלים ואזור תפעולי. חוות 

מיכלי  2מ"ק, וכן  72,000 - מיכלים עיליים בעלי קיבולת מירבית של כ 10המיכלים כוללת 

מיכלי מים. לצד חוות המיכלים קיים אזור תפעולי הכולל מבנה מינהלה ושירותים  2 - תוספים ו

מ"ק מהקיבולת  69,000  -כ 2011ניים וייעודיים. בפועל, ניצלה החברה בשנת ומבנים טכ

 המירבית של המיכלים העיליים. 

מתקן ירושלים הוקם בתחילת שנות השבעים במטרה לאפשר אחסון וניפוק תזקיקי נפט  9.16.3

למיכליות כביש לירושלים והסביבה. המתקן ממוקם במורדות הדרומיים של שכונת הר נוף על 

פי הסכם חכירה נפרד -דונם בשלושה מפלסים מתוכו מחזיקה קמ"ד על 59 - בשטח של כקרקע 

ידי ועדת המשנה לתכנון ובניה -דונם. קיימת תכנית שאושרה להפקדה בתנאים על 3 -בשטח של כ

, לפיה ישונה ייעוד המתחם משימושו כיום לשכונת מגורים. התוכנית לא קודמה 25.3.2002ביום 

פי הסכם -קים למיקום האתר החלופי בו דובר בשעתו והטיפול בה הופסק. עלעקב התנגדות הירו

ידי מינהל מקרקעי ישראל לבין חברות הדלק (פז, דלק וסונול) מיום -חכירה בין רשות הפיתוח על

עם  19.3.2015דונם עד ליום  55 -ניתנו לחברות הדלק זכויות חכירה בקרקע בשטח של כ 3.6.70

בין חברות הדלק לפי גלילות  8.2.73פי חוזה שנחתם ביום -ספות. עלשנים נו 49 -אופציה ל

                                                           
פי חוזה החכירה זכויות החכירה הינן עד ליום -י ישראל. עלידי מינהל מקרקע-פי אישור זכויות שהוצא על-התאריך האמור הינו על   1

20.8.2015 . 
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דונם) עליהם ממוקם מתקן ירושלים לפי גלילות. מינהל  55 - הועברו זכויות החכירה בקרקע (כ

שנה נוספות.  49 -ל 1.4.08מקרקעי ישראל הודיע כי בכוונתו לחדש את החכירה החל מיום 

מליון ש"ח) דמי  2 - י גלילות והחברה (חלק החברה כבהתאם להסכם רכישת המסופים שילמו פ

נרשמו במינהל מקרקעי ישראל הזכויות  2011היוון בגין החכירה האמורה. בחודש אוקטובר 

במקרקעין במתקן ירושלים על שם החברה באופן שהחברה נכנסה בנעליה של חברת פי 

רי נפט למיניהם. במועד גלילות.מטרת החכירה היא להקמת מבנים ומתקנים לצרכי ניפוק מוצ

פי הסכם החכירה האמור לחברה. ביום -רכישת המסופים הועברו הזכויות וההתחייבויות על

נרשמו זכויות החכירה על שם החברה במרשם מינהל מקרקעי ישראל. מתקן  26.10.2011

ולת מיכלים עיליים בעלי קיב 8ירושלים כולל חוות מיכלים ואזור תפעולי. חוות המיכלים כוללת 

מיכלי תוספים ומיכל מים. האזור התפעולי כולל שני בניינים  3מ"ק, וכן  33,500 -מירבית של כ

מ"ק מהקיבולת  10,000 -כ 2011משרדים ומבנים טכניים וייעודיים. בפועל, ניצלה החברה בשנת 

 המירבית של המיכלים העיליים.

סי הנדל"ן המצויים במתחם פי החברה בוחנת בימים אלו  אפשרויות שונות לשימוש עתידי בנכ

גלילות בירושלים, ובכלל זה פועלת לשינוי ייעוד הקרקע במקום למגורים וכן למכירת 

 המקרקעין. 

במטרה לאפשר לחברה לאחסן תזקיקי  1955(חברה זרה) בשנת  ESSOמתקן חיפה נרכש מחברת  9.16.4

וקם במפרץ חיפה נפט שהגיעו דרך בית הזיקוק חיפה ודרך נמל התזקיקים בחיפה. המתקן ממ

מיכלים בעלי קיבולת  14דונם. מתקן חיפה כולל  31 -(חוף שמן) על קרקע פרטית בשטח של כ

 2011מיכלי תוספים ומיכלי מים. בפועל, ניצלה החברה בשנת  5מ"ק, וכן  20,000 -מירבית של כ

  מ"ק מהקיבולת המירבית של המיכלים.  12,000 -כ

רכושה הקבוע של החברה. הציוד כולל את כל הציוד לחברה ציוד במתקנים המהווה חלק מ 9.16.5

הדרוש לפעילות האחסון והניפוק לרבות מיכלים, צנרת, משאבות, מערכות מחשוב ותקשורת, 

ציוד משרדי, מערכות חשמל וגנרטורים במידת הצורך, מערכות לכיבוי אש וחדרי שירותים 

תזקיק הנפט המונפקים  לרווחת הקהל. כמו כן, לחברה כלי רכב ומשאיות כביש להובלת

 ללקוחותיה. 

  הון אנושי  9.17

עובדים, לפי  90, בפי גלילות 31.12.2011בתחום אחסון וניפוק דלקים מועסקים, נכון ליום 

  החלוקה הבאה:

מספר עובדים ליום מחלקה
31.12.2011 

 31.12.2010מספר עובדים ליום 

 1010מטה 
 3334תפעול 

 4762מאבטחים 
 90106סה"כ

  

אישיים, הכוללים עבודה  מוסדרים באמצעות חוזיעובדי המטה והתפעול  תנאי עבודתם של כל 9.18

פי הסכם -על מעובדי המטה והתפעול שהועסקו 9-הוראות מקובלות לגבי תנאים סוציאליים. ל

ידי החברה בין פי גלילות ובין -אשר נחתם טרם רכישת המתקנים והפעילות על ,קיבוצי מיוחד

, במועד המעבר להסכמי עבודה אישיים עוגנה גם ים וההסתדרות הכללית החדשהנציגות העובד
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הזכות לתנאי פרישה מועדפים (פיצויי פרישה מוגדלים) אשר מקורה באותו הסכם קיבוצי 

מיוחד. כמו כן, נכון למועד הדוח, שירותי השמירה והאבטחה במתקני פי גלילות מבוצעים 

 באמצעות קבלן חיצוני. 

 יבתיים ודרכי ניהולם סיכונים סב 9.19

על פעילות פי גלילות בתחום אחסון וניפוק דלקים חלות הוראות חוק, תקנות וצווים שונים  9.19.1

חוק החומרים שעניינם שמירה על איכות הסביבה בדומה לתחום מתחמי התדלוק והמסחר כגון 

, החוק למניעת זיהום ים ממקורות 1959- , חוק המים, התשי"ט1993-המסוכנים, התשנ"ג

-, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1961-, החוק למניעת מפגעים, התשכ"א1988- יבשתיים, התשמ"ח

  .2008- וחוק אויר נקי, התשס"ח 1968

, 16.8.2012לפי גלילות היתרי רעלים במסופי האחסון והניפוק כדלקמן: במתקן אשדוד עד ליום   9.19.2

ובמתקן חיפה עד ליום  8.7.2014, במתקן ירושלים עד ליום 20.7.2014במתקן באר שבע עד ליום 

2.8.2012 . 

המשרד להגנת הסביבה דורש להתקין במתקני ניפוק המנפקים בנזין מערכת מישוב אדים  9.19.3

שמטרתה טיפול באדי הדלק שנאספים ממיכלי הדלק של התחנות בעת מילויין. המתקן באשדוד 

ע וירושלים אין ידי החברה. במתקני באר שב- כלל מערכת מישוב אדים כאמור בעת רכישתו על

מערכות כאמור ולפיכך לא מנופק בנזין מהמתקנים האמורים. התקנת המערכת והפעלתה 

ועלות התקנתה הסתכמה בסכום של  2007במתקן הניפוק בחיפה הסתיימה בסוף חודש אפריל 

 מליוני ש"ח.   3 -כ

ני ניפוק על פי תקנות משרד התחבורה מחויבת פי גלילות בהתקנת מערכות מילוי תחתי במתק 9.19.4

דלקים, וזאת על מנת למנוע זיהום הסביבה בעת מילוי מיכליות הדלקים ממתקני הניפוק. פי 

גלילות התקינה מערכות אלו במתקן הניפוק בחיפה. בעת רכישת מתקני הניפוק באשדוד ובבאר 

ידי החברה כללו המתקנים האמורים מערכות אלו. במסוף ירושלים לא קיימות מערכות -שבע על

י תחתי. הניפוק במתקן זה מבוצע בגרביטציה. ההשקעה בבניית מערכת לשינוי שיטת מילו

הניפוק הקיימת, כך שתתאים לדרישות בכל הקשור למישוב אדים ומילוי תחתי, נמצאה לא 

כלכלית בהתחשב בכמויות הניפוק של בנזין במסוף בעתיד לבוא ותעריף הניפוק אל מול 

 מילוי תחתי והופסק כליל ניפוק של בנזין מהמתקן האמור. ההשקעה, ועל כן לא הותקנה מערכת

טיוטת תנאי מסגרת לחוות ידי המשרד להגנת הסביבה - הועברה אל החברה על 2008בפברואר  9.19.5

מיכלי דלק, לפיהם ייקבעו אמות מידה וחובות שיחולו על פי גלילות בקשר לפעילות חוות 

מורה נקבעו הוראות בנוגע למניעת המיכלים במטרה לשמור על איכות הסביבה. בטיוטה הא

זיהום קרקע ומים לרבות אופן הזרמת שפכי תעשייה, התקנת מתקן טיפול בשפכים, קביעת 

איכות השפכים שיוזרמו למערכת הביוב, בדיקות מיכלים, בדיקות צנרת, התקנת אמצעים 

ד הדוח, לאיתור דליפות במיכלים, ביצוע בדיקות וטיפול בקרקע ומים מזוהמים. נכון למוע

טיוטת תנאי מסגרת לחוות מיכלי דלק עדיין לא קיבלה תוקף, אך חלק מהדרישות המופיעות 

 .בטיוטה הוטמעו כתנאים נוספים לרישיון עסק

המשרד להגנת הסביבה הוציא דרישה לגבי מסוף ירושלים, השנויה במחלוקת בין פי גלילות  9.19.6

שך תקופה ארוכה המשרד דורש למשרד להגנת הסביבה. דרישה זו טרם הועברה לחברה. במ

 API STD 653לבצע בדיקת אטימות של כלל המיכלים במסוף, כחלק מתנאי רשיון העסק לפי תקן 

. עד כה נבדקו שלושה מיכלים ונמצאו תקינים וחמישה הינם ריקים ולא API RP 12R1ונוהל 
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להגנת הסביבה,  נעשה בהם שימוש. בעבר טענה פי גלילות כי גם על פי התקן עליו נסמך המשרד

  אין חובה לבדוק את כלל המיכלים שנבנו באותו מועד ועל פי אותה שיטה. 

  עלויות והשקעות מהותיות צפויות בתחום איכות הסביבה  9.19.7

בתחום האחסון והניפוק לצורך קיום הוראות דין ודרישות  2011סך ההשקעות והעלויות בשנת 

א מהותיים, ולפיכך, לא יצרה החברה הרשויות בעניין איכות הסביבה הסתכמו בסכומים ל

הפרשה בגינם בספרים. להערכת החברה, העלויות בקשר עם הוצאות והשקעות בתחום איכות 

. מידע זה באשר לעלויות מיליון ש"ח 2 -לסך של  כ  2012צפויות להסתכם בשנת  הסביבה

שייתכן ולא וההשקעות המשוערות הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

יתממש במידה ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות החברה או יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה 

  חדשות שבגינן יידרשו ביצוע הוצאות מהותיות.

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה בתחום הפעילות  9.20

להלן יתוארו המגבלות והפיקוח העיקריים החלים על החברה בתחום הפעילות. יצוין כי 

ההוראות המפורטות להלן אינן מהוות רשימה ממצה של כל הוראות החוקים הרלבנטיים 

  החלים על החברה.

  כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית 9.20.1

חוק זה קובע כי חברת דלק תירשם במרשם לפני תחילת  – חוק ההסדרים במשק המדינה )א(

הל ידי מינהל הדלק. עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במרשם המנוהל על מנ

חברת דלק מוגדרת במסגרת חוק ההסדרים כחברה העוסקת בזיקוק, ייצוא ייבוא או בשיווק של 

דלק, וכן חברה העוסקת במתן שירותי תשתית של דלק. החברה רשומה במרשם מנהל מינהל 

 הדלק כחברת דלק. 

צו  -")צו ניפוק דלקן: "(להל 2007- צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח )ב(

"). צו חוק הפעלת רכב(להלן: " 1961-זה הותקן מכח חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א

זה קובע כי רכב מנועי יופעל בבנזין, סולר גפ"מ או דלק אחר שייקבע לפי חוק הפעלת רכב ובלבד 

הותקן לגביו. צו זה  שהוא עומד בדרישות התקן לאותו מוצר ובדרישות צו לפי החוק האמור, אם

מטיל אחריות הן על חברת דלק המספקת דלקים לתחנות תדלוק, הן על בעל מתקן ניפוק, הן על 

בעל תחנת תדלוק והן על מוביל דלקים לתחנות תדלוק, לנקוט כל אמצעי סביר כדי להבטיח כי 

-שי"גכל מוצר דלק המסופק עומד בדרישות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, הת

") ובדרישות לפי חוק הפעלת רכב וזאת באמצעות חובות שנקבעו על חוק התקנים(להלן: " 1953

כל גוף כאמור בתחומי אחריותו. הצו קובע כי בעל מתקן ניפוק לא ינפק מוצר דלק למיכלית לשם 

הספקתו לתחנת תדלוק אלא אם כן נקט כל אמצעי סביר להבטיח כי כל מוצר דלק שהוא מנפק 

בדרישות תקן ובדרישות לפי החוק, ובכלל זה ערך למוצר הדלק שבמיכל המנפק בדיקה עומד 

) במכלית מותקן התקן 1( - באמצעות מעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, וכן וידא כי 

") ויש אישור יצרן על התקנתו (ראה בעניין חותםאלקטרוני העומד בדרישות הצו האמור (להלן: "

) במכלית אין סעפת 3) קיים במיתקן מקום לריקון מכלית מדלק; (2לעיל); ( (ו)7.23.1  זה סעיף

קבועה או זמנית (סעפת הינה מאסף צינורות המאפשר להזרים דלק בין תאי המיכלית ובין 

- רותי הובלה, התשס"א) לבעל המכלית יש רשיון מוביל לפי תקנות שי4התאים לצינור חיצוני); (

) לנהג המכלית יש היתר לנהיגת רכב המוביל חומר 5( -"); ותקנות שירותי הובלה(להלן: " 2001

מסוכן לפי תקנות שירותי הובלה. כמו כן, נקבע בצו כי בעל מיתקן ניפוק לא יאפשר למכלית 
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מו בו כל לצאת משטח המיתקן, אלא לאחר שוידא כי המכלית מצוידת בשטר מטען מלא שנתקיי

דרישות תקנות שירותי הובלה, שמולאו כל פרטיו, וכי סגור כל חותם בכל תא מכלית שנופק לו 

מוצר דלק. לשם קיום חובות חברת דלק לפי הצו האמור, יאפשר מיתקן ניפוק לנציגי חברת דלק 

 להיכנס אליו, ככל שיידרש.

אלא אם קיבל רשיון לכך מאת  לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק במכירתולפי חוק הבלו  –חוק הבלו )ג(

מנהל המכס והבלו. לשותפות פי גלילות הוצאו רישיונות ייצור כאמור לכל ארבעת מסופי 

. בלו מוטל על דלק בעת ניפוקו ממתקני הניפוק או 31.12.2012הדלקים שהינם בתוקף עד ליום  

ייצור כאמור לעיל בעת שחרורו מהמכס במקרה של יבוא. כפועל יוצא מכך, רק חברות להן רשיון 

 רשאיות לרכוש מוצרי נפט ישירות מבתי הזיקוק בישראל או לייבאם. 

פי החוק האמור חלה חובה על -על – 1998-חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח )ד(

גופים ציבוריים המנויים בתוספות לחוק למנות ממונה ביטחון שיהא אחראי על ארגון פעולות 

ן וכן למנות מאבטחים לשם ביצוע פעולות אבטחה פיזיות ופעולות אבטחה והפיקוח עליה

 אבטחת מידע. פי גלילות כלולה בתוספת השניה לחוק האמור. 

לחוק זה העסקת עובדים יהודים ביום  9פי סעיף -על – 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א )ה(

 ה. פי החוק, טעונה היתר של שר העבוד-השבת, הכלול במנוחה השבועית על

בכל המסופים, למעט מסוף הניפוק בחיפה, קיימים אישורי כיול על הציוד  –פקודת המשקלות  )ו(

. בימים אלו מסתיימות הבדיקות האחרונות לכיול 01.08.2012של מכשירי המדידה עד ליום 

  הציודים במסוף חיפה. 

התקבלה מאת מינהל  30.01.2011לעיל, ביום  (ז)7.23.1  כאמור בסעיף -הצעת חוק משק הדלק )ז(

וניתנה לחברה הזדמנות להגיב  2011-הדלק טיוטה חדשה של הצעת חוק משק הדלק, התשע"א

 בעניינה.

טיוטת חוק משק הדלק העדכנית מסדירה, בין היתר, את כל הפעילות במשק הדלק באמצעות 

, ובתחום האחסון והניפוק האנרגיה והמיםבמשרד ידי מנהל מינהל הדלק - רשיונות שינתנו על

באמצעות רשיון אחסון דלק ורשיון ניפוק דלק. בטיוטת חוק משק הדלק נקבעו תנאים מוקדמים 

להענקת רשיון וביניהם החזקה או הפעלה של תשתית מתאימה לעיסוק בפעילות לגביה מתבקש 

ידו וכן הפקדת -ת הניתן עלהרשיון, נקיטה בכל הפעולות הנדרשות להבטחת איכות השירו

פי טיוטת החוק רשאי המנהל -ערבויות ובטחונות ותשלום אגרות כקבוע בטיוטת החוק. על

להתנות רשיון מתן שירות תשתית בהחזקת מלאי מינימלי של נפט ומוצריו ובאחסונו, בהחזקת 

יכה בארץ מלאי לצרכי חירום, וכן בהקצאת נפח אחסון מינימלי לאחסון מוצרים המיועדים לצר

ולאחסון מוצרים עבור משרד הבטחון. כמו כן נקבע בטיוטת החוק, כי השר רשאי, בין היתר, 

לקבוע הוראות לעניין תקופת הרישיון ואפשרות חידושו ובלבד שתוקפו של רישיון זיקוק או 

שנים. יודגש, כי עמדת החברה כפי  3שנים ורישיון אחר לא יעלה על  25תשתית לא יעלה על 

חה למנהל הדלק (ראה להלן) היא כי אין להגביל את התקופה שבה יחזיק בעל רישיון שנשל

ברישיון, כל עוד הוא עומד בתנאים הקבועים בו ובהוראות הדין. כן נקבעו כללים להבטחת 

שירות נאות ותנאים תחרותיים. עוד נקבעו בטיוטת חוק משק הדלק מגבלות באשר להחזקה 

ן אחסון או ניפוק וכן באשר להחזקה ברשיון שירות תשתית ביחד ברשיון זיקוק ביחד עם רשיו

עם רשיון שיווק, בכפוף להוראות טיוטת החוק האמור. הגדרת שירות תשתית כוללת אחסון 
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וניפוק של דלקים. שירות תשתית נקבע כשירות חיוני, והוטלו מגבלות על בעל רשיון שירות 

  ון ובנוגע להעברת שליטה בבעל הרשיון. חיוני, בין היתר, בנוגע לשימוש בנכסי הרשי

.  ביום 28.02.2012החברה מסרה את התייחסותה לטיוטת הצעת החוק שהופצה לה ביום 

הפיץ מינהל הדלק טיוטה מעודכנת של הצעת החוק (הצעת חוק משק הדלק,  15.03.2012

  .18.03.2012) והניחה על שולחן וועדת השרים לחקיקה ביום 2012-התשע"ב

  על מחירים פיקוח  9.20.2

שירותי התשתית הניתנים לחברות הדלק השונות הכוללים, בין היתר, שירות פריקה, הזרמה, 

אחסון וניפוק מוצרי דלק, ניתנים לכל החברות שהוכרו כחברות דלק בתעריפים שנקבעו בצו 

הפיקוח על מחירי התשתיות המתעדכן מפעם לפעם. בצו זה נקבע כי חברת תשתית תגבה עבור 

תשתית את המחיר הנקוב לצדו של השירות הקבוע בתוספת לצו. הגדרת חברת תשתית שירות 

בצו האמור כוללת את פי גלילות וכן גוף הנותן אחד או יותר משירותי התשתית לאחר. הצו נוקב 

בשירותי התשתית עליהם הוא חל הכוללים, בין היתר, אחסון מוצרי נפט וניפוק מוצרי נפט 

ת, כהגדרתם בצו הפיקוח על מחירי התשתיות. כמו כן, קובע הצו במיכליות כביש וברכבו

פי הצו חברת תשתית רשאית לגבות מחיר שונה - תעריפים עבור אותם שירותי תשתית. על

מהתעריף הקבוע בצו אם קיבלה לכך אישור מאת מנהל מינהל הדלק, כמו גם במקרה של שירותי 

חברת התשתית לביטוח מלאי דלק ועלויות דלף ניפוק. תעריפי הניפוק אינם כוללים עלויות של 

במערכת. תעריף הניפוק כולל אחסון תפעולי של מלאי מוצרי הנפט. כמו כן, נקבע כי חברת 

פי הכמות -תשתית תחייב צרכן או חברת תשתית אחרת בגין שירותי אחסון שהיא נותנת להם על

נפט בחלק מחודש החיוב, שאוחסנה מדי יום במהלך חודש החיוב, ואם אוחסנה כמות מוצר 

תגבה חברת תשתית בגין כמות זו חלק יחסי של תעריף האחסון. בנוסף, נקבע כי חברת תשתית 

אינה רשאית לגבות תשלום עבור אחסון מוצרי נפט המצויים בצנרת. למיטב ידיעת החברה, נכון 

רסמו טיוטות של , אולם התפלמועד הדוח, לא חל שינוי בצו זה בעקבות רכישת פעילות פי גלילות

דין וחשבון הועדה לבחינת תעריפי התשתית במשק האנרגיה והחברה מסרה תגובותיה בכתב 

 . ל)לעי ו(8)7.23.2  ז(8)7.23.2   לועדה וכן הופיעה בפניה (לפרטים ראה סעיף

למסופי האחסון והניפוק הוצאו אישורי מפעל חיוני מאת משרד התעשייה המסחר  – מפעל חיוני 9.20.3

אשר הינם בתוקף  1967- פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-והתעסוקה בהתאם לצו על

. בהתאם לאישורים האמורים במצב חירום מתקני הניפוק של החברה 31.12.2012עד ליום 

 המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה סדירה של דלקים וגז. מגויסים לטובת

  רשיונות והיתרים 9.20.4

פעילות החברה בתחום האחסון והניפוק טעונה רשיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים, 

חלק מהתנאים להוצאת רשיון עסק הינה דרישה והתקנות שהותקנו מכוחו.  1968 –התשכ"ח 

אש (שיש בידי החברה) ואישור מהמשרד להגנת הסביבה  לאישורים נוספים כגון: אישור כיבוי

למתקני הניפוק באשדוד, בבאר שבע וירושלים רשיונות עסק בתוקף (המצוי בטיפול של החברה). 

והחברה   30.6.2012למתקן חיפה רשיון עסק זמני בכפוף למילוי תנאים בתוקף עד לצמיתות. 

  פועלת להשגת רשיון עסק לצמיתות. 

ת הליך חידוש רשיון העסק למתקנים האמורים נהגה הרשות המקומית להוציא לפי יצוין, כי בע

גלילות "טיוטת תנאים" חדשים לרשיון עסק כתנאי לחידוש הרישיון. עיקרם של התנאים 

הנוספים היה ניסונות מצד המשרד לאיכות הסביבה לכפות ביצוע בדיקות אטימות מיכלים, 



 

 

94 - א 

דיקות שונות לזיהומי מי תהום, ביצוע תוכנית לשם בנייה ביצוע סקרי ניטור, עריכת סקרים וב

ותפעול של מילוי תחתי ומישוב אדים ועוד תנאים הקשורים למפריד דלקים וניקוז מי נגר וכו'. 

פי גלילות נהגה בעבר לנהל מול רשות הרישוי/ המשרד לאיכות הסביבה משאים ומתנים הן ביחס 

נסיבות היחודיות של כל מסוף ומסוף והן ביחס לנחיצות כלל התנאים הנוספים הנדרשים ב

להיקף הבדיקות ולוחות הזמנים לביצוען. החברה מנהלת, במקרים מסוימים ולפי נסיבות העניין 

  תהליך דומה.

לחברה היתר שנתי של איגוד ערים לשירותי כבאות בהתאם לחוק שירותי כבאות למתקני 

, למתקן  באר שבע 1.11.2012ושלים עד ליום  , למתקן יר1.8.2012האחסון והניפוק באשדוד עד 

  . 15.11.2012ולמתקן חיפה עד ליום  3.10.2012עד ליום  

 הגבלים עסקיים  9.20.5

ידי החברה נעשתה לאחר שנתקבל -רכישת פעילות אחסון וניפוק הדלקים של פי גלילות על

 אישור הממונה למיזוג בין החברה לבין פי גלילות, שלהלן עיקריו:

דם הקשור בה ("אדם קשור" משמעו אדם השולט בחברה, תאגיד הנשלט על ידה החברה וכל א )א(

") לא תסרב החברהזה להלן: " 9.20.5 ידי מי מהם) (שייקראו יחדיו בסעיף -וכל תאגיד הנשלט על

יפוק באשדוד ובירושלים, סירוב בלתי סביר לספק שירותי ניפוק תזקיקים לכל דורש ממתקן הנ

ובכלל זה, תספק את התנאים המאפשרים לכל צרכן המעוניין בכך להוסיף תוספים למוצרים 

פי גלילות ערב המיזוג ולא תתנה מתן שירותי - המנופקים בתנאים שהיו מקובלים במתקני דלק

ת. הניפוק בתנאים אשר מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרו

החברה לא תקבע תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות למתן שירותי ניפוק, לרבות בעניין 

מחיר השירות, הנחות, איכות השירות, טיב השירות, תנאי תשלום, אשראי, מועדי אספקה, 

עמדות אספקה, או זמינות השירות. החברה לא תפלה בין לקוחותיה על פי זהותם או על פי זהות 

התקשר הלקוח. החברה לא תתנה ולא תקשור, במישרין או בעקיפין, מתן  ספק אחר שעמו

שירותי ניפוק ברכישה או בקבלה של מוצרים או שירותים אחרים כלשהם ממנה או מאדם אחר, 

במכירת מוצרים או שירותים לה או לאדם אחר, או באי רכישה או אי מכירה של מוצרים או 

החברה לא תהיה צד להסדר, לפיו לקוח יהיה זכאי שירותים מסוג כלשהו או מספק כלשהו. 

להטבות כלשהן בקבלת שירותי ניפוק, אם ירכוש מוצרים או שירותים מאדם אחר. עוד נקבע כי 

החברה לא תהיה צד להסדר, לפיו לקוח יהיה זכאי להטבות כלשהן בקבלת שירותי ניפוק, אם 

 כמות מוצרים או שירותים אלה. יימנע מלקבל שירותים או מוצרים מספק אחר או יפחית את

בכל תקופת פעילותו של מסוף הניפוק באשדוד, החברה תקצה מכלי איחסון המצויים בשטח  )ב(

מסוף אשדוד לצד שלישי, לשם אחסון תפעולי, בהתאם למפורט בנספח להסכם ההפרטה, אלא 

אם התירה הממונה אחרת מראש ובכתב. בתקופת החכרת המכלים המפורטים בסעיף זה, 

חברה תהיה אחראית להפעלתם ותחזוקתם התקינה של המכלים, באופן שיבטיח מתן שירות ה

 שוטף וטיפול בתקלות בהתאם למסופק על ידי פי גלילות ערב המיזוג.

החברה לא תתקשר, במישרין או בעקיפין, עם אדם אחר בהסדר המקנה לה זכות באיזה  )ג(

ניתן לה אישור הממונה מראש ובכתב. בלי ) להלן, אלא אם 3( -)1מהעניינים המפורטים בס"'ק (

לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תתקשר בהסדר כאמור, בין אם מדובר בהסדר לרכישה, 

 שכירה, חכירה או הפעלה, זכות סירוב, זכות קדימה, אופציה לרכישת זכות או כל זכות אחרת.
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נפט או גפ"מ לישראל, תשתית הנחוצה לקיומה, הפעלתה או פיתוחה של פעילות ייבוא מוצרי  )1(

 לרבות מתקן הזרמה, פריקה, אחסון או ניפוק של מוצרי נפט או גפ"מ;

תשתית הנחוצה לפעילות של בית זיקוק בישראל או ליכולתו להתחרות בחברה, לרבות מתקן  )2(

 ייצור, הזרמה, פריקה, אחסון או ניפוק של מוצרי נפט או גפ"מ;

לילות, אשר על פי ייעודם, לפי דיני התכנון והבנייה, מקרקעין, המצויים מחוץ לחצרי מסופי פי ג )3(

 ניתן להקים עליהם מתקני תשתית, לרבות מתקני הזרמה, אחסון או ניפוק.
תקיימו ערב החלטה זו בין פי גלילות לבין אדם אחר הוראת סעיף זה לא תחול על הסכמים שה

המחזיק או מפעיל תשתית אחסון או הזרמה של מוצרי נפט או גפ"מ, הנדרשים להבטחת פעילות 

 סדירה של מערך ההזרמה הארצי, או על הארכתם.

החברה תמציא לממונה מדי שנה, בראשית השנה, אישור חתום על ידי מנהליה לפיו בשנה  )ד(

ה בתנאים הקבועים בהחלטה זו במלואם. התעורר ספק בדבר תחולת תנאים אלה, הקודמת עמד

 יובא הדבר להכרעת הממונה.  -פרשנותם או דרך יישומם

אלא אם כן נקבע באישור הממונה אחרת, כל מגבלה החלה על תאגיד מכח אישור הממונה, חלה  )ה(

שלו, ועל כל שלוח או חליף של גם על כל נושא משרה בתאגיד, על כל שלוח של תאגיד ועל כל יועץ 

 והכל מכח דין או הסכם ובין בפועל. –מי מאלה 

יובא הדבר להכרעת  –אם יתעורר ספק בדבר תחולת התנאים הנ"ל, פרשנותם ודרך יישומם  )ו(

 הממונה.

 תקינה 9.20.6

, שעניינו הבטחת איכות תהליכי הניהול 1.4.2014בתוקף עד  ISO 9001פי גלילות קיבלה תו תקן  )א(

, שעניינו הבטחת איכות ניהול בטיחות 1.4.2014בתוקף עד  ISO 18001ייצור, ותו תקן התומכים ב

ממכון התקנים הישראלי. יצויין, כי פי גלילות פעלה זה מכבר לחידוש תווי התקן האמורים, 

ונכון למועד הדוח ממתינה לקבלת האישורים. תקנים אלו הינם תקנים בינלאומיים לבטיחות. 

בתוקף  ISO 18001ותו תקן  5.7.2012בתוקף עד  ISO 9001החברה תו תקן  במתקן חיפה קיבלה

 . 31.10.2011עד 

תקני שירות  2006מינהל הדלק פרסם בחודש אוקטובר  –תקני שירות במשק תשתיות הדלק  )ב(

במשק תשתיות הדלק במטרה שיהוו קוד התנהגות נורמטיבית במשק זה על מנת לשפר את 

לת במדינות מפותחות. תקני השירות אינם באים במקום הסכם השירות ולהביאו לרמה המקוב

מסחרי ונהלי עבודה, אלא מהווים חלק עצמאי ו/או אינטגרלי בכל הסכם מסחרי בין נותן 

ידי הסכם בין נותן - שירותי תשתית ומקבל שירותים אלו. במקרה בו נושא מסוים מכוסה על

רות בתנאי שאיננו פוגע בצד שלישי, שירות למקבל שירות יגבר האמור בהסכם על תקני השי

איננו נוגד את עיקרון השירות השוויוני לכולם ושהינו מבוצע ע"פ כל דין. תקני השירות הינם 

בעניינים הבאים: נוהל תכנון ותיאום במשק תשתיות הדלק, נוהל אחסון מוצרי דלק, נוהל 

ונוהל פריקה וטעינה של  הזרמת מוצרי דלק, נוהל שאיבת מוצרי דלק, נוהל ניפוק מוצרי דלק

מוצרי דלק בנמלי הדלק. כן נקבעו בתקני השירות אופן מדידת כמויות של תזקיקים במעבר 

מגורם אחד לשני, בדיקות החובה שיש לבצע במיכלי הניפוק של תזקיקים לפני ניפוקם, חלוקת 

פי תקני - על הפסדי או עודפי חומר באחסון ובניפוק תזקיקים בין מקבלי השירות. החברה נוהגת

 השירות האמורים.
 הסכמים מהותיים בתחום אחסון וניפוק 9.21

ככלל, בתחום אחסון וניפוק דלקים אין הסכם מהותי שאינו במהלך העסקים הרגיל של החברה.
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  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה -חלק רביעי 

  נכסים לא מוחשיים .10

  : החברה פועלת באמצעות מספר מותגים מוכרים ומוגנים

  תחנות תדלוק פועלות ברחבי ישראל תחת מותג זה.  238 -  "דלק"

 תחנות תדלוק פועלות תחת מותג זה.  8 - "גל"

 חנויות נוחות פועלות תחת מותג זה.  189   –"מנטה"

 שמו של שירות התדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרונית.  – "דלקן דלק"

דלקול"  –ים במפעל השמנים של "דלק שמנים מותג השמנים אשר מיוצרים ומעורבל – "דלקול"

  בע"מ. 

. בנוסף, החברה הינה Desko ,Mapcoבנוסף, החברה משווקת מוצרים ממותגים שונים, כגון 

  בישראל. Exxon Mobilהיבואנית הבלעדית של מוצרי 

 הון אנושי   .11
תבצע בתוכניות הדרכה לעובדים, שעיקרן ה₪ מיליון  1- השקיעה החברה כ 2011במהלך שנת 

במתחמי התדלוק והתמקד בשיפור יכולות המכירה והעמקת הידע בנושא קמעונאות. עוד מהלך 

, היה שינוי ארגוני מקיף שעיקרו ביטול פונקצית הניהול הבכיר 2011אשר בוצע במהלך שנת 

בת דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ ופיצול סמכויות תפעול המתחמים ותפעול חנויות - בחברה

  ן שני סמנכ"לים אשר שניהם כפופים למנכ"ל החברה.הנוחות, בי
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המבנה הארגוני של החברה כולל את עובדי החברה ואת עובדי החברות הבנות. להלן המבנה  11.1

 הארגוני על פי תחומי הפעילות של החברה:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דירקטוריון החברה

  מנכ"ל

אגף כספים 

  ובקרה אשראי

אגף מערכות 

  מידע

המחלקה 

  המשפטית

אגף תפעול, 

תכנון, בינוי 

לוגיסטיקה, 

איכות סביבה 

  רכש ובטחון 

מנהל ייזום 

  וקשרי תחנות 

מגזר מתחמי תדלוק 

  ומסחר

לק מנטה ד

קמעונאות 

 –דרכים בע"מ 

הפעלת 

שיווק ופיתוח 

  עסקי

חטיבת תחנות 

אספקה 

  ומפעילים

מגזר השיווק 

  הישיר

חטיבת חוץ 

  תחנה

דלק 

קליאוט 

החברה 

המאוחדת 

ליצוא נפט 

דלק שמנים 

דלקול  -

 בע"מ *

דלק חימום 

ביתי 

מקבוצת דלק 

דלק שינוע 

  בע"מ

  מטה

  מבקר פנימי

חטיבת אמצעי 

  תשלום

מגזר האחסון 

  והניפוק

דלק פי גלילות 

  שות' מוגבלת –

 רכש דלקים

 וטכנולוגיה

  משאבי אנוש

  * גם במגזר מתחמי תדלוק ומסחר
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ונכון ליום  31.12.2011כון ליום להלן התפלגות העובדים המועסקים בחברה לפי תחומי פעילות נ 11.2

31.12.2010: 

מספר עובדים ביום תחום פעילות
31.12.2011 

 31.12.2010מספר עובדים ביום 

 2,1492,069 מתחמי תדלוק ומסחר
 198228שיווק ישיר

 90106אחסון וניפוק
 6060 אחר

 2,4972,463סה"כ עובדים

 

  שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים 11.3

חלה ירידה במספר העובדים בחברה שמקורה בעיקרה בתהליכי התייעלות של  2011בשנת 

  החברה, כמו גם כתוצאה מהגברת התחרות, עליה במחירי הדלקים וירידה במרווחי השיווק.

  קבוצת נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה בחברה  11.4

בחברה נכון ליום  להלן פירוט מספר העובדים בקבוצת נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה

31.12.2011 :  

 מספר עובדים 

 6מנכ"ל החברה ומנכ"לים בחברות בנות

סמנכ"לים בחברה ובחברות בנות ומנהלים 
 בכירים

9 

 15 סה"כ

  

החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה,  1.8.2010ביום 

, ואת התקשרות 22.8.2010חברה החל מיום לאשר את מינויו של מר אבי בן אסאייג למנכ"ל ה

החברה עימו בהסכם העסקה. כן החליטו ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה לאשר 

הקצתה  22.08.2010כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. ביום  283,099הענקת 

בחלק  21ראה תקנה החברה למר אבי בן אסאייג את כתבי האופציה האמורים. לפרטים נוספים 

  . ד' לדוח התקופתי

סיים מר אייל נווה, סמנכ"ל השיווק של החברה, את כהונתו כנושא משרה  15.01.2011ביום 

מר דוד לרון אשר החל את כהונתו בחברה בתפקיד  16.01.2011בחברה ובמקומו מונה ביום 

  מנכ"ל חטיבת הקמעונאות וסמנכ"ל השיווק.

אלפי  200ת הביקורת ודירקטוריון החברה, לאשר הענקת בונוס בסך החליטו ועד 29.5.2011ביום 

והענקת בונוס למנכ"ל החברה, מר אבי בן  2010ליו"ר הדירקטוריון, מר משה עמית, בגין שנת ₪ 

אושר הבונוס האמור למר משה עמית  24.7.2011. ביום 2010בגין שנת ₪ אלפי  200אסאייג, בסך 

  ה.ידי האסיפה הכללית של החבר- על

דלקול", את כהונתו כנושא -סיים מר נתן גלבוע, מנכ"ל חברת הבת "דלק שמנים 3.10.2011ביום 

  משרה בחברה ובמקומו מונה מר איתן זילביגר.
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סיים מר ערן מגור, חשב החברה, את כהונתו כנושא משרה בחברה ובמקומו מונה  5.9.2011ביום 

  מר עידן ארגמן.

  ן למנהל הכספים של החברה.מונה מר גיא פרימ 5.9.2011ביום 

  בחלק ד' לדוח התקופתי.  21לפרטים נוספים ראה תקנה 

 הטבות וטיב הסכמי ההעסקה 11.5

פי חוזי עבודה אישיים, הכוללים -נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה מועסקים על 11.5.1

הפרשות לביטוחי מנהלים. החברה נוהגת לחלק מענקים לעובדיה לרבות הבכירים בהתאם 

 צועיהם ובכפוף לאישור הדירקטוריון.לבי

לתנאי העסקתם של חמשת בעלי התגמולים הגבוהים מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או  11.5.2

 בחלק ד' לדוח התקופתי. 21בתאגיד בשליטתה ראה תקנה 

 תוכניות תגמול לעובדים בכירים  11.6

ד' בחלק  21 לתיאור כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה, מר אבי בן אסאייג ראה תקנה

  . לדוח התקופתי

לפיה תהא רשאית  2007אימצה החברה תכנית להקצאת אופציות לשנת  5.11.2007כמו כן, ביום 

החברה להעניק, ללא תמורה, לעובדים, לנושאי משרה, ליועצים ולנותני שירותים בחברה ו/או 

ם למימוש למניות הניתני לא רשומים למסחר בבורסה כתבי אופציה 437,931בחברות קשורות עד 

תכנית האופציות "). 2007לשנת  תכנית האופציות(להלן: "ע.נ. כ"א של החברה ₪  1רגילות בנות 

הוגשה לאישור נציבות מס הכנסה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש),  2007לשנת 

 "). הפקודה(להלן בס"ק זה: " 1961- התשכ"א

כתבי אופציה למשה  109,483 כתבי אופציה, מתוכם 391,824הקצתה החברה  26.12.2007ביום 

והיתר הוקצו לעובדים, יועצים ונושאי משרה בחברה ו/או עמית, יו"ר דירקטוריון החברה 

לשני נושאי משרה  כתבי אופציה 30,000הקצתה החברה  20.3.2008ביום . תאגידים בשליטתה

) לפקודה, במסלול 1(ב)(102סעיף בהתאם להוראות כתבי האופציה הוקצו  418,624בכירה בחברה. 

כתבי  3,200 -ידי רשויות המס, ו-ידי החברה ואושר על-הכנסת עבודה באמצעות נאמן שמונה על

  (ט) לפקודה. 3אופציה הוקצו בהתאם לסעיף 

כתבי  54,742כתבי האופציה שהוקצו ליו"ר הדירקטוריון הוקנו בשתי מנות כדלקמן: (א) 

. כתבי האופציה שהוענקו 2009ביוני  1כתבי אופציה ביום  54,741(ב) . 2008ביוני  1אופציה ביום 

מסך  20% -ליתר העובדים ונושאי משרה בחברה הוקנו ויוקנו בחמש מנות מידי שנה (כ

. מועדי 2012ביוני  1, וכלה ביום 2008ביוני  1האופציות שהוקצו לכל עובד ועובד), החל ביום 

 ".מועדי ההקנייהביחד: "ההקנייה האמורים לעיל יקראו להלן 

כל כתב אופציה המוקנה בכל מועד הקנייה יהא ניתן למימוש בכפוף לתשלום מחיר מימוש 

ומחירי ₪,  139.95המשתנה בכל מועד הקניה, באופן בו מחיר המימוש למנה הראשונה הינו 

המימוש במועדי ההקניה הבאים שווים למחיר המימוש של המנה הראשונה בצירוף ריבית 

 . 4%אמה שנתית בשיעור של הת

ידי עובדים אשר אינם נושאי משרה בכירה בחברה ייעשה -מימוש כתבי האופציה למניות על

) לפיו, Cashless Exerciseבאמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (

ות על פי העובד יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומש

נוסחה המפורטת בתכנית תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. עובדים אשר הינם 
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נושאי משרה בכירה זכאים לממש את כתבי האופציה שהוענקו להם באמצעות תשלום במזומן 

  של מחיר המימוש או באמצעות המנגנון האמור, לפי בחירתם.  

או קודם לכן במקרה של סיום  31.5.2013 וםהאופציה ניתנים למימוש למניות עד ליכתבי 

  העסקה או מתן שירותים כמפורט בתכנית. 

התאמות בגין חלוקת זכות המימוש כפופה להתאמות המפורטות בתכנית, והכוללות בעיקר 

, התאמות בגין מכירת נכסי החברה לצד מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד במזומן

התאמות בגין שינויים במבנה ההון של , וירוק מרצון או חיסול החברהפשלישי או מיזוג החברה, 

  . החברה

ידם, -נושאי משרה בכירה בחברה, יהיו זכאים, לשם מימוש כתבי האופציה המוחזקים על

וצמודה (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן  4%לקבלת הלוואה הנושאת ריבית שנתית של 

אשר תובטח, אך ורק,  Non Recourseלוואה תהא מסוג הידוע במועד מתן ההלוואה כאמור. הה

  בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על מניות המימוש. 

החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, להגדיל  23.3.2008ביום 

כתבי אופציה  20,800כתבי אופציה, ולהקצות עוד  3,893 - ב 2007את תוכנית האופציות לשנת 

מניות רגילות של החברה,  20,800דים ונושאי משרה בחברה הניתנים למימוש לעד לעוב

בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים. החברה הקצתה את כתבי האופציה האמורים ביום 

 1כתבי האופציה האמורים הוקנו ויוקנו בחמש מנות שוות מידי שנה החל ביום . 15.6.2008

. כל כתב אופציה המוקנה בכל מועד הקנייה יהא 2012טובר באוק 1, וכלה ביום 2008באוקטובר 

ניתן למימוש בכפוף לתשלום מחיר מימוש המשתנה בכל מועד הקניה, באופן בו מחיר המימוש 

ומחירי המימוש במועדי ההקניה הבאים שווים למחיר המימוש ₪,  148.66למנה הראשונה הינו 

המחושבת החל ממועד  4%יעור של של המנה הראשונה בצירוף ריבית התאמה שנתית בש

החלטת הדירקטוריון על ההענקה ועד למועד ההקניה הרלבנטי. יתר תנאי כתבי האופציה זהים 

   לכתבי האופציה האמורים לעיל. 

פקעו   31.12.2011, עד ליום  2007תכנית האופציות לשנת פי - מתוך כתבי האופציה שהוקצו על

כתבי אופציה מומשו  22,020 -דים להם הוענקו אופציות וכתבי אופציה לאור עזיבת עוב 96,309

כתבי האופציות שהוקצו לעובדים ולא  324,295הערך הכלכלי התיאורטי של סך כל   למניות.

₪, אלפי   12,897 - , הינו כBlack & Scholesבהסתמך על מודל  31.12.2011פקעו עד ליום  

ובר למועד החלטת הדירקטוריון על מחיר למניה רגילה ע הפרמטרים הבאים:בהתבסס על 

; מועד פקיעת האופציה 35.29%ההענקה;  מחירי מימוש כמפורט לעיל; סטיית תקן שנתית 

לצורך החישוב חושב כממוצע שבין מועד ההקנייה של כל מנה ומועד הפקיעה החוזי 

 לשנה; מועד הפקיעה 3%- ; שיעור עזיבת עובדים של כ4% –הפורמלי; שיעור היוון שנתי 

התוחלתי של הלוואות נון רקורס חושב כממוצע בין מועד הפקיעה התוחלתי החזוי של כתבי 

יצוין כי לאחר האופציה ומשך הארכת כתבי האופציה בחצי שנה ממועד הפקיעה המקורי. 

למידע נוסף אודות כתבי  כתבי אופציה עקב סיום יחסי עובד מעביד. 43,792מועד הדוח פקעו 

וכלל בזאת על דרך ההפניה ראה דוח מיידי של החברה מיום האופציה האמורים המ

   ).458467-01-2007(מס' אסמכתא  27.11.2007
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פי תכנית האופציות לשנת -על 2007-2008להלן פרטים נוספים בדבר האופציות שהוקצו בשנים 

2007 :  

מספר המניות  
למימוש מכח 

התכנית (בדילול 
 מלא)

שווי ההטבה של 
 אופציות שהוענקו

מכח התכנית (אלפי 
(₪ 

הוצאות שהוכרו 
(אלפי  2011בשנת 

 (₪ 

 291  2,185 86,820 עובדים שאינם נושאי משרה
 402 127,9935,907 עובדים שהינם נושאי משרה

 - 109,4834,805יו"ר הדירקטוריון
 693  324,29612,897  סה"כ

  

לפיה תהא רשאית החברה  2009שנת אימצה החברה תכנית להקצאת אופציות ל 31.8.2009ביום 

להעניק, ללא תמורה, לעובדים, לנושאי משרה, ליועצים ולנותני שירותים בחברה ו/או בחברות 

הניתנים למימוש למניות רגילות  לא רשומים למסחר בבורסה כתבי אופציה 72,000קשורות עד 

הוגשה תכנית האופציות  ").2009תכנית האופציות לשנת (להלן: "ע.נ. כ"א של החברה ₪  1בנות 

 1961-לאישור נציבות מס הכנסה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א

פי -החליט דירקטוריון החברה להקצות על 31.8.2009ביום  ").הפקודה(להלן בס"ק זה: "

ו/או תאגידים עובדים ונושאי משרה בחברה  18 - כתבי אופציה ל 69,600התכנית האמורה 

, עד ליום 2009תכנית האופציות לשנת פי - מתוך כתבי האופציה שהוקצו על. טתהבשלי

  כתבי אופציה לאור עזיבת עובדים להם הוענקו אופציות. 23,000פקעו   31.12.2011

(מס'  22.9.2009לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה האמורים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

  האמור בו מובא בזאת בדרך של הפניה.) שהמידע 2009-01-238245אסמכתא 

  

  :2009להלן פרטים נוספים בדבר תכנית האופציות לשנת 

מספר המניות  
למימוש מכח 

התכנית (בדילול 
 מלא)

שווי ההטבה של 
אופציות שהוענקו 

מכח התכנית (אלפי 
(₪ 

הוצאות שהוכרו 
(אלפי  2011בשנת 

 (₪ 

עובדים שאינם נושאי 
 משרה

 16,600679 186 

בדים שהינם נושאי עו
 משרה

30,0001,249 293 

 471 40,6001,928 סה"כ

פי התכניות האמורות - כתבי אופציה שהוקצו על 610,202המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש 

(לרבות כתבי האופציה שהוענקו למר אבי בן אסאייג), ואשר לא פקעו ו/או מומשו נכון למועד 

 3.2% -של כל כתבי האופציות על ידי כל העובדים) עד לכ הדוח תהווינה (בהנחה של מימוש מלא

  .1מזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של החברה

                                                           
יודגש כי חישוב שיעור המניות האמור נערך בהנחה תיאורטית של מימוש כל כתבי האופציה המוקצים לכמות מניות מימוש אשר     1

מניות).  610,202לה אחת, ובסך הכל  תשקף את מספר כתבי האופציה הממומש (דהיינו שכל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגי
הואיל ונושאי משרה בכירה זכאים לממש את כתבי האופציה שהוענקו להם במימוש במזומן או במנגנון מימוש אופציות למניות על 

רק מרכיב ההטבה, והואיל ווכתבי האופציה שהוקצו לעובדים שאינם נושאי משרה בכירה ניתנים למימוש למניות רגילות אך ובסיס 
באמצעות המנגנון האמור, ייתכן ובגין מימוש כל כתבי האופציה יוקצו מניות מימוש במספר אשר הינו נמוך ממספר כתבי האופציה 

  המוצעים .
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 צווי הרחבה כלליים וענפיים  11.7

צווי ההרחבה הכלליים החלים על עובדים שתנאי עבודתם אינם מוסדרים בהסכמים קיבוציים,  11.7.1

ע שההסכמים הקיבוציים בענף ההובלה הינם כדלקמן (רלוונטי לעובדי החברה, עובדי דלק שינו

אינם חלים עליהם, עובדי יונקס שההסכם הקיבוצי המיוחד בחברה אינו חל עליהם, וכן 

תאגידים קשורים אחרים, המעסיקים עובדים בישראל, שלא חלים עליהם הסכמים קיבוציים 

 מיוחדים או כלליים) :

 צווי הרחבה בנושא תוספת יוקר. )א(

 הבראה. צווי הרחבה בנושא דמי )ב(

 צווי הרחבה בנושא השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. )ג(

 צו הרחבה בנושא הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות. )ד(

 שעות עבודה. 45ימים במסגרת  5צו הרחבה בנושא הנהגת שבוע עבודה בן  )ה(

יומיים  שעות עבודה שבועיות, דמי חגים (לעובדים 43 - צו הרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה ל  )ו(

 חודשים להעסקתם במקום העבודה), חופשה לרגל אבל. 3לאחר מלאת 

צו הרחבה בענף התעשייה בנושא מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה לפי חוק הסכמים  )ז(

 . 1957 - קיבוציים, התשי"ז

צו הרחבה בענפי היבוא היצוא והמסחר בסיטונות. הצו חל על החברה, רק לגבי עובדיה  11.7.2

חודשי עבודה  6וזות תל אביב והמרכז. הצו מקנה לעובדים כאמור, שהשלימו המועסקים במח

בחברה בנושאים: חופשה, דמי מחלה, קופת תגמולים, דמי הבראה, שירות מילואים, הוצאות 

 נסיעה.

  חומרי גלם וספקים של מוצרי דלק ושמנים  .12

  מוצרי הנפט העיקריים המשמשים את החברה 12.1

את דלק שמנים בהליכי ייצור השמנים וחומרי הסיכה הינם חומרי הגלם המרכזיים המשמשים 

שמן בסיסי הנרכש מחברת שמנים בסיסיים חיפה, וכן מספקים בחו"ל, וכן תוספים הנרכשים 

מספקים שונים בישראל ובחו"ל. בנוסף, מייבאת דלק שמנים שמנים ומוצרים מוגמרים מספקים 

  לעיל).  8.6.11 גם סעיף  ) להשלמת מגוון המוצרים (ראהExxon Mobilבחו"ל (

  שיעור רכישות החברה מהספקים העיקריים 12.2

ממוצרי הדלקים, שנמכרו על ידה, ואת  95% -רכשה החברה מבז"ן למעלה מ 2010-2011בשנים 

ור יתרתן רכשה מבז"א למעט כמות לא מהותית שרכשה ביבוא. החלטת החברה בנוגע למק

   רכישות הדלקים נבעה משיקולים של כדאיות כלכלית..

 -ובכ 88% -הסתכמו רכישות החברה מבז"ן בכ 2010ובשנת  2011לחברה תלות בבז"ן. בשנת 

  , בהתאמה, מסך עלות המכר של החברה. 86%

  התקשרויות עם ספקים עיקריים 12.3

  ספקים מקומיים 12.3.1

ה בישראל הינו בז"ן. הרכישות מבז"ן נכון למועד הדוח, ספק מוצרי הדלקים העיקרי של החבר

, לפיו תמכור ותספק 1.1.2010שתחילתו ביום  8.11.2010פי הסכם שנתי מתחדש מיום -נעשות על

בז"ן לחברה מוצרי דלק. במסגרת ההתקשרות החברה תרכוש מוצרי דלק על בסיס הזמנה 
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בהתאם לתוכנית וסולר תחבורה נקבע כי ההזמנה החודשית תתבצע  95חודשית. ביחס לבנזין 

שנתית (המפורטת לפי חודשים) אשר הוגשה לבז"ן, כאשר החברה רשאית לעדכן את היקף 

הרכישות החודשיות והשנתיות בסטיה כמפורט בהסכם. מחירי מוצרי הדלקים הנרכשים 

 CIFנקבעים לפי מחירי המוצרים בנמל לוורה באיטליה, הכוללים עלויות הובלה ימית וביטוח ("

LAVERA .(" פרסומים רצופים שהאחרון שבהם  5מחיר לוורה הרלבנטי לקביעת המחיר יהיה

פי המנגנון הקבוע בהסכם. האשראי -קדם בשני ימי עבודה, בארץ, לתחילת חודש האספקה, על

ימים. כמו כן, החברה תוכל להקדים את התשלומים לבז"ן,  15שניתן לחברה עומד על שוטף + 

בז"ן, כנגד זיכוי ריבית בשיעור כפי שיוסכם בין הצדדים. בכפוף לפנייה מראש ואישור של 

הנחות בז"ן בהתאם לכמויות הנרכשות על ידי החברה,  ההסכם כולל, בין היתר, הוראות בדבר

  בטחונות כספיים שעל החברה להעמיד בגין הרכישות וכדומה.

ע כי רכישות פי הסכם, בו נקב-בנוסף, רוכשת החברה מוצרי דלקים בהיקפים קטנים מבז"א על

מוצרי הדלקים נעשות על בסיס הזמנה חודשית, בתמורה למחירים שנקבעו בהסכם והמחושבים 

פי ההסכם בז"א רשאית לעדכן -על פי נוסחת מחיר הנגזרת ממחיר הדלק באגן הים התיכון. על

  פי שיקול דעתה. -את מבנה המחיר האמור בהסכמים מעת לעת על

ות המצוינות בהסכמים האמורים לעיל, נעשות על בסיס רכישות מוצרי דלקים מעבר לכמוי

  תנאים המסוכמים בין החברה לבין ספקי מוצרי הדלקים לגבי כל רכישה ורכישה. 

  יבוא מוצרי נפט 12.3.2

החברה ייבאה בעבר מוצרי נפט מספקי נפט עולמיים, במקרים בהם רכישת מוצרי הנפט בייבוא 

החברה מוצרי נפט בהיקפים זניחים מספקים ייבאה  2008זולה יותר מאספקה מקומית. בשנת 

לא ייבאה החברה מוצרי נפט, וזאת לנוכח העובדה כי תנאי רכש  2010- ו 2009עולמיים ובשנים 

הדלקים מבז"ן היו טובים יותר בהשוואה לעלויות היבוא ועלויות התשתית הכוללות פריקה, 

ברה כמות לא מהותית. מחיר ייבאה הח 2011שנת אחסון והזרמה למתקני האחסון של החברה. ב

הייבוא אותו משלמת החברה לחברות הסחר הבינלאומיות נקבע לפי נוסחה המבוססת על השער 

  המקומי.

החברה ממשיכה במאמציה לבחון חלופות יבוא לרכישת דלקים ובכלל זה בוחנת אפשרויות 

  להוזלת עלויות הפריקה וההזרמה של דלקים למתקני פי גלילות באשדוד.

  וזרהון ח .13

 מדיניות אשראי  13.1

 אשראי ללקוחות  13.1.1

לצורך קידום עסקיה, מעניקה החברה בכל מגזר פעילות אשראי ללקוחות בהתאם לאופי 

  פעילותיהם ולתנאי השוק. 

במגזר מתחמי התדלוק והמסחר החברה נוהגת להעניק ללקוחות ציי הרכב אשראי שבין שוטף 

סולר). יתר המכירות הינן מכירות במזומן  יום, בהתאם לסוג המוצר (בנזין או 60לבין שוטף + 

 או באמצעות כרטיסי אשראי בעסקאות רגילות. 
יום,  90יום לבין שוטף +  30בתחום השיווק הישיר האשראי ללקוחות חוץ תחנה נע בין שוטף + 

יום ובפעילות תדלוק כל השיט האשראי הינו עד שוטף +  120ללקוחות השמנים הוא עד שוטף + 

 יום.  30

  יום.  15תחום האחסון והניפוק אשראי הלקוחות הינו שוטף + ב
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ימים,  53 -ימים וכ 52 - עמדה על כ 2011 - ו 2010תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים 

מיליוני  1,500 - עמד על כ 2011 -ו 2010בהתאמה. ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות בשנים 

  בהתאמה.₪, מיליוני  1,610 -וכ₪ 

 קיםאשראי ספ 13.1.2

אשראי הספקים אשר מוענק לחברה בגין רכישות הדלקים נע בין תשלום במזומן (לגבי חלק 

יום. תנאי התשלום לספקי מוצרי הנוחות נע בין אשראי  15מהרכישות) לבין אשראי של שוטף + 

  יום. 60ימים  לבין שוטף +  10של 

ימים,  33 -ימים וכ 34 -עמדה על כ 2011 - ו 2010תקופת האשראי הממוצעת מספקים בשנים 

₪ מיליוני  490 -עמד על כ 2011 - ו 2010בהתאמה. ההיקף הממוצע של אשראי הספקים בשנים 

  בהתאמה. ₪, מיליוני  548 -וכ

תשלום עבור הבלו (המהווה חלק משמעותי ממחיר הדלקים) מתבצע על ידי החברה בהתאם  13.1.3

  ימים ממועד ניפוק הדלקים. 10לחוק תוך 

קיים בין אשראי הספקים לבין אשראי הלקוחות נובע, בין היתר, מהיטל הפער המהותי אשר  13.1.4

הבלו הגבוה אשר מוטל על תזקיקי הדלק הנמכרים על ידי החברה, מהתחרות החריפה במשק 

 יום בממוצע.  30הדלק, ומתקופת אשראי קצרה מצד ספקי התזקיקים אשר אינה עולה על 

אשראי הספקים ואשראי הבלו מחייבים את  פערי האשראי לעיל שבין אשראי הלקוחות לבין 13.1.5

החברה ליטול הלוואות לזמן קצר למימון פערים אלו. אסטרטגיית החברה בנושא הקטנת הפער 

ראה גם  הנ"ל היא קיצור ימי אשראי הלקוחות והחלפת אשראי זמן קצר באשראי לזמן ארוך.

  .להלן 22.35 האמור בסעיף 

  מדיניות החזקת מלאי 13.2

מדיניות החברה, בקשר עם כלל המגזרים, הינה החזקת מלאי מינימום והתאמת המלאי לצרכי 

ימי צריכה, ימי מלאי השמנים (חומרי גלם  14האספקה השוטפת. ימי מלאי הדלקים הם עד 

קף ממוצע ומוצרים מוגמרים) הם עד שלושה חודשי אספקה וימי מלאי מוצרי הנוחות הם בהי

ימים. תופעת החזרת המוצרים נדירה מאוד בפעילויות החברה. לחברה חבות אספקת  90של עד 

מוצרים באיכויות תקניות, אשר מושתתת על התחייבות הספקים לאספקת מוצרים אלו. 

במקרים של איכויות מוצר שאינן בהתאם לתקן ובמקרים בהם נגרם נזק ללקוחות עקב השימוש 

  נבדק המוצר ומטופל בהתאם. יודגש כי לחברה ביטוח ייעודי של חבות מוצר. במוצרי החברה, 

  מימון הון חוזר:  13.3

ככלל, נוהגת החברה לממן את אשראי הלקוחות בתוספת המלאי ובניכוי אשראי הספקים, 

באמצעות אשראי מבנקים לזמן קצר. עם זאת לחברה הון חוזר שלילי הנובע בעיקר מהעדפת 

ויתרות חובה לזמן ארוך באמצעות אשראי בנקאי לזמן קצר וכן ממימון החברה לממן השקעות 

החברה בוחנת מעת לעת פירעון התחייבויות לזמן ארוך באמצאות אשראי בנקאי לזמן קצר. 

  נטילת אשראי פיננסי לטווח ארוך וזאת בכפוף לתנאי השוק, זמינות אשראי זה ועלויותיו.
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 השקעות .14

  USAדלק  14.1

 New York Stock -ורשומה למסחר ב 2001במדינת דלוואר בשנת התאגדה  USAדלק 

Exchange  אמצעות (ב החברהלמועד הדוח מחזיקה בסמוך . 2006מאז הנפקת מניותיה בשנת

מתבצעת באמצעות   USAדלק . פעילות USAממניותיה של דלק   1.08% -) בכדלק הונגריה

 .Delek Refining, Incהמתבצעת תחת  כוללת שלוש פעילויות: פעילות זיקוקחברות הבת שלה ו

 Delek; פעילות שיווק המתבצעת תחת )"("Lion Oil Company Lion Oil -ו )"זיקוק"דלק (

Marketing & Supply, Inc. ) ופעילות תחנות דלקים וחנויות נוחות המתבצעת "שיווק"דלק ;(

ידי -על 100% -ב). כל החברות האמורות מוחזקות "MAPCO Express, Inc. )"MAPCOתחת 

  .USAדלק 

  

  :USAדלק להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של פעילות 
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בבורסה בניו  USAלהלן פרטים בדבר שער הסגירה (בדולר ארה"ב) הגבוה והנמוך של מניית דלק 

  ועד סמוך למועד הדוח:  2011 -ו 2010יורק בשנים 

  ר נמוךשע  שער גבוה  תקופה

  $) - שער (ב  תאריך  $) - שער (ב  תאריך  

  6.06  21.5.10  8.44  10.3.10  2010שנת 

  6.83  13.1.2011  17.20  22.7.2011  2011שנת 

 דולר ארה"ב. 14.36 ההי  25.3.2012נכון ליום  USAשער הסגירה (בדולר ארה"ב) של מניית דלק 

  החל עליה.מגבלות חלוקת דיבידנד מעבר לקבוע בדין  USAאין לדלק 

מיליוני דולר  5.3חלוקת דיבידנד בסך של  USAאישר דירקטוריון דלק  2012במרץ  23ביום 

  .2012באפריל  19דולר ארה"ב למניה) שישולם ביום  0.09ארה"ב (

   

 USAמידע כללי על פעילות דלק  14.1.1

 מבנה הפעילות )א(

  פעילות הזיקוק

בתי זיקוק בעלי כושר  2 - ב Lion Oil -באמצעות דלק זיקוק ו USAדלק נכון למועד הדוח מחזיקה 

חביות ביום, המייצרים מגוון מוצרים מבוססי נפט לשימוש בענפי  140,000 - יצור מצרפי של כ

בעל כושר ייצור מירבי של התחבורה והתעשייה: האחד הוא בית הזיקוק בטיילר, טקסס שהינו 

ארקנסו, שהינו בעל כושר ייצור  בא דוראדו,זיקוק הבית והשני הוא חביות נפט ביום  60,000  -כ

, חברה פרטית אשר מניותיה נרכשו Lion Oil, ומופעל על ידי אלף חביות נפט ביום 80- של כ מירבי

שלושה צינורות להולכת  Lion Oil. בנוסף בבעלות 20071לשיעורין החל משנת  USAידי דלק - על

 מייל 600 -ף נפט בהיקף של כ, שני צינורות להובלת דלקים, מערכת צינורות לאיסונפט גולמי

, אשר ובאל דוראדו, ארקנסו בממפיס טנסי,מסופים לשיווק דלקים בנאשוויל  שלושהו

 180המפעילה  USAדלק  ם לרבות לחברתשלישיידלקים לצדדים  Lion Oil באמצעותם משווקת

  תחנות תדלוק וחנויות נוחות באיזורים אלה. 

 Ergon Terminalingמחברת Palineכל הון מניותיה של  את  USA, רכשה דלק 2011בדצמבר,  19 -ב

Inc.   מיליון דולר במזומן והיתרה  25מיליון דולר, מתוכם  50("ארגון") תמורת תשלום בסך

 185אינצ' ובאורך  10הינה הבעלים והמפעילה של צינור נפט  בקוטר  Palineשנים.  3 -בהלוואה ל

) בעל קיבולת Longview, Texas) ללונגוויו, טקסס (Nederland, Texasמייל בין נדרלנד, טקסס (

חביות נפט גולמי ביום ואשר שימש תחת הבעלות הקודמת להובלת נפט גולמי  36,000הולכה של 

לשנות את כיוון הולכת הצינור  USAמאיזור מפרץ מקסיקו למזרח טקסס. כיום פועלת דלק 

עם אחת מחברות  Palineתמה חברת ממזרח טקסס לכיוון מפרץ מקסיקו וזאת לאור הסכם שח

  . 2014האנרגיה הגדולות בארה"ב להשכיר את הצינור לחברת האנרגיה עד לתום שנת 

  מהו זיקוק

                                                           
  USA הימים בהם בעל בית הזיקוק באל דוראדו תחת דלק  247 -האמור לעיל מתייחס ל   1



 

 

107 - א 

זיקוק נפט הוא תהליך שבו מופרדים המרכיבים השונים הנמצאים בנפט גולמי, לצורך הפיכתם 

עיקריים, ובהם: תהליכי  למוצרים כגון בנזין, סולר וכיוצ"ב. תהליך הזיקוק כולל מספר שלבים

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 

ים את תהליכי גימור שמטרתם להתאוטיהור וניקוי המוצרים המתקבלים בתהליכי ההפרדה; 

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 שוקי 

), כלומר שווקים בהם יש סטנדרטיזציה של הסחורות ומסחר שוטף commoditiesסחורות (

  בהם.

  שיווקפעילות ה

רכישה של מוצרי עוסקת בפעולות שיווק, דהיינו,  USAדלק באופן משלים לפעילות הזיקוק, 

 דלקים (בנזין וסולר) ושיווקם לצרכני קצה באמצעות צנרת להובלת דלקים ומסופי ניפוק דלקים.

) הובלה של מוצרי דלקים 1: (דרכים הבאותמוצרי הדלקים בלשם כך, דלק שיווק משווקת 

) מכירות ישירות של מוצרי דלקים 2( ;ומסופי ניפוק הדלקים למשאיות נורות נפטצי 7באמצעות 

) אספקה של USA) ;3בבעלות דלק מסופי מכירות למשאיות  3לצדדים שלישיים באמצעות 

) שירותי 4מוצרי דלקים בעסקאות החלפה בטרמינלים באביליין, סאן אנג'לו ואלדו, טקסס; (

שבטיילר לצורך מכירה סיטונאית ומכירה על פי הסכמי  USAשיווק לבית הזיקוק של דלק 

מן  50%בטיילר לפיו מקבלת דלק שיווק  USA) הסדר עם בית הזיקוק של דלק 5מכירה; (

הסדר עם בית הזיקוק של דלק ) 6; וכן (המרווח הסיטונאי מעל סף שסוכם עליו בין הצדדים

USA  חסון של נפט גולמי בצינורות תשלום עבור הובלה ואבטיילר לפיו מקבלת דלק שיווק

מיכלים ובמיכלי אחסון שבבעלותה והממוקמים סמוך לבית הזיקוק בטיילר. לדלק שיווק יש גם 

. לפרטים על הרכוש של דלק שיווק, לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של כמיליון חביות

  להלן.  (ב)14.1.10 ראו סעיף 

כל מוצרי הדלק מסופקים לדלק שיווק באמצעות שני הסכמי אספקה עיקריים: הראשון 

חביות  7,000והשני לאספקה של עד  Noble Petro חביות ביום עם חברת 20,350לאספקה של עד 

. לפרטים על הסכמי רכישת הדלקים האמורים ראו גם סעיף Magellanביום עם חברת 

  להלן. (ב)14.1.12 

  MAPCO - פעילות מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארה"ב

כוללת שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים, וכן הפעלה של ו MAPCOפעילות זו מבוצעת על ידי 

נכון ליום  (על פי רוב מדובר בשילוב ביניהן באותו מתחם). תחנות תדלוק וחנויות נוחות

מדינות בדרום מזרח  בשבעתחנות תדלוק וחנויות נוחות   MAPCO  377הפעילה  31.12.2011

תחנות  67 -(טנסי, אלבמה, ג'ורג'יה, ארקנסו, וירג'יניה, קנטאקי ומיסיסיפי)  ועוד כ ארה"ב

  . )1(ג)(14.1.10 . לפירוט ראו סעיף ידי צדדים שלישיים-המופעלות על

 MAPCO Express®, MAPCOתחת המותגים מופעלות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות 

Mart®, Discount Food Marttm, Fast Food and Fueltm, Delta Express®, East Coast®  
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 , כאשר בתחנות הממותגות נמכרים מוצרי דלקים ממותגים של החברות®Favorite Markets -ו

BP, ExxonMobil, Conco, Shell Marathon.   

מחנויות  48% -כהקימה מחדש, שידרגה והשביחה  MAPCO שלוש השנים האחרונות  במהלך

לרבות הכנסת מוצרי פרימיום,  ®MAPCO Martכך שיתאימו למותג במדינות השונות, הרשת 

ות ומתכננת להמשיך ולעשות זאת לחנוי מסעדות לממכר מזון מהירהכנסת מוצרי נוחות והקמת 

 53מיליון דולר בשדרוג של  23.4השקיעה  USA דלק 2011. במהלך שנת 2012נוספות במהלך 

  מחנויות הרשת.

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים )ב(

חשופה למגמות, אירועים והתפתחויות במשק הדלק באזורי הפעילות שלה בארה"ב,  USAדלק 

 לותה ועל פעילות מתחריה, ובכלל זה:שיש להם השפעה או שעשויה להיות להם השפעה, על פעי

בעולם בכלל ובאזור , הבנזין, תזקיקי הדלק, הגז טבעי והחשמל תנודות במחירי הנפט הגולמי

במסגרת פעילות הזיקוק רוכשת  USAהנפט הגולמי שדלק  - בפרט  USAפעילותה של דלק 

מחיר הנפט הגולמי מהווה את עיקר העלויות של מוצרי הדלקים המיוצרים על ידי בית הזיקוק. 

ידי מחירי הנפט בשווקים הבינלאומיים. עלייה במחירי הנפט הגולמי עשויה להוביל - מוכתב על

לעליה במחירי מוצרי הדלקים דבר אשר עלול לגרום לירידה בביקושים לנפט ולמוצרי דלקים. 

ם לה בהכרח לגלם את העלייה במחיר הנפט הגולמי במחיר מוצרי הדלקיאינה יכו USAדלק 

  . USAועל תוצאות דלק  הדבר עשוי להשפיע לרעה על מרווח הזיקוק שלוה ה,המיוצרים על יד

מהיקף הרכישות של הנפט הגולמי  17.4% - וכ 25.8% -כרכשה דלק זיקוק  2011 -ו 2010בשנים 

ובל בצנרת בבעלות ורובו ה מספקים מקומיים במזרח טקסס, בהתאמהלבית הזיקוק בטיילר 

מהנפט הגולמי נרכש  68.7% - כ 2011בשנת מספקים במערב טקסס.  הנרכש . היתרהUSAדלק 

 33.2% - ידי בית הזיקוק באלדוראדו ממקורות במפרץ מקסיקו או נפט שיובא לארה"ב וכ- על

ממקורות מקומיים וממערב טקסס, לרבות באמצעות מערכת האיסוף המקומית באיזור ארקנסו 

 ובאיזורים הסמוכים. 

 USAידי דלק -מחירי הדלקים המיוצרים, נרכשים ונמכרים על –לקים בעולם תנודות במחירי הד )1(

שינויים במצב הכלכלי העולמי והמקומי; רמת הביקוש למוצרי  ובהםמושפעים מגורמים שונים 

דלק בארה"ב ומחוצה לה; המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל האזורים העיקריים המפיקים נפט 

ית המועצות לשעבר, מערב אפריקה ודרום אמריקה); היקף בפרט (המזרח התיכון, מדינות בר

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 

לייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עליה זיקוק מתחרים וכן תקנות של הממשל האמריקני. ע

, עשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים אלה, וכן MAPCOבמחירי המוצרים הנמכרים על ידי 

 מדלקים מהכנסות משמעותית עליה נרשמה 2011 בשנתמכל מוצר נמכר.  MAPCOלפגוע ברווחי 

 יהיהעל. 2009ביחס לשנת בהכנסות מדלקים  עלייהנרשמה  2010לאחר שגם בשנת  2010 -ל ביחס

גידול בתפוקה של במחירי הדלקים,  התנודותכתוצאה מ ,בין היתר נובעת, 2011הניכרת בשנת 

הזיקוק.  פעילות לתוצאות דוראדו באל הזיקוק בית של הפעילות ותוספת בטיילרהזיקוק  בית

היה  2010 -בדולר,  95.07היה  2011 -ב שמקורו במערב טקסס גולמי נפטהממוצע לחבית  המחיר

  . 2009 -דולר ב 71.22דולר, לעומת  79.50
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זיקוק מיועדים לענף התחבורה (כלי רכב  דלקמרבית מוצרי  –האטה כלכלית והמצב הכלכלי  )2(

ומטוסים). האטה כלכלית בארה"ב עלולה להקטין את הביקושים לטיסות וכן את היקף התנועה 

נפט הן את מרווח הזיקוק (כהגדרתו בכבישים, ובכך להקטין הן את היקף הביקוש למוצרי 

, MAPCOלהשפיע לרעה על פעילות  עלולה גם תכלכלי האטהלהלן) של בית הזיקוק.  (ג)  בסעיף

משבר הכלכלי בארצות הברית גרם לירידה כללית בביקושים למוצרי דלק ולמוצרים ה ואכן

 וחות.קמעונאיים בחנויות הנ

להוראות חוק,  ותובמיוחד דלק זיקוק כפופ USAדלק  - מגבלות חקיקה, התפתחויות רגולטוריות  )3(

רגולציה ותקינה, הנקבעות על ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה, ברמה הפדרלית, 

המדינתית והמקומית, וזאת בעיקר בתחום איכות הסביבה והתקינה. ראו פירוט בסעיפים 

  להלן.  14.1.18  - ו  14.1.17 

תקני איכות סביבה מחמירים החלים על מוצרי דלקים, כגון בנזין וסולר  -כושר זיקוק  )4(

ושר לתחבורה, עשויים להגביל ניצול מקסימאלי של המתקנים הקיימים והרחבתם ולפגוע בכ

 הזיקוק של דלק זיקוק.

 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות )ג(

  פעילות הזיקוק

נסחרים בשווקים הבינלאומיים, ועל כן מחירי מוצריה  USAמוצרי נפט כגון אלה שמייצרת דלק 

להתקשר עם לקוחותיה על פי נוסחת USAדלק בשל כך, נוהגת נתונים לתנודות יומיות חריפות. 

  ת מחירי השוק.מחיר המשקפת את השתנו

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. 

 The US Gulf Coast 5-3-2הינו המרווח המכונה בטיילר זיקוק בית המרווח הזיקוק הרלבנטי ל

Spread " :חבית של 3/5 -"), המודד את ההפרש שבין המחיר ל5-3-2מרווח (להלןUS Gulf 

Coast Pipeline 87 Octane Conventional Gasoline - CBOBבית של ח 2/5 -, וUS Gulf 

Coast Pipeline No. 2 Heating Oil חבית של נפט גולמי קל  5/5, ובין מחיר שלWTI  כפי שהוא

  ), לאספקה בחודש הבא.New York Mercantile Excahngeמצוטט בשוק המסחר בניו יורק (

 US -הממוצע באזור ה 5-3-2 . מרווח הזיקוק2011התנודתיות בשוקי האנרגיה נמשכה בשנת 

Gulf Coast  על ממוצע של  2011בשנת ו דולר לחבית 7.93 -על ממוצע של כ 2010עמד בשנת

, בתוספת עמלת שיווק בין בטיילר זיקוקבית המרווח הזיקוק בפועל של  דולר לחבית. 22.98

  דולר לחבית.  18.47 - על כ 2011ובשנת  דולר לחבית 7.55  - על כ 2010החברות, עמד בשנת 

  

ורכבות הפעילות ומגוון סוגי הנפט והמוצרים בבית הזיקוק באל דוראדו לא בשלב זה לאור מ

באל  זיקוקבית הבפועל מרווח הזיקוק של ניתן לקבוע מהו מרווח זיקוק הרלבנטי לפעילותו. 

 9.02 -על כ 2011לאפריל  29 -ב USAהחל ממועד הרכישה על ידי דלק  2011בשנת , עמד דוראדו



 

 

110 - א 

על   5-3-2, עמד ממוצע מרווח הזיקוק 22.3.2012, עד ליום 2012ן של ברבעון הראשו. דולר לחבית

  דולר לחבית.  102.5דולר לחבית, והמחיר הממוצע של נפט גולמי עמד על   23.1

  מרווח הזיקוק מושפע מכמה משתנים: 

 מחירי הנפט הגולמי.  )1(

 שינויים בתנאים הכלכליים המקומיים והבינלאומיים. )2(

 ומיים והבינלאומיים למוצרי נפט. היקף הביקוש וההיצע המק )3(

 כושר הזיקוק העולמי.  )4(

 .הייצור וכושר הנפט מחירי על לשמורשל חברי ארגון המדינות המייצאות נפט  היכולת )5(

 ביקוש והיצע ספקולטיביים המשפיעים על המחירים בשוק הסחורות. )6(

תיכון, מערב שינויים במצב הפוליטי העולמי, במיוחד באזורים בהם מופק נפט כגון המזרח ה )7(

  אפריקה, מדינות חבר העמים (לשעבר ברית המועצות) ודרום אמריקה. 

רמת הייצור המקומי והזר של נפט גולמי ומוצרי דלקים ורמת הנפט הגולמי, חומרי גלם אחרים  )8(

 ומוצרי נפט המיובאים לארצות הברית. 

 הברית ובעולם. - רמות הניצול של בתי זיקוק בארצות )9(

  .וביודיזל אתנולצרי דלקים תחליפים כגון פיתוח ושיווק של מו )10(

  הזיקוק ולערוצי הפצה. יהפסקות או הפרעות באספקה לבת )11(

גורמים מקומיים, כולל תנאי השוק, שינויים במזג האויר, ורמת הפעילות של בתי הזיקוק  )12(

 והצנרת בשוק.

 מרווח בין נפט שמקורו במערב טקסס ונפט שמקורו במפרץ מקסיקו. )13(

  חה ושינוי כיוון זרימתם של צינורות להובלת נפט ודלקים.גמישות ויכולת פתי )14(

 חקיקה ממשלתית. )15(

סל המוצרים שמייצר בית הזיקוק, מושפע מסוגי הנפט הגולמי שבית הזיקוק רוכש וממתקני 

מייצר בעיקר מוצרים  בטיילרבית הזיקוק המשפיעים על טכנולוגיית הזיקוק. בית הזיקוק 

היו  בטיילרבהתאמה, ממוצרי בית הזיקוק   95.7% -וכ 96% -כ, 2011 - ו 2010 ים"לבנים": בשנ

מוצרים 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 

ת הזיקוק תלויה יותר בשינויים בשוק העולמי מאשר מרווח הזיקוק, הרי שרווחיות פעילו

כגון  1"לבנים"מוצרים  78% - כ 2011בשנת צר ייבאל דוראדו בית הזיקוק  בהתנהלות דלק זיקוק.

 לרבות אספלט. והיתרה מוצרים כבדים ואחריםדלי גופרית סולר ובנזין 

פיע על סל זה באמצעות מנפט גולמי מזוקק סל מוצרי נפט, ולבית הזיקוק יש יכולת שולית להש

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 

  ים. גולמי בחתך של מוצר בדיד ובתי זיקוק נבחנים במרווח הזיקוק המתקבל ממכירת סל המוצר

עוד יצוין לעניין זה, כי יכולתו של בית זיקוק להקטין את כמות המוצרים הכבדים המזוקקת תוך 

מדד (להלן: "  Nelson Complexityהמוצרים "הלבנים" נמדדת באמצעות מדד העלאת כמות 

                                                           
  USA הימים בהם בעל בית הזיקוק באל דוראדו תחת דלק  247 -האמור לעיל מתייחס ל   1
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נלסון"). ככל שהמדד גבוה יותר יכול בית הזיקוק לייצר יותר מוצרים "לבנים". בנוסף, יש לבדוק 

  כיום הואבטיילר את התאמת ייצור בית הזיקוק לביקוש באזור בו הוא פועל. ניקוד בית הזיקוק 

 Oil & Gas -על פי המפורסם בשל בית הזיקוק באל דוראדו.  9.0 -בהשוואה ל במדד נלסון 9.4

Journal 16.9 - ל 1, טווח מדד הנלסון של בתי הזיקוק הנמצאים באזור מפרץ מקסיקו נע בין .

הגדילה את יכולת הזיקוק יותר מפי שתיים מבעבר  2011ת בית זיקוק אל דוראדו באפריל, רכיש

  לתנודתיות האמורה.  USAאך גם הגדילה את חשיפת דלק 

חביות  100,000בית זיקוק אל דוראדו מצויד ביחידת עיבוד נפט גולמי בעלת כושר ייצור של 

שתנה בהתאם לכלכלה ולדרישות השוק ביום. התפוקה הממוצעת השנתית לייצור נפט גולמי מ

וכן מגבלות פיזיות אחרות המשפיעות על התפוקה היומית או על כושר הניצול של בית הזיקוק. 

יכולת הייצור של בית הזיקוק (להבדיל מהיחידה לעיבוד  USAבמועד רכישת השליטה של דלק 

ק אל דוראדו מפיק מגוון רחב חביות ליום. בית זיקו 80,000 -נפט גולמי) באל דוראדו עומדת על כ

) עם רמות נמוכות של diesel), סולר (gasolineשל מוצרים מזוקקים, לרבות רמות שונות של בנזין (

  ) ןמגוון של מוצרי אספלט. propylene), גפ"מ, פרופילן (ultra-low sulphurגופרית (

  להלן.  14.1.3  ראו סעיף, USAלשינויים בהכנסות ורווחיות מפעילויות של דלק 

  מבנה התחרות  )ד(

  להלן. 14.1.6   ראו סעיף

 גורמי ההצלחה הקריטיים )ה(

  :מעריכה כי גורמי ההצלחה העיקריים הם USAדלק 

   דלק זיקוק ושיווק

 גובה מרווח הזיקוק. )1(

  ימלי של סוגי נפט גולמי ואיתור מקורות אספקה.בחירת תמהיל אופט )2(

 זמינות הון וזמינות תפעולית של מתקני הזיקוק.  )3(

מייל  100הינו היחיד ברדיוס של  בטיילרבית הזיקוק  -בית הזיקוק ומיקום מסופי הדלקים  )4(

 Enterprise Products -ל נגישות דוראדו באל הזיקוק לביתהמציע מכלול של תזקיקי דלקים. 

Pipeline System מקסיקו, שהינה מערכת הובלה עיקרית המקשרת בין מפרץ )Gulf Cost ( למרכז

ומאפשרת גישה  של בית הזיקוק באל דוראדו , המהווה גורם מפתח לשיווק מוצריוהיבשת

   .שלישיים במרכז היבשת צדדיםבממפיס ובבעלות  Lion Oilלמסופי תדלוק בבעלות 

 הייצור.אופטימיזציה של שרשרת האספקה ו )5(

  יכולת עמידה בתקני מוצרים ודרישות רגולטוריות משתנות והתאמת בית הזיקוק לתקנים אלה. )6(

אפשרות להשתמש בתשתיות הצנרת הקיימת באזורי הפעילות להובלת מוצרי דלקים, ויכולת  )7(

 להרחיב את השימוש בתשתית צנרת זו. 

 בין דלק זיקוק ודלק שיווק.  סינרגיה )8(

 התדלוק תחנות

  .MAPCOבה של תחנות התדלוק וחנויות הנוחות באזורי פעילותה של פריסה רח

איתנות פיננסית המאפשרת רכישה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות, ביצוע השקעות  )9(

  בהקמת תחנות חדשות ובשיפוץ תחנות קיימות והרחבתן.

  שילוב חנויות נוחות ומרכזים קמעונאיים במתחמי תחנות התדלוק.  )10(
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 יות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק.זכויות קניינ )11(

 מערכות מידע יעילות המספקת מידע בזמן אמת לצורכי ניהול, מלאים, תמחור, מכירות ובטחון. )12(

את מרווח הדלקים  המגדילה, MAPCOידי -היקף מהילת אתנול בדלקים המשווקים על )13(

  הקמעוניים.

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם )ו(

במפרץ  ,מערב טקססבגולמי ממספר רב של ספקים במזרח טקסס, רוכשת נפט  USAדלק 

ים ספקשני , ואין לה תלות בספק זה או אחר. דלק שיווק רוכשת מוצרי דלק ממקסיקו ונפט זר

אשר היתה ספקית בעבר) וחברת  Northvilleקבוצת נובל (אשר הומחו לה זכויות  - ים עיקרי

Magellan. ל- MAPCO  היה  2011בשנת  שבהםול הגדיש כמה ספקים, אשרValero  ממנו

  ראו סעיףלפירוט  .2010בשנת  Motiva - מ 20.4% –כממוצרי הדלקים, לעומת  17% - רכשה כ

  .להלן 14.1.12 

  USAדלק תחליפים ושינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על פעילות  )ז(

ירי הנפט הגולמי בשנים האחרונות ובשל סוגיות הקשורות לאיכות הסביבה לאור השינויים במח

וגיוון מקורות האנרגיה, ממשלות בעולם בוחנות תכניות ארוכות טווח למעבר חלקי לאנרגיה 

. נכון למועד הדוח ועד ודלקים חליפית וחברות שונות בעולם מנסות לפתח תחליפי אנרגיה לנפט

אינה צופה ירידה משמעותית בביקושים  USAים וזולים, דלק למציאת פתרונות אנרגיה יעיל

  באזורי פעילותה עקב תחליפים כאמור, בטווח הנראה לעין. 

מבוסס על ידיעות ה הינו מידע צופה פני עתיד USAהמידע הכלול בסעיף זה בדבר הערכת דלק 

המשך כלליות בדבר קצב הפיתוח האיטי יחסית עד כה במעבר לאנרגיה חליפית כמו גם 

  הביקושים לנפט. 

  מחסומי הכניסה והיציאה  )ח(

 מחסומי הכניסה העיקריים הם:

, הקמת, והפעלת מתקני ברכישתהעלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות והיקף ההון הדרוש  )1(

 סטנדרטים הדרושים.בדלקים (בתי זיקוק, צנרת נפט, תחנות תדלוק) 

 מלאי מוצרי הנפט וחנויות הנוחות.הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים למימון רכישות  )2(

תחרות מול חברות הדלק והרשתות הקמעונאיות האחרות בכל תחומי פעילותן, וכן מול מתחרים  )3(

 יותר. נמוכהשעלות פעילותם 

  מגבלות רגולטוריות הקיימות, לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבה. )4(

ות, המצויות במקרים רבים בתפוקה מלאה הקיבולת המצומצמת של תשתיות הצנרת הקיימ )5(

  ומקשות על כניסת מתחרים חדשים לתחום הפעילות. 

  הם: עיקרייםהיציאה ה מימחסו )6(

 .וייעודם השונים שווי המתקנים .א

, העשויות להגביל שימושים המתקנים מצוייםבה השלכות איכות סביבה על המקרקעין  .ב

 .אפשריים אחרים

  .טווח עם בעלי קרקעות קיומם של חוזי חכירה/הפעלה ארוכי .ג
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 מוצרים ושירותים 14.1.2

 :כדלקמן ,המוצרים המשווקים על ידי דלק זיקוק כוללים מוצרי נפט )א(

באל  כאשר ,light sweetנפט גולמי קל ומתוק  מעבדיםטקסס  בטיילר USAהזיקוק של דלק  בתי

 מייצריםוק בתי הזיק שני. medium sourגולמי ברמות חומציות בינוניות  נפטדוראדו ניתן לעבד 

 מיצרים בטיילר כאשר וסולר בנזיןלרבות  לתחבורה דלקים מוצרי בעיקר הכוללים מוצרים מגוון

דוראדו גדול מהיקף הזיקוק  באל. היקף הזיקוק של בית הזיקוק למטוסים ובנזין סולר בנוסף

  של בית הזיקוק בטיילר.

  :כדלקמן הייצור התפלג 2011 בשנת

  בית הזיקוק בטיילר:

בהתאמה, מכלל  ,54.3% -וכ 56.3% -כ 2011 -ו 2010בנזין היווה בשנים  -(גזולין)  בנזין  -

מייצר שלושה סוגים שונים של בנזין בטיילר . בית הזיקוק בטיילר מוצרי בית הזיקוק

 10% -בנזין רגיל ו 90%המכילים  E-10מוצרי ו בנזין למטוסים, רגיל ,פרימיוםלרבות 

  אתנול.

 - וכ 36.9%- כ 2011 - ו 2010סולר ודלק סילוני היוו בשנים  -ילוני סולר (דיזל) ודלק ס  -

. דלק זיקוק מייצרת סולר ודלק בטיילר בהתאמה, מכלל מוצרי בית הזיקוק ,37.7%

), דלק למטוסי סילון אזרחיים, סולר בעל רמת JP-8סילוני דלק סילוני לפי תקן צבאי (

 Ultra Lowת גופרית נמוכה מאוד () וסולר בעל רמLow Sulfur Dieselגופרית נמוכה (

Sulfur Diesel .(  

  מייצר כמויות קטנות של פרופן פרופלין ובוטן. בטיילר בית הזיקוק  -מוצרים פטרוכימיים   -

בית הזיקוק מייצר כמויות קטנות של מוצרים נוספים, ובהם קוקס,  -מוצרים אחרים   -

slurry oil.גופרית ותערובות אחרות ,   

  ווחיות על מוצרים לבנים ודיזל הינה גבוהה יותר באופן יחסי.  יצוין, כי הר

  :1דוראדו באל הזיקוק בית

. באל דוראדו מכלל מוצרי בית הזיקוק 41.8% -כ 2011ת בנזין היווה בשנ  -(גזולין)  בנזין  -

 E-10מוצרי באל דוראדו מייצר סוגים שונים של בנזין לרבות פרימיום, רגיל ובית הזיקוק 

  .אתנול 10% -בנזין רגיל ו 90% המכילים

 . באל דוראדו , מכלל מוצרי בית הזיקוק33.6%-כ 2011ת בשנ הסולר היו - סולר (דיזל)  -

 - ) Natural gas liquids( NGLs -ו ) LPG )Liquid Propane Gasמוצרים פטרוכימיים, 

 -של כ של מוצרים פטרוכימיים,  בהיקף מייצר כמויות קטנותבאל דוראדו בית הזיקוק 

 מסך הייצור. 5.9%

מכלל מוצרי בית הזיקוק באל דוראדו.  18.7% -אספלט ומוצריו היווה כ –מוצרי אספלט  -

 ).roofing fluxבית הזיקוק באל דוראדו מייצר אספלט לסלילת כבישים ולחיפוי גגות (  

, לא צפויים בשנה הקרובה שינויים מהותיים בתמהיל המוצרים של USAדלק  להערכת

  זיקוק. בתי ה

                                                           
  את בית הזיקוק באל דוראדו. USAילה דלק במהלכם הפע 2011הימים בשנת  247הנתונים הינם בגין    1
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  המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק כוללים מוצרי נפט, כדלקמן:  )ב(

בהתאמה,  ,43.9% -וכ 44.7% -כ 2011 -ו 2010בנזין לסוגיו היווה בשנים  -בנזין (גזולין)   -

מכלל המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק. דלק שיווק משווקת שני סוגים שונים של 

  אוקטן). 87 -אוקטן ו 93 - (פרימיום )E -10בתוספת אתנול (בנזין 

בהתאמה, מכלל  ,55.7% -וכ 55% - כ 2011 -ו 2010סולר לסוגיו היווה בשנים  - סולר (דיזל)   -

סולר בעל רמת גופרית נמוכה  המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק. דלק שיווק משווקת

   )Ultra Low Sulfur Diesel(מאוד 

  :APCOMהמשווקים על ידי  דלקהמוצרי  )ג(

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

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

   (בנזין מהול באתנול). E-10מוצרי –בנזין מהול באתנול   -

  :MAPCOהמשווקים על ידי  מוצרים קמעונאיים )ד(

ת הנוחות נמכרים מוצרים קמעונאיים שונים. המוצרים העיקרים הם טבק (בעיקר בחנויו

סיגריות), בירות, משקאות קלים, מוצרי מזון לרבות מוצרי מזון מוכן, ממתקים, חטיפים 

. בחלק מחנויות הנוחות MAPCOשל  private labelומוצרים רבים נוספים, לרבות מוצרי 

 MAPCOממכירות  55% -כ .(ATM)ופעלים מכשירי כספומט נמכרים טפסי לוטו, תווי כסף, ומ

  הן של אלכוהול וטבק. 

  רותיםיפילוח הכנסות מוצרים וש 14.1.3

, בכל אחד USAשל דלק  מהותיים להלן הסכום ושיעור ההכנסות ממכירת מוצרים או שירותים )א(

 מענפי פעילותיה:

 1פעילות זיקוק

סך מכירות המוצר 
 דולרבמליוני 

מהכנסות שיעור 
 USAדלק 

  32.48%  2337.9  בנזין  2011

  23.10%  1,662.5  סולר

  8.63%  621.5  אחר

  26.1%  979.3  בנזין  2010

  17.4%  651.6  סולר

  1.4%  52.4  אחר

 דלק שיווק

סך מכירות המוצר 
 דולרבמליוני 

מהכנסות שיעור 
 USAדלק 

  4.14%  297.8  בנזין  2011

  5.63%  404.9  סולר

  0.19%.  13.6  אחר

  5.6%  211.3  בנזין  2010

  7.3%  272.5  סולר

  0.5%  20.6  אחר

                                                           
  .USAהימים במהלכם פעל בית הזיקוק תחת שליטתה של דלק  247 -המידע לגבי בית הזיקוק מתייחס ל   1
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MAPCO 

סך מכירות המוצר 
 דולרבמליוני 

מהכנסות שיעור 
 USAדלק 

  MAPCO 1,484.8  20.63% דלקים  2011

  מוצרים 
 קמעונאיים

  ואחר

375.2  5.21%  

  25.84%  1,860.0  סך הכל

  MAPCO 1,208.2  32.2% דלקים  2010

  מוצרים 
  יםקמעונאי

384.1  10.2%  

  42.4%  1592.3  סך הכל

 

בכל  USA דלקמוצרים או שירותיים מהותיים של ת ולהלן הסכום ושיעור הרווח הגולמי ממכיר )ב(

  : 2011 - 2010אחד מענפי פעילותה בשנים 

 2010שנת   2011שנת   
 %-ב  

מרווחי 
דלק 
USA 

מליוני 
  דולר

 %-ב
מרווחי 

דלק 
USA 

מליוני 
 דולר

 136.4  40 73564.7  זיקוק

  27.7  431.58  שיווק

MAPCO 69.9 968.420  דלקים 

  מוצרים 
 קמעונאיים

15111.6 34  117.2 

  (8.5)  (2))7.9()1(  אחר

  342 100% 100768.3  סך הכל

  

  לקוחות 14.1.4

 USAדלק  )א(

 תלות בלקוח. USA, ואין לדלק USAממכירות דלק  10%- ככלל, אין לקוח שמהווה יותר מ

  דלק זיקוק  )ב(

הרחיבה את מעגל הלקוחות מאיזור מזרח ומערב טקסס  Lion Oil -ת מלוא האחזקות ברכיש

  ללקוחות הממוקמים גם צפונית מזרחית מאל דוראדו.

  בטיילר הזיקוק בית

חברות לקוחות, הכוללים בין היתר,  100 - כל ומשווק את מוצרי הדלקים שלבית הזיקוק בטיילר 

י דלקים, מפעילי תחנות תדלוק, חברות שירותים דלק גדולות, בתי זיקוק עצמאיים, מפיצ

 -ו 2010 בשנים. 1), וקמעונאים עצמאיים, ולממשלת ארה"בutility and transportationותחבורה (

 - היוו כבטיילר זיקוק בית השל לקוח הגדול ביותר (חברת אנרגיה מובילה) המכירות ל 2011

הלקוחות הגדולים של בית  10תאמה. מהמכירות נטו של דלק זיקוק, בה 12.6% -וכ 11.9%

                                                           
תזכה במכרז  USAואין כל וודאות כי דלק  31.3.2012מועד סיומו של ההסכם עם ממשלת ארה"ב לאספקת דלק סילוני הוא    1

מסך המכירות נטו של בית  2.9% -ור לשנה העוקבת. סך המכירות תחת ההסכם כאמור היוותה כלאספקת דלק סילוני כאמ
  הזיקוק בטיילר. 
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 -ו 2010ממכירות נטו של בית הזיקוק בטיילר בשנים  61.1% -וכ 63.8% -הזיקוק בטיילר היוו כ

  , בהתאמה.2011

  דוראדו באל הזיקוק בית

בית הזיקוק באל דוראדו משווק את מרבית מוצריו באמצעות טרמינלים ישירות למשווקים 

 Enterprise  - לכיוון שיקגו. חיבורו של בית הזיקוק באל דוראדו ל באזור ארקנסו, ממפיס וצפונה

Products Pipeline System שהינה, כאמור, מערכת הובלה עיקרית המקשרת בין מפרץ מקסיקו ,

)Gulf Cost למרכז היבשת, מהווה גורם מפתח לשיווק מוצרי בית הזיקוק של אל דוראדו (

ובבעלות צדדים שלישיים במרכז היבשת,  Lion Oilהמאפשרת גישה למסופי תדלוק בבעלות 

 6.9% - הסמוכים למערכת. המכירות ללקוח הגדול ביותר של בית הזיקוק באל דוראדו היוו כ

הלקוחות הגדולים של בית הזיקוק  10. 2011מהמכירות נטו של בית הזיקוק באל דוראדו בשנת 

  . 2011וק באל דוראדו בשנת מן המכירות נטו של בית הזיק 28.3% -באל דוראדו היוו כ

  דלק שיווק )ג(

במערב טקסס, ובהם חברות נפט גדולות  , בעיקרלקוחות 100 -כדלק שיווק מוכרת מוצריה ל

, סוכני דלקים, חברות Murphy Oil, בתי זיקוק עצמאיים משווקים כגון Exxon Mobil כגון

) Susserוח הגדול ביותר (ללקהמכירות  2011 -ו 2010 בשנים מתחום השירותים והתחבורה ועוד. 

הלקוחות  10 , בהתאמה.של דלק שיווק נטו יהכירותממ 21.3% -וכ 15.6% -כהיוו  של דלק שיווק

  , בהתאמה. 2011 -ו 2010ממכירות דלק שיווק בשנים  61.3% -וכ 57.6% - הגדולים  היוו כ

 MAPCO )ד(

טיים הרוכשים ) הינה קבוצת הצרכנים הפר95% - (כ MAPCOקבוצת הלקוחות העיקרית של 

 MAPCOמוצרי דלק או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק וחנויות הנוחות. בנוסף משווקת 

  תחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים.   67 - מוצרי דלק לכ 

  שיווק והפצה 14.1.5

 דלק זיקוק  )א(

 איזורלצדדים שלישיים הממוקמים ב  בעיקרמוצרי דלק זיקוק מבוצע על בסיס סיטונאי  שיווק

 .טנסי, ארקנסו, בטקסס הליבה שווקי לרבותלאל דוראדו,  מזרח וצפון טקסס רחמז

מתבצע ישירות מבית בטיילר זיקוק בית ההרוב המכריע של מכירות  - בטיילר הזיקוק בית

 9הזיקוק, באמצעות מסוף משאיות לתובלת דלקים של בית הזיקוק שהינו מסוף ניפוק בעל 

של תוספי דלקים, לרבות תוספים מיוחדים הנמכרים נתיבים המאפשר הוספת מגוון רחב 

  .E-10לחברות הנפט העיקריות הרוכשות דלקים מבית הזיקוק, ומוצרי 

יכולת השיווק של בית הזיקוק באל דוראדו נסמכת בעיקרה על  - דוראדו באל הזיקוק בית

 עד מקסיקו, המשתרע ממפרץ Enterprise Products Pipeline System -החיבור המתואר לעיל ל

  למרכז היבשת ומאפשר לו גישה לצדדים שלישיים הסמוכים למערכת ההובלה האמורה. 

 דלק שיווק )ב(

במערב טקסס (אבילין,  הדלק שיווק משווקת מוצרי דלק באמצעות שלושה מסופים בבעלות

טיילר וסאן אנג'לו). בנוסף משווקת דלק שיווק מוצרים באמצעות ארבעה מסופים בבעלות צד 

   שלישי.
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בטקסס, מאחר וכל מוצריה  Magellanקיימת תלות בתשתית ההזרמה של חברת  שיווקק ללד

ידי - משווקים ישירות ובעקיפין (באמצעות עסקאות החלפה בהיקפים לא מהותיים) על

  מערכת צינורות זו.

מייל,  65דלק שיווק מחזיקה בנוסף גם במערכת אחסון והולכה של נפט במזרח טקסס באורך של 

חראית להובלת נפט גולמי לבית הזיקוק בטיילר, ותחנות השאיבה והטרמינלים שלה אשר א

  ידי דלק שיווק. -מופעלים על

 MAPCO )ג(

מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים: מבצעים  MAPCO - שיווק בתחנות התדלוק

באזורי הפעילות, מבצעים נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות. כמו כן 

MAPCO .מבצעת פרסום באמצעי תקשורת שונים  

 ,MAPCOמתחנות התדלוק שמפעילה   45%-ביחס לכ - הסכמים לרכישת דלקים ממותגים

,  Shell, Conoco,Exxon Mobilבהסכמים בלעדיים עם חברות הדלק  MAPCOקשורה 

Marathon ו- BP נחתמו במסגרת אשר  לרכישת מוצרי דלק ושימוש בשם המסחרי שלהן

שנים, והם נמצאים  15 -קשרויות לרכישת התחנות. ההסכמים הינם לתקופות של בין שנה לההת

להנות ממאמצי  MAPCOבהתבסס על התקשרויות אלה יכולה  בשלבים שונים של חייהם.

השיווק וכוח המותגים של חברות הדלק הנ"ל. כיוון שניתן להסב את התחנות כך שיפעלו תחת 

 -ל USAדלק  להערכתו וי להשפיע מהותית על פעילותה, סיומם לא צפMAPCOשמה של 

MAPCO .אין תלות בספק מסוים  

 תחנות התדלוק וחנויות הנוחות תחת מותגיםמפעילה  MAPCO - מותגי מוצרי חנויות הנוחות 

הקימה מחדש, שידרגה  MAPCO 2011 - 2008במהלך השנים . 14.1.11 שונים, כמתואר בסעיף 

. ®MAPCO Martכך שיותאמו ויפעלו תחת המותג במדינות השונות, מהחנויות  48% -כוהשביחה 

מקומות תחת  49מסעדות של אוכל מהיר, מתוכם  MAPCO 81הפעילה  31.12.2011נכון ליום 

  . ®Blimpie -ו ,®Quiznos®, Subway®, Krispy Krunch Chickenרשתות מזון ממותגות, כולל 

  תחרות 14.1.6

 פעילות הזיקוק ושיווק  )א(

ענף הזיקוק ושיווק הדלקים הוא תחום תחרותי מאוד והוא כולל חברות דלק לאומיות 

ובינלאומיות הפעילות בתחומים שונים הקשורים לנפט, לרבות חיפושי נפט, הפקה, זיקוק 

זיקוק הם בתי פעילות הושיווק מוצרי דלקים והפעלת חנויות נוחות. המתחרים העיקריים של 

, מפעילי מסופים לאספקת )Gulf Costבמרכז היבשת ובמפרץ מקסיקו ( הזיקוק הממוקמים

   זורים אילו.אדלקים ב

מתחריה של דלק שיווק הם בעיקר בעלי מסופים עצמאיים אחרים וחברות הדלק האחרות 

ון הפעילות באזורי פעילותה במערב טקסס. התחרות מתבטאת בעיקר במיקום, מחיר ומגו

המוצרים והשירותים הנמכרים. 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 

  מייל מהמסוף.  90 - של דלק זיקוק אלא במרחק של כ מתחרה למסוף הדלקים
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שיווק מושפעת מהמחיר המשולם עבור מוצרים בפעילות הו בפעילות הזיקוקהתחרות 

גולמיים, מרווחי הייצור, יעילות בית הזיקוק, תמהיל המוצרים המיוצרים על ידי בית 

ם עם תעשיות אנרגיה מתחרות גפעילויות הזיקוק והשיווק הזיקוק, ועלויות הובלה והפצה. 

חלקן של אחרות (אנרגיות רוח, שמש ומים) המספקות אמצעי אנרגיה אלטרנטיביים לדלקים. 

דלק זיקוק במכירת דלקים בטקסס הנו זניח.   USAפעילויות הזיקוק והשיווק של דלק

מתמודדת עם התחרות באזור הפעילות שלה באמצעות מיקום (קרבה גיאוגרפית לחלק 

 - או סמיכות ל המאפשרת הוזלה של עלויות ההובלה ומחירים תחרותיים מרוכשי הדלקים

Enterprise Products Pipeline System בחירת תמהיל מוצרים בהתאם לביקושים והתייעלות של ,(

הזיקוק. דלק שיווק מתמודדת עם התחרות באזור הפעילות שלה באמצעות מיקום  יבת

צמצום עלויות ובחירת תמהיל מוצרים בהתאם (קרבה גיאוגרפית לחלק מרוכשי הדלקים), 

  לביקושים.

 MAPCOפעילות  )ב(

היא אחת מחמש החברות בעלות מספר תחנות התדלוק הגדול ביותר  ,MAPCOלמיטב ידיעת 

באזורי פעילותה בנאשוויל, צ'טנוגה וממפיס (שבמדינת טנסי) ובצפון אלבאמה. החברות הגדולות 

. שתי החברות הגדולות האחרות בממפיס KROGER-ו DAILY'S ,EXXONהאחרות בנאשוויל הן 

. שתי החברות הגדולות האחרות בצפון אלבאמה הן EXXON Tigermarkets -ו Couche Tardהן 

Murphy Oil ו- Pantry החברה הגדולה האחרת במזרח טנסי וצפון ג'ורג'יה היא .Pantry .  

עצמאיות של חנויות נוחות,  מתחרים רבים, ובעיקר חברות הדלק הגדולות, רשתות MAPCO-ל

מארט, אשר -חנויות פארמה, רשתות מזון מהיר וכן חברות ההיפרמרקטים הגדולות כדוגמת וול

, ואשר פועלות אף הן בתחום שיווק מוצרי דלק MAPCOנתח השוק שלהן גדול יחסית לזה של 

המשיך ל MAPCOפועלות תחת מספר מותגים, ובכוונת  MAPCOושמנים. חנויות הנוחות של 

משווקת את  MAPCO Mart. .MAPCOלמתג חלק מחנויותיה בשנים הקרובות תחת המותג 

נתונים מדויקים באשר  MAPCO-מוצריה ללקוחות מזדמנים הפוקדים את תחנות התדלוק. אין ל

  לנתחי השוק שלה ושל מתחרותיה. 

ל תחנות התחרות בפעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות היא בעיקרה תחרות מקומית ש

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, בטיחות ואספקה סדירה. 

להתמודד עם התחרות והגורמים המשפיעים על  MAPCOיות של להלן פירוט הדרכים העיקר

פעילות ואזורים המעמדה התחרותי: הרחבת פריסת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות באזורי 

בשיפור  השקעות, בשוק המזוהותטיבם, בהתאם למגמות ומגוון המוצרים  הרחבת ,סמוכים

תחנות התדלוק של וכן מיקום  לגיית מידע, לרבות השקעות במחשוב ובתוכנות ניהווטכנול

MAPCO  .במקומות מרכזיים יחסית של אזורי פעילותה 

  עונתיות 14.1.7

הביקוש למוצרי בנזין בדרך כלל גבוה יותר בחודשי הקיץ מאשר בחודשי החורף, וזאת בשל גידול 

בתנועת כלי רכב בחודשי הקיץ, אולם הביקוש למוצרי סולר לסוגיו גבוה יותר בחורף.  עונתי

מרווח הזיקוק ברבעון הראשון והרביעי של השני של השנה בדרך כלל  באופן הסטורי, בנוסף,

 USAהתוצאות התפעוליות של דלק  ,נמוך מהמרווח ברבעונים השני והשלישי. כתוצאה מכך
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בדרך כלל נמוכות יותר ברבעונים הראשון והרביעי. להלן טבלה המפרטת את ממוצע מרווח 

  1:סיקו בדולרים, לפי רבעוניםבאזור מפרץ מק 5:3:2הזיקוק 

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  
2011   17.54  30.8 23.14  20.34  

2010  6.62 9.54 7.45 8.09  

   

   כושר ייצור 14.1.8

חביות ליום, וזאת  60,000-בזמן פעילות הינו כבטיילר כושר הייצור המירבי של בית הזיקוק  )א(

  22 - כ בטיילר  זיקוקבית הזיקק  2011ו. בשנת בתלות בחומר הגלם המעובד וכמות הגופרית שב

בשנת  .יום 365חביות ביום על פני  60,520 - מליוני חביות נפט וחומרי גלם אחרים, ממוצע של כ

 - מליוני חביות נפט וחומרי גלם אחרים, ממוצע של כ 19.8 - כ בטיילר זיקוקבית הזיקק  2010

המפרטת את המוצרים שהופקו על ידי בית  יום. להלן טבלה 365חביות ביום על פני  54,286

ליוני חביות) ואת התפוקה היומית הממוצעת של חביות י(במ 2011 -  2010בשנים בטיילר הזיקוק 

  בכל שנה*: 

   20102011  

תפוקה *כמות 
 **ליום

תפוקה   *כמות
  **ליום

  32,407  1130,01911.8 בנזין

  22,521  7.219,6698.2סולר לסוגיו

  4,769  1.33,6351.74  אחר

  59,697  19.553,32321.8 סה"כ 

  

  
 247חביות ליום. במהלך  80,000 -כושר הייצור המירבי של בית הזיקוק באל דוראדו הינו של כ

את בית הזיקוק באל דוראדו, זיקק בית הזיקוק ממוצע של  USAהימים בהם הפעילה דלק 

ן טבלה המפרטת את המוצרים שהופקו על ידי להלחביות נפט וחומרי גלם אחרים ביום.  80,054

 2011ת בשנאת בית הזיקוק  USAהימים במהלכם הפעילה דלק  247 - באל דוראדו בבית הזיקוק 

  ליוני חביות) ואת התפוקה היומית הממוצעת של חביות בכל שנה*: י(במ

   2011  

תפוקה   *כמות 
  **ליום

  33,231  8.3 בנזין

  26,726  6.6סולר לסוגיו

  14,820  3.6  פלטאס

  4,666  1.1  אחר

  79,443  19.6 סה"כ 

  את בית הזיקוק באל דוראדו. USAהימים במהלכם הפעילה דלק  247* מבוסס על 

  

                                                           
  .USAמשפיע על פעילות שני בתי הזיקוק של דלק  5:3:2מרווח הזיקוק    1
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ליוני חביות של תזקיקי נפט, בהתאמה, ימ 5.65 -וכ 5.2 -מכרה דלק שיווק כ 2011 -ו 2010בשנים   )ב(

 : מה, על פי החלוקה הבאהחביות ביום, בהתא 15,493 - ו 14,354שהינו ממוצע של 

 20102011  

תפוקה כמות 
 ליום

תפוקה   כמות
  ליום

  6,815  2.5  -כ2.36,419  -כ בנזין

  8,632  3.15 -כ2.97,888  -כסולר לסוגיו 

  46  -47-  אחרים

  15,493  5.65  -כ5.214,354 -כ סה"כ

  

  .דלק זיקוק ידי- דלק שיווק אינה מוכרת דלקים שהופקו עללרוב, יובהר כי 

  השקעות 14.1.9

  שיפורפרויקטים לההשקעות בפעילות הזיקוק נחלקות לשלושה סוגים עיקריים: 

)discretionary projects(,  ) עבודות תחזוקה שוטפותmaintenance and turnaround כמפורט (

כמפורט בסעיף  )איכות סביבה(בעיקר בנושא   רגולטוריתלהלן, והשקעות  14.1.10 בסעיף 

נחלקות להשקעות תחזוקה ושיפורים שונים (מיתוג  MAPCOההשקעות בפעילות  להלן.14.1.17 

וצפי  2011 – 2010  (במליוני דולר) בשנים להלן פירוט השקעותמחדש, הגדלת שטחים, וכו'. 

   :  2012לשנת 

  *2012 -צפי ל   2011 2010  הוצאות הון

  74.7  36 42.3  פעילות זיקוק

  0.5  0.6  0  פעילות שיווק

MAPCO 14.4  36.6  29.5  

  8.0  5.8  0.1 אחר

  112.7  79  56.8  סך הכל

  

  להלן. (ו)14.1.17 לפירוט בדבר השקעות צפויות הקשורות באיכות סביבה ראו סעיף 

מיליון דולר, ומתוכננות לעמוד  36.6 -על כ 2011ההשקעות בפעילות חנויות הנוחות עמדו בשנת 

הינו מידע צופה פני הצפויות מידע זה בדבר עלויות ההשקעה . 2012מיליון דולר בשנת  29.5 - על כ

דה ויחולו שינויים והוא עשוי להשתנות במילשנה הקרובה,  USAהמבוסס על תכניות דלק עתיד, 

   בקבלת היתרים ואישורים נדרשים, וכיוצא באלו. רגולטוריםבתכנית ההשקעה, עיכובים 

  רכוש קבוע ומתקנים 14.1.10

   רכוש דלק זיקוק )א(

 2.428 -זיקוק בטיילר טקסס ממוקמים על קרקע בבעלות דלק זיקוק בשטח רציף של כהמתקני 

וללים יחידות זיקוק, פצחנים, יחידות קמ"ר בנויים. מתקני דלק זיקוק כ 405 -קמ"ר, מהם כ

ייצור נוספות (קוקר), מתקן לטיפול בגופרית, מתקני תשתית (מבנים, מיכלי אחסון, צנרת וכד') 

מסופים לקליטת נפט גולמי  4בבעלות דלק זיקוק  ,ומתקני שירותים (לרבות מיכליות). בנוסף

  ותחנות שאיבה.

מתקן לייצור הידרוגן, יקוק, פצחנים, יחידות יחידות זמתקני הזיקוק באל דוראדו כוללים 

לטיפול בגופרית, מתקני תשתית (מבנים, מיכלי אחסון, צנרת וכד') ומתקני שירותים (לרבות 
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 בין העוברת מייל 80-כ של באורך גולמי נפט הובלת מערכת Lion Oil בבעלות ,מיכליות). בנוסף

), Magnolia Terminal( מגנוליה טרמינלו) Shreverport, Louisiana( לואיזיאנה, שריברפורט

מייל המחברת בין  28-דוראדו; מערכת הובלת נפט גולמי באורך של כ- אל זיקוק לבית מערבה

 associated productצינורות להובלת מוצרים ( 2דוראדו; -אל זיקוק לבית מגנוליה נלטרמי

pipelinesמסופים לשיווק  3; מייל 600-ל קרוב של באורך צנרת ם); מערכת איסוף לנפט גולמי ע

 הפצהל סוףמ; וכן ארקנסודוראדו, -ובאל טנסי, ילואש" הממוקמות בממפיס ונלבנים" מוצרים

    דוראדו, ארקנסו. - באל םהממוק אספלטשל 

  

הזיקוק,  ינוהגת לבצע עבודות תחזוקה שוטפות בבת USAדלק במסגרת פעילות הזיקוק, 

נים. להלן פירוט השקעות בית הזיקוק בתחזוקה המבוצעות בממוצע אחת לשלוש או חמש ש

הכוללת השקעה שוטפת במתקני  Turnaround –השוטפת (כולל עבודות לפי תכנית רב שנתית 

  : (במיליוני דולר) 2012 -וצפי ל 2011, 2010, 2009ובציוד בית הזיקוק) בשנים 

2009  2010  2011 (צפי) 2012

20.5  13.7  6  52.5

  

אירע פיצוץ בבית הזיקוק בטיילר, שכתוצאה ממנו פרצה שריפה במקום,  2008בנובמבר  20ביום 

שני עובדים נהרגו ואחרים נפצעו. הסיבות לאירוע נבדקות במקביל על ידי מספר גורמים לרבות 

 , המחלקה לבטיחות ותברואה במקומות העבודהUSAחקירה פנימית הנערכת על ידי דלק 

)OSHA(יכוני בטיחות כימיקליים, הועדה האמריקנית לבדיקת ס )CSB(  והסוכנות האמריקנית

סיימה המחלקה לבטיחות ותברואה במקומות העבודה את  2009. במאי )EPA( להגנת הסביבה

 USA. דלק מיליון דולר 0.2 - ב USAבה המליצה לקנוס את דלק בדיקתה ופרסמה הודעה 

אף שדלק  תית על עסקיה.מערערת על הודעה זו ואינה מאמינה כי לתוצאה תהיה השפעה מהו

USA  אינה יכולה לחזות בוודאות את התוצאה הסופית של הליכים משפטיים, בדיקות וטענות

אחרות כלפיה, לרבות קנסות אפשריים או פעולות אכיפה אחרות, הרי שלהערכתה ההליכים 

ני הינה מידע צופה פהאמורה ההערכה הנוכחיים אינם צפויים להשפיע לרעה על מצבה העסקי. 

באשר לסמכויות האכיפה של רשויות  USAעתיד, המבוסס בין היתר על הערכות והנחות דלק 

רלבנטיות, היקף הנזקים שנגרמו לעובדים ולצדדים שלישיים, ודיני העבודה המחייבים פיצוי 

ורשויות האכיפה, עובדים או לעובדים מאת המדינה. המידע האמור עשוי שלא להתממש במידה 

שנגרמו להם נזקים יפעלו באופן שונה, ויפתחו בהליכים משפטיים חדשים, או  צדדים שלישיים

הפעילות בבית שתוצאתם של ההליכים המשפטיים הקיימים תהיה שונה מההערכה האמורה.  

 USAדלק  2010 בדצמבר 31נכון ליום  במתכונת רגילה. 2009הזיקוק התחדשה בחודש מאי 

על פני שלוש השנים שקדמו לשנה זו,  ליון דולרימ 141.4הכירה בהכנסות מתקבולי ביטוח של 

  ולא צפויים להתקבל עוד תשלומים נוספים. 

  רכוש דלק שיווק )ב(

 ,מסופים לשיווק מוצרי דלק, הממוקמים באביליןבבעלות דלק שיווק שני  31.12.2011נכון ליום 

ן טרמינלי המחברים בי מייל 114 -צינורות להולכת מוצרי דלק שאורכם כ 7; אנג'לו- בסאן

  USA) לבין סאן אנג'לו, טקסס הכוללים חיבור של מתקני דלק Abileneהזיקוק באביליין (
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מיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת  ).Dyess Air Foece Baseלבסיס חיל האויר דייס (

מייל; כל  65 -; צנרות להובלת נפט גולמי לבתי הזיקוק באורך של ככוללת של כמיליון חביות

זכות קדימה להשתמש   USAרכות הצנרת מונחות על קרקע חכורה. לחילופין, לדלק מע

  בקרקעות אלו.

שלוש רכישות אסטרטגיות של נכסים  USAהחודשים האחרונים השלימה דלק  במהלך

נפט גולמי,  תהובללצינור  דלק הרכש 2011דצמבר  בחודשכדלקמן:  לוגיסטים באיזורי פעילותה

 מיליון 50 -לכ בתמורה" Paline" מקסיקו ומפרץ טקסס מזרח בין קשרהמק"מ,  300- שאורכו כ

ק"מ, המקשר את  55- כ ונפט גולמי, שאורכ תהובללרכשה דלק שיווק צינור  2012בינואר  ;דולר

 12-לכ בתמורה, טקסס, Nettletonבית הזיקוק בטיילר למקורות אחסון הנפט של דלק באזור 

ק"מ  32-באורך של כ דלקיםהובלת לכשה דלק שיווק צינור ר 2012בחודש פברואר  ;מיליון דולר

  .דולר מיליון 11 -כ תמורת בטיילר הזיקוק בית באיזור מוצרים לשיווק טרמינלו

  MAPCOרכוש  )ג(

תחנות תדלוק וחנויות נוחות והיא חוכרת/משכירה  MAPCO  222בבעלות , 31.12.2011 יוםנכון ל )1(

שנים בתוספת אופציות להארכה.  25וח של עד נכסים נוספים, רובם בחוזים ארוכי טו 167

MAPCO  תחנות תדלוק וחנויות  12 -תדלוק וחנויות הנוחות בעצמה וכ תחנות 377מפעילה

  הנוחות מוחכרות על ידה לצדדים שלישיים. 

  : 1131.12.20 בתחנות התדלוק נכון ליום  MAPCOלהלן טבלה המרכזת את זכויות הקניין של 

מספר תחנות 
קופת שיתרת ת

השכירות בהן 
 3עולה על 
 שנים**

מספר תחנות 
שיתרת תקופת 

השכירות בהן 
 3-קטנה מ
 שנים**

מספר 
תחנות 

בחכירה 
או 

 שכירות

מספר 
תחנות 
 בבעלות

מס' התחנות 
המופעלות על 

ידי צדדים 
 שלישיים

ואינן בבעלות 
או בשכירות 

MAPCO

מספר 
התחנות 

המופעלות על 
 MAPCOידי 

 מדינה

 טנסי 205  17 117 92 31 61

 אלבמה 85 33 57 33 7 26

 וירגי'ניה 8 -- -- 8 -- 8

 ארקנסו  12 --  8 4 3 1

 קנטאקי 3 -- 1 2 1 1

 מיסיסיפי 2 -- 2 -- -- --

 ג'ורג'יה 62 5 37 28 16 12

 סה"כ 377 55 222 167 58 109

   .31.12.2011** כולל אופציות להארכת תקופת השכירות/חכירה, נכון ליום 
  

מעריכה כי תוכל לנהל   MAPCOאשר להסכמי החכירה/שכירות המסתיימים תוך שלוש שנים,ב

בהיבט ההפעלה  מו"מ להארכת ההסכמים להפעלתם בתנאים מקובלים, אם תבקש לעשות כן.

זכות קנין בה (בעלות או  MAPCO - ל אשר כאשר מדובר במפעיל חיצוני של תחנה

ה שכירות או שהוא מתחלק עימה במרווח שנוצר חכירה/שכירות), המפעיל החיצוני משלם ל

אין זכות קניין בה,  MAPCO - ממכירת הדלקים. כאשר מדובר במפעיל חיצוני של תחנה של
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MAPCO ידי -מספקת למפעילים אלה מוצרי דלקים בלבד. ההכנסות מתחנות המופעלות על

  .MAPCOממכירות  5% - צדדים שלישיים עמדו על כ

ת ומיכליות הובלה המעבירות כמחצית מהדלקים הנמכרים צי משאיו MAPCO בבעלות

  בתחנותיה.

MAPCO  במהלך של מיתוג מחדש של חלק מחנויות הנוחות שלה תחת השם  2007החלה בשנת

"MAPCO Mart חנויות,  51 - ו 13, 22, בהן שופצו 2011 -  2009", והמשיכה במגמה זו בשנים

חנויות  20 -חנויות, והכוונה היא לשפץ כ 85כל . בשלוש השנים האחרונות  שופצו בסך הבהתאמה

מאמינה כי מהלך זה, לצד שיפוץ ועיצוב חנויותיה מחדש, יביא להרחבת  MAPCO. 2012בשנת 

 (ב)14.1.8 ראו סעיף   2012לפרטים נוספים אודות עלויות השקעה צפויות בשנת  קהל לקוחותיה.

  יל. לע

  נכסים לא מוחשיים 14.1.11

רשמה או הגישה למשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי בקשות לרישום סימני  USAדלק 

) שונים לשימוש בתחומי service marks) וסימני שירות (trade namesמסחר, שמות מסחר (

 USA). בבעלות דלק retail fuel and convenience storeמכירת הדלקים והקמעונאות (

, ®MAPCO ימנים הבאים, הרשומים במשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי:הס

MAPCO MART®,MAPCO EXPRESS & Design®, ,EAST COAST®, GRILLE 

MARX®, CAFÉ EXPRESS FINEST COFFEE IN TOWN MAPCO & Design®, 

GUARANTEED RIGHT! MAPCO EXPRESS & Design®, FAVORITE MARKET®, 

FLEET ADVANTAGE®, DELTA EXPRESS®.  

  - ו DISCOUNT FOOD MARTTMלא רשם או ביקש לרשום את הסימן  MAPCO -למרות ש  

FAST FOOD AND FUELTMהאמריקאי,  במשרד הפטנטים וסימני המסחרMAPCO  סבורה

כי השימוש בסימן זה נהנה מהגנות משפטיות מסוימות הקיימות לסימנים שאינם רשומים. 

 " מוגבלת לפעילות מוצרי הדלק וחנויות הנוחות.MAPCOהמותג " זכויות השימוש בשם

" מהווה מרכיב חשוב להצלחה בפעילות MAPCOהשימוש במותג " USAלהערכת דלק 

MAPCO.ויש כוונה להרחיב את השימוש במותג הנ"ל ,  

  חומרי גלם וספקים 14.1.12

 דלק זיקוק )א(

ק הנפט הגולמי ומוצריו זיקוק הוא נפט גולמי. שובפעילות החומר הגלם העיקרי המשמש את 

והן  ת) והוא שוק משוכלל בעל סחירות גבוהה מאוד הן פיזיCommoditiesהינו שוק של סחורות (

רוכשת את הנפט  USAבסחר עתידי, המתבצע בבורסות או עם גופים בינלאומיים גדולים. דלק 

  הגולמי שלה מספקים שונים בארה"ב. 
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  בית הזיקוק בטיילר

  : 2011 -ו 2010בשנים בית הזיקוק בטיילר ט הנפט הגולמי אשר נרכש על ידי בה פירוולהלן טבלה 

מקור 2010  2011

נפט גולמי מזרח טקסס 25.8%  17.4%

נפט גולמי ממערב טקסס 71.7%  82.6%

  אחר 2.5%  __

  סה"כ 100%  100%

  

ים ספקים, אם כי אין מניעה להתקשר עם ספק 15עד  10 -זיקוק נוהג להתקשר עם כבית ה

 - וכ אלף חביות ביום 13 -כ 2011 - ו 2010זיקוק בשנים בית הנוספים. הספק הגדול ביותר סיפק ל

 2010מן הרכישות של נפט גולמי בשנים  19% -וכ 25% -, בהתאמה (שהיוו כאלף חביות ביום 11

או הסכמים המתחדשים  , בהתאמה), וההתקשרויות עמו הן על בסיס הסכמים חודשיים2011 -ו

זיקוק תלות בספק ספציפי, מאחר ויש לה גישה לשווקי הנפט בית ה. אין לטית מדי חודשאוטומ

  הגולמי במערב טקסס ובאזור מפרץ מקסיקו.

  דוראדו באל הזיקוק בית

נפט גולמי מתוק ובעל חומציות  של שילוב לעיבוד בעיקר מותאם דוראדו באל הזיקוק בית

שנת בבית הזיקוק באל דוראדו אשר נרכש על ידי  בה פירוט הנפט הגולמיולהלן טבלה  . נוניתבי

2011 :*  

מקור  2011

 )Gulf Costממפרץ מקסיקו (נפט גולמי   56.1%

  מקומי/ונפט מטקסס נפט גולמי   33.2%

  נפט גולמי זר  10.7%

  סה"כ  100%

  

  את בית הזיקוק באל דוראדו. USAהימים בהם הפעילה דלק  247*מבוסס על 

מפרץ החוף, מקורו בבאל דוראדו זיקוק בית העובד ע"י מהנפט הגולמי ש 56.1% -כ 2011בשנת 

ממערב ומזרח טקסס וממקורות הסמוכים לבית הזיקוק אשר מועברים לבית הזיקוק  33.2% -כ

ידי בית הזיקוק - מהנפט הגולמי נרכש על 6.88% -באמצעות מערכת האיסוף באיזור ארקנסו. כ

להובלת  Lion Oilקומיים נסמכים על הצנרת שבבעלות . כיוון שיצרנים מBP - באל דוראדו מ

הנפט, לבית הזיקוק באל דוראדו יתרון ברכישת נפט גולמי מקומי על פני נפט גולמי שמקומו 

  במערב טקסס.

 דלק שיווק )ב(

משני  מסך רכישותיה 96.8% - בשיעור של כרכשה דלק שיווק מוצרי דלקים  2011במהלך שנת 

 Nobleחברת היה עם  הראשוןההסכם ארוכי טווח שונים.  האספק ספקים על פי שני הסכמי

Petro חביות ביום לאספקת דלקים לטרמינלים  20,350לרכוש עד  דלק שיווקיכולה  , על פיו

והמחיר באיזור  U.S. Gulf Coast -במחיר שהוא פונקציה של המחיר ב, באבילן ובסן אנגלו

מאפשר לדלק  Magellanכם השני עם חברת . ההס31.12.2017 ליוםאבילן. הסכם זה בתוקף עד 

אלדו, בחביות מוצרי דלק ביום לאספקה לטרמינלים  7,000שיווק לרכוש כמות נוספת של עד 

. במסגרת ההסכם השני, נקבע 14.12.2015, אשר הינו בתוקף עד ליום , טקססדאלאסו, אודסה
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, וזאת Magellanשל גם כי לדלק שיווק תהיה זכות להשתמש בתשתית הצנרת להובלת דלקים 

על פי תעריף שנקבע בהסכם, והנו פונקציה של מחיר מוצר הבסיס באזור מפרץ מקסיקו. לדלק 

USA תלות ב- Magellan  שהינה, כאמור, בעלת תשתית צנרת וטרמינלים המשמשים את דלק

 . שיווק בפעילותה

 MAPCO )ג(

 כאשרבאזורי פעילותה,  רוכשת מוצרי דלקים מספקים MAPCO -  ספקים של מוצרי דלק ושמנים )1(

 MAPCOרכשה  מהם, Valeroחברת  2011 ובשנת, Motivaהיה  2010 בשנתעיקרי הדלקים ה ספק

מוצרי דלק מספקים  רוכשת MAPCOבנוסף, הדלקים,  בהתאמה.  מתצרוכת 17.0% - וכ 20.4% -כ

 הסכמים. וספקים עצמאיים אחרי BP -ו ExxonMobil, Conoco ,Shell ,Marathon  כוללנוספים, 

שנה ובדרך כלל כוללים  15 -הינם לתקופה התחלתית של בין שנה ל MAPCOשל  האספקה

 .  חודשיות או שנתיות תמינימאליומכסות רכישה 

מהמוצרים הקמעונאיים  59.1% -כ MAPCOרכשה  2011בשנת  - נאייםוצרים קמעופקים של מס )2(

 .Core-Mark International, Incרת , מחבמכולת יומוצר טבקה מוצרי לרבותהמשווקים על ידה, 

בנוסף,  .2013 ברמדצ 31בתוקף עד  Core-Mark). ההתקשרות עם חברת "Core-Mark"(להלן: 

משמעותיים מחברות קוקה קולה, פפסי קולה,  בהיקפיםמוצרים קמעונאיים  MAPCOרוכשת 

Frito Lay .להלן. (ב)14.1.18  לפירוט ראו סעיף, וכן מספקים אחרים  

  הון חוזר 14.1.13

 גולמי ומוצרים גמורים  נפט מדיניות החזקת )א(

 ושיווק זיקוק דלק )1(

זיקוק הינה להחזיק מלאי נפט גולמי (חומר הגלם) ומוצרי דלקים (התוצרת פעילות המדיניות 

ללקוחות.  הגמורה) ברמה המבטיחה אספקה רצופה של מוצרי דלקים ומילוי התחייבויותיה

  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   -

  פויים למוצריה וליכולת הייצור שלה.הצ

הזיקוק, בטרמינלים השונים  יבבת USAה דלק שיווק מחזיקבמסגרת פעילות הזיקוק וה

ובמתקנים של צדדים שלישיים מלאים של נפט גולמי, תערובות דלקים ותזקיקי דלקים, ששווים 

תנאים עונתיים. משתנה בהתאם למצב הכלכלי העולמי, כמויות המלאי בשוק המקומי והעולמי ו

  : 2011 -ו 2010להלן סך המלאים בפעילות הזיקוק והשיווק לרבות המחיר הממוצע לסוף שנת 
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31.12.2011*  31.12.2010  
סה"כ 
שווי 

(במליוני 
  דולר)

מחיר 
ממוצע 
לחבית 
  (בדולר)

כמות  
(במליוני 

  חביות)

סה"כ שווי 
(במליוני 

 דולר)

מחיר 
ממוצע 
לחבית 
 (בדולר)

כמות  
יוני (במל

 חביות)

 

 437.8  95.2 4.6 81 66.6 1.2 1דלק זיקוק

10.3    117.31   0.088 8.3 101.2 0.082   2דלק שיווק

 448.1 95.58 4.688 89.3 68.9 1.282   סה"כ

  לרבות יתרת המלאי באל דוראדו ליום זה*

)2( MAPCO 

ימים  30 -כימים במוצרי דלק ו 5 - הוא בדרך כלל לא יותר מ MAPCOממוצע ימי המלאי של 

  45.0 -ו 48.6 - היה כ  21.12.2011 - ו 31.12.2010במוצרים קמעונאיים. שווי המלאי נכון ליום 

  מיליון דולר, בהתאמה.  

  מדיניות אשראי )ב(

 15 -ל 3שיווק נע בין הזיקוק וה ניתנים ללקוחות מגזר: סך ימי האשראי אשר אשראי לקוחות )1(

 30ירת אספלט אשר לרוב ניתן בהם אשראי של עד , למעט עסקאות למכיום בממוצע) 10-ימים (כ

מיליון  86 -כעמד על  31.12.2011 וליום 31.12.2010. היקף האשראי ללקוחות נכון ליום ימים

היא לא לתת אשראי ללקוחות פרטיים.  MAPCOמדיניות מיליון דולר, בהתאמה.  253 -דולר וכ

לות חוץ תחנה וציי רכב) אשראי ללקוחותיה (בעיקר פעי MAPCOבמקרים מסוימים העניקה 

 4 - עמדה על כ 2010-2011בהיקפים לא מהותיים. תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים 

  ימים. 

  אשראי ספקים:  )2(

סך ימי האשראי שדלק מקבלת מספקיה בגין רכישות נפט  בבית הזיקוק בטיילר – זיקוק דלק .א

במכתב אשראי בנקאי.  מעת לעת, ,לווהיום מתום החודש) מ 20(בממוצע יום  35 - גולמי הינו כ

מיליון  190 -וכ 139 - עמד על כ 31.12.2011 -ו 31.12.2010היקף האשראי מספקים נכון ליום 

 35 -עמד על כ 2011 - ו 2010זיקוק בשנים ה ביתדולר, בהתאמה. ממוצע ימי אשראי ספקים של 

 ימים.

נע בין אשראי מינימאלי של  סך ימי האשראי שדלק מקבלת מספקיה הזיקוק בארקנסו בבית

אשר התחייבה לספק לבית  J ARONמספר ימים בודדים (בהקשר לנפט שנרכש באמצעות חברת 

יום  20(בממוצע יום  35 -כאלף חביות ביום) ו 100הזיקוק את האשראי הנדרש לרכישה של עד 

כש באופן אחר הנרנפט גולמי (בהקשר ל במכתב אשראי בנקאי מעת לעתמלווה והמתום החודש) 

 244 -עמד על כ 31.12.2011 - ו. היקף האשראי מספקים נכון ליום ישיר מספקי נפט אחרים)

  יום בממוצע. 30כ  מיליון דולר

 10-12 - סך ימי האשראי אשר דלק שיווק מקבלת בגין רכישות תזקיקי דלק הנו כ -  דלק שיווק .ב

 16.3 -עמד על כ 31.12.2011יום ול 31.12.2010ימים בממוצע. היקף האשראי מספקים נכון ליום 

                                                           
 המלאי של דלק זיקוק כולל הן נפט גולמי והן מוצרי דלקים למכירה.   1
 רי דלקים למכירה בלבדהמלאי של דלק שיווק כולל מוצ  2
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 2011 -ו 2010ליון דולר, בהתאמה. ממוצע ימי אשראי ספקים של דלק שיווק בשנים ימ 25.5 -וכ

 , בהתאמה.ימים 13 -וכ ימים 12 - עמד על כ

ימים. תקופת האשראי  30מקבלת אשראי מספקיה לתקופות של עד  MAPCO – MAPCO .ג

ימים, כאשר מספקים מסוימים, אין   13-20בין  נעה 2010-2011הממוצעת מספקים בשנים 

MAPCO  מקבלת אשראי כלשהו. האשראי שמקבלתMAPCO  ,מספקיה מספיק על מנת לממן

  .בקירוב, את יתרות המלאי ואת אשראי הלקוחות

   מימון 14.1.14

מממנת את פעולותיה באמצעות אשראי בנקאי, אשראי חוץ בנקאי ובאמצעים  USAדלק 

  עצמאיים.

 אי ת אשרומסגר )א(

בחודש פברואר  - (בית הזיקוק בטיילר לרבות החייבים של בית הזיקוק באל דוראדו)זיקוק  דלק )1(

 600מיליון דולר (ובתנאים מסוימים עד  300 -מסגרת אשראי בהיקף של כ לתוקףנכנסה  2010

"מסגרת (להלן:  Wells Fargo Capital Financeמיליון דולר) עם קונסורציום מלווים בראשות 

מיליון דולר  400 - ל 2011לאפריל  29הוגדלה ביום ). מסגרת האשראי החדשה י החדשה"האשרא

מטרתה העיקרית לתמוך בצרכי ההון החוזר של בית  .2015אפריל   לחודש ותוקפה הוארך עד 

 - כ זיקוק דלקניצלה  31.12.2011 יום. נכון לבטיילר והלקוחות (חייבים) של אל דוראדו הזיקוק

ניצלה   2012למרץ  13ליום  נכוןולר לצורך הוצאת מכתבי אשראי לרכישת נפט. ליון דימ 227.8

  הוצאת מכתבי אשראי.מיליון דולר לצורך  218 זיקוק דלק

לדלק שיווק מסגרת אשראי המובטחת בנכסים המשמשת אותה לפעילות השוטפת  -שיווק  דלק )2(

, 2006במהלך  (Fifth Third)שלה ולרכישות מוצרי דלק, אשר גויסה באמצעות בנק אמריקאי 

מיליון דולר  75ותנאיה תוקנו מספר פעמים מאז. נכון למועד זה, המסגרת היא בהיקף של עד 

. נכון ליום 2012בדצמבר  19מיליון דולר למכתבי אשראי), בתוקף עד יום  35(מתוכם עד 

ף הוציאה דלק מיליון דולר (מתוך מסגרת האשראי), ובנוס 30.3 -ניצלה דלק שיווק כ 31.12.2011

שיווק  דלקניצלה  למרץ  13ליום  ונכוןמיליון דולר  10.5 -שיווק מכתבי אשראי בהיקף כולל של כ

 מיליון דולר. 12 -מיליון דולר  ובנוסף הוציאה דלק שיווק מכתבי אשראי בהיקף כולל של כ 32

בית  להבטחת המסגרת שועבדו נכסיה השוטפים של דלק זיקוק לרבות מסגרת החייבים של

  הזיקוק באל דוראדו.

)3( MAPCO - ל- MAPCO ליון דולר מקונסורציום ימ 108 -היתה מסגרת אשראי בהיקף של כ

העסקה  וערב 2005 בשנת שנתקבלה ארוך לזמן והלוואה, (Fifth Third)בנק אמריקאי בראשות 

 הסכם והוארך תוקן 2010 בדצמבר דולר.  מיליון 55.2 -כעמדה על  2010למימון בחודש דצמבר 

 הוגדלההאשראי  מסגרתו האמורה ההלוואה שנפרעה באופן 2015בדצמבר  23 ליום עד האשראי

מיליון דולר. מתוך המסגרת הנ"ל ניצלה  275עד  מסוימים ובתנאיםמיליון דולר,  200 -ל

MAPCO  מיליון דולר)  19 - מכתבי אשראי בסך כ וכןמליון דולר ( 77.5 -כ 31.12.2011נכון ליום

מיליון דולר).  19 -מכתבי אשראי בסך כבנוסף למליון דולר (  96 -כ 2012 למרץ 13ליום ונכון 

 וחברות הבת שלה.  MPACO Expressהמסגרת שועבדו נכסיה של  להבטחת
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  הלוואות )ב(

  הלוואות בנקאיות

 Israel Discount Bank of New( לדלק מימון ניתנו שתי הלוואות מבנק ישראלי - דלק מימון 

York(, דלקמןכ:  

ריבית ב, 2013בדצמבר  31מיליון דולר, שמועד פירעונה הנו  30 -הלוואה בסך של כ )1(

  . 5%, או ריבית מינימום של  LIBOR+4.5%של

ריבית ב, 2013בדצמבר  31מיליון דולר, שמועד פירעונה הנו  20 -הלוואה בסך של כ )2(

 . 5%, או ריבית מינימום של  LIBOR+4.5%של

דולר והריבית הממוצעת על שיעור  מיליון 42 - יתרת ההלוואות על כ עמדה 31.12.2011 ליום נכון  

מליון דולר ישולמו מדי רבעון, החל  2. על פי תנאי ההלוואות, תשלומי קרן בסך של 5.1% -של כ

ההלוואה מובטחת על , ויתרת התמורה תשולם בסוף התקופה. 2011מסוף הרבעון הראשון של 

. נכון למועד הדוח יתרת Lion Oilושעבוד שני על נכסי  Lion Oilידי שעבוד מניות של חברת 

  מיליון דולר. 42ההלוואה עומדת על סך של 

מיליון  50 -), בסך של כBank Leumi USAמבנק ישראלי ( 2010 בנובמבר הלוואה ניתנה USAלדלק  )3(

לומי קרן על פי תנאי ההלוואה, תשבוטלו הלוואות קודמות בהיקף כולל זהה.  יהדולר, שבעקבות

, ויתרת הקרן 2011מיליון דולר ישולמו מדי רבעון החל בתחילת הרבעון השני של  2 - בהיקף של כ

 הגבוהה בשיעורנושאת ריבית  ההלוואה. 2013אוקטובר  1 -ה בההלווא תתשולם בסוף תקופ

, 31.12.2011 ליום נכון. 5%או ריבית מינימום של  חודשים 3 שלLIBOR מעל  קבוע מרווחמ

 - . הסכם ההלוואה תוקן ב5%ושיעור הריבית הממוצע על  דולר מיליון 42.8ת החוב היא יתר

על הביטחונות והתניות  כאמור לרכישה ביטוי לתת בכדי, Lion Oilבעקבות רכישת  29.4.2011

 .מיליון דולר 40.8 - כ של סך על עומדת ההלוואה יתרת הדוח למועד נכון הפיננסיות. 

ות מחייבות עמידה באמות מידה פיננסיות (ראו להלן), ושועבדו ההלוואות האמור שלוש  

  .Lion Oil -ב USAלהבטחתן מניות דלק 

מבנק דיסקונט ניו יורק, בנק הפועלים ובנק לאומי  2011באפריל,  29-ניתנה הלוואה ב Lion Oil -ל )4(

 של בסך), Israeli Discount Bank of New York, Bank Hapoalim B.M. and Bank Leumi USAארה"ב (

על פי מליון דולר.  95.5 -כ עליתרת החוב  עמדה 2011, בדצמבר 31 - ל נכון. דולר מליון 100 -כ

 30- מה החלמליון דולר  1.5  שלרבעוניים  קרןתשלומי  4 לשלם  USAעל דלק  תנאי ההלוואה

ועד פרעון מיליון דולר. מ 4קרן רבעוניים נוספים בסך שך  תשלומי 16 ולאחריהם 2011, ביוני

(למעט  Lion Oil. ההלוואה מאובטחת על ידי כל נכסי חברת 2016לאפריל,  29-ב הואההלוואה 

או ריבית  LIBOR - על ההלוואה הינה בגובה ריבית ה הריבית. Lion Oil) ומניות וחייביםמלאי 

 בשנה. 5.5% -ובתוספת מרווחי ריבית רלבנטיים, ובלבד שלא תפחת מ USA, לבחירת דלק פרים

למועד הדוח יתרת ההלוואה  נכון .5.5%-עמדה הרבית הממוצעת על כ 2011בדצמבר,  31- נכון ל

  מיליון דולר. 95.5עומדת על סך של 

 השליטה בעלת, פטרוליום דלק עם 2009 משנתההלוואה  הסכם -מדלק פטרוליום  הלוואות )5(

 לאחר( דולר ליוןמי 44 -כ על העומדת) 2011ואפריל  2010(כפי שתוקן בספטמבר  USA בדלק

ליום  עד הינוההלוואה  פירעון מועד, המתוקן ההסכםפי - על). 2010 ביולי דולר מיליון 21 שנפרעו
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 שתשולם) במקור מס ניכוי(לאחר  לשנה 8.25% של בשיעור ריבית תישא ההלוואה. 2013ינואר  1

 ותשלומי וןהפירע מועדתישא בכל תשלומי המס בגין תשלומי הריבית.  USA דלק .רבעון מדי

הפרות כמפורט  של במקרה) accelerated( מוקדם לפירעון כפופים להיות עלולים, הריבית

מסורה הזכות לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם, ללא כל קנס או פרמיה.  USAבהסכם. לדלק 

למועד הדוח יתרת ההלוואה  נכוןמיליון דולר.  26.5הינה בסך  31.12.2011יתרת ההלוואה ליום 

 14סך של  USAבסמוך למועד פרסום דו"ח זה פרעה דלק  .לרמיליון דו 26.5ומדת על סך של ע

  מיליון דולר.

  USA, דלק 2011 לאפריל 28-ב - )Subordinated Noteדלק פטרוליום ( מול נחות הלוואה הסכם )6(

בדצמבר,  31-ל נכון. דולר מיליון 40 שלפטרוליום בסכום  דלק עם הלוואהחתמה על הסכם 

 מועד. דולר מיליון 40החוב תחת ההלוואה המובטחת עמד על  יתרתלמועד הדוח  ובסמוך, 2011

 (4) בסעיף  מורהוהיא נחותה ביחס להלוואה הא 2017, בדצמבר 31-בהפירעון של ההלוואה הינו 

אחראית על ניכוי מס.  USAניכוי מס) ודלק  (נטו ללא לשנה 7.25%על  עומד הריבית שיעורלעיל. 

ותשלומי קרן  30.6.2011-החל מ רבעוניים ריבית תשלומילפרוע  USAפי ההסכם מחויבת דלק - על

 המפורטים תנאים כפופים האחרונים כאשר, 30.6.2012 - מיליון דולר החל מ 6שנתיים של 

 לעיל. (4)   של ההלוואה המתוארת בסעיף למלווים פטרוליום דלק בין בהסכם

 בהסכם  USA דלק התקשרה 2011באפריל,  29 - ב -")Ergon(" Ergon Incחוב מול חברת  שטר )7(

 31- . נכון לLion Oilבקשר לרכישת חברת  Ergon חברתמיליון דולר עם  50להלוואת סך של 

פי הסכם ההלוואה - עלמליון דולר.  50 עלהחוב  רתית עמדהלמועד הדוח  ובסמוך, 2011בדצמבר, 

לאפריל,  29 - , החל מאחד כל, דולר מיליון 10 בסךשנתיים  תשלומים לשלם מחוייבת  USA דלק

בשיעור  הינההשנתית  יביתוהר 2017לאפריל,  29 -ב הינוהסופי פירעון ההלוואה  מועד. 2013

 . 4.0%קבוע של 

בהסכם   USAדלק התקשרה 2011, בדצמבר 19 -ב - Ergon Terminaling Incחוב מול חברת  שטר )8(

. Palineבקשר לרכישת חברת  Terminaling Inc. Ergonמיליון דולר עם חברת 25להלוואת סך של 

למועד הדוח   ובסמוך, 2011בדצמבר,  31- ל נכון. .Ergon Inc -לכך, הומחה שטר החוב ל בסמוך

מחוייבת לשלם תשלומים  USAי הסכם ההלוואה דלק פ- מליון דולר. על 25יתרת החוב על  עמדה

. מועד פירעון ההלוואה 2012,  למרץ 31 -דולר, כל אחד, החל מ מיליון 2.1 - כ שלבסך  רבעוניים

 . 6.0%השנתית הינה בשיעור קבוע של  והריבית 2014, בדצמבר 19 - הינו ב

  אשראי בריבית משתנה )9(

מצדדים שלישים (להוציא דלק  USAלק להלן פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה ד

(לא כולל  31.12.2011בהתאם להסכמי ההלוואות הנוכחיים נכון ליום  פטרוליום), על פי ענפיה,

   :מכתבי אשראי שצוינו לעיל)
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 היקף ההלוואה
נכון ליום 
31.12.2011 

  )דולר(במליוני 

שיעור 
הריבית נכון 

ליום 
31.12.2011 

שיעור ריבית  
  ממוצעת

  2011בשנת 

  טווח הריבית
1.1.2011-

31.12.2011  

מנגנון השינוי הלוואה  סוג ההלוואה
  מספר

                
-    

4.75% 5.12%  4.75%- 
5.25% 

 /3.0%ליבור +
  1.5%+  פריים

מסגרת דלק זיקוק 
 ארוךזמן  -האשראי

1  

                
30.3  

3.87% 3.87% 2.94% -
5.50% 

/ 2.75%+ ליבור
 1.75%+ פריים

מסגרת דלק שיווק 
  -האשראי

2  

                
77.5  

4.26% 4.48% 3.75% -
6.25% 

 / 3.75%+ ליבור
 2.75%+ פריים

MAPCO  מסגרת
  זמן ארוך -אשראי

3

                
42.8  

*4.5%+ ליבור  5.00% 5.00% 5.00%  – USA דלק 
  ארוךלזמן הלוואה 

5  

                
42.0  

5.08% 5.00% 5.00%-5.08% *4.5%+ ליבור  2 –דלק מימון 
 לזמן ארוך הלוואות

6  

                
95.5  

5.50% 5.54% 5.5%- 6.75% **4.5%+ ליבור Lion –  הלוואה
  בנקים –לזמן ארוך 

7

  0.5%*רצפת ליבור של 

  1.0%** רצפת ליבור של 

   גיוס מקורות כספיים נוספים )ג(

את הלוואותיה, חלקם על ידי תיקון הלוואות   USAדלק הגדילה, Lion Oilרכישת חברת  לאור

ד הפירעון קיימות וחלקן על ידי לקיחת הלוואות חדשות. בנוסף, חברת בת האריכה את מוע

, תזרים המזומנים הנוכחי שלה לרבות הלוואות USAלהערכת דלק  . USAלהלוואה שלקחה דלק

 ביצוענוסף עבור  במימוןהחודשים הקרובים. ייתכן ויהיה צורך  12–והסכמי אשראי יספיק ל 

, לגייס מימון נוסף USAרכישות, הוצאות או מימון כללי, ואולם אין ודאות לגבי יכולתה של דלק 

   .או לגבי התנאים בהם תוכל לגייס

 מגבלות אשראי  )ד(

וחברות הבת שלה (דלק זיקוק, דלק שיווק, דלק  USAמעת לעת היחסים הפיננסיים של דלק 

) נמצאים בקרבה לאמות המידה הפיננסיות שנקבעו. הפרת אמות המידה MAPCO - מימון ו

לפירעון מיידי וכן  USAדלק להביא להעמדת סכומי אשראי משמעותיים של  עלולותהפיננסיות 

למנוע קבלת אשראי נוסף בהתאם להתחייבויות המלווים. אי עמידה באמות המידה הפיננסיות 

בכל אמות המידה  USA. נכון למועד הדוח עומדת דלק USAמהווה לפיכך גורם סיכון של דלק 

תוארות הפיננסיות החלות עליה ועל חברות הבת שלה, ולא היתה בהפרה שלהן בתקופות המ

   בדוח.

   זיקוק דלק )1(

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק זיקוק מחויבת לעמוד בהן להבטחת 

  : )1(א)( 14.1.14  מסגרת האשראי החדשה הנזכרת בסעיף

") מינימלי מרווח אשראינכסים שוטפים בניכוי התחייבויות פיננסיות (" עודף מתואם של  -

מיליון דולר  15העמידה ערבות של עד  USAלכל אורך תקופת האשראי. כאשר דלק 

  לטובת הקונסורציום במידה ודלק זיקוק לא תעמוד בתנאי מסגרת האשראי. 
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מהשווי  12.5%לר או מיליון דו 15במידה ומרווח האשראי יהיה קטן מהגבוה שבין   -  

המתואם של נכסי הבסיס אשר משמשים כבטוחה להלוואה (מזומנים, לקוחות ומלאי 

) על דלק זיקוק לעמוד 1לרבות מלאי בדרך), אזי אמות המידה הבאות יכנסו לתוקף: (

בניכוי השקעות הוניות)/(הוצאות ריבית + תשלום קרן ההלוואה מתוכנן  EBITDAביחס (

) חלות 2ה) גדול מסכום שנקבע בהסכם ההלוואה של דלק זיקוק; (+ תשלומי מס הכנס

  .USAמגבלות שונות על חלוקת דיבידנד ועל החזרי הלוואה לדלק 

 100 - נכסי בית הזיקוק שועבדו לקונסורציום, אולם במידה ודלק זיקוק תלווה למעלה מ   -

  מיליון דולר.  50מיליון דולר בגין ציוד זה יוסר השעבוד למעט 

   שיווק דלק )2(

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק שיווק מחויבת לעמוד בהן בקשר למסגרת 

  מיליון דולר. 75 - לעיל, לזמן קצר בסך של כ )2(א)( 14.1.14  האשראי הנזכרת בסעיף

  מיליון דולר. 40.9  -שווי הון עצמי  יעלה על כ  -

  -  )EBITDA  + בניכוי השקעות שוטפות)/(הוצאות ריבית + תשלום קרן ההלוואה מתוכנן

  .1.2 -תשלומי מס הכנסה) יהיה גדול  מ

   .3.5 -יהיה קטן  מ EBITDAלתזרים מזומנים מפעילות שוטפת פיננסי יחס חוב    -

)3( MAPCO  

התחייבה , )3(א)(14.1.14  כמתואר בסעיפים MAPCOוואות שקיבלה הלו האשראי במסגרת

MAPCO  :לשמור על אמות מידה פיננסיות שעיקרן כדלקמן  

 ראשוןרבעון ל 2011מרבעון ראשון  3.60 -יהיה קטן מ )EBITDA(חוב פיננסי כולל) חלקי (  -

לרבעון שלישי  2013מרבעון רביעי  3.40, 2013לרבעון שלישי  2012 מרבעון שני 3.50, 2012

  ואילך.  2015מרבעון שני  3.00 -, ו2015לרבעון ראשון  2014מרבעון רביעי  3.25, 2014

-  )EBITDA  בניכוי השקעות שוטפות) חלקי (הוצאות ריבית+תשלום קרן ההלוואה

  ואילך. 2011של שנת  הראשוןון מרבע 1.25 -מתוכנן+תשלומי מס הכנסה) יהיה גדול מ

) EBITDAפעמים שכ"ד) חלקי (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ( 8(חוב פיננסי כולל +   -

, 2014שלישי לרבעון  2011 ראשוןמרבעון  4.75 - יהיה קטן מ MAPCOבתוספת שכ"ד) של 

   ואילך. 2015מרבעון שני  4.25 -ו, 2015ראשון לרבעון  2014 רביעימרבעון  4.50

הוצאות הון למטרות , MAPCOסף, קיימות מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד על ידי בנו  -

   גידול, ועוד.

  מימון ודלק USA דלק )4(

ודלק מימון מחויבות לעמוד בהן  USAלהלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק 

  ודלק מימון. USAבקשר למסגרת האשראי וההלוואות של דלק 

  מיליון דולר. 425  -מי יעלה על כשווי הון עצ  -

  0.29  - יעלה על כJ Aron בניכוי התחייבות ל יחס הון עצמי  לנכסים   -

)5( ion OilL  

מחויבות לעמוד בהן בקשר   Lion Oil - להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות ש

  .הלמסגרת האשראי וההלוואות של
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  ון דולר.מילי 425  -יעלה על כ USAדלק שווי הון עצמי   -

  .0.29  - יעלה על כJ Aron בניכוי התחייבות ל  USAשל דלק יחס הון עצמי  לנכסים   -

פרוט תנאי האשראי של ההלוואות המהותיות: להלן )ה(
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  הלוואה
  

הלוואה   מלווה
  מקורית

אלפי 
  דולר

הלוואה 
 -ל

30.12.11  
מליוני  
  דולר

שיעור 
  ריבית

מועד 
פירעון 
  סופי

תשלום 
  ריבית

פירעון 
קרן 
  ישנת

  (במט"ח)

אמות מידה   ביטחון
  פיננסיות

אמות מידה 
פיננסיות 

למועד סמוך 
למועד 
  המאזן

אמות מידה 
פיננסיות 

למועד סמוך 
  למועד הדוח

אמות מידה 
פיננסיות במועד 
-בו הן נבחנות על

  ידי המלווה

Mapco מסגרת  קונסורציום
אשראי 

 200של 
מיליון 
  דולר

77.5 
בנוסף 

למכתבי 
אשראי 

 19של 
 מיליון
  דולר

 ליבור
+3.75% / 
 פריים 

+2.75%  

23/12/20
15  

כל נכסי   אין  רבעוני
MAPCO 

חוב ל 
EBITDA 

  3.6 -קטו מ

2.69  2.69  2.69  

חוב מתואם 
 -ל

EBITDA 
בתוספת 

שכ"ד קטן מ 
4.75  

4.29  4.29  4.29  

מסגרת  קונסורציום  דלק שיווק
אשראי 

 75של 
מיליון 
  דולר

30.3 
בנוסף 

למכתבי 
אשראי 

 10.5 של
מיליון 
  דולר

+ ליבור
2.75% / 
 פריים

+1.75%  

19/12/20
12  

כל נכסי דלק   אין  רבעוני
  זיקוק

 -חוב  ל
EBITDA 

  3.5 -קטו מ

1.32  1.32  1.32  

מינימום הון 
 40.9עצמי 
  מיליון

52.5  52.5  52.5  

יחס כיסוי 
ריבית 

קרנות ומס 
  1.2 -גדול מ

2.91  2.91  2.91  

בנק   דלק מימון
  דיסקונט

+ ליבור  42.0  50.0
 לא 4.5%
- מ פחות

5%  

31.12.20
13  

מיליון  8  רבעוני
  דולר

 Lionמניות 
Oil  

מינימום הון 
דלק  עצמי
USA 425 

  מיליון דולר

653.6  653.6  653.6  

הון עצמי 
לנכסים 

מתואמים 
של דלק 

USA  גדול
  0.29 -מ
  

0.34  0.34  0.34  

+ ליבור  42.8  50.0  בנק לאומי  USAדלק 
 לא 4.5%
- מ פחות

1.10.201
3  

מיליון  8  רבעוני
  דולר

 Lionמניות 
Oil  

 דלק כמו
  מימון

 דלק כמו
  מימון

 דלק כמו
  מימון

  מימון דלק כמו
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  הלוואה
  

הלוואה   מלווה
  מקורית

אלפי 
  דולר

הלוואה 
 -ל

30.12.11  
מליוני  
  דולר

שיעור 
  ריבית

מועד 
פירעון 
  סופי

תשלום 
  ריבית

פירעון 
קרן 
  ישנת

  (במט"ח)

אמות מידה   ביטחון
  פיננסיות

אמות מידה 
פיננסיות 

למועד סמוך 
למועד 
  המאזן

אמות מידה 
פיננסיות 

למועד סמוך 
  למועד הדוח

אמות מידה 
פיננסיות במועד 
-בו הן נבחנות על

  ידי המלווה

5%  

Lion Oil   בנק
לאומי,פועל

ים 
  ודיסקונט

+ ליבור  95.5  100
 לא 4.5%
- מ פחות
5.5%  

29.4.201
6  

מיליון  16  רבעוני
  דולר

מניות  ונכסי 
Lion Oil 

ט מלאי למע
  וחייבים

 דלק כמו
  מימון

 דלק כמו
  מימון

 דלק כמו
  מימון

  מימון דלק כמו

מסגרת  קונסורציוםדלק זיקוק
אשראי 

 400של 
מיליון 
  דולר

מכתבי 
אשראי 

 227.8של 
מיליון 
  דולר

 ליבור
+3.0% /

+  פריים
1.5%  

29.12.20
15  

מלאי חייבים   אין  רבעוני
מזומנים של 

טיילר 
והחייבים של 

Lion Oil   

מרווח 
אשראי 
מתואם 

 20בניכוי 
מיליון גדול 

  0 –מ 

80.6  104  104  

 EBITDA                  דלק זיקוק
בניכוי 

השקעות 
הוניות/(הוצ
אות ריבית 
+ תשלום 

קרן 
ההלוואה 
מתוכנן + 

תשלומי מס 
גדול  )הכנסה

  1 -מ

1.29  1.35  1.35  

 

. לשם הגנה מתנודות USAבשערי ריבית הנם סיכוני השוק העיקריים של דלק (בעיקר נפט גולמי ודלקים) ו סחורות וחוזים עתידייםשינויים במחירי  )ו(

כן -היקף החוזים הפתוחים היה לא מהותי. כמו 2011 -ו 2010בדצמבר  31מעת לעת בחוזים עתידיים. נכון ליום  USAבמחירי סחורות מתקשרת דלק 

היקף השימוש בחוזים כאמור היה לא מהותי. התקשרויות  2011 -ו 2010צמבר בד 31. נכון ליום (swap)מעת לעת בחוזי החלף ריבית  USAמתקשרת דלק 

אי של במכשירים פיננסיים לביצוע גידור כרוכה בחשיפה להפסד פיננסי במקרים של תנודות לא צפויות או חריגות במחירים, וכן בחשיפה לסיכון האשר

 .הצדדים עמם נעשית ההתקשרות
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   שעבודים 14.1.15

דלק זיקוק שיעבדה לטובת קונסורציום בראשות בנק אמריקאי  שללהבטחת מסגרת האשראי 

לרבות הלקןחות של בית הזיקוקו באל  את כל המלאים, התקבולים המגיעים לה מלקוחות

, חשבונות, זכויות מכוח מכתבי אשראי, ציוד, ועוד. בנוסף קיים לדלק זיקוק שעבוד דוראדו

  שלילי על הציוד של בית הזיקוק.

מבנק דיסקונט ולאומי, כאמור בסעיפים  USAשל דלק מימון ודלק ות הלוואהלהבטחת 

וכן ניתן שיעבוד שני על  Lion Oil -ב USAשועבדו מניות דלק  )3(ב)(14.1.14  -  )1(ב)(14.1.14 

דלק שיווק שיעבדה  של . להבטחת מסגרת האשראיציא לקוחות וחייביםלהו  Lion Oilנכסי 

י וההלוואות כמתואר להבטחת מסגרת האשרא לטובת בנק אמריקאי את כל נכסיה.האחרונה 

לאי, שיעבדה את כל הנכסים הקבועים שלה, לרבות נדל"ן, מ MAPCO, )3(א)(14.1.14 בסעיף 

להבטחת ההלואה  .איתזרים מלקוחות וכרטיסי אשראי לקונסורציום בראשות בנק אמריק

למעט מלאי וחייבים Lion Oilשועבדו כל נכסי  Lion oilמשלושה בנקים ישראלים שניתנה ל 

  .Lion Oil - ב USAלרבות מניות דלק 

   מיסוי 14.1.16

, ולפיכך USAל דלק הן חברות בבעלות מלאה ש MAPCO-דלק זיקוק ודלק שיווק וו מאחר )א(

והן כפופות לדיני המס החלים עליה,  USAהדוחות לצרכי מס שלהן מאוחדים עם אלה של דלק 

 USA )Stateמדינות בהן פועלת דלק המיסוי  תשל ארה"ב, הן ברמ פדראלי מיסויהן ברמת 

Income Tax and Franchise Tax .(  

ת מלאה, ולכן שיעורי המס על באמצעות חברה הונגרית בבעלו USAבדלק  מחזיקה החברה

  רווחי הון, ריבית ודיבידנד מושפעים מאמנות המס בין ישראל להונגריה ובין הונגריה לארה"ב. 

  .2004שומות מס סגורות עד שנת  USAלדלק  )ב(

 איכות הסביבה 14.1.17

תחום איכות הסביבה, הנקבעים על בכפופה להוראות חוק, רגולציה, תקנות והיתרים  USAדלק  )א(

רוב הוראות לית, המדינתית והמקומית. אהמוסמכות בתחום פעילותה, ברמה הפדר ידי הרשויות

, ובמיוחד הזיקוק לפעילות יםקשורוההיתרים הנדרשים  USAאיכות הסביבה החלות על דלק 

בנושאים של איכות האוויר, איכות השפכים, פסולת מוצקה/רעילה ומניעת זיהום קרקע וזיהום 

מאחר להוראות בתחום איכות הסביבה, אולם פות אף הן כפו MAPCO - ו דלק שיווק. מי תהום

היתרים  .משמעותיתהחל עליהן קטן יותר מוצרי דלק מוגמרים, היקף הרגולציה  ותרוכש והן

העמידה בדרישות והאישורים האמורים עשויים להיות כפופים לשינויים, ביטולים והתחדשויות. 

   .USAכן להוצאות הוניות של דלק הנ"ל עלולים לגרום לשינויים בנהלי עבודה ו

  דלק זיקוק ושיווק )ב(

חוק לפיקוח על איכות אויר וחוקים ותקנות  -") CAA("  Federal Clean Air Act-הוראות ה )1(

מדינתיים ומקומיים המפקחים על הרמה המותרת של פליטת חומרים מסוימים לאויר, 

- יונות ו/או דרישות בקרה של המשפיעים על פעילות בתי זיקוק ישירות ובעקיפין. דרישות לרש
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CAA  יכולות להשפיע  מסוימיםהנוגעות לרמות הפליטה המותרות של חומרים מזהמי אויר

 ישירות על פעילות הזיקוק.

הפעלה פדראלי  ברשיון המחויביםמטיל הגבלות מחמירות על פליטת חומרים לאויר,  CAA-ה .א

)“Title V” permit הסכמה ( צוויופליליות. ), ומאפשר סנקציות אכיפה אזרחיותconsent 

decrees (23-וב 2003ביוני,  12-זיקוק אלדוראדו וטיילר ב ילבת ניתנו אליה צד ארקנסו שמדינת 

אינו טוען להפרות כתוצאה  האמוריםההסכמה  מצווי אחד אף. בהתאמה 2009, בספטמבר

ם באחריות והבעלים/מפעילים הקודמים נושאי USידי דלק -מהפעלתם של בתי הזיקוק על

אך יחד עם זאת צווי ההסכמה מחייבים לבצע שינויים על בסיס מתמשך בפעילות בבתי להפרות, 

השינויים והעלויות הכרוכים   USהזיקוק והתאמה של הפרקטיקות הנהוגות בהם. להערכת דלק 

 - ה .USAבביצוע שינויים אלו אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על מהלך העסקים הרגיל של דלק 

Environmental Protection Agency ")EPA("  פרסמה תקנות סופיות בנוגע לשינויים בהרכב

)formulationדלק בתכולת בנזן.  השנתי ממוצעב ) בנזין אשר ידרשו הפחתהUSA  התקינה בחודש

מתקן להפחתת היקף הבנזן בדלקים בבית זיקוק טיילר ובכוונתה לסיים את  2010אוקטובר 

. פרויקט דומה יצא לפועל בבית זיקוק אל דוראדו ביוני, 2012פרויקט בשנת חלקו השני של ה

. פרויקטים נוספים להפחתת בנזן עשוי שייושמו בכדי לפחית או לסלק את הצורך לרכוש 2011

 נקודות זיכוי לבנזן, זאת בהתאם לזמינות ולעלויות נקודות הזכות.

  בסוגיות של שינויי אקלים ופליטת גז חממה לטיפול )פדרלית ומדינתית( יוזמות חקיקה ורגולציה .ב

)Greenhouse Gas Emissions “GHG” נמצאות  ,חנקן תחמוצותו מתאן, חמצני פחמן דו), כולל

לגידול בעלויות ויפגעו ום יגראימוץ היוזמנות בשלבים שונים של דיונים ויישום. יש להניח כי 

במספר המכוניות החשמליות ורגולציה  יתכן, שעם הגידול בכדאיות רכישת מוצרי בית הזיקוק.

 , תהיה ירידה לביקוש למוצרי דלקים.GHGנוספת על פליטת 

משפיע על פעילות הזיקוק בכך שהוא מטיל  - ") CWA(" federal Clean Water Act 1972-חוק ה )2(

מגבלות על שחרור של מי שפכים ומי גשמים לתוך מאגרי מים מסוימים. עמידה בדרישות בקרה, 

ודיווח שוטפים לפי החוק, היא תנאי מקדמי לקבלת או חידוש רשיונות המאפשרים תקנים 

שחרורם של מי שפכים ומי גשמים לתוך המים. למדינת טקסס יש חוקים ותקנות מקבילים. 

בהתאם לדרישות התכנית  שופכין מישיון הנדרש לשחרור ייש כיום את הרבטיילר  לבית הזיקוק 

שופכין  מי). National Pollution Discharge Elimination System Programהארצית לסילוק פסולת (

פועל בטיילר  מועברים לטיפול הרשות המקומית בהתאם לתכנית האמורה. כמו כן בית הזיקוק 

 אלדוראדו זיקוק בית 2008- בלפי תכניות פנימיות לפיקוח על מאמצי העמידה בחוקים הנ"ל. 

 2009 שנת לאורך בתוקף שהיה) Consent Administrative Order( מנהלי הסכמה צו על חתם

 בקשה הגיש דוראדו אל זיקוק בית. ארקנסו מדינת מול שופכין מי פליטות נושא את שהסדיר

 לנחל) National Pollutant Discharge Elimination System( שופכין מי פליטת למערכת היתר לו וניתן

ידי מספר ארגוני סביבה אך קיבל תוקף בבית -תקף על). היתר זה נOuachita River'יטה (אוצ

. על פי החוק למניעת זיהום נפט במאגרי מים ציבוריים נדרש, בין 2010משפט העליון בסוף 

היתר, כי לבעלים או למפעיל של מתקן או מיכלית תהיה תכנית חירום לטיפול במקרים של 

ה ויישמה תכנית כזו עבור כל אחד פיתח USAשפיכה או דליפה של נפט ו/או מוצרי נפט. דלק 

ואחד ממתקניה עליהם חל החוק למניעת זיהום נפט. בנוסף, במקרה של דליפה כאמור, קובע 
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בעלויות ניקוי וטיהור הנזקים, והוא מטיל קנסות אזרחיים  ויישאהחוק כי החברות האחראיות 

ם דומים לחוק כבדים וכן סנקציות פליליות בגין הפרת החוק. מדינת טקסס חוקקה חוקי

  למניעת זיהום נפט.   

") אשר מכתיב את RCRA(" Resource Conservation and Recovery Act - דלק זיקוק כפופה גם ל )3(

) של פסולת מסוכנת. למדינת טקסס חוק remediationאופן הטיפול, האחסון, הסילוק והתיקון (

 של והעברה, אחסון, סילוקטיפול,  לגביקובע סטנדרטים ונהלים  RCRA-ותקנות מקבילים. ה

מתייחס גם  RCRA-לנהלי הטיפול באחסון וסילוק פסולת כיום, ה בנוסףפסולת מוצקה מסוכנת. 

 שלמי תהום  על השפעות האפשריותולעבר, מהלהשפעות איכות הסביבה בקשר לסילוק פסולת 

 . והיסטוריות נוכחיותפסולת  ניהולפרקטיקות 

- "), הCERCLA(" Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act-ה )4(

RCRA  וחוקים מדינתיים, מטילים אחריות על קבוצות מסוימות של אנשים, בלי קשר לשאלת

האחריות או חוקיות המעשה המקורי, בגין שחרור או שחרור אפשרי של חומרים מסוכנים לתוך 

ל של האתר בו שוחררו חומרים מסוכנים הסביבה. על אנשים אלה נמנים הבעלים או המפעי

הזיקוק,  יבת של השוטפת בפעילותאו ארגנו את שחרור החומרים המסוכנים.  ששחררווהחברות 

בניקוי תחת חוק זה.  נכון למועד דוח זה,  חייבה ןלהיחשב כחומר מסוכ העלולהפסולת  מיוצרת

 a minor Potentially Responsibleי (פוטנציאלי אחרא כצדמינורי  באופןזיקוק אל דוראדו הוכר  בית

Party (דלק  להערכת הצפויותהעלויות העתידיות  אךאחד,  באתרUSA 31- ל נכון. ותמהותי אינן 

מיליון דולר לטיפול בנושאים סביבתיים בבתי  1256-, ישנה חבות רשומה של כ2011, בדצמבר

שיקום שכבר  והעליותהצפויות זו כוללת את עלויות החקירה  חבותהזיקוק טיילר ואל דוראדו. 

של בית זיקוק טיילר ועל ידי המפעילים הקודמים של בית  הקודמים הבעליםמתבצעות על ידי 

מיליון דולר מהסכום  1.4צופה כי  USAזיקוק אל דוראדו בגין זיהומי קרקע ומי תהום. דלק 

מיליון דולר  3ובסביבות  דוראדו אלעל ידי הבעלים הקודמים של בית זיקוק  יוחזרהכולל 

כי בעתיד יהיה על  יתכן. 2022החודשים הקרובים והיתרה עד  12-במהלך ה יושב החבות מסכום

, דבר אשר הנוחות בחנויותאו  בטרמינליםלבצע חקירות נוספות בבתי הזיקוק, בצנרת,  USAדלק 

כונים המ לעיל שתואר כפי הסכמה צווי הזיקוק בתי לשני. נוספותבעלויות  כרוךלהיות  עלול

 ).Global Refining Settlementsהסדרי זיקוק עולמיים (

החלופי  הדלקהגדיל את כמות  2007") משנת EISA(" Energy Independence and Security Act –ה  )5(

 Renewable -ה. 2022ביליון גלונים עד  32 -ב Energy Policy Act -שעל בתי הזיקוק לייצר על פי ה

Fuel Standard – 2 ,את ה מתמייש- EISA את דלק  ומחייבתUSA את כמות הדלקים  להגדיל

עד  יעלהו 2012במהלך שנת  9.2%-ל שיעלה 2011בשנת  7.8% -לכמזוקקים המוצרים ב החלופיים

 מתחדשים זיהוי מספרי המכונים בזיכויים שימוש לעשות ניתן. לחילופין, 2022בשנת  18%

)Renewable Identification Numbers ( ביולוגיים דלקים של פיזיים מיזוגים), חלףbiofuels .(אם 

שונים של דלקים ביולוגיים אינה זמינה בכמויות מספיקות אשר יענו  סוגיםאספקה נאותה של 

 או מספקות בכמויות זמיניםזיהוי מתחדשים אינם  מספרי, או אם USAעל דרישות דלק 

עלול לגרום לירידה  זהה להיפגע.  חוק בבתי הזיקוק עלול והרווחיות, הייצור כלכליים במחירים

בכמות הנפט המעובד ולהשפיע מהותית על הרווחיות אלא אם כן הדרישה לדלקים תגדל 

לשווק  תחילאחרים למוצרים המועברים. בית הזיקוק בטיילר ה שווקיםבמקביל או שיימצאו 

, ותערובת של 2008אתנול) בינואר  10%-בנזין ו 90%-אתנול (המורכב מ-של בנזין E-10תערובת 
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 2011 ביוני  להפצת דלקים  במסוף פרויקט סיים דוראדו אל זיקוק בית. 2011 ביוני ביודיזל 2%

 גדולותיותר  כמויות שיאפשרו נוספיםפרויקטים  מיישמת USלזמין. דלק  E-10-ה את להפוך כדי

 .2012 ראשיתשל אתנול וביודיזל במוצרי הדלקים מ

 The Federal Occupational Safety andברואה במקומות תעסוקה (המנהל להבטחת הבטיחות והת )6(

Health Administration או ,"OSHA"על תכנית לאומית לטיפול בסכנות  2007יוני  חודש) הכריז ב

בדיקה בבית הזיקוק בטיילר והטיל על דלק  OSHA - בבתי זיקוק נפט. במסגרת התכנית, ערך ה 

 2008דלק זיקוק הגישה ערעור על ההחלטה. בין נובמבר  זיקוק קנס הנמוך ממאה אלף דולר.

בדיקה נוספת בבית הזיקוק בטיילר כתוצאה מהשריפה והטיל על דלק  OSHA -ערך ה 2009למאי 

זיקוק קנס בגובה של כמאתיים אלף דולר. גם בעניין קנס זה הגישה דלק זיקוק ערעור על 

  בדיקת  OSHA, ערכה 2009 באפרילרעה. ההחלטה, ולהערכת דלק זיקוק הדבר לא ישפיע עליה ל

( National Emphasis Program (“NEP”)) NEPפחות של בשיעור קנסזיקוק אל דוראדו והעריכו  בבית 

 .הקודם המפעיל ידי על ששולם דולר מיליון 0.1 - מ

 MAPCO )ג(

ה, חלות הוראות חוק, תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסביב MAPCOעל פעילות 

קומית, ולפיכך הם משתנים מאזור לאזור. המדינות שמקורם ברמה הפדרלית, המדינתית והמ

). ברמה Above and/or Underground Storage Tanksלאחסון הדלקים ( רישיונותהשונות מנפיקות 

, כמו גם רוב המדינות, קבעו דרישות בקשר לאופן התקנת מאגרים תת EPA -הפדרלית, ה

מאגרים תת  תדליפות, סגירלמאגרים קיימים, נקיטת אמצעי תיקון  ותחזוקת קרקעיים, שדרוג

לנהל ולאכוף ופרסמו תקנות לפיהן המדינות רשאיות  רלבנטייםשמירת נתונים וקרקעיים, 

תכניות רגולטוריות מדינתיות, ובלבד שהן מאמצות סטנדרטים לא פחות חמורים מאלה 

 הפדרליים. 

 הסביבה איכות מדיניות )ד(

מחלקת הגנת הסביבה המונה כתשעה עובדים, והיא אחראית לטיפול בכל נושאי  USA לדלק )1(

איכות הסביבה. חמישה מתוך העובדים האמורים מוקצים לתחום הזיקוק. סגן נשיא של דלק 

USA כן נעזרת דלק -אחראי לפיקוח על נושאי איכות סביבה ורגולציה. כמוUSA  ביועצים

היא לעמוד בכל דרישות איכות  USAפציפיות. מדיניות דלק חיצוניים ובעורכי דין בסוגיות ס

אוקסלי בקשר עם זיהוי - כפופה לדרישות סרביינס USAהסביבה הרלבנטיות. זאת ועוד, דלק 

, הן על בסיס רבעוני USAחבויות איכות סביבה, אשר עשויות להיות להן השפעה מהותית על דלק 

 הן על בסיס שנתי, ורישומן בדוחות הכספיים. 

איכות סביבה שאינן בעלות אופי הוני, כאשר  חבויות בספריםהיא לרשום  USAדלק  מדיניות )2(

  סביר כי החבות נוצרה והיקפה ניתן להערכה באופן סביר.

 Environmental Pollutionמחזיקה בפוליסות לביטוח נזקי איכות סביבה ( USAיצוין כי דלק  )3(

Policyאינם כוללים, בין היתר,  אךת ניקוי מסוימים (), המכסות תביעות נזקי זיהומים ועלויו

הוצאות ניקוי בגין נזקים סביבתיים היסטוריים). נכון למועד הדוח, לא הוגשו תביעות מהותיות 

  בקשר עם פוליסות אלו.
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 אחריות והליכים משפטיים באיכות הסביבה )ה(

אות למניעת אישר צו מוסכם בעניין הפרות לכאורה של הור TCEQ-ה, 2007 אוקטובר בחודש )1(

זיהום אויר, אשר נמשכו לאחר רכישת בית הזיקוק. בצו המוסכם חויב בית הזיקוק לשלם קנס 

 USAייעדה לו כספים לפני כן. בנוסף נדרשה דלק  USAולממן פרויקט איכות סביבה שדלק 

 . 2010 - ב הושלם שבהם האחרוןויישמה תיקונים נוספים כפי שפורטו בצו המוסכם, 

)2( OSHA - לעיל.  (6ב)()14.1.17   יףראו סע 

 דלק זיקוקל הגישו EPA -") והCSBאו " The Chemical Saftey Board,הועד לבטיחות כימיקלים ( )3(

מקיים כיום חקירה לפי סעיף  EPA -. ה2008דרישות מידע על השריפה בבית הזיקוק בנובמבר 

 .CAA -פי ה על כימיקליותבדרישות למניעת תאונות  זיקוקידת דלק בקשר לעמ CAA -ל 114

חקירה  הטעונים צינורות לידמודעת לזיהום קרקע או מי תהום  אינה USAלמועד זה דלק  נכון )4(

ותיקון, אך בעתיד יתכן כי יהיה צורך לבצע הערכות וניקוי של אזורי צנרת. בהתבסס על הערכות 

הזיקוק ואשר  יבתשני ו על ידי גורמים שלישיים בעת רכישת סביבתיות ובדיקות שונות שבוצע

,  נכון ליום 2010עודכנו לאחרונה במהלך המימון מחדש של בית הזיקוק בחודש מרץ 

מיליון דולר בגין עלויות ניקוי  12.5 - בספריה התחייבות בסך של כ USA, רשמה דלק 31.12.2011

מיליון דולר  9.5 -ולר בגין השנה הקרובה, ויתרת המיליון ד 3.0 -כ -הזיקוק  יבת בשני מוערכות 

. תקנות נוכחיות ועתידיות בענייני איכות סביבה, כמו גם מצבים אחרים הדורשים 2022עד שנת 

דיווח ופעולה, עשויים לגרום להוצאות משמעותיות נוספות הקשורות בחקירה וניקוי. מאמצי 

 בעתיד הנראה לעין.         הניקוי של מי התהום בבית הזיקוק צפויים להימשך

  השקעות מהותיות בתחום איכות הסביבה   )ו(

בנזן בבנזין, ה כמות להגבלת ביחס  (1ב)()14.1.17 לציית לרגולציה המתואר לעיל בסעיף  בכדי )1(

מיליון  18.8 -כ Mobile Source Air Toxics (“MSAT”) II Compliance Project-ב ההשקיע זיקוקדלק 

  .2010דולר בשנת 

זה  ענייןב USAכי על מנת לעמוד בתקינה סביבתית חדשה, יעמדו השקעות דלק  אההערכה הי )2(

  .הקרובות שנים בחמש דולר מיליון 80.7 -מיליון דולר, ועל כ 8.9 –על כ 2012בשנת 

  

ת הסביבה הינו מידע צופה באשר לצורך בהשקעות בתחום איכו USAמידע זה לגבי הערכת דלק   

הקרקע או המים נכון למועד זה, על היקף זיהומי  EPA -המידע מבוסס על דרישות ה .פני עתיד

לטיפול בנושאי איכות סביבה, על  העלותנכון למועד זה, ועל הערכתה בדבר  USAהידועים לדלק 

או  EPA - דרישות הסיונה. המידע עשוי שלא להתממש, בין היתר, אם יחולו שינויים ביבסיס נ

נזקי איכות סביבה חדשים הטעונים טיפול, ואם  USAרגולציה רלבנטית אחרת, אם יתגלו לדלק 

  יתברר במהלך ביצוע ההשקעות או קודם לכן כי עלויות ההשקעה גבוהות מהצפוי.
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 הסכמים מהותיים 14.1.18

 דלק זיקוק ושיווק )א(

 . 0 סעיף  מהותיים. לפירוט ראו Magellan-ו Noble Groupההסכמים עם 

 MAPCO )ב(

)1( Core-Mark International Inc. " :להלן)Core-Mark("  היתה ספק המוצרים העיקרי של מוצרים

בהתאמה.  59.1% - וכ, 59.4% -כ, והרכישות ממנה עמדו על 2011 -ו 2010בשנים   קמעונאיים

. על פי 31.12.2013עד ליום  Core-Markהסכם האספקה עם  את MAPCO, האריכה 23.08.10 ביום

להיות הספק העיקרי למזון ולמוצרים קמעוניים לכל  תמשיך Core-Markההסכם, בין היתר, 

  .MAPCOהחנויות של 

  הליכים משפטיים 14.1.19

היא צד לתביעות  MAPCO דלק זיקוק ודלק שיווק אינן צד להליכים משפטיים מהותיים.

להחלטה  MAPCOונים הנובעים ממהלך העסקים הרגיל שלה. להערכת והליכים משפטיים ש

, הידועים לה כיום, לא תהיה השפעה מהותית לרעה על מצבה הכלכלי או כאמורסופית בעניינים 

לפרטים אודות הליכים משפטיים בתחום איכות על תוצאות פעילותה בתקופות עתידיות. 

  לעיל. (ה)14.1.17 הסביבה, ראה סעיף 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית 14.1.20

בוחנות את תוכניותיהן ויעדיהן האסטרטגיים מעת לעת ומעדכנות  USAהחברות בקבוצת דלק 

אותם בהתאם להתפתחויות שחלות בשוק הדלקים, למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות 

  בפעילויות הבאות: USAדלק תמקד על תחום פעילותה. בשנים הקרובות עשויה לה

מאז הקמתה היתה באמצעות רכישות. גם בשנים הקרובות  USAאסטרטגיית הגידול של דלק  )א(

תחנות תדלוק , לבחון רכישות פוטנציאליות ובהן רכישת בתי זיקוק נוספים USAצפויה דלק 

 או נכסים משלימים אחרים, כגון צינורות או מסופים.  וחנויות נוחות

והשגת תנאי  לקוחותהזיקוק, מאמצי שיווק להרחבת בסיס בתי הושר הזיקוק של הגדלת כ )ב(

 והוזלת עלויות הייצור.  התקשרות טובים יותר,

הרחבת הפעילות הקמעונאית ומגוון המוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות, בעיקר בתחום המזון  )ג(

 המוכן.

ם באזור דרום מזרח פועלת לחיזוק המותגים שלה וההכרה בהם כמותגים מובילי MAPCO )ד(

ארה"ב, וכן לשיפוץ ועיצוב מחדש של חנויות הנוחות שלה, במטרה להעצים את חווית הקנייה 

 של לקוחותיה.

מימוש היעדים והאסטרטגיה האמורים לעיל תלוי בגורמים חיצוניים שונים, העלולים למנוע  )ה(

לבחון ולעדכן את נוהגת כאמור  USAדלק  התממשותם, או להביא לשינויים בהם. בנוסף לכך,

  .יעדיה בהתאם להתפתחויות החלות בשוק הדלקים, מפת התחרות והשפעות מאקרו כלכליות

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 14.1.21

חביות ביום של נפט מוזל  25,000 עיבד ודוראדבית הזיקוק באל  2011עי של שנת יהרב ברבעון

חביות ביום של  55,000עד  50,000 - וכ (לרבות נפט מקומי) טקסס במערב וריחסית לנפט שמקו

על  לפעול USAדלק  בכוונת 2012שמקורו במערב טקסס. בשנת  נפטביחס לנפט שנסחר בפרמיה 
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 2013באופן שיאפשר בשנת אספקה של נפט זול לבתי הזיקוק באל דוראדו  מקורותאתר למנת 

 באל בזיקוק תבביבמערב טקסס  ורשמקו מנפט יותר זול נפט של ביום חביות 50,000-כעיבוד של 

 הזיקוק בית עבור נרכשות שכיום מהחביות חלק על המשולמת הפרמיה הורדת בנוסףו, ודוראד

  .טקסס בטיילר

  

 דוראדו ואל בטיילר הזיקוק בבתי פרויקטיםשני  2012להשלים בשנת  USAדלק  בכוונת בנוסף

"י ע הזיקוק מגזר ותרווחי את להגדיל צפויים אשר, בהתאמה מיליון 16 - ו מיליון 5 - כ של בעלות

 והפיכתם בטיילר הזיקוק לבית דוראדו אלבית הזיקוק במ ביום אספלט חביות 2,000 עד העברת

צריכת גז  י"ע דוראדו באללמוצרים הסופיים  בייצור וכן הורדת הפחת ;קוקסלו לבנים למוצרים

  .יחסית ולזטבעי שמחירו 

 USAהמבוסס על תכניות דלק י עתיד האמור להתפתחות בשנה הקרובה הנו מידע צופה פנ הצפי

והוא עשוי להשתנות במידה ויחולו שינויים בתכנית ההשקעה, עיכובים לשנה הקרובה, 

   בקבלת היתרים ואישורים נדרשים, וכיוצא באלו. רגולטורים

  גורמי סיכון

, ובמיוחד בדרום מקומיתעולמית או  האטה כלכלית – כלכליכלכליים והמשבר המקרו תנאים  )א(

יות, ונפח המכירות תוצאות התפעולה ,USAשל דלק  עשויה להשפיע לרעה על העסקים ב,ארה"

, בשל ירידה ברמת הצריכה. חלק מהגורמים המשפיעים על ירידה במוצרי דלקים וקמעונאיים

, ים (במיוחד במדינות עם הפקת נפט גבוהה)הגיאופוליטיו כלכליים מקרו בצריכה הנם תנאים

הפחתות בשווי נטו בהתבסס על ירידות חדות בשווקים, שווי נדל"ן, אבטלה, חובות צרכנים, 

כלכליים - שוקי המשכנתאות, מיסוי, מחירי אנרגיה, ריביות, אמון צרכנים וגורמים מקרו

נוספים. במהלך תקופת חוסר ודאות כלכלית צרכנים עשויים להפחית בנסיעות, ברמת הצריכה 

 וכדומה. 

 הגולמיבאופן היסטורי, מחירי הנפט  - פקה בלתי סדירהאסו חשיפה לתנודות במחירי הנפט )ב(

(כולל  הגיאופוליטי, כגון המצב USAבעולם תנודתיים, ותלויים בגורמים שאינם בשליטת דלק 

ולה על )הגולמי(תנודתיות במחירי הנפט . (ב)14.1.1 כמתואר בסעיף מלחמות וטרור) והכלכלי,

 מוצריםעל במיוחד ( USAלהוריד את הביקוש למוצרי נפט ולהשפיע לרעה על הרווחיות של דלק 

כגון אספלט, פרופן ואחרים, המיוצרים  ,שמחיריהם אינם בקורלציה לתנודתיות במחירי הנפט

לבצע עסקאות הגנה באמצעות נגזרים על מנת  USAנוהגת דלק מעת לעת  ).Lion Oilידי - על

החשיפה שלה לסיכונים אלה, אך היקף העסקאות כאמור משתנה מעת לעת, והן להקטין את 

ומוצרים קמעונאיים אספקה בלתי סדירה של דלקים כן - כמועצמן כרוכות בסיכונים שונים. 

 .USAדלק  עשויה לפגוע לרעה בפעילות

, חומרי גלם ם לרכישת ומכירתשינויים במחירי - חשיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצרים )ג(

עלולה להשפיע לרעה על  USAמספקים וללקוחות של דלק  ומוצרים קמעונאיים מוצרי הנפט

מצויות בין היתר, גם חברות רב לאומיות  USAכי בין מתחרותיה של דלק  ,. יצויןUSAדלק 

באופן משמעותי, אשר בשל גודלן,  USA) הגדולות מדלק integratedובעלות יכולות משולבות (

תקני הזיקוק המורכבים שלהן, הינן בעלות כושר עמידה רב יותר במצבים של ומ היקף פעילותן

 שוק משתנה.
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עלולה רמת תחרות גבוהה, לרבות תחרות מול רשתות ההיפרמרקטים בתחום הדלקים,  -  תחרות )ד(

, וכן אובדן נתח שוק המתבטא רווחים נמוכים יחסיתממתבטאת בלגרום ירידה במחירים, ה

 .בירידה בהכנסות

 או מתחדשת, כמו אתנול או ביודיזל, אלטרנטיבית אנרגיה של צריכה מוגברת - חלופיים מוצרים )ה(

ים ו/או בביקוש למוצרי דלקים. גם השימוש במכוניות הדלק במחירי להוביל לירידה היכול

  .USAחשמליות יכול להוריד הביקוש למוצרי דלקים ועלול להשפיע לרעה על רווחיות דלק 

לרבות שינוי במרווח שבין נפט שמקורו במערב  ינויים במרווח הזיקוקש - במרווחים שינויים  )ו(

הסיכון לשחיקה , ו14.1.7  -ו (ג)14.1.1  טקסס ונפט שמקורו במפרץ מקסיקו, כמתואר בסעיפים

 יםהנמכר יםמחירי הדלקבהתאמה מלאה וקושי לבצע  מחירי הנפטב הבשל עלייו בין היתר ב

. עם רכישת מלוא האחזקות בבית הזיקוק באל דוראדו, גרום ירידה ברווחיות, עלול ללצרכנים

 לגורם סיכון זה, גברה משמעותית. USחשיפת דלק 

בית הזיקוק וב מאחר וכל פעילויות הזיקוק מרוכזות בבית הזיקוק בטיילר -  יםנכסשני תלות ב )ז(

הזיקוק עשויים להשפיע לרעה על דלק  יבתאחד מ, שיבושים משמעותיים לפעילות באל דוראדו

USAהזיקוק עשויה לבוא לידי ביטוי גם בהתרחשות אירועים כגון אסונות טבע,  י. התלות בבת

 תאונות עבודה, אובדן רישיונות והיתרים הדרושים לפעילות המפעל, עבודות תחזוקה, וכו'. 

חשופה לסיכונים הקשורים לזיקוק דלקים  USAדלק פעילות  - וחיצוניים יכונים תפעולייםס )ח(

 תנאי מזג האוויר ואספקת מוצרי דלקים. סיכונים אלה כוללים, בין היתר, אסונות טבע,

שריפות, פיצוצים, נזילות בצנרת המובילה נפט, תאונות של צי  מלחמה, טרור, שליליים, עונתיות,

התערבות של צדדים תקלות תחזוקה, בעיות בטכנולוגיות מידע, לת דלקים, המשאיות להוב

, ואשר עשויים לגרום להפרעות בפעילות USAשלישיים ואירועים אחרים שאינם בשליטת דלק 

 הזיקוק, לזיהומים ונזקים לסביבה ולרכוש של צדדים שלישיים, תביעות גוף ואף מוות.  יבת

נהרגו שני עובדים ומספר בני אדם נוספים  2008בנובמבר  20 –באירוע שהתרחש בבית הזיקוק ב

להליכים  USAטרם הסתיימו כל ההליכים הקשורים בו, והוא עשוי לחשוף את דלק  .נפצעו

 שונים גם בעתיד. 

קיבולת מוגבלת, בטיילר לצינור הנפט המוביל נפט גולמי לבית הזיקוק  -  תשתית צנרת מוגבלת )ט(

ם יגדיל בית הזיקוק את תפוקתו באופן מהותי. כמו כן אין העשויה להיות בלתי מספקת בא

 מעט כלכ 2010 -צינור נפט יוצא לאספקת מוצרי הדלקים שלה, ובבית הזיקוק בטיילר בבעלות 

המכירות שלה התבצעו באמצעות מסופים שברשותה. עובדה זו עשויה להקשות על גיוס לקוחות 

ת בית הזיקוק, אם הביקוש למוצריו בצפון מזרח לבית הזיקוק בטיילר וכן לפגוע בתוצאו חדשים

לבית הזיקוק באל דוראדו קיימת תלות בצנרת להפצת דלקים בבעלות  .טקסס יקטן משמעותית

צד שלשי וכן בשני צינורות עיקיים בבעלות צד שלישי אחר באמצעותו מתקבל מרבית הנפט 

 המעובד בבית הזיקוק.

הסיגריות (שהינו המוצר הקמעונאי הנמכר ביותר על ירידה בצריכת  -ירידה בצריכת הסיגריות )י(

 -, או פגיעה במנגנון התמחור של סיגריות ל), קשיים של חברות הטבק בארה"בMAPCOידי 

MAPCO .שעשויות להיות להן השלכות על מחיר הסיגריות ושיווקן 
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אין  .רבהיקף ניכ ומסגרת אשראי חוב USAלדלק  – והגבלות אשראי מימון הפעילות ,חוב קיים )יא(

למחזר את הלוואותיה, לחדש מסגרות אשראי, ולגייס  USAודאות כי יהיה ביכולתה של דלק 

מימון חדש, במועד הדרוש ובתנאים טובים. למינוף הניכר השלכות שליליות שונות ובהן חשיפה 

הגבלת וגדולה לתנאים שליליים בשוק ובענף, צורך בניצול תזרים מזומנים לתשלומי החוב, 

העסקית בפעילות הקיימת ובכניסה לפעילויות נוספות. קשיים בשירות החוב הקיים  הגמישות

ומימון הפעילות יכולים לפגוע בקשרים עם ספקים, להביא להרעה בתנאי ההתקשרויות עמם, 

. בהקשר זה יש להדגיש כי למשבר (כגון עסקי רכישה) USAולפגוע בפעילותה העסקית של דלק 

עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על מוסדות פיננסיים, ולהגביל הכלכלי והפיננסי המתמשך 

 את הנגישות הדרושה לגיוסי הון וחוב.

הסכמי אשראי נוכחיים ועתידיים הכוללים אמות מידה  - עמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות )יב(

ן פיננסיות עלולים להשפיע לרעה על היכולת לממן פעילות עתידית, לבצע פעילות עסקית, וכ

עלולים לחייב פירעון מוקדם של הלוואות בסכומים משמעותיים ולהקשות או למנוע קבלת 

כן - נמצאת מעת לעת בקרבה לאמות המידה הפיננסיות החלות עליה. כמו USAמימון נוסף. דלק 

מכוח הסכמי אשראי תניות ומגבלות שונות העשויות להשפיע לרעה על  USAחלות על דלק 

צע פעולות שונות כגון חלוקת דיבידנדים, מכירת נכסים, כניסה לב USAיכולתה של דלק 

 לפעילויות חדשות, ביצוע השקעות, וכו'.

לכל  מיליארד דולרכפוליסות ביטוח לרבות פוליסות רכוש עם כיסוי של עד  USAלדלק  – ביטוח )יג(

עשויה לסבול מנזקים שאינם מבוטחים, או שלא ניתן  USA. יחד עם זאת, דלק בית זיקוק

 טח, במסגרת פוליסות הביטוח שלה, או הגבוהים מסכומי הביטוח בפוליסות.לב

כפופה לחוקים, תקנות  USAדלק  -  התפתחויות ושינויים חקיקתיים ונושאי איכות סביבה )יד(

חשופה  USAותקנים שונים הקשורים לפעילותה, בעיקר בנושאי איכות הסביבה. על כן דלק 

ת חדשות והאפשרות כי בעתיד יתגלו חריגות מהותיות להתפתחויות, שינויים ודרישות חקיקתיו

כי על מנת  אאו יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות. ההערכה הי

  8.9 –על כ  2012זה בשנת  ענייןב USAלעמוד בתקינה הסביבתית החדשה, יעמדו השקעות דלק 

 .ם הקרובותמיליון דולר בחמש שני 80.7 - , ועל כמיליון דולר

עובדים בבבתי זיקוק  580-וכ 272מעסיקה  USAדלק  2011בדצמבר,  31- נכון ל – תלות בעובדים )טו(

 168- וכ )נהגי משאיות 40 מעובדי בית הזיקוק טיילר (לרבות 202טיילר ואל דוראדו בהתאמה. 

 םמאוגדים בארגוני עובדים וכפופים להסכמי העסקה קיבוצייעובדים מבית זיקוק אל דוראדו 

. הגם שהסכמי העסקה בהתאמה 2014באוגוסט, 1- ועד ה 2015בינואר, 31-שבתוקף עד ה

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. 

 Noble –ו  Magellanיש תלות בספקים מהותיים, כגון USAלדלק  - יםמהותי יםספקתלות ב )טז(

ביחסים עימם, בהסכמים  ,יםבספק יםשינויבתחום הקמעונאי.  Coremark - בתחום השיווק, ו

 מכל סיבה שהיא אספקה ותהפרע עם ספקים מהותיים, בעמידתם בתנאי תשלום ואספקה או

 . USAדלק עשויים להשפיע לרעה על 
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י מזון שמשווקים תחת שמה המסחרי ושמות מסחריים אחרים אשר מזוהים מוצר USAלדלק  )יז(

. פרסומים שליליים בין אם ברי תוקף או לאו, בהקשר לאיכות Quizno'sאו Subwayעימה כגון 

המזון ו/או משקאות, נושאים בריאותיים וכו', עלולים להשפיע לרעה על הביקוש למזון 

ית בתנועת הלקוחות בחנויות הנוחות וכתוצאה לפגוע ומשקאות ועלולים לגרום לירידה משמעות

 .USAדלק  -בשמות המסחריים וב

בריבית משתנה חוב אשראי היה  USAלדלק , 31.12.2011נכון ליום  – שינויים בריבית הדולרית )יח(

מיליון דולר. קיימת חשיפה לשינויים  432.6 - , וחוב אשראי כולל של כמיליון דולר 288.1 -כ של

 .ובעתיד ית המשולמת על ידי החברות האמורות במסגרת הלוואות אלהבשיעור הריב

כרוכה גם במספר  Lion Oil - רכישת השליטה ב– Lion Oil -סיכונים כתוצאה מרכישת השליטה ב )יט(

בפרט; הגדלת היקף  Lion Oilסיכונים ובהם הגדלת התלות בפעילות הזיקוק, ובתוצאותיה של 

ינטגרציה של הפעילות החדשה בזו הקיימת; חשיפה ; קשיים בביצוע אUSAהאשראי של דלק 

לחבויות שלא היו ידועות במועד ההתקשרות בהסכם, כגון חבויות בנושאי איכות סביבה, 

 תידרש לבצע בעתיד; ועוד. USAרגולציה, הליכים משפטיים; גידול בהיקף ההשקעות שדלק 

  

קרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (סיכוני מ

 -  USA, על פי מידת השפעתם על עסקי דלק USAלדלק זיקוק ושיווק), אשר דורגו, בהתאם להערכת דלק 

  השפעה גדולה, בינונית וקטנה:

 

USAמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק 
השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה גדולה

  שינויים בריבית
 ולריתהד

 כלכליים והמשבר מקרו תנאים
 כלכליה
ביטוח

 סיכוני מקרו 

 מוצרים חלופיים 
  ירידה בצריכת

 הסיגריות
 פרסומים שליליים 

 חשיפה לשינויים במחירי הגלם
  והמוצרים

 וחיצוניים סיכונים תפעוליים 

 חשיפה לתנודות במחירי הנפט 
 אספקה בלתי סדירהו
 תחרות 
  לרבות  במרווחים שינויים

שביו נפט שמקורו  במרווח
בטקסס ונפט שמקורו במפרץ 

 מקסיקו
  התפתחויות ושינויים חקיקתיים

ונושאי איכות סביבה

סיכונים 
 ענפיים

 תלות בעובדים י הזיקוקנכס 2-תלות ב 
 תשתית צנרת מוגבלת 
 מימון הפעילות ,חוב קיים 

 והגבלות אשראי
 יםמהותי יםספקתלות ב 

  עמידה באמות מידה פיננסיות
 ואחרות

 יכונים כתוצאה מרכישת ס
 Lion Oil -השליטה ב

סיכונים 
מיוחדים 

לדלק 
USA 

הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת  USAשל דלק מידת ההשפעה של גורמי הסיכון 

  ההשפעה תהיה שונה.
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 דלק אירופה 14.2

  כללי 14.2.1

(להלן:  פועלת בתחום מוצרי הדלקים באירופה באמצעות דלק אירופה הולדינגס בע"מ החברה

"). דלק אירופה היא חברה בת המאוגדת בישראל בבעלותן של דלק פטרוליום דלק אירופה"

  ).20%( החברה) ו80%(

תחום מוצרי הדלקים באירופה מורכב מפעילות שיווק דלקים בארצות בלגיה הולנד ולוקסמבורג 

  ") ומפעילות שיווק דלקים בצרפת.בנלוקס(להלן: "

  ם בבנלוקס:רכישת פעילות שיווק הדלקי )א(

(להלן: "דלק בנלוקס"), חברה נכדה זרה של  .Delek Benelux B.Vרכשה  2007באוגוסט  8ביום 

דלק אירופה שהתאגדה בהולנד (ביחד עם חברה בת שלה שהתאגדה בלוקסמבורג) את פעילות 

(להלן: "שברון") בארצות בנלוקס  Chevron Global Energy Incהשיווק של חברות בנות של 

"פעילות תחנות תדלוק (להלן:  845 - כ 31.12.2010ה, הולנד ולוקסמבורג), שכללה ביום (בלגי

). פעילות השיווק בבנלוקס, אשר מאוגדת תחת שלוש חברות עיקריות נפרדות השיווק בבנלוקס"

בכל אחת מהמדינות האמורות, כוללת גם חנויות נוחות, סניפי רשת מזון, מתקני שטיפת רכב, 

  להלן. 14.2.12 י טרמינלים כמפורט בסעיף וכן החזקות בשנ

מליון אירו, לאחר התאמות הון חוזר.  404 -תמורת רכישת הפעילות הסתכמה בסך של כ

ידי דלק בנלוקס וחברות הבת שלה, וכן -הרכישה מומנה באמצעות מימון בנקאי זר, אשר גויס על

מימון  63% -בהון של דלק בנלוקס, כאשר החלוקה בין שני המרכיבים הינה כ השקעהבאמצעות 

הון עצמי. שלוש החברות שנרכשו כללו בעבר פעילויות אחרות, אשר  37% -מגורם בנקאי וכ

  ידי שברון מתחום פעילות החברות עובר לרכישתן.-הוצאו על

 Texacoרכת השימוש במותג בתקופת הדוח נחתם הסכם בין דלק בנלוקס לבין חברת שברון להא

  .2030עד שנת 

  רכישת פעילות שיווק הדלקים בצרפת: )ב(

את פעילות שיווק הדלקים  .Delek Europe B.Vרכשה חברת הבת,  2010באוקטובר  1ביום 

 401 - כ 31.12.2011") בצרפת, הכוללת, נכון ליום BP(להלן: " BP France SAוחנויות הנוחות של 

מתקני רחיצת מכוניות, וכן החזקות בשיעורים שבין  235 -יות נוחות, וכחנו 356- תחנות תדלוק, כ

בשלושה טרמינלים, המשמשים לאספקה ולאחסנה של דלקים לצורכי הפעילות  100% - ל 21.5%

(להלן: "פעילות השיווק בצרפת"). רכישת פעילות השיווק בצרפת כללה קבלת רישיון לשימוש 

, שנים) 5-שנים עם אופציה ל 5לזמנים קצובים ( התדלוקבצרפת ברשת תחנות  BPבלעדי במותג 

ידי דלק אירופה - טווח בנושא כרטיסי תדלוק. פעילות השיווק נרכשה על-וכן הסכמים ארוכי

חברה המאוגדת שהינה "), דלק צרפת פיננסים(להלן: " Delek France Finance SNCבאמצעות 

חברה  ,.Delek France B.Vן באמצעות בצרפת בבעלות מלאה של דלק אירופה המוחזקת בעקיפי

  בת בבעלות מלאה של דלק אירופה.

מיליון אירו (לאחר התאמות הון חוזר ולפני  209 -תמורת רכישת הפעילות הסתכמה בסך של כ

) והלוואות בעלים של דלק פטרוליום 70%- הוצאות עסקה) ומומנה באמצעות מימון בנקאי (כ

לקה היחסי באחזקותיה בדלק אירופה. לפירוט נוסף בנוגע ), כל אחת לפי ח30%-ודלק ישראל (כ

להלן. רכישת הפעילות נעשתה  14.2.24 למימון רכישת פעילות השיווק בצרפת, ראו סעיף 

  באמצעות רכישת מניות בחברות המרכזות את הפעילות האמורה. 
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  קריות של דלק אירופה:להלן תרשים מבנה ההחזקות העי

  

 מידע כספי לגבי תחום מוצרי הדלק באירופה  14.2.2

  (במיליוני יורו): 2010 – 2011להלן נתונים אודות תחום הפעילות בשנים  )א(

 201035 2011 
  3.272  2,298הכנסות מחיצוניים הכנסות 

 - -ילות אחריםהכנסות מתחומי פע
  3.272 2.298סך הכל

סך העלויות 
 המיוחסות 

עלויות המהוות הכנסות של תחום 
 -  - פעילות אחר

  384     272עלויות אחרות

 384  272סך הכל
עלויות קבועות המיוחסות לתחום 

 257 171 הפעילות

עלויות משתנות המיוחסות 
 140 101 לתחום הפעילות

לות המיוחס לבעלים של רווח מפעולות רגי
 6 10 החברה האם

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות 
 2 2 שאינן מקנות שליטה

 1.213 1.159סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות
 1.080 1.033סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

  

                                                           
 .2010באוקטובר  1כולל תוצאות פעילות השיווק בצרפת החל מיום    35

 
   דלק אירופה הולדינגס בע"מ

Delek Europe BV 

דלק הולנד דלק צרפת 

Delek Benelux B.V 

 
בלגיה דלק

   
 דלק 

לוקסמבורג

 

100% 

   100% 

100%  

100%  

 דלק לוקסמבורג הולדינגס
100% 100%

100%  

  
Delek France

100%
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(המשקפים בעיקר נתונים לפי  2010 – 2008להלן נתונים אודות פעילות השיווק בצרפת בשנים  )ב(

 התוספת החמישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (במיליוני אירו)): 

  ):BPנתונים עד למועד הרכישה (תוצאות הפעילות של 

תשעת החודשים  
שהסתיימו ביום 

30.9.2010 

2009 

 602620 הכנסות

 526518עלות הכנסות
 13102 רווח גולמי
 רווח תפעולי

 3נכסים
3התחייבויות

  

  תוצאות הפעילות של דלק צרפת במיליוני אירו: - נתונים לאחר מועד הרכישה 

רבעון  
רביעי 
2010 

2011 

218992הכנסות

עלות 
 הכנסות

184860

34132רווח גולמי
311רווח תפעולי

20.42רווח נקי
36350385נכסים

3284317התחייבויות

 

 יבידנדים ומגבלות על חלוקתםד 14.2.3

דלק אירופה לא חילקה דיבידנדים בשנתיים האחרונות. לפירוט אודות מגבלות בחלוקת דיבידנד 

  להלן. 14.2.24 מכח הסכמי מימון בהם התקשרה דלק אירופה, ראו סעיף 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 14.2.4

מור לעיל, פעילות הדלקים באירופה מורכבת מפעילות השיווק בבנלוקס ומפעילות השיווק כא

  בצרפת.  

  פעילות השיווק בבנלוקס )א(

תחנות  567 מתוכןתחנות תדלוק, 845 כוללת , פעילות השיווק בבנלוקס31.12.2011נכון ליום 

חנויות  588 - עילות כתחנות בלוקסמבורג. כמו כן, כוללת הפ 14 -תחנות בבלגיה ו 266בהולנד, 

מסעדות דרכים ומלון. במהלך שנת  7 -מתקני שטיפת מכוניות, כ 181 -מאפיות, כ 231 -נוחות, כ

  שתי מסעדות דרכים.לרשת בבלגיה יתווספו  2012

  פעילות השיווק בצרפת )ב(

תחנות תדלוק. תחנות התדלוק של  401 -, כוללת פעילות השיווק בצרפת כ31.12.2011נכון ליום 

תחנות  224-כבו מצויות  –) צרפת ממוקמות בעיקר באזור צפון צרפת (הכולל את פריסדלק 

של דלק צרפת ובדרום צרפת (אזור המשתרע  מכירת הדלקיםסך מ 55% - מהוות כשמכירותיהן 

 -מהוות כשמכירותיהן תחנות  122-כ) בו מצויות מליון ועד חופי הים התיכון והאי קורסיקה

                                                           
 .2011-ו 2010 ,2009נתוני הנכסים וההתחייבויות נכונים ליום האחרון של כל אחת מהשנים    36



 

 

148 - א 

ממוקמות לצד כבישים מהירים  תדלוק תחנות 55 - דלק צרפת. כ של הדלקיםסך מכירות מ 30%

)motorway ( מתחנות התדלוק המצויות לאורך הכבישים המהירים  12% -מהוות כותחנות אלה

בצרפת. למיטב ידיעת דלק אירופה, דלק צרפת היא ספקית הדלקים בעלת נתח השוק השני 

) ובעלת נתח השוק Greater Paris Area( ) באזור צפון צרפת (לרבות פריס19% - בגודלו (כ

  ) באזור דרום צרפת.11%-השלישי בגודלו (כ

מתקנים  235 - חנויות נוחות, כ 356 - , כוללת פעילות השיווק בצרפת כלתחנות התדלוק בנוסף

בשלושה טרמינלים, המשמשים  100% -ו 50%, 21.5% ללשטיפת מכוניות והחזקות בשיעורים ש

  דלק צרפת. של הדלקים סך מכירות מ 40% -של כצורכי תפעול, ללקים לאספקה ולאחסנה של ד

 14.2.12 , ראו סעיף 31.12.2010לפירוט אודות מוצרי השיווק של דלק אירופה בבנלוקס ובצרפת נכון ליום 

 להלן.

  פעילות השיווק באירופה מתבצעת במספר דרכים:  )ג(

ידן - , המופעלות עלבנלוקס או דלק צרפת בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלקתחנות  )1(

)Company-owned-Company-operated :או בקיצור ,COCO.(     

ידי צדדים - , המופעלות עלבנלוקס או דלק צרפת תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק )2(

; תחנות אלו נקראו COROקיצור: , או בCompany-owned, Retailer-operatedשלישיים  (

 ). CODO, או בקיצור: Company-owned, Dealer-operated בעבר בצרפת: 

 ,Company-ownedידי זכיינים (-תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח, המופעלות על )3(

Franchise-operated :או בקיצור ,COFO :תחנות אלו נקראו בעבר בבנלוקס ;Company-

owned, Retailer-operated + :או בקיצור ,CORO+(37 . 

 בנלוקס או דלק צרפת ידם, ודלק-תחנות בבעלות או בחכירה של צדדים שלישיים, המופעלות על )4(

; ROROאו בקיצור:  Retailer-Owned, Retailer-Operatedמספקת להם דלקים באופן בלעדי (

 ).DODOאו בקיצור:  Dealer -Owned, Dealer -Operatedתחנות אלו נקראו בעבר בצרפת:  

חברה הפועלת באופן עצמאי בשיווק (קמעונאי   –במיזם משותף  40%בהולנד בלבד: החזקה של  )5(

 ). Equity Distributorsומסחרי) של דלקים (

תחנות  16 -אספקת דלקים של דלק בנלוקס ל –בארצות בנלוקס בלבד: משווקים מורשים  )6(

תחנות בהולנד המוכרות באופן עצמאי דלקים  29 -ול (Authorized Distributors)בבלגיה 

  בינוניים, ללקוחות בבתי מגורים, ולתחנות שירות.-לעסקים קטנים

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים 14.2.5

על פעילות דלק בנלוקס ודלק צרפת חלות מגבלות ודרישות רגולטוריות שונות הכוללות, בין 

שכר מינימום, תנאי עבודה ותקנות בקשר למכירה  היתר, דרישות איכות סביבה, חוקי עבודה,

 ףשל מוצרי אלכוהול וטבק, דרכי גישה ציבוריות וחוקים נוספים. לפרטים נוספים ראו סעי

 להלן. 14.2.27 

                                                           
וחנויות הנוחות באופן  בהפעלת התחנות בצורה זו דלק אירופה מספקת תמיכה מלאה באספקה, בשיווק ובסחר של מוצרי הדלקים   37

 שמאפשר לסוחרים להתמקד בתפעול התחנות ובשיפור השירות ללקוחות והמחזור. 
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  14.2.6

 כלכלות בנלוקס וצרפת )א(

הכלכלות המפותחות ביותר באירופה. מיקומה הגיאוגרפי לחוף הים הצפוני אחת –בלגיה 

מהתמ"ג מגיע מסחר חוץ. אוכלוסיית  70%מאפשר לה להישען בעיקר על מסחר בינלאומי, כאשר 

בעולם בדירוג התמ"ג לנפש. בשנת  1-מיליון תושבים והיא ממוקמת במקום ה 11-בלגיה מונה כ

על  .לאחר המשבר הפיננסי העולמי 2.2%-והציגה צמיחה של כחזרה כלכלת בלגיה לצמוח  2011

תחזית ( 2012שנת צפויה להישאר יציבה  גם בכלכלת בלגיה פי תחזיות הבנק המרכזי האירופי 

  ).0.8%צמיחה של 

הגדול ביותר הנמל נחשבת לאחת הכלכלות החזקות באירופה. נמל רוטרדם הינו  –הולנד 

נמל אנטוורפן הם מהווים את שער הכניסה האירופאי לסחר באירופה ויחד עם נמל אמסטרדם ו

 17- ). אוכלוסיית הולנד מונה כARA-Amsterdam, Rotterdam, Antwerpהדלקים עולמי (

צמחה  2011 בעולם בדירוג התמ"ג לנפש. בשנת 18-מיליון תושבים והיא ממוקמת במקום ה

י צפויה כלכלת הולנד להישאר . על פי תחזיות הבנק המרכזי האירופ1.8%- כלכלת הולנד בכ

  ).0.5%- תחזית צמיחה של כ( 2012 שנתיציבה ב

מיליון תושבים. יחד עם  0.5-אחת המדינות הקטנות בעולם ואוכלוסייתה מונה כ–לוקסמבורג 

זאת, נחשבת כלכלת לוקסמבורג הקטנה לאחת הטובות בעולם והיא מדורגת שלישית בעולם 

בלוקסמבורג הינו נמוך ביחס למדינות אחרות באירופה  בדירוג התמ"ג לנפש. מיסוי הדלקים

ולכן היא מהווה יעד לתופעה הנקראת "תדלוק תיירותי", כאשר תושבי מדינות האזור כמו גם 

ציי משאיות החוצות את אירופה עוברים בלוקסמבורג בדרכם ליעדם על מנת לתדלק במחיר 

זו היתה אף חזקה יותר בשנת  , מגמהחלפהמוזל. בהתחשב במחירי הדלק הגבוהים בשנה ש

ועל פי תחזית הבנק המרכזי האירופי היא  1.6%-צמחה כלכלת לוקסמבורג בכ 2011 . בשנת2011

  .2012שנת בגם  1%- צפויה להמשיך ולצמוח ב

  רמת המינוע לנפש במדינות בנלוקס נחשבת כגבוהה.

אומי הגולמי מהתוצר הל 14% -הינה הכלכלה השניה בגודלה באירופה המהווה כ –צרפת 

מאוכלוסיית האיחוד האירופי. על אף  13% - באיחוד האירופי, ובעלת אוכלוסייה המהווה כ

צרפת כלכלה כלכלת נשארה בעת האחרונה המשבר הכלכלי שפקד את מדינות האיחוד האירופי 

 עולםלצמוח בשנים הקרובות. צרפת הינה יעד תיירותי מהחשובים ב עודצפויה החזקה 

ממערכות  19% -ם גיאוגרפי מרכזי באירופה. כמו כן, מצויים בצרפת כממוקמת במיקוו

  ק"מ.  11,000 -הכבישים באירופה ורשת כבישים מהירים באורך של כ

מיליארד   50.7 -בכ 2011 שנתהצריכה השנתית בצרפת של דלקים מסוג בנזין וסולר הסתכמה ב

  .2010לעומת   0.2%-גידול של כ המהווה ליטרים

 התדלוק בבנלוקסשוק תחנות  )ב(

נו ריכוזי ויציב יחסית. בכל אחת מהמדינות ישוק תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בבנלוקס ה )1(

שחקנים מרכזיים, אשר דלק בנלוקס נמנית עליהם.  6-5 -(הולנד, בלגיה ולוקסמבורג) יש כ

 3% - בכ 2009למיטב ידיעת הנהלת דלק בנלוקס, צריכת הדלקים במדינות בנלוקס ירדה בשנת 

וזאת לאחר שהיתה במגמת עלייה קלה בשנים האחרונות. ירידה זו נובעת בעיקרה  2008לעומת 

מהמשבר הכלכלי בעולם הפוגע בעיקר בתחום התובלה היבשתית המהווה מרכיב משמעותי 

נחלקו מכירות הדלקים בשוק  2008 -ו 2007מאוד בצריכת הדלקים במדינות בנלוקס. בשנים 
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, בהתאמה). הביקוש לדיזל 40%-ו %41 - , בהתאמה) ולבנזין (כ60% - ו 59% - לדיזל (כבנלוקס 

עקב ירידה  במגמת ירידה היהבשנים האחרונות במגמת עלייה בעוד שהביקוש לבנזין היה 

חלה התייצבות בביקוש  2010בשנת ו 2009מנועי בנזין. מגמה זו נבלמה בשנת עם מספר הרכבים ב

לוקס אין יכולת להעריך את משך ההאטה ו/או את . לדלק בנ2011שנמשכה גם בשנת  לדיזל

היקפה, אך היא עשויה להמשיך ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה ולהתרחב ולהשפיע גם על 

  מכירות חנויות הנוחות.

הרווחיות הגולמית לליטר דלק בבנלוקס נותרה יציבה יחסית בשנים האחרונות בשל מבנה השוק  )2(

  והסביבה התחרותית.

ונילסן, שוק  Wood Mckenzieובהסתמך על נתוני חברות מחקר כגון  דלק אירופה למיטב ידיעת )3(

, בין היתר, 5% -  4% - חנויות הנוחות במדינות בנלוקס גדל בשנים האחרונות בשיעור שנתי של כ

לאור הקלות שניתנו בסוף שנות התשעים ביחס לשעות הפתיחה המותרות של החנויות, ובשל 

 2010השנים נוגע למגוון המוצרים הניתנים למכירה. עם זאת, במהלך משטר רגולטורי ליברלי ב

  שוק האמור.ה התמתנות בגידול, כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי חלה מגמת 2011-ו

 שוק תחנות התדלוק בצרפת )ג(
שוק תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בצרפת הנו תחרותי מאוד. בצרפת קיימים מתחרים רבים 

 המחזיקות בנתח שוק של כ (ההיפרמרקטים) :נם הרשתות הקמעונאיותאשר העיקריים שבהם הי

). 20% - כ להמחזיקה בנתח שוק ש( TOTALהחברה הצרפתית המובילה אחריהן ו 59% -  57%

 SHELL(שרכש את תחנות  AVIA, המותג הצומח  , Esso ,BP בין היתרה מתחלקת בעיקר

 AGIPבידי חברות קטנות יותר כגון מהשוק מוחזק  6% - . בנוסף, כמחוץ לדרכים המהירות)

עד למועד זה לא חל שינוי מהותי  2009משנת  .ותחנות קטנות לא ממותגות באזורים הכפריים

ם שחלו בחלוקה בין מגזרי הלקוחות. בשנת יבצריכת הדלקים השנתית בצרפת למרות השינוי

קוחות לתחנות מעבר מואץ של לבשל מחירי השאיבה הגבוהים וההאטה הכלכלית, היה  ,2011

. במהלך השנים האחרונות מכך בכבישים הבינעירוניים סבלו תחנותנמוכים, וה דלקים מחירי עם

חלה עליה  2001-2008חל גידול מתמיד בצריכת סולר לעומת ירידה בצריכת בנזין (בשנים 

בהיקף רכישות הבנזין,  5.5%-כבהיקף רכישות הסולר לעומת ירידה של  2.5%-כשל  תממוצע

. שינוי זה נובע )5.0% -כב ההבנזין ירדצריכת בעוד ש 1.5% - כגדלה צריכת הדיזל ב 2011ת בשנ

הטבות לקידום מכוניות המונעות בדיזל על פני מכוניות המונעות בבנזין ממחסור בתחליפים, מ

התחלקו  2011 -ו 2010,  2009רגולציה. בשנים מ) וCO2(כגון תכנית תמריצים להפחתת זיהום 

 23% - , כ24% -, בהתאמה) ולבנזין (כ78.5% -וכ 77% -, כ76% - לקים בשוק לדיזל (כמכירות הד

  , בהתאמה). 21.5% -וכ

 מחירי הדלקים וצריכתם והשפעתם על מרווח השיווק של דלק אירופה: )ד(

מחירי הדלקים בבנלוקס ובצרפת מושפעים מהותית ממחירי הנפט הגולמי, הנתונים לתנודות 

ם. צריכת הדלקים תלויה בגורמים כגון שיעורי צמיחה, גידול משמעותיות בשווקי העול

 באוכלוסיה, מדיניות מיסוי, גידול במספר הרכבים והיקף השימוש בהם.

. הגורמים המשפיעים על מרווח באירופה חלה עליה הדרגתית במרווח השיווק 2004החל משנת 

ופאיות בהן רמת התחרות במדינות מערב איר - ) רמת התחרות בשוק 1השיווק הינם כדלקמן: (

בשוק הדלקים גבוהה חלה ירידה במרווח השיווק לעומת מדינות באירופה בהן רמת התחרות 



 

 

151 - א 

גידול בשיעור התחנות שאינן מאוישות  -) שינוי במספר התחנות בשירות עצמי 2אינה גבוהה; (

ח השיווק; סנט, משפיע באופן שלילי על מרוו 12בכח אדם, אשר מציעות ללקוחות הנחות של עד 

ק בדרכים מהירות מציע מרווח שיווק גבוה יותר והיקף מכירות הגבוה פי ודלת) מיקום תחנות 3(

 והימנעות) רמת התחרות בשוק הצרפתי 4שלושה מתחנת דלק הממוקמת בדרך שאינה מהירה; (

 . בצרפת הביאו לעליה במרווח השיווק ,המתחרים להיכנס ל"מלחמת מחירים" בשנים האחרונות

 פתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו הת 14.2.7

 2%- בשיעור של יותר מ 2008 -  2000: הביקוש לדלק במדינה צמח באופן קבוע בשנים הולנד )א(

בעקבות תמ"ג גבוה וגידול בביקוש לכלי רכב. יצוין, כי הביקוש לסולר צמח בשיעור גבוה יותר, 

כאשר  ,2009שנת ב 3%-, הביקוש הכללי לדלק ירד בכ2009נת שעקב המשבר הכלכלי העולמי ב

חלה התייצבות בביקוש לדלקים,  2010מרבית הירידה מיוחסת לירידה בצריכת דיזל. בשנת 

. בשל מחירי דלק גבוהים ומצבה החלש של הכלכלה, נוצרה נטייה 2011ומגמה זו המשיכה לשנת 

  מוזלות. אצל צרכנים  לתדלק בתחנות לא מאוישות ורשתות 

לשנה. בעקבות המשבר העולמי   2% -הביקוש לדלקים צמח בכ 2008 -  2003: בשנים בלגיה )ב(

. מגמה זו המשיכה 6%-הביקוש לדלקים ירד בכ 2010בשנת  ,2008המגמה נעצרה בסוף שנת 

לרמה  גרם לעליית מחיריםבבלגיה   הגבוה משטר הבלובין היתר, מאחר ש. 2011לתוך שנת 

 ומאידך וגרם למעבר לצריכת דלק במדינות סמוכות מחד של המדינות השכנותגבוהה יותר מזו 

להתפתחות ומגמה משמעותית של מעבר מתחנות בינעירוניות יקרות לרשתות מוזלות ליצירת 

 המשמעותית של תחנות אוטומטיות לא מאוישות בשרות עצמי במדינה.

בעיקר בשל המס הנמוך על דלקים : שוק הדלק במדינה מאופיין בביקוש גבוה, וזאת לוקסמבורג )ג(

 –ידי לקוחות ממדינות שכנות -יחסית לשכנותיה (המוביל לצריכת דלקים בלוקסמבורג על

 2008"תיירות דלקים"), ומיקומה הגיאוגרפי של לוקסמבורג. בשלושת הרבעונים הראשונים של 

ירידה חלה  2008של שנת אולם מהרבעון הרביעי  לא חל שינוי משמעותי בסך הביקוש לדלקים

משמעותית בביקוש לדלקים בכלל ולסולר בפרט, עקב ירידה בתנועת משאיות לאורך הכבישים 

, כאשר הירידה הכוללת 2009המהירים. מגמה זו המשיכה בשלושת הרבעונים הראשונים של 

חלה התאוששות  2010ומרביתה מיוחסת לירידה בצריכת דיזל. במהלך שנת  7%- היתה כ

בהתייחס  2011בצריכת הדיזל. מגמה זו המשיכה בשנת  2.5%לעליה של  בביקושים שהביאה

 למחירי הדלק הגבוהים.

 : ההתפתחויות בשוק הצרפתי מושפעות בעיקר משלוש מגמות מרכזיות: צרפת )ד(

החל משנות השמונים ועד לתחילת שנות  - הרשתות הקמעונאיות לשוק הדלקים חדירת  .1

בשנת  55% -הרשתות הקמעונאיות עד לשיא של כ האלפיים, חל גידול מתמיד בנתח השוק של

הרשתות . 59%-57% - כבשנים האחרונות התייצב השוק על  .מכלל שוק הדלקים בצרפת 2001

הקמעונאיות מציעות דלקים במחירים נמוכים משמעותית מיתר חברות הדלקים, וזאת לאור 

 ן).  חלקloss leaderת (בדלקים כמוקד משיכה של קהל לקוחות לחנויו ותמשתמש ןהעובדה כי ה

 ןשל הרשתות הקמעונאיות בכבישים המהירים צפוי לקטון בשנים הקרובות לאור אמירותיה

באמצעי התקשורת כי ההוצאות ההוניות והתפעוליות הכבדות הכרוכות בשדרוג תחנות דלקים 

ת ועלולו בכבישים מהירים אינן עולות בקנה אחד עם המודל העסקי של הרשתות הקמעונאיות

בדרכים  ןמחירים זולים. ההערכה היא כי נתח השוק שלה ותכמי שמציע ןלפגוע בתדמית

בדבר הערכת דלק צרפת לגבי  ,. מידע זה2020שנת ב ים אפסייםהמהירות צפוי לצנוח עד לשיעור
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בכבישים המהירים הינו מידע צופה פני עתיד, המבוסס  רשתות הקמעונאיותשל ה ןהקיטון בחלק

צרפת. עם זאת, יתכן ומידע צופה פני עתיד זה לא יתממש, בין היתר, כתוצאה על הערכות דלק 

, כניסתם של גורמים חדשים לתחום, שינויים רשתות הקמעונאיותמהחלטות ושינויים בגישת ה

  , התנהגות ציבור הלקוחות, וכו'.רשתות הקמעונאיותבתוצאות הפעילות של חברות הדלקים וה

 גידול מגמה שלהאחרונות החלה בשנים  - ותגות ולא מאוישות גידול במספר התחנות הלא ממ .2

ים לקמחירי ד להציע לחברות הדלק, וזאת בכדי לאפשר מחד מאוישותלא ה תחנותהבמספר 

יותר המפעילה  Essoתחרותיים, גמישים ונמוכים יותר. מגמה זאת נבעה בעיקר בעקבות יוזמת 

, 2011בנוסף, בשנת  בצרפת.ש Esso Expressמותג התחת  אתרים הפועלים 330- מ

 600 - כבגישה מוחלטת" ת המציעה מחירים נמוכים יותר בשם "יתוכנליישם    Totalהחלה

מאידך, גברה  ).נמוךהצעת מחיר ( Elfאתרים מתוכן הן תחת מותג  300מאוישות, כאשר  תחנות

 המגמה של הקמת תחנות לא ממותגות ע"י גורמים פרטיים.

מרווח השיווק בתחנות דלקים המצויות בדרכים כאמור,  –הירות גידול בתחנות בדרכים מ .3

תחנות אלה צריכת במהירות הינו גבוה ממרווח השיווק בתחנות דלקים במרכזי ערים. בנוסף, 

בעלות הכנסות גבוהות יחסית מחנויות  הןתחנות דלקים במרכזי ערים, ובדלקים גבוהה יותר מה

זרימה נמוכה מהדרכים המהירות סבל תחנות שוק  2011. בשנת המצויות בהן הנוחות והמסעדות

הגבוהים.  דלקיםמהמצב הכלכלי ומחירי הכתוצאה של רכבים (מקומיים ובינלאומיים) 

שנת ושם ביומשטר מס חדש על משאיות שי 2008-2012בשנים מודרניזציה מסיבית של התחנות 

צמיחה בשנים  גמתמאפשר חזרה לעשוי לדרכים לא מהירות) במבוסס על שימוש ה( 2013

 .הקרובות

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 14.2.8

להערכת דלק בנלוקס ודלק צרפת, ניתן למנות על גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום את 

  הגורמים הבאים:

העברת תחנות תדלוק בעלות רווחיות  - פריסה רחבה ובמיקומים טובים של תחנות התדלוק )א(

- ידי דלק בנלוקס או דלק צרפת והפעלה על-דל של בעלות או חכירה ארוכת טווח עלגבוהה למו

 ), בהתאם למיקום.COCOידן (

והורדת הסיכון הנובע ) זיקוק עסקי בתילא (ל Downstream-ה שוקפעילות ב היתרונות של ניצול )ב(

  .דלק מוצרי לרכישת כך הקשורמ

צום ההחזקה בתחנות תדלוק בעלות התאמת מודל ההפעלה של תחנות תדלוק לפוטנציאל וצמ )ג(

 רווחיות נמוכה.

איתנות פיננסית המאפשרת, בין היתר, ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות, בשיפוץ  )ד(

 תחנות קיימות והרחבתן.

ניהול אסטרטגיה קמעונאית מפותחת, ובכלל זה השקעה בפיתוח חנויות הנוחות של הרשת כדי  )ה(

 /איכות מול מחיר).לייצר הצעת ערך ללקוחות (שירות

טכנולוגיית מידע מתקדמת ומערכות לתמיכה בהחלטות; יצירת תמיכה לתהליכים עסקיים  )ו(

 קריטיים.

 זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק. )ז(

 תנאי ההתקשרות עם מפעילי התחנות. )ח(
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 פיתוח תחום כרטיסי הדלק.  )ט(

 .זמינות הדלקים והמוצרים לסוגיהם והיכולת לאחסנם )י(

 מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים. )יא(

 ).BP) ובצרפת (Texacoרשתות הפועלות תחת מותגים בינלאומיים המוכרים היטב בבנלוקס ( )יב(

המצב הכלכלי, המשפיע בין היתר על היקף צריכת הדלקים והרכישות בתחנות הנוחות, וכן על  )יג(

 מחירי המוצרים הנמכרים.

 ) במטרה להגדיל את מרווח השיווק.premium fuelשיעור חדירת דלקים מובחרים ( )יד(

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם 14.2.9

  ספקי מוצרי הדלקים )א(

בהולנד ובבלגיה יש מספר רב יחסית של בתי זיקוק המרוכזים באזורי רוטרדם ואנטוורפן 

כן בתי - היכולים לספק מוצרי דלקים מה שמביא להיצע דלקים גדול מן הביקוש המקומי. על

מייצאים לפיכך למדינות אחרות באיחוד האירופי (בעיקר לגרמניה) ולצפון הזיקוק המקומיים 

  . 2011לאחר תקופה ארוכה של עודף כושר ייצור עבר השוק התאמה בסוף שנת אמריקה. 

 ,Shell, BPידי דלק בנלוקס מחברות דלק גדולות (- בהולנד, מרבית מוצרי הדלקים נרכשים על

Esso, Total ('חלק מהתפוקה השנתית נרכש תחת הסכמי סחר חליפין מחברות מסחר כןו וכו .

 Vitol. קיימים גם חוזי אספקה לאחסון ומסחר עם חברות בינלאומיות, כגון  SWAPועיסקאות 

 Total. מרבית אספקת הדלקים בבלגיה נעשית מבית הזיקוק של חברת North Sea Holdings -ו

קים מסופקים מטרמינל הנמצא בבלגיה, וממתקני ההנפקה שלו. בלוקסמבורג מרבית מוצרי הדל

, אשר מאחסן דלקים מבתי זיקוק באנטוורפן Q8בבעלות משותפת של דלק בנלוקס וחברת 

ובפלאשינג ומשמש גם להפצת דלקים במזרח בלגיה. האספקה המשנית, מהטרמינל או המחסן 

הובלה  אל תחנות התדלוק, מתבצעת בעיקר באמצעות מיכליות אשר מופעלות על ידי חברות

  בבעלות צד שלישי. 

מערב ובדרום צרפת ומיבוא. דלק -בצרפת נרכשים מוצרי דלקים מבתי זיקוק המרוכזים בצפון

הדלקים מסופקים באמצעות צינורות,  .BP -צרפת התקשרה בהסכם לרכישה ואחסון דלקים מ

מהדלקים  65% 2012דוברות ומשאיות ומאוחסנים במספר טרמינלים ברחבי צרפת החל מ 

ידי דלק צרפת מאוחסנים בשלושה טרמינלים בהם לדלק צרפת זכויות בעלות -המשווקים על

הלן, ויתר (ד) , 14.2.18 בשיעורים שונים (לפירוט אודות הטרמינלים האמורים, ראו סעיף 

טרמינלים מועברים הדלקים ושל צדדים שלישיים. מה BPהדלקים מאוחסנים בטרמינלים של 

באמצעות מיכליות לתחנות הדלקים השונות בהתאם להסכמים עם שלושה ספקי לוגיסטיקה 

מובילים. במסגרת ההסכם לרכישת פעילות השיווק בצרפת, נחתם הסכם אספקה בין דלק 

אשר הסתיים בסוף שנת , לאספקת דלקים לטרמינלים אשר בבעלות דלק צרפת BPאירופה ובין 

והסכם לאספקת דלקים מטרמינלים שונים אשר אינם בבעלות דלק צרפת לתקופה אשר   2011

בתקופת הדוח חתמה דלק צרפת על הסכם עם . עם אופציה להארכה 2013מסתיימת בסוף שנת 

בנוסף, לדלק צרפת התקשרויות עם . 2012לאספקת חלק ניכר מהדלקים לשנת  TOTALחברת 

ידי דלק צרפת -רותי הובלה לדלקים המשווקים עלשלושה גופים מובילים המספקים שי

  מהטרמינלים לתחנות התדלוק באמצעות מיכליות כביש. 
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כן שער החליפין בין האירו לדולר - הדלקים מבוטאים בדולרים אמריקאים ועלעלות מחירי 

האמריקאי עשוי להשפיע על מחירי הקנייה של דלק אירופה. לפרטים נוספים על הסכמי אספקה, 

 להלן. 14.2.21 עיף ראו ס

 ספקי מוצרי חנויות הנוחות )ב(

 בנלוקס ולדלק צרפת בבנלוקס ובצרפת קיים מגוון גדול של ספקי מוצרי חנויות נוחות ולדלק

  התקשרויות עם ספקים שונים לרכישת מוצרי נוחות כגון טבק, שתיה קלה, ואלכוהול.

, הצרפתית  (המשווקת Carrefourשנים שיתוף פעולה עם קמעונאית הענק  16 מזהבצרפת נמשך 

השנייה בגודלה בעולם) המפיצה חלק ניכר מהמוצרים לתחנות ברחבי המדינה. שיתוף הפעולה 

האמור מבוסס על מספר הסכמים, הכוללים, בין היתר, הסכם גלובלי, הסכם זיכיון על מותג 

שנים לבין תקופה  5אספקה. ההסכמים נחתמו לתקופת שונות (בין החנות , רשיון מותג, והסכם 

בלתי מוגבלת) וכוללים הוראות בלעדיות שונות (בחלק מההסכמים הבלעדיות היא הדדית, 

 בחלקם הבלעדיות חלה על דלק צרפת בלבד ובחלקם אין בלעדיות על דלק צרפת).

 חסמי כניסה ויציאה 14.2.10

  נם:ישוק במדינות בנלוקס ובצרפת החסמי הכניסה המהותיים המאפיינים את ה

מאפייני השוק בבנלוקס ובצרפת מקשים על  –גודלם של השחקנים הקיימים וגודלה של המדינה  )א(

  מתחרים חדשים להיכנס לשוק שלא בדרך של רכישת שחקן קיים.

 השקעות מהותיות המחייבות הון רב.   )ב(

 את עלויותיה. הלחלופין, מגדיל כניסה לשוק, או הרגולציה בעניין איכות סביבה ותכנון מגביל )ג(

זמינותן המוגבלת של קרקעות פנויות הרלבנטיות לתחום הפעילות (בעיקר בכבישים המהירים)  )ד(

 מובילה להעלאת מחירי השטחים.  –בבנלוקס ובצרפת 

בנוסף לאמור לעיל, בהולנד, בבלגיה ובצרפת מתחייב תהליך של מכרז להפעלת תחנות תדלוק  )ה(

), עובדה המעלה את המחירים במיקומים אלה לסכומים אשר motorway sitesבכבישים מהירים (

רק השחקנים הגדולים יכולים לעמוד בהם ומצריכה יכולות תכנוניות מורכבות וכן שיתוף פעולה 

 עם רשתות הסעדה.

 חסמי היציאה העיקריים הם קיומם של חוזי שכירות/חכירה/הפעלה עם בעלי קרקעות/תחנות.

 קמבנה התחרות בשו 14.2.11

  כללי )א(

ברות הנפט הבינלאומיות הגדולות את חלק מח בשנים האחרונות התגברה מגמת העזיבה של

הפועלת תחת  Chevron זו של חברת  ה זו נרכשה פעילותמגמבמסגרת  תחום תחנות התדלוק.

  .ידי דלק בנלוקס-על TEXACOהמותג 

האירופאי בהן ה האמורה עם ביצוע עסקאות בשוק מגמהתגברה ה 2010-2011השנים במהלך 

- על BP חברת  פעילותוכך נרכשה פעילות תחנות התדלוק שלהן מ חלק חברות נפט מוכרות את

   ידי דלק צרפת.

ה זו לאור המאפיינים שלהלן: אסטרטגיית הגידול שלה; מגמדלק אירופה תבקש להמשיך ולנצל 

הפעלה גמיש תשתיות המאפשרות גידול של מספר התחנות; משאבים פיננסיים לרכישות; מודל 

ודינמי; קבוצת ניהול מקומית, היכולה לנצל הזדמנויות בשוק, ויכולת תגובה מהירה לשינויים 

 בשוק ובצרכי הלקוחות. 
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  מבנה התחרות בבנלוקס: )ב(

שוק הדלקים במדינות בנלוקס מתאפיין בריכוזיות יחסית, כאשר חמש או שש חברות דלק 

  מהשוק.  80%-90% - גדולות מחזיקות בכ

 80% -, שש החברות הגדולות לשיווק דלקים בהולנד מהוות כWood Mckenzieתוני על פי נ

ודלק בנלוקס  Shell ,BPהן  בהולנד מהשוק. שלוש החברות בעלות נתחי השוק הגדולים ביותר

)Texacoמהשוק. שלוש החברות  80% -); שש החברות הגדולות לשיווק דלקים בבלגיה מהוות כ

) היא Texaco. דלק בנלוקס (Shell - , וTotal ,Q8הן  בבלגיה  ביותרבעלות נתחי השוק הגדולים 

בעלת נתח שוק החמישי בגודלו בבלגיה; שש החברות הגדולות לשיווק דלקים בלוקסמבורג 

 Shell ,Exxonולאחריה  BPמהשוק. החברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר היא  90% - מהוות כ

) היא בעלת נתח השוק השישי בגודלו Texacoקס (להן נתחי שוק דומים. דלק בנלו Total -ו

  בלוקסמבורג.

התחרות מתמקדת בהשגת יתרון בפריסת תחנות התדלוק, מיתוג תחנות התדלוק לצורך משיכת 

לקוחות והרחבת השירותים הנוספים הניתנים במתחמי תחנות התדלוק (חנויות נוחות, שרותי 

  .ומחירי הדלק שטיפת מכוניות, מסעדות ועוד)

  נה התחרות בצרפת:מב )ג(

התחרות בשוק הדלקים בצרפת גדולה במיוחד, כתוצאה ממספר רב של מתחרים ותחנות דלק. 

ידן  עיקר השוק מורכב מתחנות דלק הממוקמות בשטחי הרשתות הקמעונאיות אשר מופעלות על

השוק כולל חמש בנוסף להן מכלל שוק הדלקים בצרפת. ו 59%-57% - ונתח השוק שלהם הינו כ

ידי דלק צרפת, -שפעילותה נרכשה כאמור על Total ,Esso ,BPת דלק בינלאומיות עיקריות (חברו

Shell ו- Agipמשוק הדלקים בצרפת.  התחרות העזה  32% - ), המחזיקות בנתח מצרפי של כ

פי -בשוק הדלקים מתבטאת בתחרות מחירים, ביצירת בידול בין החברות השונות (כל אחת על

בפריסת תחנות התדלוק, במיתוג תחנות התדלוק לצורך משיכת לקוחות תכניתה האסטרטגית), 

ובהרחבת השירותים הנוספים הניתנים במתחמי תחנות התדלוק (כגון חנויות נוחות ושרותי 

  .שטיפת מכוניות)

 דלק צרפת פועלת בארבעה מישורים כדי להתמודד עם התחרות הגדולה בשוק הדלקים:

דלק צרפת פועלת לביסוס תחנות  –ריכת הדלקים גבוהים התמקדות באיזורים בהם שיעורי צ )1(

תנועת בצפיפות גבוהה של האוכלוסיה, מאופיין בדלק ופיתוחן באיזור פריז והערים שמסביבה, ה

  ;רכבים ערה של נופשים ועובדים, ומחירי נדל"ן גבוהים אשר מהווים חסמי כניסה

וחנויות הנוחות כמוצרי פרמיום דלק צרפת משווקת את מוצרי הדלקים שלה  –בידול וייחוד  )2(

   ;אשר, ונהנית משיתופי פעולה עסקיים ארוכי טווח עם רשתות מזון ידועות

ידי דלק צרפת הינם - המחירים בהם נמכרים דלקים רגילים (שאינם פרמיום) על –תמחור  )3(

מתומחרים  BPשל -הסופיים מוצרים הפרמיום. עפי התחרות המקומית של התחנה ממוצעים

  ;המובילה את השוק בצרפת  Total לעומת ותיבמחיר תחר

ידי שיווק כרטיס  על עיסקיים של לקוחות בסיסבנתה  צרפת דלק - נאמן בסיס לקוחות הקמת )4(

 Carteובאמצעות שיווק כרטיסי נאמנות ( (שהחליף כרטיסים קודמים) "Go the easy wayדלק "

Bienvenue( לקוח, המציעים הטבות על בסיס נאמנות הללקוח הפרטי.  
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  שיפור בחנויות הנוחות, בעיקר בעקבות הרחבת שירותי המזון והמאפים. )5(

 מוצרים ושירותים 14.2.12

  מוצרי דלקים ושמנים )א(

משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל וכן לחימום ולתעשייה. משווק הן בתחנות  -סולר

כירות הסולר הדלק והן ללקוחות תעשייתיים בדרך של מיזמים משותפים ומפיצים עצמאיים. מ

ממכירות הדלקים של  70% -מסך מכירות הדלקים של דלק בנלוקס וכ 75% - כ 2011היוו בשנת 

 דלק צרפת.

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

מכירות  מסך 30% - מסך מכירות הדלקים של דלק בנלוקס וכ 25% -כ 2011הבנזין היוו בשנת 

 הדלקים של דלק צרפת.

המטרות העיקריות בשיווק דלקי פרמיום הן לספק מוצר חדשני העונה על ציפיות  -דלקי פרמיום 

החלה דלק  2007הלקוחות כיום, ולחדור לשוק דלקי הפרמיום המציע מרווחים משופרים. בשנת 

קת מוצרי דלק בהולנד. דלק צרפת משוו XLבנלוקס לשווק מוצר דלק פרמיום תחת המותג 

   .בצרפת Ultimate(בנזין וסולר) פרמיום תחת המותג 

 מוצרי חנויות הנוחות )ב(

דלק בנלוקס משווקת בחנויות הנוחות, מוצרים קמעונאיים שונים  –חנויות הנוחות בבנלוקס 

כגון מוצרי מזון (כריכים, דברי מאפה, חטיפים וכו'), משקאות מסוגים שונים, סיגריות, מוצרים 

חנויות  588 -רכב, מוצרי היגיינה בסיסיים ומוצרים נוספים. נכון למועד הדוח, פועלות כלאחזקת 

  נוחות ממותגות. 

כחלק מתוכניתה האסטרטגית החליטה דלק בנלוקס לפתח קונספט חדש להפעלת חנויות נוחות 

על . מותג פרטי זה יושם GO the fresh way  - לקונספט החדש נבחר מותג פרטי של דלק אירופה 

  החל הליך הטמעה דומה גם בצרפת.  2012בשנת  .2011חנויות נוחות עד סוף  200כ 

יצוין, כי המעבר למיתוג עצמי הביא לעליה ברווחים ובהיצע המוצרים, הכוללים, בין היתר, את 

Segafredo –  ,מותג הקפה של דלק בנלוקס. במסגרת התקציב השוטף של השנים הקרובות

של סב חנויות נוחות למותג הבית הנבחר וזאת בכל צורות ההפעלה מתכננת דלק בנלוקס לה

   כולל משווקים וזכיינים.תחנות הדלק 

דלק צרפת משווקת בחנויות הנוחות מוצרים קמעונאיים שונים כגון  –חנויות הנוחות בצרפת 

ים מוצרי מזון (כריכים, דברי מאפה, חטיפים וכו'), משקאות מסוגים שונים, סיגריות (רק בדרכ

מהירות ותחת הגבלות), מוצרים לאחזקת רכב, מוצרי היגיינה בסיסיים ומוצרים נוספים. החל 

נקבע בצרפת כי לא ניתן למכור אלכוהול בתחנות תדלוק בין  2009מהמחצית השנייה של שנת 

ממכירות שאינן של  50%בבוקר. יצוין, כי מכירת אלכוהול עשויה לשקף עד  8בערב עד  6השעות 

חנויות ממותגות  54 - חנויות נוחות, מתוכן כ 356 -. נכון למועד הדוח, פועלות כ38תחנותדלקים ב

 47 - , לאורך הכבישים המהירים), וכCOFO - וה COCO - " (בעיקר באתרי הProxiתחת השם "

, המצויים באתרים אורבניים). COFO" (בעיקר באתרי a Huit 8חנויות ממותגות תחת השם "

בשתי תחנות בכבישים מהירים ויורחב  2011הושק החל משנת  ”a Huit Express 8“מותג חדש 

                                                           
 8àHuit -ב 20% -ל 15%ממכירות שאינן דלקים בתחנות הממוקמות בדרכים מהירות, בין  1%בפועל, מכירת אלכוהול מהווה    38

 .COROבאתרי  35%עד  30% -וכ
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השימוש בשני המותגים  לתחנות נוספות בכבישים מהירים שיוקמו בעקבות זכייה במכרזים.

שנה עם רשת הקמעונאות הצרפתית  16האמורים הינו פרי של שיתוף פעולה אסטרטגי בן 

Carrefour .  

 כוניותהשכרת שטחי מסחר ומתקני שטיפת מ )ג(

 - נכון למועד הדוח, לדלק צרפת יש רשת של שירותי שטיפת מכוניות במתחמי התדלוק הכוללת כ

מתקני שטיפת  181 -מתקני שטיפת מכוניות. במתחמי התדלוק של דלק בנלוקס פועלים כ 235

 פתח בתחום זה.התמכוניות. בכוונת דלק אירופה להמשיך להתרחב ול

 מאפיות )ד(

מאפיות בקונספט של "חנות בתוך חנויות הנוחות בנלוקס פועלות במסגרת פעילות השיווק ב

מאפיות כאמור. בתחנות התדלוק  231 -בתוך חנות". נכון למועד הדוח, ברשת החנויות פועלות כ

מאפיות פועלות ה 2009הרבעון האחרון של שנת החל מ ,ודלק בנלוקס בחרה שלא להאריכו

 GO the fresh" - יות הנוחות במותג הבית במתכונת שפותחה עבור הקונספט החדש של חנו

way,שרותי מזון פעילים בכמה  -בלגיה ולוקסמבורג. בדלק צרפת  " בתחנות הדלק שלה בהולנד

או חברות הסעדה  Columbos Cafeתחנות בינעירוניות ותחנות אקספרס, בשיתוף עם הזכיין 

  אחרות או פועלות ללא מיתוג מסויים. 

 מסעדות ובית מלון )ה(

מסעדות ובית מלון אחד בתחנות לאורך הכבישים  7מפעילה דלק בנלוקס  2010שנת החל מ

 המהירים בבלגיה.

 טרמינלים )ו(

ידי דלק - מהדלקים המשווקים על 45% -דלק צרפת מחזיקה בשלושה טרמינלים המאחסנים כ

  להלן. (ד)14.2.18  צרפת. לפירוט אודות הטרמינלים, ראו סעיף

  HOLLERICHבבלגיה ובטרמינל  WANDREבטרמינל  50%דלק בנלוקס מחזיקה 

בהולנד, הפעיל  KAMPENטרמינל ב   2011בלוקסמבורג. במקביל בנתה דלק בנלוקס ב 

 .2011מאוקטובר 
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 להלן פילוח המוצרים והשירותים של דלק אירופה לפי מדינה וסוג האתר: )ז(

טרמינלים תמאפיו מסעדות בתי מלון
39 

מתקני 
 שטיפה

חנויות 
 נוחות

תחנות 
תדלוק

סוג האתר המדינה

1 7 31 1 4 37 37 COCO בלגיה 
- - 58 26 195 228 CORO/RORO 

- - 97   
  
  
  
  
1 

45 117 250 COCO הולנד

- - 48 66 144 179 COFO/RORO 

- - 4 41 76 118 שותפויות 
 ומשווקים

- - 12 1 1 12 12 COCO סמבולוק
1 - - רג - 2 2 CORO /RORO 

- 2 25   
  
3 

3 32 32 COCO צרפת

- - - 49 77 77 COFO 

- - - 154 173 183 CORO 

- - - 29 74 109 RORO 

1 9 276 6 418 939 1,227 הכל-סך 

  

נושאות דלק בנלוקס ודלק צרפת במלוא העלויות של הפעלת התחנות  COCOבאתרים מסוג 

ידי צד שלישי ודלק -מופעלות התחנות על COROלוא הרווחיות. באתרים מסוג ונהנות ממ

בנלוקס ודלק צרפת זכאיות לתשלום על פי הסכם השכירות עם אותו צד שלישי בגין השימוש 

במתקני האתר, המבוסס על תשלום קבוע ותשלום משתנה הנגזר בחלק מהמקרים ממחזור 

ידי זכיין - מופעלות התחנות על COFOרים מסוג המכירות במתקנים, ללא חנות הנוחות. באת

ודלק בנלוקס ודלק צרפת זכאיות לתשלום על פי הסכם השכירות עם אותו צד שלישי בגין 

השימוש במתקני האתר, המבוסס על תשלום קבוע ותשלום משתנה הנגזר בחלק מהמקרים 

ם הנגזר ממחזור ממחזור המכירות במתקנים כשבנוסף זכאיות דלק בנלוקס ודלק צרפת לתשלו

ידי צד שלישי ולדלק - מופעלות התחנות על ROROהמכירות בחנות הנוחות. באתרים מסוג 

בצרפת יש גם הכנסות  בנלוקס ולדלק צרפת הכנסות ממכירת דלקים לתחנות האמורות. 

  ממכירת כרטיסי שטיפת מכוניות לקמעונאים. 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 14.2.13

 -ו 2010יעור ההכנסות ממכירות מוצרים ושירותים בתחום הפעילות בשנים הסכום וש להלן

2011 :  

                                                           
 ידי דלק בנלוקס ודלק צרפת שלא במסגרת תחנות התדלוק.-מוחזקים בשיעורים שונים על   39
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  2010 2011 
 % -במיליוני אירו  

מהכנסות 
 התחום

 % -ב מיליוני אירו
מהכנסות 
 התחום

 60.2% 1,970 1,80778.7%דלקים בנלוקס
חנויות נוחות 

ופעילויות 
  40אחרות

272 11.9% 310 9.5% 

 0.1% 2 --אחר
סך הכל 
 69.7% 2,280 90.5% 2,080 בנלוקס 

 28.5% 931 2038.8%דלקים צרפת
חנויות נוחות 

ופעילויות 
 41אחרות

14 0.6% 61 1.9% 

 - - 0.40.0%אחר
 30.3% 992 2189.5%סך הכל צרפת

 100% 3,272 2,298100%סך הכל תחום פעילות

  

 -ו 2010ירות מוצרים ושירותים בתחום הפעילות בשניםלהלן הסכום ושיעור הרווח הגולמי ממכ

2011:   

 2010 2011 
 % -במיליוני אירו 

מהכנסות 
 % -ב מיליוני אירו

 מהכנסות 
 8.6% 170.4 170.89.4%דלקיםבנלוקס

חנויות נוחות 
ופעילויות 

 40אחרות
75.6 27.8% 85.6 27.6% 

 100%  -- אחר

 11.2% 256.0 246.411.8%סך הכל בנלוקס
 9.0% 84.1 21.810.7%דלקיםצרפת

חנויות נוחות 
ופעילויות 

 41אחרות
12.0 83.6% 47.6 78.5% 

 - - 100% אחר

 13.3% 131.7 33.815.5%סך הכל צרפת
 11.9% 387.7 280.212.2%חום פעילותסך הכל ת

  

חלה עליה בהכנסות ובשיעורי הרווח הגולמי של בנלוקס, בעיקר הודות לשיפור  2011במהלך שנת 

במרווח הקמעונאי, שקיזז את הירידה בכמויות, גידול  במכירות חנויות הנוחות בתחנות 

יוחד בתחנות לאורך אסטרטגית ההפעלה העצמית, במכתוצאה ממימוש  COCOהתדלוק מסוג 

   הכבישים המהירים, שדרוג החנויות והטמעת המותג העצמאי.

                                                           
 כולל  מתקני שטיפה, מאפיות, מסעדות ובתי מלון.   40
 כולל מתקני שטיפה וטרמינלים.   41
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 יצוין, כי קיימים פערים ניכרים במכירות של תחנות התדלוק השונות המושפעים ממיקומן

 . ומסוגן

 לקוחות 14.2.14
  :לקוחות תחום מוצרי הדלק באירופה נמנים על מספר קבוצות עיקריות

המתדלקים בתחנות דלק בנלוקס ודלק צרפת מסוג  הלקוחות הפרטיים לקוחות פרטיים:

COCO  משלמים עבור מוצרי הדלקים את המחיר הקבוע בכל תחנה. בנוסף רוכשים הלקוחות

הפרטיים גם מוצרים נלווים, מזון או מוצרים אחרים בחנויות הנוחות, ובבנלוקס גם מזון בסניפי 

Go Bakeryשבמתחמי  כוניות במתקניםכן, משתמשים הלקוחות בשירותי שטיפת מ-. כמו

התדלוק. התשלום מתבצע בדרך כלל במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי. בתחנות התדלוק 

  ידה.- ידי דלק אירופה, נקבעים מחירי המכירה של מוצרי הדלק ללקוח הסופי על-המופעלות על

 ,  אשר תנאי RORO-וה COFO -, הCORO - : מפעילי תחנות הלקוחות שהנם מפעילי תחנות

ההתקשרות עמם מעוגנים בהסכמים נפרדים עם כל אחד מהם, התשלום מתבצע באמצעות 

העברות בנקאיות או הוראת קבע לחשבון דלק בנלוקס או דלק צרפת בימי אשראי ממוצעים של 

  ימים.  7 -כ

: דלק בנלוקס ודלק צרפת קשורות בהסכמים עם חברות מתמחות לקוחות כרטיסי תדלוק

לקוחות אלה נהנים  –לוק ומשווקות אותם לחברות הובלה בינלאומיות המנפיקות כרטיסי תד

ימי אשראי בממוצע. חלק מלקוחות אלה מהווים מרכיב משמעותי מכלל המכירות ברשת  30- מכ

כרטיסי  מנפיקה במדינות בנלוקסואובדנם עלול להשפיע לרעה על הפעילות. בנוסף, דלק בנלוקס

 ימי אשראי 14- הנהנים מכוהלקוחות לרכישת דלקים  תדלוק לחברות ועסקים המתקשרים עימה

משאיות המפעילות ציים של כרטיס המיועד לחברות  בנלוקס השיקה דלק 2012. בינואר בממוצע

כמו כן, הושק כרטיס נוסף . הצורכות כמויות גדולות ונהנות מהנחה גבוהה (D Truck)כבדות  

כרטיס זה מונפק לחברות ועסקים  על ידי דלק צרפת שניתן לשימוש גם בארצות בנלוקס.

 - המתקשרים עם דלק צרפת לרכישת דלקים באמצעות הכרטיס האמור. לקוחות אלה נהנים מכ

  ימי אשראי בממוצע.  35

מסך המכירות בתחנות של דלק  %20בצרפת היקף המכירות באמצעות כרטיסי תדלןק הינו כ 

  צרפת.

  לקוחות נוספים במדינות בנלוקס:

 מהווה סוג  40%יזם המשותף אשר דלק בנלוקס מחזיקה בו בשיעור של : הממיזם משותף

נוסף של לקוח אשר רוכש דלקים מדלק בנלוקס. ימי האשראי הממוצעים ללקוח זה עומדים 

 ימים. 8 - על כ

 דלק בנלוקס מספקת דלקים ללקוחות  :לקוחות ממגזר התעשייה והמסחר/משווקים מורשים

עות תחנות התדלוק, בהתאם להתקשרויות עם ממגזר התעשייה והמסחר, שלא באמצ

 ימים. 40 - לקוחות אלו. ימי האשראי הממוצעים ללקוחות אלו עומדים על כ

 שיווק והפצה 14.2.15

  דרכי השיווק וההפצה במדינות הפעילות הינן כדלקמן:

דלק אירופה מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים: מבצעים  – שיווק בתחנות התדלוק )א(

כן, - ת, מבצעים נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות. כמובאזורי הפעילו

 מתבצע מעת לעת פרסום באמצעי תקשורת שונים. 
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שיווק מוצרי הדלקים הנמכרים בתחנות התדלוק נעשה  -הסכמים לרכישת דלקים ממותגים  )ב(

מיום בצרפת. שיווק מוצרי דלקים פר BPבמדינות בנלוקס ותחת המותג  Texacoתחת המותג 

ם לפרטים נוספיבצרפת (  Ultimate BPהמותג במדינות בנלוקס  תחת  XLנעשה תחת המותג 

נחתמו הסכמים לשיתוף פעולה  2011שנת  ל.  במהלך הרבעון האחרון ש)להלן 14.2.19 ראו סעיף 

תופי ישאיות. דלק אירופה פועלת לשעם רשת תדלוק נוספת שלה פעילות  חזקה בתדלוק מ

 פעולה נוספים במדינות דלק בנלוקס וצרפת.

 דרכי שיווק והפצה נוספות בצרפת )ג(

דלק צרפת מנפיקה כרטיס מועדון לקוחות שנקרא  – )Loyalty Cardהנפקת כרטיס מועדון ( )1(

Carte Bienvenueוצרים , באמצעותו צוברים לקוחות נאמנים נקודות הניתנות לניצול ברכישת מ

מליון לקוחות  2 -בהנחות בתחנות התדלוק בעיקר בחנויות הנוחות. כרטיס המועדון הונפק לכ

מיליון כרטיסים הינם פעילים (קרי בשימוש  1.2מליון עסקאות בשנה. כ  30 -ומבוצעות בו כ

 בשלושת החודשים האחרונים) כרטיס המועדון משמש גם בסיס לשיווק מבצעים מיוחדים.

לדלק צרפת שיתוף פעולה ארוך שנים עם רשת הקמעונאות  – וג חנויות נוחותהסכמים למית )2(

" למיתוג a Huit 8" -" וProxiפיו משתמשת דלק צרפת במותגים "-, עלCarrefourהצרפתית 

 . BPחלק מחנויות הנוחות שלה. יתר חנויות הנוחות ממותגות תחת מותג החנויות של  

לדלק צרפת הסכם שיתוף פעולה עם  – וק בינלאומייםהסכם שיתוף פעולה להנפקת כרטיסי תדל )3(

Routex לפיו לקוחות כרטיסי ,Routex  .יכולים לתדלק ברשת תחנות התדלוק של דלק צרפת 

והעבירה את  ”Go the easy way“השיקה דלק צרפת  כרטיס תדלוק בשם  2011בנובמבר  )4(

דלק צרפת בהסכם עם  לכרטיס החדש. בנוסף התקשרה BP plusו  Routexלקוחות כרטיסי  

 וכרטיס זה מתקבל גם ברשת הנ"ל. AGIPרשת 

דלק צרפת מתקשרת בהסכמי הפצת דלקים ומיתוג  – הסכמים להפצת דלקים לתחנות התדלוק )5(

 שנים.  5, אשר הינם בתוקף של עד ROROעם בעלי תחנות תדלוק מסוג 

אירופה ושליש  כל התחנות שבבעלות דלק –מודל של מלאי בקונסיגנציה במכירת דלקים  )6(

מהתחנות אשר בבעלות משווקים פועלים לפי מודל זה המאפשר שליטה ברמה גבוהה על 

 הפעילות לרבות התמחור לצרכן הסופי.

 צבר הזמנות 14.2.16

ידי לקוחות מזדמנים בעיקרם. -לא רלוונטי. ההזמנות בתחום פעילות תחנות התדלוק נעשות על

  זמנות.גם בפעילות הטרמינלים אין לדלק אירופה צבר ה

 עונתיות 14.2.17

ככלל, תחום מוצרי הדלק באירופה אינו מושפע מעונתיות משמעותית בתחום הפעילות, אם כי 

כן, הרבעון -חודשי החורף עלולים להיות חלשים יותר בשל תנאי מזג האוויר ואורך היום. כמו

כלל במכירות חלשות יותר של דלקים ומוצרים - הראשון והאחרון של השנה מאופיינים בדרך

  בחנויות הנוחות.

ת התדלוק בכבישים המהירים מאוד מושפעת מעונתיות עם שיא במכירות יובצרפת, רשת חנו

בחודשי הקיץ, בחגים ובחופשות. עיקר הפעילות הינה בתחנות הדרך ולא בתחנות העירוניות. 
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ל תחום מתקני שטיפת המכוניות גם כן מושפע מעונתיות ועיקר פעילותו הינו בין החודשים אפרי

  לספטמבר.

 רכוש קבוע ומתקנים 14.2.18

להלן טבלה המרכזת את חלוקת תחנות התדלוק לסוגים השונים ואת זכויות הקניין של דלק  )א(

 : 2011בדצמבר  31בנלוקס בתחנות התדלוק נכון ליום 
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מספר התחנות בבעלות או בחכירה של  מדינה
דלק בנלוקס או דלק צרפת, 

  (COCO)המופעלות על ידן 

עלות או בחכירה מספר התחנות בב
של דלק בנלוקס או דלק צרפת, 

המופעלות על ידי צדדים שלישיים 
  CORO/COFO(42או זכיינים (

מספר תחנות בבעלות או 
בחכירה של צדדים שלישיים, 

אשר דלק בנלוקס או דלק 
צרפת מספקות להם דלקים 

  RORO(43באופן בלעדי (

מספר 
תחנות של 

מיזמים 
משותפים 

(ED)  

מספר 
 תחנות של
משווקים 
מורשים 

(AD)  

סך הכל 
 תחנות

 547 28 90 127 52  250 הולנד

 265 23 -- 82 123 37 בלגיה

 14 -- -- 1 1 12 לוקסמבורג

 826 51 90 210 176 299 סך הכל בנלוקס
 401 - - 109 260 32 צרפת
 1,227 51 90 319 436 331 הכל תחום פעילות-סך

 בנלוקס בנלוקס בנלוקס צרפת בנלוקס רפתצ בנלוקס צרפת בנלוקס סטטוס החזקה

 -- -- -- -- -- 99 57 - 49 מספר תחנות בבעלות

מספר תחנות שיתרת 
תקופת השכירות בהן 

 שנים 3 -קטנה מ
  

63 

  
12 

  

9  

 

  
107 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

מספר תחנות שיתרת 
תקופת השכירות בהן 

 שנים10 -ל 3היא בין 

  

145 

  
16 

  

90 

  
48 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

מספר תחנות שיתרת 
תקופת השכירות בהן 

 שנים 10עולה על 

  

42 

  
4 

  

11 

  
15 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

מספר תחנות ללא זכויות 
קניין להן מספקות דלק 

בנלוקס ודלק צרפת 
 דלקים

  

-- 
 
-- 

 
-- 

 
-- 

  
210 

  
109 

  

-- 
  

-- 
  

-- 

                                                           
 .COROבדלק צרפת שנקראות כיום  CODOוכן תחנות מסוג  COFOבדלק בנלוקס אשר נקראות כיום  +COROבקבוצה זו נכללות תחנות מסוג    42
 .ROROבדלק צרפת אשר נקראות כיום  DODOה זו נכללות תחנות מסוג בקבוצ   43
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- ס או דלק צרפת ומופעלות עלהן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק בנלוק COCOתחנות 

שנים, ומועדי החידוש  20-ל 5ידה. תקופות החכירה ארוכת הטווח של תחנות אלו הן בממוצע בין 

פרוסים באופן שווה יחסית על פני השנים. בתחנות אלו דלק בנלוקס או דלק צרפת היא בעלים 

והתחזוקה. לאור שליטה ישירה על התמחור, האספקה, הניהול  ן, ויש להוהציוד של המלאי

האמור, דלק בנלוקס ודלק צרפת נהנות ממלוא הרווחיות של התחנות, כיוון שהן בעליהן 

  ומפעילות שלהן כאחד.

לשעבר) הן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק  +CORO(כולל תחנות  COFOתחנות 

הטווח של  ידי זכיינים. תקופות החכירה ארוכת-, בהתאמה, ומופעלות עלצרפתבנלוקס ודלק 

שנים, ומועדי החידוש פרוסים באופן שווה יחסית על פני השנים.  25 -ל 5 -תחנות אלו היא בין כ

הן הבעלים של הציוד ובחלק מהמקרים גם של מלאי  צרפתבתחנות אלו דלק בנלוקס ודלק 

הדלקים, והן משכירות את התחנות לזכיינים, האחראים על הפעלת התחנות. דלק בנלוקס ודלק 

פת מעניקות תמיכה מלאה מבחינת מכירות, כוח קנייה, הכשרה, אספקה, שיווק ומסחור צר

בתמורה לדמי זכיון ומקבלות בנוסף את הרווח הנקי ממכירות הדלקים בניכוי עמלת הזכיין 

הזדמנות להתמקד בתפעול  זכייןגישה זו נותנת להמצויה בתחנה. הנוחות  ושיעור מהכנסות חנות

   שירות ללקוח ולהגדיל את המחזור עד למקסימום.כדי לשפר את רמת ה

לשעבר) הן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק  CODO(כולל תחנות  COROתחנות 

ידי צדדים שלישיים. תקופות החכירה ארוכת -בנלוקס ודלק צרפת, בהתאמה ומופעלות על

רוסים באופן שווה יחסית שנים, ומועדי החידוש פ 25-ל 5- הטווח של תחנות אלו הן בממוצע בין כ

על פני השנים. בתחנות אלו דלק בנלוקס ודלק צרפת הן הבעלים של הציוד ובחלק מהמקרים גם 

של מלאי הדלקים. כמו כן, בתחנות אלו כל פעילות השיווק של מוצרי הדלקים והפעילות 

ת ידי הצד השלישי המפעיל. המפעיל מתקשר בהסכם שכירו- הקמעונאית והאחרת מתבצעת על

עם דלק בנלוקס או דלק צרפת, בהתאם למדינה, לשימוש במתקני המתחם ומשלם בגין אספקת 

המוצרים ושימוש במותגים. דלק בנלוקס ודלק צרפת מקבלות שיעור מהמכירות בגין מכירות 

  בחנויות ובמתקנים. 

 לשעבר) הן תחנות בבעלות או בחכירה של צדדים שלישיים, DODO(כולל תחנות  ROROתחנות 

ידם. בתחנות אלו כל פעילות השיווק של מוצרי הדלקים והפעילות הקמעונאית -המופעלות על

ידי הצד השלישי. דלק בנלוקס או דלק צרפת, בהתאמה, מתקשרות עם -והאחרת מתבצעת על

התחנות בהסכמים בלעדיים לאספקת דלקים, ואינן זכאיות לתשלומים בגין שכירות או רווחים. 

הנן פחות רווחיות מבחינתן של דלק בנלוקס ודלק צרפת.  RORO לאור האמור, תחנות

ההסכמים הבלעדיים האמורים מוגבלים לתקופה מקסימלית של חמש שנים לנוכח דיני הגבלים 

עסקיים. כתוצאה מכך, בדרך כלל, נערך בתום התקופה תהליך התמחרות מול הספקים 

דן חלק מהתחנות או שחיקה ברווחיות הפוטנציאליים (מתחרים). בתהליך זה קיים סיום של אוב

כתוצאה מהתחרות. מצד שני, יש סיכוי לזכות בתחנות חדשות ממתחרים. יצוין, כי עלויות 

  מהוות חסם יציאה משמעותי.מספק לספק במעבר פוטנציאלי מחדש המיתוג 

, הוא חברה הפועלת 40%בו מחזיקה דלק בנלוקס זכויות בשיעור של  המיזם המשותף בבנלוקס

 אופן עצמאי בפעילות הדלקים. פעילות המיזם המשותף אינה מאוחדת בדוחות הכספיים. ב

תחנות  16 -משמשים בעיקר לאספקת דלקים של דלק בנלוקס ל – המשווקים המורשים בבנלוקס

בינוניים, לקוחות בבתי מגורים, -בבלגיה, וכן למכירה עצמאית של דלקים לעסקים קטנים
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, Texacoמתחמים תחת המותג  25מפעיל רשת של  Van der Sluijsולתחנות שירות. בהולנד, 

  שבגינם משולמים לדלק בנלוקס דמי רישיון עבור השימוש במותג לכל מתחם. 

לדלק אירופה מבנים וציוד במרבית התחנות, בהן יש לה זכויות קניין. מבנים וציוד אלה מהווים  )ב(

בהן אין לה זכויות קנייניות אשר תחנות חלק מרכושה הקבוע. בנוסף, לדלק אירופה ציוד בכל ה

בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד. בחלק מתחנות אלה יש לדלק בנלוקס ולדלק אשר או 

צרפת רכוש קבוע גם במבני התחנה, אשר הוקמו לפני שנים רבות כאשר למוכרות היו זכויות 

 קנייניות (לרבות הסכמי החכרה/שכירות ארוכת מועד) בתחנות. 

מיליון  15- ביצעה דלק בנלוקס השקעות מהותיות ברכוש קבוע בהיקף של כ 2011, כי בשנת יצוין

החדש של דלק הנוחות אירו, אשר העיקרית שבהן היא השקעה מתוכננת בקונספט חנויות 

אירופה, והשקעה נוספת בפרויקט כרטיסי תדלוק. השקעות מהותיות אחרות הן רכישת זכויות 

כת הכבישים המהירים בהולנד ובבלגיה ושדרוג של חנויות הנוחות להפעלת תחנות לאורך מער

לאחר שנותקה מ  ERP PACKAGEמיליון אירו ב  6כ  2011בתחנות. דלק צרפת השקיעה בשנת 

BP  לאחר רכישת הפעילות והתחנות מBP , וכן נכנסה להשקעות בתחנות לאורך כבישים

בתחזוקה שוטפת של תחנות התדלוק,  צפויה דלק אירופה להשקיע 2012מהירים. במהלך שנת 

וכן בשדרוג המתקנים וחנויות הנוחות בתחנות התדלוק. במקביל יהיו השקעות מהותיות 

מיליון  60מיליון אירו) ובצרפת (כ  20בתחנות לאורך מערכת הכבישים המהירים בבלגיה (כ 

 - בהולנד וכ סון)( מתקן אח DEPOT  KAMPEN-במיליון אירו  9אירו). דלק בנלוקס  השקיעה כ 

 מיליון אירו בתחנות בבלגיה. 20

בחברה (מיזם משותף) הפועלת באופן עצמאי  40%נכון למועד הדוח, לדלק הולנד יש החזקה של  )ג(

תחנות  95 -), ופעילותה כוללת כEquity Distributorsבשיווק (קמעונאי ומסחרי) של דלקים (

פעילות של דלק הולנד, והתרומה של תוצאות המיזם המשותף לא אוחדו בתוצאות ה תדלוק.

מכירות הדלקים שלו אינה מהותית בתחום הפעילות. עם זאת, למיזם המשותף יש חשיבות 

של דלק  Texacoבראייתה של דלק בנלוקס, בין היתר כיוון שהוא מרחיב את נוכחות המותג 

באוקטובר  1ם יצוין, כי עד ליו תדלוק.הבנלוקס, ומספק בסיס לקוחות נוסף לתכנית כרטיסי 

החזיקה דלק בנלוקס בשני מיזמים משותפים נוספים. באותו מועד רכשה דלק בנלוקס את  2010

), אשר הפך לחברה בת של דלק POSTההחזקות באחד המיזמים המשותפים האמורים ( יתרת

באוקטובר  1בנלוקס, ומכרה את החזקותיה במיזם המשותף האחר. לאור האמור, החל מיום 

 בדוחות של דלק בנלוקס. POSTהתוצאות של  אוחדו 2010

 דלק צרפת מחזיקה בשלושה טרמינלים, כמפורט להלן: – החזקות בטרמינלים )ד(

המצוי בפריס ואשר הינו בבעלות מלאה של דלק צרפת. טרמינל זה ממוקם על  Vitryטרמינל  )1(

הדלקים ידה. -דונם המצויה בבעלות/בחכירה של דלק צרפת, ומופעל על 37 -קרקע בשטח של כ

המאוחסנים בטרמינל מועברים אליו באמצעות צנרת המספקת דלקים לאזור פריס וצפון מזרח 

הינו בעל קיבולת  Vitry. טרמינל BP) שהינה בבעלות של מספר חברות ובהן Trapil pipelineצרפת (

  מליון ליטרים. 70 -מירבית של כ

 Carrefuel) בשיתוף עם 50%ת (ידי דלק צרפ-הממוקם בליון, והמוחזק על Lyon DPLטרמינל  )2(

"). טרמינל זה ממוקם על קרקע DPL) באמצעות חברה פרטית המאוגדת בצרפת (להלן: "50%(

 Compagnie Nationale duמרשויות הנמל בליון ( DPLדונם המצויה בחכירה של  26.7 - בשטח של כ

Rhoneנים בטרמינל זה ידי דלק צרפת. הדלקים המאוחס-, ומופעל על2023בינואר  1 -) עד ל
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) שהינה SPMR pipelineמועברים אליו באמצעות צנרת המספקת דלקים לאזור דרום מערב צרפת (

מליון  70 - הינו בעל קיבולת מירבית של כ Lyon DPL. טרמינל BPבבעלות של מספר חברות בהן 

 ליטרים.

דלק צרפת  ידי-, הכולל שני אתרים, הממוקמים באי קורסיקה, והמוחזק עלBastiaטרמינל  )3(

) בשיתוף עם מספר חברות אחרות באמצעות חברה פרטית המאוגדת בצרפת (להלן: 21.5%(

"DPLC טרמינל זה ממוקם על קרקע המצויה בחכירה של .("DPLC  מגופים פרטיים. טרמינל זה

ידי חברת הפעלה מקומית המתמחה בהפעלת טרמינלים. הדלקים המאוחסנים - מופעל על

. הטרמינל הינו בעל FOSידי בתי זיקוק באזור - אליו באמצעות אוניות עלבטרמינל זה מועברים 

 מליון ליטרים. 33 -קיבולת מירבית כוללת של כ

  מחזיקה בשני טרמינלים, כמפורט להלן:דלק בנלוקס 

מחזיקות במשותף (בשיעור החזקות שווה) בטרמינל  8Q - דלק בנלוקס ו – Wandreטרמינל   

 - הטרמינל משמש כמעט באופן בלעדי את צרכיהן של דלק בנלוקס ו , בלגיה.Wandre - הממוקם ב

8Q  באיזור נמלWandre הטרמינל מהווה מקור אספקה כמעט בלעדי לדלקים בדרום בלגיה .

מליון ליטרים והוא ממוקם על קרקע  18 - ולוקסמבורג. הטרמינל הינו בעל קיבולת מירבית של כ

 דונם. 13.5-בשטח של כ

טרמינל בלוקסמבורג, הנמצא בבעלותה המלאה של דלק בנלוקס. הטרמינל  – Hollerichטרמינל  )4(

להלן. קיבולתו  (א)14.2.27 משמש בעיקרו לאחסון מלאי החובה של דלק בנלוקס, כמתואר בסעיף 

 דונם.  11.5-מיליון ליטרים והוא ממוקם על קרקע בשטח של כ 17 -המירבית הינה כ

 2011בהולנד שהחל לפעול באוקטובר   KEMPENב  2011דלק בנלוקס הקימה טרמינל חדש בשנת  )5(

מיליון ליטרים  20אשר ישמש את הפעילות של דלק בנלוקס. לטרמינל יש תכולה מקסימלית של 

  מ"ר. 2,500והינו בשטח של כ 

 נכסים לא מוחשיים 14.2.19

בהסכם רישיון עם חברות  2007באוגוסט  8יום דלק בנלוקס התקשרה ב – Texacoסימן המסחר  )א(

" Texacoמקבוצת שברון (להלן בס"ק זה: "בעלות הרישיון") לשימוש בסימן מסחר של "

") במדינות בנלוקס. Star Mart" -" וStar Marketוסימנים מסחריים נלווים (העיקריים הם "

מני המסחר המוכרים ") הוא אחד מסיTexaco star" עם הכוכב ("Texacoהסימן המסחרי "

בעולם הדלקים ונמצא בשימוש במדינות בנלוקס שנים רבות. בהתאם להסכם קיבלה דלק 

בנלוקס רישיון, לא בלעדי, לשימוש בסימני המסחר במדינות בנלוקס, ללא תשלום של תמלוגים 

)Royalty נכון למועד זה עומדת דלק 2007באוגוסט  8שנים שתחילתה ביום  7) לתקופה של .

 לוקס בתנאי הרישיון.בנ

לקבלת  BPבהסכם עם חברת  2010באוקטובר  1דלק אירופה התקשרה ביום  – BPסימן המסחר  )ב(

 -" וProxi" וסימנים מסחריים נלווים (העיקריים הם "BPרישיון בלעדי לשימוש בסימן המסחר "

"8 a Huit פירות שיתוף הפעולה של חברת ,"BP  הצרפתית  הקמעונותעם ענקיתCarrefour בכל (

שנים עם אופציה להארכה לתקופה  5תחנות התדלוק שלה בצרפת. ההסכם הינו לתקופה של 

שנים (ניתנה גם הארכה נוספת ספציפית לתחנות לאורך כבישים מהירים על מנת  5נוספת של 

לאפשר העברת הסכם הזיכיון). תמורת הרשיון משלמת דלק צרפת סכום קבוע וסכום משתנה 

 .BPלקים הנמכרת בתחנות הממותגות התלוי בכמות הד
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 הון אנושי 14.2.20

  כללי )א(

פעילות דלק אירופה מנוהלת מהמטה המרכזי בעיר ברדה בהולנד ומהמטה בעיר סרג'י, שבקרבת 

פריז. דלק אירופה מנוהלת באמצעות שבע חטיבות עיקריות אשר מנהליהן הנם חברי הנהלת 

בות הן: קמעונאות בבבנלוקס, דלק אירופה וכפופים ישירות למנכ"ל דלק אירופה. החטי

קמעונאות בצרפת, תמיכת מכירות, פעולות מסחריות, פעולות לוגיסטיות, כספים, משאבי אנוש 

  ). כמו כן, ישנן מחלקות הכפופות למנכ"ל.ITוטכנולוגיית מידע (

חלו שינויים במבנה מצבת העובדים של דלק בנלוקס עקב מיזוג שני משרדי דלק  2009בשנת 

דלק אירופה נמצאת נכון למועד הדוח  .רוטרדם ובבריסל, למטה אחד בעיר ברדהבנלוקס, ב

עם פעילות ביחד  ,2010באוקטובר  1 - שילוב פעילות השיווק בצרפת, אשר נרכשה בשל בתהליך 

לעשות שימוש בכח העבודה, בידע, ובמערכות המשאבים  מטרתוהשיווק בבנלוקס. שילוב זה 

קס גם לצרכי הפעילות בצרפת. תהליך זה צפוי להיות מושלם עד שפותחו בפעילות השיווק בבנלו

 ולאחריו כל יחידות דלק אירופה תהיינה מאוחדות לפעילות השיווק בצרפת 2012סוף שנת 

הקמעונאות, אשר לאור הצורך בקרבה לפעילות התחנות בשטח,   יחידות ובבנלוקס, למעט

  תשארנה מפוצלות. 

  2011 -ו 2010בדצמבר של השנים  31ק אירופה נכון ליום להלן פירוט מצבת העובדים של דל

  

 מספר עובדיםמחלקה
 2011 2010 

 8 6דלק לוקסמבורג
 47 43דלק בלגיה
  151  188  דלק הולנד

 - 134דלק צרפת
 206 371סך הכל מטה חברה 

DGV38 35 

Salland57 53 

 Schreurs78 25 

Post22 - 
 113 195  סך הכל חברות בנות

 261 378בלגיה COCOתחנות 

 92 127לוקסמבורג COCOתחנות 

 701 740 44הולנד COCOתחנות 

 - 416צרפת COCOתחנות 

 - Gesmin 14הנהלת 

 COCO1,661 1054סך הכל תחנות תדלוק מסוג 
 1373 2,241סך הכל תחום פעילות

  

ילות השיווק בצרפת והגידול בתחנות נובע מרכישת פע 2011עיקר הגידול במספר העובדים בשנת 

COCO בבנלוקס  

                                                           
 .Post -ו DGV , Schreurs, Sallandשל  COCOכולל תחנות   44
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 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה: )ב(

במדינות בנלוקס ובצרפת מערכת יחסי העבודה מעוגנת בחקיקה נרחבת, אשר דלק אירופה 

ידי ועדי -פועלת במסגרתה. על מרבית העובדים חלים הסכמים קיבוציים והם מיוצגים על

   לרבות אובדן כושר עבודה, מענקי ותק ופרישה.עובדים ונהנים מביטוח רפואי, 

  

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה:

נושאי המשרה הבכירה בדלק בנלוקס ודלק צרפת מועסקים בהסכמי עבודה אישיים  )א(

וסטנדרטיים, הכוללים, בין היתר, הוראות בדבר השכר המשולם, הפרשה לתכניות פנסיוניות, 

 בהתאם לדין. ימי חופשה, ימי מחלה ותנאים נוספים 

כתבי  45,000 ,דלק בנלוקס העניקה למר ציון גינת, מנכ"ל דלק בנלוקס לשעבר, ללא תמורה )ב(

מהון המניות  2.5%אופציה הניתנים למימוש למניות דלק בנלוקס, שהיוו נכון למועד הנפקתן 

מבוסס על שווי לדלק בנלוקס היה המונפק והנפרע של דלק בנלוקס. מחיר המימוש לכל מניה 

 בתוספתמיליון יורו. למחיר המימוש של כל מנה נוספת החל מהמנה השניה  129 -סך של כב

 עד מועד ההקניה הרלבנטי.  שנצברה 5%ריבית שנתית של 

ודלק בנלוקס רכשה  כמנכ"ל דלק בנלוקס גינת את כהונתו מרסיים  2011בסוף חודש אפריל 

) שלא מומשו אך קמה דלק בנלוקס המונפקות מההון המונפק של 2.5%ממנו את האופציות (כ 

 מליוני אירו בהתבסס על הערכות שווי חיצונית. 5.4 -כלו הזכות לממשן תמורת סך של 

כתבי אופציה הניתנים למימוש  ,ללא תמורה למר הוד גיבסו, מנכ"ל דלק אירופה לשעבר, הוענקו )ג(

ק ק והנפרע של דלמהון המניות המונפ 2.5%, שהיוו נכון למועד הנפקתן אירופהלמניות דלק 

) 1.6.2008בתקופת המימוש שתחילתה בתאריך ההענקה (אירופה, הניתנות למימוש בשש מנות 

  ההון העצמי של דלק אירופה. .מבוסס על היה . מחיר המימוש לכל מניה 2012וסופה בשנת 

 ולפיכך המנה השישית כמנכ"ל דלק אירופה כהונתוהוד גיבסו את  מרסיים  2011לדצמבר  15-ב

הודיע לדלק אירופה כי ברצונו למכור לה מר הוד גיבסו  של האופציות לא נכנסה לתוקף ובטלה.

שהוענקו במקור)  6מנות מתוך  5את האופציות שלא מומשו אך קמה הזכות לממשן (קרי 

והצדדים פועלים לפי המנגנון הקבוע בהסכם לצורך קביעת התמורה שתשולם, ככל שקיימת, 

 .רותבגין האופציות האמו

מר בועז צ'צ'יק. במסגרת  .Delek Europe B.Vהחל את כהונתו כמנכ"ל  2011במרץ  14ביום  )ד(

חתם עם חברת ניהול בבעלותו של מר צ'צ'יק תהא זכאית חברת הניהול, בין נהסכם הניהול ש

אלף אירו (צמוד מדד המחירים ההולנדי), למענק  30 - היתר, לדמי ניהול חודשיים בסך של כ

, לרכב (כולל הוצאות Delek Europe BVבע בהתאם לשיקול דעת דירקטוריון שנתי, שייק

בנוסף, דלק אירופה . שוטפות הכרוכות באחזקתו ובשימוש בו), טלפון נייד, והחזר הוצאות

כן, מר צ'צ'יק יהיה זכאי לחבילת -. כמונושאת בדמי שכירות הדירה של מר צ'צ'יק באירופה

הקיים במועד חתימת ההסכם.  Delek Europe BVמונפק של מההון ה 2.5%אופציות בהיקף של 

, למעט הראשונה 0.5%האופציות תבשלנה בארבע מנות על פני חמש שנים (כל מנה בהיקף של 

והבשלתה תהיה בתום שנתיים ממועד ההקצאה). מחיר המימוש (מחיר הבסיס)  1%שתהיה 

(כולל פעילות דלק  2010לשנת  של דלק אירופה "Normalized Ebitda" -פי שווי ה- יחושב על

, בניכוי חוב חיצוני בתוספת הלוואות בעלים ובתוספת ריבית רעיונית, 8.25צרפת) כפול מכפיל 

מחולק בכמות המניות המונפקות במועד חתימת ההסכם. למחיר המימוש תתווסף תוספת של 

  החל מהמנה השנייה, וכן תהיינה התאמות למחיר המימוש. 5%
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ו"ח ונכון למועד חתימת הדו"ח מונה מר אילן שפיר ליו"ר דירקטוריון דלק לאחר תקופת הד )ה(

  .Delek Europe BV - אירופה ו

  חומרי גלם וספקים 14.2.21

 לעיל. 14.2.9 לפירוט אודות חומרי הגלם והספקים בפעילות דלק אירופה, ראו סעיף 

 הון חוזר 14.2.22

 אי מוצרים גמוריםמדיניות החזקת מל )א(

ימים במוצרי דלקים. ערך המלאי בספרי דלק בנלוקס  5ממוצע ימי המלאי של דלק בנלוקס הוא 

  מיליון אירו. 73.5 -הינו כ 31.12.2011נכון ליום 

ימים. ערך המלאי בספרי דלק צרפת ליום  10 - ממוצע ימי המלאי של דלק צרפת הוא כ

  מיליון אירו. 45.2 -הינו כ 31.12.2011

 מדיניות אשראי )ב(

  לעיל. 14.2.14 אשראי לקוחות: לפירוט, ראו סעיף 

אשראי ספקים: בבנלוקס תקופת האשראי הממוצעת ובכללה תקופת האשראי בהתאם להסכם 

ם; בצרפת ימי 25- ל 5עשויה לנוע בין  Shell-ו Nerefco   ,Total Trafigura, Vitolהאספקה עם

בשנת  BPתקופת האשראי הממוצעת ובכללה תקופת האשראי בהתאם להסכם האספקה עם  

חלק עיקרי מהאספקה של הדלקים בצרפת ירכש מ  2012ימים. בשנת  12 -, היתה כ2011

TOTAL .בהתאם לתנאי אשראי דומים  

 השקעות 14.2.23

לעיל; לפירוט  (ג)14.2.18 לפירוט בעניין החזקות דלק בנלוקס במיזמים משותפים, ראו סעיף

 (ד)14.2.18 אודות החזקותיה של דלק צרפת בטרמינלים לאחסון דלקים, ראו סעיף

  לעיל.14.2.18 

  מימון 14.2.24

ות השיווק בבנלוקס ובצרפת השתמשה דלק אירופה במימון חיצוני ובמימון לצורך רכישת פעילוי

נכון למועד הדוח, החברה, דלק אירופה . החברהמטעם בעלות השליטה בה, דלק פטרוליום ו

ודלק פטרוליום מקיימות ביניהן מגעים שיביאו למציאת מקורות מימון להסדרת פירעון 

  התחייבויות דלק אירופה לחברה. 

  כישת פעילות השיווק בבנלוקס:מימון ר )א(

הושלמה עסקת רכישת פעילות השיווק בבנלוקס. תמורת הרכישה  2007באוגוסט  8ביום 

ידי - מיליון אירו מתוך סכום הרכישה מומנו על 240 -מיליוני אירו. כ 404 - הסתכמה לסך של כ

י של דלק ידי השקעה בהון העצמ-דלק בנלוקס, והיתרה מומנה עלשהועמדה להלוואה בנקאית 

") בסך הלוואות הבעלים(להלן בס"ק זה: "החברה בנלוקס והלוואות בעלים של דלק פטרוליום ו

מיליון אירו התקבלו כהלוואות בעלים).  15מיליוני אירו (מתוך הסך האמור  144 - כולל של כ

בתוספת מע"מ על הפרשי  5%הלוואות הבעלים נושאות ריבית שנתית צמודת מדד בשיעור של 

, לאחר קבלת החברהאישרו דלק פטרוליום ו 2010ה למדד. במהלך חודש אוקטובר הצמד

כאשר  ,2012בדצמבר  31פי דין, את הארכת מועד החזר ההלוואות ליום -האישורים הנדרשים על

ועד  2010באוגוסט  7החל מיום  5.5%סכום הלוואות הבעלים ישא ריבית שנתית בשיעור של 

למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הינו מדד  הצמוד לוואהקרן הה למועד החזר ההלוואות
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). יתרת 2010באוגוסט  6המחירים לצרכן הידוע במועד החזר ההלוואות המקורי (היינו: ביום 

מיליוני אירו. לפירוט אודות ההלוואות  15עומדת על סך של  31.12.2011הלוואות הבעלים ליום 

  ד' להלן. -והבנקאיות ותנאיהן, ראו סעיפים קטנים ג' 

 ומיליון איר 45קיבלה דלק בנלוקס הלוואה בנקאית נוספת בסך של  2008יצוין, כי במהלך שנת 

  .בהם היתה שותפה מיזמים משותפים 3 -לצורך רכישת החזקות השותפים ב

  מימון רכישת פעילות השיווק בצרפת: )ב(

ווק בצרפת. התמורה על הסכם לרכישת פעילות השי Delek Erope BVחתמה  2010ביוני  23ביום 

מיליון אירו (לאחר התאמות הון  209 -בגין רכישת פעילות השיווק בצרפת הסתכמה בסך של כ

חוזר) ומומנה באמצעות מימון בנקאי והלוואות בעלים של דלק פטרוליום ודלק ישראל לפי חלקן 

  היחסי, והכל כמפורט להלן:

 .Delek France B.V - בנקאי בישראל למיליון אירו מומן באמצעות הלוואה מתאגיד  80סך של  )1(

שנים, בריבית משתנה השווה לשיעור ריבית  7"). ההלוואה הינה לתקופה של הלווה(להלן: "

יתרת ההלוואה האמורה הינה  31.12.2011הליבור לשלושה חודשים, בתוספת מרווח. נכון ליום 

 מיליון אירו. 80 -כ

אה לזמן קצר מתאגיד בנקאי נוסף בישראל מיליון אירו מומן באמצעות הלוו 40 - סך של כ )2(

בריבית של ליבור בתוספת מרווח בערבות של דלק פטרוליום. ניתנה התחייבות של התאגיד 

שנים.  8הבנקאי, לאחר השלמת המסמכים הנדרשים, להעמיד את ההלוואה לתקופה של 

לק דובמקומה הועמדה הלוואה של  2010ההלוואה האמורה נפרעה בסוף חודש נובמבר 

 והינה צמודת מדד. 5.5%לדלק אירופה. ההלוואה האמורה נושאת ריבית של פטרוליום 

מיליון  44יתרת התמורה מומנה באמצעות הלוואות בעלים, שהועמדו על ידי דלק פטרוליום ( )3(

, 31.12.2012מיליון אירו). הלוואות הבעלים תועמדנה לפירעון ביום  11אירו) ודלק ישראל (

, יתרת 31.12.2011. נכון ליום 5.5%דד ותשאנה ריבית שנתית בשיעור של תהיינה צמודות למ

מיליון אירו בגין  11 - מיליון אירו בגין הלוואת דלק פטרוליום וכ 44 -ההלוואות האמורות הינה כ

 הלוואת דלק ישראל.

 יתרת תמורת הרכישה מומנה באמצעות מזומנים שנבעו מהון חוזר בעסק הנרכש. )4(

(בערבות צולבת של דלק פטרוליום ודלק ישראל) ערבויות נוספות  בוצת דלקקכמו כן, העמידה  )5(

מיליון אירו, לטובת הפעילות הנרכשת לצרכי מימון הון חוזר  97 –לצדדים שלישיים בסך של כ 

 2011בדצמבר  31. נכון ליום BPלטובת רשויות המע"מ והבלו ולצרכי רכישת דלקים מחברת 

 מיליון אירו. 55סכום הערבויות קטן לסך של 

מיליון אירו,  1.2דלק פטרוליום ודלק ישראל תהיינה זכאיות לקבלת דמי ניהול שנתיים בסך של  .4

מליון  0.2דלק אירופה  זכאית לדמי ניהול שנתיים בסך של   .דלק אירופהלפי חלקן היחסי ב

 אירו.

א בנקאיים להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי ל )ג(

, שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק בנלוקס או 2011- ו 2010שהיו בתוקף במהלך השנים 

דלק צרפת, תוך הפרדה בין הלוואות לזמן קצר והלוואות לזמן ארוך ואבחנה בין מקורות אשראי 

   :בנקאיים ומקורות אשראי לא בנקאיים
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שיעור ריבית ממוצעת בשנת  
2011

2010ממוצעת בשנת שיעור ריבית 

אשראי לזמן 
 קצר

אשראי לזמן 
 ארוך

אשראי לזמן 
 קצר

אשראי לזמן 
 ארוך

מקורות  בנלוקס
 בנקאיים

  
3.06% 

4.27% 
 
 

 
2.53% 

 
3.77% 

מקורות לא 
 בנקאיים

  
- 

 
3.59% 

 
- 

  
3.06% 

מקורות  צרפת
 בנקאיים

2.44%5.59% 
  

 

  
2.91% 

  
5.08% 

מקורות לא 
 בנקאיים

  
- 

 
5.50% 

  
- 

  
5.50% 

  

מימון עם קונסורציום של התקשרה דלק צרפת בהסכם  ,2012מרץ חודש ב ,לאחר תקופת הדו"ח

מיליון אירו (המחליפה מסגרת שהייתה  30בסך  מסגרת להון חוזר  בנקים. הסכם המימון כולל 4

ומסגרת אשראי להשקעות חדשות בצרפת מסגרת   אירומיליון  35 ,קיימת בתקופת הדו"ח)

  מיליון יורו לצורך העמדת ערבויות בנקאיות. 20נוספת של 

  :CAPEXמסגרת אשראי ל  )ד(

 DEPOTבבנלוקס התקשרה דלק בנלוקס בהסכם הלוואה עם  CAPEXלצרכי השקעות ב 

KAMPEN BV  ("המלווה")–  מיליון אירו  8.5המלווה העמידה לדלק בנלוקס הלוואה בסך

חודשים  3של יבור על האירו לתקופה ריבית הלשנים בריבית משתנה השווה ל 10לתקופה של 

בהולנד. בנוסף קיימת  KAMPENבתוספת מרווח. ההלוואה תשמש להקמת הטרמינל החדש ב 

בבלגיה  HEVELEEמיליון אירו לצורך מימון הקמת תחנת התדלוק ב  13מסגרת אשראי בסך 

  במסגרת זכיה במכרז הכולל תחנת דלק, חנות נוחות ומסעדה.

  :מגבלות בקבלת אשראי )ה(

במסגרת הסכם המימון לקבלת הלוואות  – מגבלות בגין רכישת פעילות השיווק בבנלוקס )1(

לעיל, נקבעו מסגרות אשראי לעתיד ואמות מידה  (א)(א) 14.2.24 מתאגיד בנקאי כאמור בסעיף 

  ות ותנאים אחרים אשר דלק בנלוקס מחוייבת לקיים בהתאם להסכם המימון. פיננסי

) אשר covenantsבמסגרת הסכמי ההלוואות נקבעו תנאים לעמידה באמות מידה פיננסיות (

(כהגדרתה בהסכם), יחסים המשתנים בהתאם   EBITDA-עיקרם מתייחס ליחס יתרת החוב ל

להוצאות מימון לאורך תקופת ההלוואות   EBITDAלתקופות השונות לאורך חיי הלוואה, יחסי

ולמועד הדוח,  31.12.2011). נכון ליום CAPEXועמידה בסף מקסימלי של השקעות ברכוש קבוע (

  דלק בנלוקס עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות. 

אל להבטחת פירעון ההלוואה מתאגיד בנקאי בישר –מגבלות בגין רכישת פעילות השיווק בצרפת  )2(

, שועבדו, בין היתר, המניות של החברה הלווה ושל דלק צרפת )1(ב)( 14.2.24 כמתואר בסעיף 

וסף, ויחסי כיסוי). בנ  EBITDA-ונקבעו אמות מידה פיננסיות (המתבססות בעיקר על יחסי חוב ל

כחלק מהבטחונות נקבע כי דלק פטרוליום ודלק ישראל יעמידו ערבויות נפרדות, כל אחת לפי 

 חלקה היחסי בהחזקות. 

  ולמועד הדוח, דלק צרפת עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות. 31.12.2011נכון ליום 
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  מסגרות אשראי: )ו(

בערבות קבוצת דלק  INGידי בנק -לדלק צרפת מסגרת אשראי לצרכי הון חוזר, אשר הועמדה על

מליון אירו) לתקופה של שנה בריבית  55 -מליון אירו (מתוך הסך האמור של כ 30 -בסך של כ

מסגרת זו הוחלפה לאחר תקופת הדו"ח במסגרת חדשה כאמור בסעיף  ליבור בתוספת מרווח.

  לעיל.

 אשראי בריבית משתנה: )ז(

   :31.12.2011בנלוקס ובדלק צרפת, נכון ליום להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה בדלק 

מנגנון סוג ההלוואה מדינה
  השינוי

Euribor+ 

מועד פרעון 
הקרן/תקופת המסגרת

תשלום 
 ריבית

שיעור 
הריבית נכון 

למועד 
 ההשלמה

היקף 
ההלוואות / 

המסגרת 
 (במליוני אירו)

  
  
  
  

 בנלוקס

First Lien 
Facilities45 

2.25%- 
3.25% 

 במועד אחד בתום
שנים  8-9תקופות של 

 )2016 -2015(עד 

  חודשי 
-(החל מה

28/09/2009(

5.7%-6.7% 245 

Facility 
B146

 2.6במועד אחד אחרי 1.75%
 )2014שנים  (עד 

חודשי (החל 
, 26מדצמ' 

 )2011שנת 

3.11% 11.375 

Second 
Lien 
Facilities

בתשלום אחד לאחר   5.125%
 )2017שנים (עד  9.5

  חודשי 
-מ(החל 
2009( 

8.875% 40 

Revolver 
Credit 
Facility47 

  )2015שנים (עד  1.75%7
 

  חודשי 
-(החל מ

2009( 

5.03% 50 

  
  
  
  

  צרפת
  
  
  
  
 

Bank 
Loan 

מיליון אירו  4.25%40
 7בתשלום אחד לאחר 

  ),2017שנים (עד 
 5מיליון אירו למשך  2

ועד  2012-שנים החל מ
2017  

  רבעוני
-(החל מ

2010( 

5.45% 80 

Revolver 
Credit 
Facility 

שנה (עד רבעון רביעי 1.85%
 )2011של 

 28 2.95%שבועי-יומי

דלק 
אירופה 
 פיננסיים

  
  
  
 

Bank 
Loan 

Kampen 

 מיליון אירו ב 8.5 2.65%
תשלומים  רבעוניים 36

שווים למשך שנתיים מ 
  2015ועד 2012

  רבעוני
-(החל מ

2011( 

5.45% 8.5 

Bank loan 
Heverlee  

 4.5מיליון אירו,  1.50%16.7
בתשלום אחד אחרי 

מיליון אירו  12.2שנה 
תשלומים רבעונים  59ב

 2012קבועים החל מ
 2027ועד 

רבעוני (החל 
 )2011מ 

2.97% 16.7 

 

                                                           
 .Second Lien Facilities -הלוואה בעלת קדימות בפירעון לעומת ה  45
 .Second Lien Facilities -הלוואה בעלת קדימות בפירעון לעומת ה  46
 רך העמדת הון חוזר שוטף, ממנה רשאית דלק בנלוקס למשוך סכומים בהתאם לצרכיה ולשיקול  דעתה.מסגרת אשראי לצו   47



 

 

173 - א 

 מיסוי  14.2.25

 הדוחות לצרכי מס של דלק בנלוקס (חברה הולנדית) – דיני המס החלים על דלק בנלוקס )א(

ומעלה.  95%נות שלה בהולנד ששיעור ההחזקה בהן הינו מאוחדים לצרכי מס עם החברות הב

חבות המס העתידית תיקבע בהתאם לשווי נכסים היקף הפעילות וההון העצמי של דלק בנלוקס. 

. החברות הפועלות בבלגיה 25.0%הינו  2011באופן כללי, שיעור מס החברות בהולנד נכון לשנת 

שיעור המס  2011ות האמורות. נכון לשנת ובלוקסמבורג יושפעו משיעורי המס החלים במדינ

. שיעורי המס על רווחי הון, ריבית ודיבידנד 29.63%  על  ובלוקסמבורג 33.99%בבלגיה עמד על 

מושפעים מאמנת המס בין ישראל להולנד. בהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין הולנד לישראל 

מהון מניותיה  25% -ות בחלוקת דיבידנדים מחברה הולנדית לחברה ישראלית המחזיקה לפח

 בהולנד.  5%תהיה כפופה לניכוי מס במקור בשיעור של 

הינו  2011באופן כללי שיעור מס החברות בצרפת נכון לשנת   – דיני המס החלים על דלק צרפת )ב(

34% . 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 14.2.26

היתר בטיפול  על דלק אירופה חלות הוראות שונות הנוגעות לאיכות הסביבה העוסקות בין

בדלקים, מניעת פגיעה בקרקע ובמים, טיפול בפסולת ועוד. בשנות התשעים הוחמרו דרישות 

איכות הסביבה עבור תחנות תדלוק במדינות בנלוקס. הדבר גרם להעלאת רמת השמירה על 

 איכות הסביבה בתחנות קיימות, וכן ליצירת חסם כניסה בפני הקמת תחנות דלק חדשות.

  הסביבה משתנות ממדינה למדינה:  דרישות איכות

 Dutch Environmental Control Act -, מפעיל תחנת תדלוק חייב ברשיון בהתאם לבהולנד

ולקיים את תנאי הרשיון. בנוסף, חייב מפעיל תחנה לעמוד בדרישות המפורטות במספר רב של 

ום קרקע, וכן על יש הסמכות להורות על בדיקות זיה Dutch Provincial Executive -צוים. ל

נקיטת פעולות. החובות עשויות להיות מוטלות הן על בעלים והן על שוכרים של המתחם, והן 

  .COROאו  COCOעשויות לחול בעניינה של דלק בנלוקס ביחוד לגבי תחנות 

, היקף דרישות איכות הסביבה תלוי במיקומה המדויק של כל תחנה, הואיל והמדינה בבלגיה

זורים בהם יש דרישות רגולטוריות שונות. מפעילת תחנת תדלוק חייב מחולקת לשלושה א

בקבלת רשיון איכות סביבה הכולל תנאי תפעול, לרבות תנאים הנוגעים לאיכות ושדרוג הציוד 

כן, מוטלות על המפעיל דרישות שונות של ניקיון ובדיקת זיהומים בקרקע, הן על -בתחנה. כמו

  בתחנה. המפעיל והן על מי שמחזיק זכויות

, הפעלת תחנת תדלוק מחייבת רישוי ממשרד העבודה וממשרד איכות הסביבה. בלוקסמבורג

שנים). ככלל, מפעיל תחנה אינו  15 -הרשיונות ניתנים למפעיל לתקופת זמן מוגבלת (בדרך כלל כ

מחויב בטיפול בליקויים אלא אם כן הרישיון פג, נשלל, או שנגרם נזק לסביבה במהלך תקופת 

  יון.שיהר

חלות הוראות שונות, הנוגעות לאיכות הסביבה ועוסקות בין היתר, באופן הטיפול  בצרפת

בדלקים, מניעת פגיעה בקרקע ובמים, אופן הטיפול בפסולת ועוד. בשנים האחרונות וכחלק 

מהמאמץ הגלובאלי לשמירה על איכות הסביבה, הוחמרו דרישות איכות הסביבה בצרפת בכלל 

בפרט. בנוסף, הממשלה קבעה מכסה מינימאלית לדלקי ביו מסך תצרוכת  ועל תחנות התדלוק

הדלקים לחברות המשווקות דלקים, המחושבת כאחוז מכלל הדלקים הנמכרים, העומדת נכון 

. בצרפת הדחיפה הממשלתית להגברת השימוש בדלקי ביו אגרסיבית יותר 7% -לדוח זה על כ
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ך נקבעו מכסות גבוהות מהמכסות שנקבעו ממדינות אחרות באיחוד האירופי, ובהתאם לכ

באיחוד האירופי, ונקבעו קנסות במקרים של אי עמידה במכסות הנדרשות על פי התקנות. 

. בנוסף, שני טרמינלים 2015למיטב ידיעת דלק צרפת, לא צפוי שינוי במכסה לדלקי ביו עד לשנת 

  יצירת תערובת דלקי ביו.) מצוידים בציוד בעל יכולת לLyon DPL - ו Vitryשל דלק צרפת (

למיטב ידיעת דלק צרפת, בצרפת צפויה להתקבל חקיקה חדשה בתחום זיהום אוויר ותנאי 

הפעלת תחנות תדלוק, בטיחות משאבות וקביעת מרחק מינימום בין המשאבות ובין צידי 

הדרכים. נכון למועד זה, אין ביכולתה של דלק אירופה להעריך את השפעות החקיקה החדשה, 

  תתקבל, עליה. אם

מידע זה בדבר הערכת דלק בנלוקס ודלק צרפת לגבי הצורך בהשקעות נוספות הקשורות באיכות 

הסביבה הינו מידע צופה פני עתיד, שיתכן ולא יתממש בין היתר במידה ויתגלו חריגות מהותיות 

ן בפעילות דלק בנלוקס ודלק צרפת, או ייכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינ

  יידרשו הוצאות מהותיות.

מכלל  15%עד  10% -יצוין, כי דלק צרפת ודלק בנלוקס שומרות על היחס של הקצאת כ

  ) לשם התאמות רגולטוריות ואיכות הסביבה. CAPEXההשקעות ההוניות (

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 14.2.27

בודה, תקנות בקשר על פעילות דלק אירופה חלים חוקים ותקנות הכוללים, בין היתר, חוקי ע

למכירה של מוצרי אלכוהול וטבק, שכר מינימום, תנאי עבודה, דרכי גישה ציבוריות וחוקים 

  נוספים, ובכלל זה:

–CSOמדינות בנלוקס וצרפת מחויבות למלא אחר מכסת אחסון דלקים ( – מכסת אחסון )א(

Compulsary Storage Obligation.המבוססת על היקף המכירות בשנה ( 

 -מתכננת דלק אירופה כצעד של התייעלות, להעביר את המלאי הפיזי המאוכסן ב 2012בשנת  )ב(

Nerefco  רוטרדם לטרמינלVitry  בצרפת אשר בבעלות דלק אירופה ובכך להפסיק לשלם דמי

 .BP Nerfco -אכסון ל

 – הוראות לעניין עידוד התחרות )ג(

נקיטת הליכי מכרז לקבלת  נכנס לתוקף בהולנד חוק המטיל חובת 2006: בחודש יוני בבנלוקס )1(

זכיונות של תחנות דלק בדרכים המהירות במדינה. מטרתו של חוק זה להגדיל את מספר 

השחקנים בשוק. על מגמה זו ניתן ללמוד גם מהסכמים שנחתמו (בנפרד מחוק זה) בין ממשלת 

ת של , לפיהן מספר התחנו2001) בשנת Texacoהולנד לארבע החברות הגדולות בשוק הדלק (בהן 

. כל אחת מהחברות נדרשת למכור מספר תחנות דלק 50 -חברות אלה בדרכים המהירות יירד בכ

בדרכים המהירות בתהליך מכרז, כאשר מספר התחנות למכירה נקבע בהתאם לנתח השוק 

שנים. תהליך זה הביא לפרסום רשימה של כל  15 -בהולנד. מכרז לתחנה מתקיים אחת ל

שנים מיום  15 -החברות ומועד הוצאתם למכרז. הרשימה הינה ל האתרים המוחזקים בידי כל

פרסומה, כך שבכל שנה מתקיים מכרז בו מוצעות תחנות שזהותן ידועה מראש. מנגנון המכרז 

אם בעל התחנה  –כאשר התחנה מוצעת למכרז בפעם הראשונה  (concession) דמי זיכיוןכולל 

חיר שהציע או את הפער בין הצעתו לבין ההצעה מהמ 30%זוכה במכרז, אזי עליו לשלם למדינה 

הנמוכה שאחריה, הנמוך מביניהם. אם בעל התחנה הפסיד במכרז, אזי יקבל את שוויה על פי 

המחיר בהצעה שזכתה. כפי שיצוין להלן, מנגנון דומה קיים בבלגיה, ללא מנגנון הפיצוי, ואף 

 הם יועמדו למכרז. בבלגיה נהוגבמדינה זו נקבעה רשימה של אתרי כל החברות והמועדים ב
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) להקמת תחנות דלק בכבישים מהירים, וישנה BOT )Build, Operate, Transferלקיים מכרזי 

 חקיקה המסדירה מתן מידע הוגן ומלא לפני התקשרות בהסכמים. 

: קיימת חובת נקיטת הליכי מכרז לקבלת זכיונות של תחנות דלק, מסעדות ומלונות בצרפת )2(

במסגרת המכרז על להגדיל את מספר השחקנים בשוק. במטרה  ות במדינהבדרכים המהיר

המציע לעמוד בדרישות תכנוניות שונות ולהציע פתרונות אטרקטיביים מבחינת ההצעה והשרות 

ללקוחות, עיצוב וחדשנות. בנוסף עליו להציע תשלום עבור השימוש בזכיונות. האתרים מוצעים 

עת דלק צרפת, בחוק זה גלומים הן סיכונים והן הזדמנויות, לדשנים.  15עד  10 -לתקופות של כ

מבין תחנותיה הפעילות בדרכים המהירות תוצענה  10כאשר במהלך שלוש השנים הבאות 

מאתרי מתחרותיה של דלק צרפת (תחנות תדלוק, מסעדות ומלונות) יוצעו  267 -במכרז, בעוד כ

צד דלק צרפת. חרף היסטוריה של זכיות במכרז אף הם באותה תקופה, ויהיו זמינים להצעות מ

 – 2011, הערכת הבסיס של דלק צרפת הינה, כי בשנים BPמהמכרזים אליהם ניגשה  38% -בכ

מספר המכרזים בהם תזכה דלק צרפת יהיה גדול יותר או לכל הפחות ישתווה למספר   2014

 המכרזים בהם תפסיד.

יות דלק צרפת במכרזים לבין הפסדיה בהם מידע זה בדבר הערכת דלק צרפת לגבי היחס שבין זכ

הינו מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות דלק צרפת בהתאם לפעילותה במדינות בנלוקס 

בשוק זה. עם זאת, יתכן ומידע  BPומתוקף היכרותה עם השוק בצרפת, לרבות תקופת פעילות 

את אסטרטגיית הגישה צופה פני עתיד זה לא יתממש, בין היתר, במידה ותשנה דלק צרפת 

למכרזים שלה, במידה ויחולו שינויים רגולטוריים, אשר יהיה בהם כדי להשפיע על היחס 

  האמור, וכיו"ב. אין כל מגבלה או חובה על מספר התחנות שניתן להציע במכרזים.

 European Regulation of) 1999בנוסף, מדינות בנלוקס וצרפת כפופות לתקנות אירופאיות משנת  )3(

Vertical Restraints)  5המגבילות משכם של חוזים בלעדיים (מול ספקים, סוכנים וכו') למשך 

 שנים, אלא אם כן הספק מחזיק בבעלותו או משכיר את האתר.

דלק בנלוקס ודלק צרפת נדרשות לעמוד  –רישוי תחנות התדלוק ופעילות תחום מכירת דלקים  )ד(

רבות בדבר בדיקות תקופתיות של איכות הקרקע, במגוון תקנות עירוניות, אזוריות וארציות, ל

רשיונות למבנים בהם שוכנות התחנות והוראות לגבי כיבוי אש. הוראות מפורטות קיימות גם 

 בנוגע להקמה והפעלת תחנות דלק בדרכים מהירות. 

 יל.לע 14.2.26 ראו סעיף   – דרישות איכות הסביבה )ה(

חנויות הנוחות כפופות להוראות של רשויות המדינות  -רישוי בקשר להפעלת חנויות נוחות )ו(

, 2009השונות בנושאי בריאות ותברואה, בטיחות, אש ותכנון ובניה. בין היתר, בצרפת, משנת 

בבוקר, ולא ניתן למכור אלכוהל  8בערב עד  6נקבע כי לא ניתן למכור אלכוהול בין השעות 

ממכירות שאינן של דלקים  50%ירור. יצוין, כי מכירת אלכוהול עשויה לשקף עד שאוחסן בק

בתחנות דלק צרפת. לפיכך, אכיפת החוק עלולה להוביל לסגירת תחנות ולפגוע בכדאיות 

, האיסור על מכירת האלכוהול פגע בעיקר 2010הכלכלית של תחנות נוספות. נכון לסוף שנת 

מיליון אירו  1.5עד  1 - ומוערך בצמצום של כ COFO -ו COROבפעילות חנויות הנוחות בתחנות 

לא הייתה פגיעה משמעותית כתוצאה מהאיסור וחלה  2011בשנת  ברווחי דלק אירופה.

 התייצבות.

שיעורי המיסוי על מכירת דלקים בהולנד, בלגיה וצרפת הנם כיום מן הגבוהים  – מיסוי דלקים )ז(

 וכים יחסית למדינות השכנות. באירופה. בלוקסמבורג שיעורי המיסוי נמ
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, דלק בנלוקס ודלק צרפת כפופות לחקיקה בנושאים של הגנת השכר, שעות נוספות -  דיני עבודה )ח(

ותנאי עבודה. יש לציין, כי ועדי העובדים בבנלוקס ובצרפת נהנים מכוח רב יחסית,  פיטורין

ליכים מסוימים (כגון להיוועץ בהם בקשר להחובה הכולל זכות לקבל מידע בנושאים מהותיים, 

למנוע פעולות מסוימות של דלק בנלוקס או דלק  אפשרותמכירת פעילות או שעבודים), ואף 

צרפת באמצעות פנייה לבית המשפט. נכון למועד הדוח, יחסי העבודה בדלק בנלוקס ובדלק 

 צרפת תקינים. 

. בבלגיה, קיימת בהולנד אין הוראות המחייבות מחירי מקסימום לדלקים –פיקוח על מחירים  )ט(

מערכת על פי חוק לקביעת מחיר מקסימום ובהתאם לו קובע משרד הכלכלה מחירי דלק 

כן, ישנו הסדר המתבסס על חוק זה, בין משרד הכלכלה הבלגי לבין התאחדות -מקסימליים. כמו

הדלק במדינה, בנוגע לפיקוח על המחירים. בלוקסמבורג קיים מנגנון דומה למנגנון חברות 

כן, יש במדינות -מחירי המקסימום בבלגיה, אם כי הוא מבוסס על דינים אחרים. כמו קביעת

בנלוקס מגבלות על תיאום מחירים בין חברות דלק מכוח דיני הגבלים העסקיים. בצרפת לא 

קיים פיקוח על המחירים, אך קיימות מגבלות על תיאום מחירים בין חברות דלק מכוח דיני 

 הגבלים העסקיים.

 מהותיים הסכמים 14.2.28

, כהסכם מהותי; דלק צרפת רואה בהסכמי Chevronדלק בנלוקס רואה בהסכם הזיכיון עם 

, הסכמים מהותיים.  בשנת BP, ובהסכם אספקת הדלקים עם Carrefour -ו BPהזיכיון עם 

 14.2.21  -ו  14.2.19 .לפרטים נוספים, ראו סעיפים  Totalנוסף הסכם אספקה מהותי עם  2012

  לעיל. 

 הליכים משפטיים 14.2.29

  דלק אירופה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים. 

  יעדים ואסטרטגיה 14.2.30

דלק אירופה נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכן אותם בהתאם 

כלכליות. פעילות דלק  חלות בשוק הדלקים, למפת התחרות ולהשפעות מאקרולהתפתחויות ה

 אירופה בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות:

איתור הזדמנויות  – הגברת הנוכחות בשוק תחנות הדלק באירופה באמצעות רכישות מושכלות )1(

בשוק תחנות הדלק  עסקיות לרכישת תחנות דלק במטרה להגביר את נוכחותה של דלק אירופה

 האירופי ולשפר את פריסת תחנות התדלוק. 

דלק אירופה מאמינה כי באמצעות ניצול  – חיזוק מעמד דלק אירופה בשוק הדלקים האירופי )2(

ידי דלק אירופה, חיזוק הקשרים עם - הזדמנויות עסקיות, הגדלת היצע הדלקים המוצע על

ם לשיווק מוצרי הדלקים, המודעות לקוחות דלק אירופה, פעולות פרסום, הגברת המאמצי

למותג, ומכירות חנויות הנוחות, תוכל דלק אירופה לשפר ולבסס את מעמדה ככח מוביל בשוק 

 הדלק האירופי. 

ייעול אופן ניהול תחנות הדלק באמצעות צמצום הפעילות – התייעלות באופן ניהול הפעילות )3(

) והרחבת הפעילות CODO -ו COROל בשיטות בעלות רווחים נמוכים (כגון, ניהול תחנה במוד

סגירת פעילות באתרים בעלי שיעור  );COFO -ו COCO ,ROROבשיטות רווחיות יותר (כגון, מודל 

הכנסות נמוך; השגת מצוינות תפעולית דרך מיכון התהליכים והאדמיניסטרציה, פיתוח מערך 

או  ROROם מסוג המכירות של כרטיסי תדלוק למגזר העסקי; חיפוש אחר קמעונאים נוספי
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DODO  תוך שימור המשווקים הקיימים; שיפורים תפעוליים וחיסכון בעלויות, בין היתר על ידי

 מיקור מערכות התחזוקה וניהול חשבוניות אלקטרוני. 

הרווח הנוצר לדלק אירופה ממכירת מוצרים  – הגברת הפעילות במוצרים שאינם דלקים )4(

וספים שאינם דלקים, אשר נמכרים בתחנות הדלק גדול הנמכרים בחנויות הנוחות, וכן מוצרים נ

מהרווח ממכירת דלקים. דלק אירופה פועלת לשיפוץ רשת חנויות הנוחות ועיצובן מחדש, 

מספר חנויות הנוחות שבתחנות הדלק ולהוסיף מוצרים נוספים לחנויות הנוחות שיביאו  להגדלת

  לגידול נוסף ברווחי דלק אירופה.  

השקעה במערכת המחשוב של דלק בנלוקס ודלק צרפת, לרבות  – שובהשקעה במערכות מח )5(

למיזוג מערך ניהול התמחור  ENVOYומערכת ניהול החנויות  CRM, מערכת ERP-מערכת ה

וניהול העבודה של דלק בנלוקס ודלק צרפת. להערכת דלק אירופה, ההשקעה הצפויה תהא בסך 

 .2012-2013מיליוני אירו בשנים  7-8 -של כ

יצירת סינרגיות בדלק צרפת, בהתבסס על הניסיון במדינות בנלוקס, תוך הבאה  -  ת סינרגיהיציר )6(

לשיפורים בצמיחה וביעילות התפעולית, ושימוש בסמיכות הגיאוגרפית בין צרפת לבין מדינות 

  בנלוקס לשם הרחבת השוק של דלק צרפת (ובדומה לכך, של הפעילות בבנלוקס). 

 גורמי סיכון 14.2.31

עריכה כי גורמי הסיכון העיקריים הקשורים בפעילות מוצרי הדלקים באירופה דלק אירופה מ

  הינם:  

שוק הדלקים במדינות בנלוקס ובצרפת הינו שוק הכולל מספר רב של מתחרים,  –תחרות  )א(

הפועלים באופן קבוע להגדלת חלקם בשוק. התחרות מתבטאת ברכישת תחנות תדלוק, קידום 

 מכירות, הורדת מחירים, ועוד. 

המחיר שמשלמות דלק בנלוקס ודלק צרפת עבור  – חשיפה לתנודות במחירי הדלקים בעולם )ב(

מוצרי הדלקים שהן רוכשות נגזר ממחיר הנפט בשוק העולמי, ולפיכך הן חשופות לשינויים 

  במחירי הנפט בשווקים אלה.

יבה הגם שהוראות החוק במדינות בנלוקס וצרפת ביחס לאיכות הסב –דרישות איכות הסביבה  )ג(

הנן מחמירות יחסית כיום, הרי שתקנות וצווים עתידיים נוספים הנובעים מהמודעות ההולכת 

וגוברת לסכנות הנובעות מפעילות בלתי מבוקרת של חברות דלק בכלל, ושל דלק בנלוקס ודלק 

 צרפת בפרט, עשויות להגדיל את ההוצאות הכספיות מצד דלק בנלוקס ודלק צרפת. 

דלק בנלוקס ודלק צרפת פועלות במסגרת הסכמי מימון ואשראי –מימון מגבלות אשראי וצרכי  )ד(

, לדלק בנלוקס הלוואות וערבויות כאמור בסעיף דוחולמועד ה 31.12.2011שוטף. נכון ליום 

לעיל במסגרתו  14.2.24 לעיל. דלק צרפת היא צד להסכם המימון האמור בסעיף  14.2.24 

התחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות שונות. התחייבויות אלה עשויות להגדיל את רגישות 

דלק בנלוקס ודלק צרפת לשינויים כלכליים שליליים, לחייב אותן להפריש חלק משמעותי 

תכנן, לבצע שינויים ולהגיב מהר לשינויים מהתזרים שלהן לטובת חובות, להגביל את יכולתן ל

 בתחום פעילותן ולהגביל את יכולתן ללוות כספים נוספים.

מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי, מנועים  – מקורות אנרגיה חלופיים )ה(

ידי דלק בנלוקס - חשמליים וכיוצא באלו, עשוי להשפיע לרעה על כמויות הדלקים הנמכרות על

צרפת, או לחלופין, לחייב אותן בהתאמת תחנות התדלוק לדרישות חדשות של לקוחות, ודלק 

 אשר תחייב ביצוע השקעות ניכרות.
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דחיפה ממשלתית להגברת השימוש בדלקי ביו עשויה לגרור השקעות נוספות כדי  –דלקי ביו  )ו(

 לאפשר ערבוב והפצה של מוצרים אלה. 

קאות הנמכרים בחנויות הנוחות של דלק בנלוקס מוצרי המזון והמש – רגולציה בתחום המזון )ז(

ודלק צרפת כפופים לדרישות רגולטוריות שונות. אי קיום הדרישות הרגולטוריות ונשיאה 

בנזקים הנובעים מכך, או החמרתן של הדרישות הרגולטוריות, עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות 

 של דלק בנלוקס ודלק צרפת.

ס הקיים על דלקים במדינות בנלוקס ובצרפת עלולה לפגוע העלאת שיעור המ – מיסוי דלקים )ח(

 בהיקף צריכת הדלקים במדינות אלו ולהשפיע לרעה על עסקיהן של דלק בנלוקס ודלק צרפת.

המשך המשבר הכלכלי העולמי  – האטה כלכלית בשווקים המקומיים (מדינות בנלוקס וצרפת) )ט(

מעונאיים הנרכשים במתחמי התדלוק עלול להוביל לירידה מתמשכת בצריכת דלקים ומוצרים ק

 של דלק בנלוקס ודלק צרפת ולפגוע בתוצאותיהן העסקיות.

דלק בנלוקס ודלק צרפת כפופות למגוון הוראות רגולטוריות בנושאים כגון רישוי  – רגולציה )י(

 תחנות דלק, דיני עבודה, איכות סביבה, פיקוח על מחירים, הגבלים עסקיים, ועוד. 

שינויים בהעדפות צרכנים עלולים לפגוע ברווחי דלק אירופה בשני  – רכניםשינויים בהעדפות צ )יא(

מודעות לאיכות הסביבה עלולה להביא לצמצום השימוש ברכבים וכפועל ישיר  א)מישורים: 

שינויים בהרגלי התזונה, כגון העדפת מזון בריא יותר, עלולה  ב)להביא לצמצום ברכישת דלקים; 

מזון שונים, כגון מזון מהיר ולקיטון בהכנסות חנויות הנוחות של להביא לצמצום בצריכת סוגי 

 דלק אירופה. 

היקפי הפעילות משתנים בין  – הפסקת פעילות בתחנות תדלוק בהן יש פעילות גדולה יחסית )יב(

תחנה לתחנה כך שבחלק מתחנות התדלוק מרוכז היקף פעילות גדול מאשר בתחנות אחרות. 

, או בתחנות תדלוק בכבישים המהירים, בהן COCOוג הפסקת פעילות בתחנות תדלוק מס

מתבצעת פעילות בהיקפים גדולים יחסית, או קיטון בפעילות בתחנות אלו, מכל סיבה שהיא, 

 תשפיע לרעה על פעילות דלק אירופה.

דלק בנלוקס ודלק צרפת עושות  –זכיונות המשמשים את דלק בנלוקס ודלק צרפת בפעילותן  )יג(

למיתוג הדלקים וחנויות הנוחות. הפסקת השימוש בזכיונות אלו, מכל  שימוש במספר זכיונות

 סיבה שהיא, עלולה לפגוע בתוצאות העסקיות של דלק בנלוקס ודלק צרפת.

אפשרות ביצוען של עסקאות  –סיכונים הכרוכים באינטגרציה של פעילויות חדשות/נרכשות  )יד(

שיים בשילוב הפעילות הנרכשת בזו שונות, הכוללות פעילויות חדשות, כרוכה בסיכונים כגון ק

הקיימת בדלק אירופה, תוצאות עסקיות של הפעילות בניגוד למצופה, צורך בהשגת מימון, 

 כפיפות לרגולציה נוספת בעקבות הרכישה, וכדומה.

פעילות השיווק בצרפת נעשית באופן בלעדי תחת שם  – פרסומים שליליים ופגיעה במוניטין )טו(

במפרץ מקסיקו גררה אחריה פרסומים שליליים בתקשורת ואף  BP . דליפת הנפט שלBPהמותג 

מצד צרכנים עצמאיים ברחבי העולם. הישנותם של מקרים דומים וגידול  BPהטלת חרמות על 

במודעות הצרכנים למקרים אלו עלולה להביא לפרסומים שליליים נוספים ולפגיעה במוניטין של 

BP  אירופה. יצוין, כי בפועל, למקרה האמור לעיל לא וכתוצאה מכך לפגוע בהכנסותיה של דלק

 הייתה השפעה על פעילות דלק צרפת.
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דלק  –למערכות המידע של דלק אירופה  BPסיכונים הכרוכים בהעברת מערכות המידע של  )טז(

למערכות המידע של  BPצרפת מתכוונת להעביר במהלך השנה הקרובה את מערכות המידע של 

ובר בתהליך מורכב וארוך. במידה שיחולו תקלות בתהליך עצמו דלק אירופה. כאמור לעיל, מד

  הפעילות התקינה של רשת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות של דלק צרפת עלולה להיפגע.

להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים 

הערכת הנהלת דלק אירופה, על פי תנאי השפעתם מיוחדים לדלק אירופה), אשר דורגו, בהתאם ל

  השפעה גדולה, בינונית וקטנה: -על עסקיה 

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק צרפת
השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה  

האטה כלכלית בשווקים •   
המקומיים (מדינות בנלוקס 

 וצרפת)

 סיכוני מקרו

  דרישות איכות סביבה• 
  מקורות אנרגיה חלופיים •
  דלקי ביו• 
 רגולציה בתחום המזון• 

  תחרות• 
  מיסוי דלקים• 
 רגולציה• 

חשיפה לתנודות במחירי • 
 הדלקים בעולם

 שינויים בהעדפות צרכנים• 

 סיכונים ענפיים

מגבלות אשראי וצרכי • 
  מימון

העברת מערכות המידע • 
למערכות המידע  BPשל 

  של דלק אירופה
 

פעילות בתחנות הפסקת • 
תדלוק בהן יש פעילות 

  גדולה יחסית
זכיונות המשמשים את • 

דלק בנלוקס ודלק צרפת 
 בפעילותן

סיכונים הכרוכים • 
באינטגרציה של פעילויות 

 חדשות/נרכשות

פרסומים שליליים ופגיעה • 
  במוניטין

סיכונים מיוחדים 
 לחברה

  

הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי  גורמי הסיכון על עסקי דלק אירופה שלמידת ההשפעה 

  בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.

  פי גלילות 14.3

חברת פי בחברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ (להלן: " 15.3% - לחברה אחזקות של כ

), חברה מעורבת, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, יחד עם פז, סונול גלילות"

החזיקה חברת פי גלילות  31.7.2007, בהתאמה). עד ליום 50% -, ו13.2%, 21.5%ומדינת ישראל (

דונם),  76 -בזכויות המקרקעין במתקני אחסון וניפוק מוצרי נפט בירושלים (שטח כולל של כ

דונם) והעניקה שירותי  320 -דונם) ובאשדוד (שטח כולל של כ 87 -בבאר שבע (שטח  כולל של כ

  ת הדלק מאתרי הניפוק האמורים. אחסון וניפוק מוצרי נפט לחברו

 31.07.2007להלן, השלימה החברה ביום  17.2 בעקבות הליך הפרטת פי גלילות כמתואר בסעיף 

את רכישת מתקני האחסון והניפוק האמורים ואת פעילות האחסון והניפוק הקשורה בהם 

  . מליון ש"ח 806 -בתמורה לכ

כיום, מחזיקה חברת פי גלילות בזכויות המקרקעין במתחם פי גלילות ברמת השרון, בשטח כולל 

דונם, שם היה בעבר מתקן אחסון וניפוק. נכון למועד הדוח, התקשרה חברת פי  170 -של כ

גלילות עם צדדים שלישיים להשכרת חלקים מהמקרקעין. נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת 

רקעי ישראל מקדם תב"ע לפיתוח האזור לרבות מתחם פי גלילות באזור צומת החברה מינהל מק

גלילות למגורים, מסחר ותעסוקה. להערכת החברה, המבוססת על הערכת שמאי שהתקבלה 

לצורך השתתפות במכרז פי גלילות, אם יושלמו הליכי שינוי היעוד כאמור לעיל, שווי הנכס עשוי 
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ני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות לעלות. מידע זה הוא מידע צופה פ

שמאות, ההנחה שאכן תתקבל תב"ע כאמור, ביקושים לנדל"ן במתחם, ועוד, ועשוי לפיכך שלא 

  להתממש. 

, חדלה חברת פי גלילות במהלך 2002ביוני  11בהתאם לפסק דין של בית המשפט המחוזי ביום 

ספקת מוצרי נפט מאתר חברת פי גלילות ברמת השרון. מכל פעילות עסקית שעניינה א 2004שנת 

בהסכם ההפרטת נקבע כי בסוף הליך ההפרטה, המתחם ברמת השרון יעבור לידי בעלי המניות 

 בחברת פי גלילות, וחברת פי גלילות תתפרק מרצון ותחדול מכל פעילות. 

התפרק מרצון במסגרת ההסכם מכוחו התנהל הליך ההפרטה, היתה אמורה חברת פי גלילות ל

בסמוך לאחר סיום הליך ההפרטה. הסכם זה עוגן במסגרת צו מוסכם שקבל תוקף של פסק דין 

  בבית הדין להגבלים עסקיים.

חברות הדלק, רשות החברות ורשות ההגבלים העסקיים הגיעו להסכמה, שטרם קיבלה אישור 

  פי גלילות יידחה.בית הדין, באשר לתיקון הסכם ההפרטה והצו המוסכם, כך שפירוק חברת 

  מימון  .15

להלן שיעור הריבית האפקטיבית (הממוצע) על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי  15.1

 , שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה: 2011לא בנקאיים, שהיו בתוקף במהלך שנת 

 שיעור ריבית  ממוצעת 
אשראי לזמן 

 קצר
 אשראי לזמן ארוך

 5.95%-5.10% 6.96%-3.96%ואות שקליותהלומקורות בנקאיים
 - -הלוואות מדדיות
 - 3.29%-1.85%הלוואות מט"ח

 4.75% -הלוואות שקליות מקורות לא בנקאיים
 5.60% -הלוואות מדדיות 

-אג"ח שהונפק
 מדדי

- 5.55% 

-אג"ח שהונפק
 שקלי

- 4.58%-6.58% 

 

 אמות מידה פיננסיות  15.2

ומסגרות אשראי מבנקים התחייבה החברה לשמור על אמות מידה  במסגרת קבלת הלוואות

  פיננסיות כדלקמן:

החברה התחייבה כלפי חלק מהבנקים כי לא תשעבד בשעבוד קבוע מכל סוג ודרגה את נכסיה  15.2.1

הקבועים מבלי לקבל את הסכמת הבנקים בכתב ומראש (למעט נכסים שישועבדו לגופים שיממנו 

 את רכישתם).

בחברת דלק  30%יבה כלפי תאגיד בנקאי לשמירת יחס הון למאזן בשיעור של דלק שמנים התחי 15.2.2

בנוסף דלק  .37%היה יחס ההון למאזן של דלק שמנים בשיעור  31.12.2011שמנים. נכון ליום 

שמנים התחייבה כלפי אותו תאגיד בנקאי שלא ליצור כל שעבוד על נכסיה הקיימים ונכסיה כפי 

לא לקבל הסכמה מוקדמת מהתאגיד הבנקאי. נכון ליום שיהיו קיימים מפעם לפעם, ב

 ₪.מיליוני  78-ההתחייבויות לתאגיד הבנקאי עומדות  על כ 31.12.2011

שנחתם בין שמונה בנקים (ואשר החברה אינה חתומה עליו) לשם  2002בהסכם בינבנקאי משנת  15.2.3

רה ותמורתו, נקבע הסדרת היחסים ביניהם בנוגע למימוש שעבוד שוטף שניתן להם על מלאי החב
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כי במקרה שאחד מהבנקים החל באכיפת ו/או במימוש השעבוד שנוצר לטובתו וגרם למינוי כונס 

נכסים או כונס נכסים ומנהל על הרכוש המשועבד (כהגדרתו בהסכם האמור) יהא הבנק האחר 

 .ידי החברה-רשאי לממש את השעבוד שניתן לטובתו על

שנחתמו בין החברה לבין גפני נאמנויות בע"מ בקשר עם  2.5.2011בשני שטרי נאמנות מיום  15.2.4

(אגרות החוב כל  2011הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') ואגרות חוב (סדרה ד') שבוצעה בחודש מאי 

"), הוגדרו אירועים אשר אגרות החובאחת מהסדרות האמורות תיקראנה להלן בס"ק זה: "

במקרים מסוימים) תוקנה זכות לנאמן בהתקיימותם (בכפוף לתקופות מוגדרות לתיקון ההפרה 

להעמיד לפרעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. האירועים כוללים, בין היתר, 

) במידה שהועמדה/ו לפירעון מיידי סדרה/ות אחרת/ות של אגרות חוב 1את האירועים הבאים:(

) במקרה בו היחס 2(  ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של אותה סדרה;-של החברה על

 -יפחת מ 49וההון העצמי של החברה 12% -יפחת מ 48הפיננסי ישתנה כך שיחס הון עצמי למאזן

- ") ויחס פיננסי כאמור נותר מתחת לרף הנמוך עלהרף הנמוךמיליון ש"ח (להלן בס"ק זה: " 600

כולה או ) במקרה של מכירת פעילות החברה, 3פי שלושה דוחות כספיים רצופים של החברה. (

רובה, במגזרי מתחמי התדלוק והמסחר והשיווק הישיר, אשר בעקבותיה שיעור הרווח מפעולות 

מסך הרווח (המאוחד) מפעולות  25% -רגילות של החברה במגזרים האמורים (במצטבר) יפחת מ

רגילות של החברה בכלל מגזרי פעילותה, כפי שיופיע בדוח הכספי הראשון שיפורסם לאחר 

  ילות כאמור. מכירת הפע
להלן מידע בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות הרלוונטיות שנקבעו במסגרת 

  האירועים לפירעון מיידי של אגרות החוב כאמור: 

  

 31.12.2011היחס הנבדק נכון ליום אמת מידה פיננסית

 600 -והון עצמי גבוה מ 12% -הון עצמי למאזן גבוה מ
  מיליוני ש"ח  1,097= ס"ה הון עצמי  ₪מיליוני 

  מיליארד ש"ח  5,006סך מאזן = 

 21.9%יחס הון עצמי למאזן= 

מכירת פעילות החברה, כולה או רובה, במגזרי מתחמי 
התדלוק והמסחר והשיווק הישיר, אשר בעקבותיה 
שיעור הרווח מפעולות רגילות של החברה במגזרים 

מסך הרווח  25% -האמורים (במצטבר) יפחת מ
) מפעולות רגילות של החברה בכלל מגזרי (המאוחד

פעילותה, כפי שיופיע בדוח הכספי הראשון שיפורסם 
 לאחר מכירת הפעילות כאמור

 לא נמכרה כל פעילות

  

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות לעיל.

 מסגרות אשראי  15.3

מסגרות האשראי הבנקאיים של החברה  ולמועד פרסום הדוחות עמדו  31.12.2011נכון ליום 

עם זאת יודגש כי ₪. מיליון  1,205- מתוכן ניצלה החברה כ₪, מיליון  1,660 -(סולו) על סך של כ

לחברה אין ₪. מיליון  6- לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 31.12.2011נכון ליום  

  תנאים למימוש האשראי.

                                                           
היחס בין סה"כ ההון המיוחס לבעלי המניות ללא זכויות שאינן מקנות שליטה לסך המאזן של החברה המצוינים בדוחותיה הכספיים    48

 המאוחדים המבוקרים או הסקורים של החברה.
של החברה, ללא זכויות שאינן מקנות שליטה, כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים של הונה העצמי    49

 החברה.
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  דירוג אשראי 15.4

")  את תחזית הדירוג של  אגרות מעלות(להלן: " Standard & Poor's Maalotדכנה עי 6.1.2011ביום 

ב') של החברה לשלילית מיציבה, ובאותה העת אישררה את הדירוג ברמה -החוב (סדרות א' ו

"ilA" על הורדת הדירוג ממדרוגהודיעה מדרוג בע"מ (להלן: " 17.1.2011. ביום  (" - A1 ל-A2  עם

פרסמה מעלות הודעה  2.3.2011ב') של החברה. ביום -אגרות החוב (סדרות א' ואופק דירוג יציב ל

כי אין שינוי בדירוג או בתחזית של חברות הדלק, ביניהן החברה, נוכח התגבשות לחץ ציבורי 

להורדת מחירי הדלקים, וכי תמשיך לעקוב האם הלחץ הציבורי יתורגם להורדת מרווחי השיווק 

ותר של עדכון מרווחי השיווק. להערכת מעלות, החלטה על הורדת או לאימוץ מודל נוקשה י

עשויה להיות מלווה בטווח הבינוני בפעולות דירוג  10% -מרווח השיווק בשיעור של למעלה מ

עם אופק  A2הודיעה מדרוג על קביעת דירוג  1.5.2011 -ו 14.4.2011, 8.2.2011שליליות.  בימים 

שהונפקו על ידי החברה באמצעות דוח הצעת ₪ מיליון  400ד דירוג יציב לאגרות חוב בסך של ע

ב' והסדרות החדשות - . במקביל הודיעה מידרוג על הכנסת סדרות א' ו5.5.2011מדף מיום 

שהונפקו לרשימת מעקב, זאת בהמשך לבדיקת מינהל הדלק בנוגע לניתוח מרווח השיווק של 

הודיעה מעלות על הורדת דירוג אגרות  12.6.2011שינוי שיטת עדכונו. ביום  –ובכלל זה  95בנזין 

" ועדכנה את תחזית הדירוג ליציבה -ilA" -" לilA" - ב') של החברה מ- החוב (סדרות א' ו

הודיעה מעלות, כי לא חל שינוי מיידי בדירוג או בתחזית של החברה  14.7.2011משלילית. ביום 

)ilA-/Stableהודיעה מעלות על הכנסת  2.8.2011ם ) בעקבות הצעת הרכש של דלק פטרוליום. ביו

עם השלכות שליליות. ביום  CreditWatch  -ב') של החברה ל- דירוג אגרות החוב (סדרות א' ו

) של דירוג איגרות החוב Watch listהודיעה מידרוג על הוצאה מרשימת המעקב ( 9.10.2011

וג מיציב לשלילי. ביום ושינוי אופק הדיר A2ד'), תוך הותרת הדירוג -(סדרות א', ב', ג' ו

" ilBBB" -ב') של החברה ל-הודיעה מעלות על הורדת דירוג אגרות החוב (סדרות א' ו 14.12.2011

עם השלכות  CreditWatch  -", ובאותה העת הוציאה את האגרות חוב האמורות מ-ilA"- מ

  . תחזית הדירוג נשארה שלילית.2.8.2011 - שליליות, אליהן הוכנסו ב

  ית משתנהאשראי בריב 15.5

ונכון למועד  31.12.2011פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה החברה נכון ליום   להלן

  פרסום הדוח:

שיעור הריבית סמוך למועד 
 פרסום הדוח

טווח הריביות נכון ליום 
31.12.2011 

 מסלול

 שיקלית 5.95%-5.95%4.35%-4.35%
 דולרית 3.58%-3.50%2.08%-1.98%
3.50-6.25%3.75%-5.00% On Call 

  

 רכישה עצמית של אגרות חוב על ידי החברה 15.6

רכשה החברה עד למועד ₪, מיליון  50בסך של עד  18.12.2011פי תכנית רכישה עצמית מיום - על

אלפי ש"ח,  2,553 -אגרות חוב (סדרה א') של החברה בעלות כוללת של כ 2,431,168פרסום הדוח  

 1,117,907אלפי ש"ח,  2,543 -) של החברה בעלות כוללת של כאגרות חוב (סדרה ב' 2,704,862

אגרות חוב  937,408 -אלפי ש"ח ו 804 -אגרות חוב (סדרה ג') של החברה בעלות כוללת של כ

אלפי ש"ח. אגרות החוב כאמור נמחקו מהמסחר  795 - (סדרה ד') של החברה בעלות כוללת של כ

  עם רכישתן. 
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 שעבודים וערבויות .16
  לדוחות הכספיים.   25 -א ו24ות שעבודים וערבויות ראה ביאורים לפרטים אוד

 הסכמים מהותיים  .17

 לדוח. 12.3.1 הסכם עם בז"ן לאספקת מוצרי דלקים לחברה. ראה סעיף  17.1

  הסכמי הפרטת פי גלילות 17.2

לת ישראל החלטה בדבר הפרטת קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה של ממש 18.5.2005ביום 

חברת פי גלילות במספר שלבים. בהחלטה נקבעו עקרונות למכירת פעילותה של פי גלילות 

") כ"עסק חי", המסופיםבשלושת מסופי האחסון והניפוק באשדוד, ירושלים ובאר שבע (להלן: "

נכסים  בין אם לקונה אחד ובין אם ליותר. נקבע כי לאחר מכירת הפעילות האמורה ומספר

נוספים, ככל שיהיו, תפורק פי גלילות מרצון ונכס המקרקעין שלה במתחם פי גלילות שברמת 

") יועבר לבעלותם של בעלי המניות בפי גלילות לפי חלקם מתחם רמת השרוןהשרון (להלן: "

  .15.3% -באחזקות בפי גלילות. חלק החברה בפי גלילות הנו, כאמור, כ

, אשר תוקן ביום 26.6.2005אמורה, נחתם הסכם מיום בהתאם להחלטת ועדת השרים ה

"), לפיו הסכימו כל בעלי הסכם ההפרטה, בין כל בעלי המניות בפי גלילות (להלן: "18.7.2006

המנית בפי גלילות, בין היתר, למכור את פעילות פי גלילות בשלושת המסופים ובנכסים נוספים, 

ות בין מציעים כקבוע בהסכם ההפרטה, ולפיו פי הליכי מכירה שוויוניים ובדרך של תחר- על

ידי הצדדים לנהל ולבצע את הליכי המכירה. בהסכם -הוקמה ועדה משותפת שהוסמכה על

ההפרטה התחייבו הצדדים כי מיד עם סיום הליכי מכירה כאמור הם יפעלו כמיטב יכולתם 

ם וממכירת הנכסים לביצוע הליך פירוק מרצון של פי גלילות במסגרתו התמורה ממכירת המסופי

הנוספים תיועד לפירעון חובות פי גלילות לנושיה, והיתרה בניכוי הוצאות תפעול ואחרות תחולק 

  בין בעלי המניות.

בד בבד עם חתימת הסכם ההפרטה חתמו חברות הדלק ופי גלילות על הסכמתן לצו מוסכם לפי 

פסקת כל פעילות משותפת ") בדבר ההמוסכם הצוב לחוק ההגבלים העסקיים (להלן: "50סעיף 

, ותיקון 5.9.05של חברות הדלק בפי גלילות. צו זה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ביום 

פי הצו בנוסחו המתוקן נקבע כי חברות הדלק ופי -. על17.10.06לו אושר על ידי בית הדין ביום 

תפת של חברות הדלק בפי גלילות והממונה מסכימים על חיסול סופי ומוחלט של כל פעילות משו

חודשים ממועד הגשת התיקון לבית הדין להגבלים עסקיים, לא תהיה כל  21גלילות כך שתוך 

פעילות משותפת לחברות הדלק בניפוק דלקים וכל פעילות משותפת אחרת, אלא כמפורט בצו. 

רז חודשים ממועד בחירת המציע המועדף במכ 12נקבע מנגנון לפירוק השותפות, לפיו תוך 

להפרטת בז"א תמכור פי גלילות את כלל פעילותה העסקית בתחום הנפט ומוצריו, לרבות כל 

זכויותיה בנכסיה, במתקניה ובפעילותה, למעט זכויותיה במקרקעין במתחם רמת השרון (להלן: 

"), כך ששתי חברות דלק (או יותר) לא תחזקנה ביחד במתקנים, בנכסים או החלק הנמכר"

  ל פי גלילות. בפעילות כלשהי ש

במסגרת הצו הוסכם עוד, כי עד לפירוקה המלא של פי גלילות, מתחייבות חברות הדלק שלא 

להרחיב את פעילותן ולא לעסוק בכל פעילות שאיננה ניפוק דלקים, אלא באישור הממונה על 

ההגבלים העסקיים או בית הדין, וכן ניתנה התחייבות חברות הדלק לכך שכל פעילות משותפת 

הן בענייני ניפוק, שלא במסגרת פי גלילות, תיעשה באישור בית הדין או לאחר קבלת פטור של

  מהממונה.



 

 

184 - א 

) בחברת פי "הבנקים"התקבלו הסכמות הבנקים הנושים (להלן בס"ק זה:  8.11.2006ביום 

גלילות להפרטת החברה ונערך הסדר בין הבנקים לבין פי גלילות ובעלי מניותיה בנוגע לפריסת 

ידי הבנקים, ובכך התקיים התנאי המתלה האחרון -האשראים שהועמדו לפי גלילות על פירעון

למימוש תהליך ההפרטה של פי גלילות. סכום מכירת הפעילות כמפורט להלן מכסה את החובות 

   לבנקים כאמור לעיל, ואף מעבר לכך.

הסכם ם (להלן: "נחתם הסכם בין החברה לבין פי גלילות לרכישת פעילות המסופי 31.7.07ביום 

  :"), שלהלן עיקריורכישת המסופים

החברה רכשה את כל הזכויות במיטלטלין, הזכויות במקרקעין ושאר הזכויות וההתחייבויות  17.2.1

") הממכרלרבות בקשר לעובדים הקשורים במסופים כמפורט בנספחים להסכם (להלן: "

כירה והתקבל אישור מליון ש"ח, וזאת לאחר שהתקיימו הוראות נוהל המ 806 -בתמורה לכ

  .לדוח) 9.20.5 הממונה על ההגבלים העסקיים (לתיאור עיקרי אישור הממונה ראה סעיף 

שראתה  ) לאחרAS ISהחברה הצהירה כי היא רוכשת את הזכויות בממכר במצבם כפי שהן ( 17.2.2

, מכל והחובותעל כל הזכויות  -את הממכר  בדקה ובחנה, בעצמה ובאמצעות מומחים מטעמה,

לשביעות רצונה המוחלטת, וכי היא מצאה את הממכר מתאים  –מין וסוג, הקשורות אליו 

לדרישותיה, לצרכיה ולמטרותיה. כן הצהירה החברה כי היא רוכשת את הזכויות בממכר מבלי 

ילות ו/או של בעלי שהסתמכה על הבטחות, מצגים, התחייבויות או ערובות כלשהן של פי גל

המניות בה ו/או של רשות החברות הממשלתיות ו/או של הועדה המשותפת ו/או של מי מטעמם 

ומבלי שהדבר יטיל עליהם אחריות ממין וסוג כלשהו באשר לממכר או לערכו ובלא כל 

  התחייבות לשיפוי מאת הגופים האמורים לעיל.

בעניין בז"ן פורסם צו החברות  הצהירה כי ידוע לה שבעקבות החלטת ההפרטה החברה 17.2.3

אשדוד בע"מ),  –הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט 

וצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי  2006- התשס"ו

יות צולבות , ובמסגרתם נקבעו הוראות שונות למניעת בעלו2007-זקוק לנפט בע"מ), התשס"ז

לרבות בין בז"א ובז"ן לבין חלק מהמסופים הנמכרים ולבין גופים העוסקים בניפוק, הזרמה או 

איחסון של מוצרי נפט. המוכרת הצהירה כי היא מודעת להוראות אלה וכי הרכישה לא מהווה 

זה  הפרה של הוראות כאמור, וכן כי ידוע לה שייתכן כי תקבענה מגבלות והוראות נוספות בענין

לפני או אחרי מועד השלמת העסקה וכי במקרה כזה לא תהא לה טענה כלפי החברה, בעלי 

  המניות בה הועדה המשותפת, המדינה או רשות מרשויותיה.

  החברה התחייבה לקיים ולמלא אחר כל התנאים שקבע הממונה להגבלים עסקיים.   17.2.4

אותה על כל נזק ו/או חובת  החברה הצהירה כי ידוע לה שפי גלילות אינה אחראית ולא תשפה 17.2.5

תשלום ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין הממכר, הפעילות המתקיימת בו והעובדים הקשורים אליו 

אף אם הנזק ו/או חובת התשלום קשורים במעשה או במחדל שמקורם בתקופה שקדמה למועד 

  השלמת העסקה לרבות בנוגע לעניינים של איכות הסביבה.

כשת את הממכר כ"עסק חי" וכי בכוונתה להמשיך ולהפעיל את החברה הצהירה כי היא רו 17.2.6

- שנקבעו על ידי המדינה ובמגבלות-הממכר ככזה, והיא התחייבה להפעילו לתקופות שנקבעו על

  ידי המדינה כמפורט להלן:

רוכש מסוף האחסון והניפוק שבאשדוד מתחייב להמשיך ולהפעיל את המסוף כמסוף אחסון  )א(

ים לפחות מיום הרכישה. רוכש כאמור רשאי באישור מנהל מינהל שנ 10וניפוק לתקופה של 
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למכור את המסוף לאחר, ובלבד שהרוכש האחרון יתחייב לעמוד האנרגיה והמים הדלק במשרד 

שנים אלו רשאי הרוכש להפסיק או להקטין את פעולת  10בדרישות כאמור. בכל עת לאחר תום 

ות שנתיים מראש. על מנת למנוע את הפסקת המסוף, ובלבד שהודיע על כך למינהל הדלק לפח

פעילות המסוף רשאי מנהל מינהל הדלק להורות לרוכש להעביר את תפעול המסוף לגורם 

שנים, עד שתימצא  10ידי הרוכש לאחר תום -ידי המדינה, וזאת אם לא יופעל על- שייבחר על

ק המסוף, אלא אם כן חלופה אחרת לפעילות המסוף. בכל מקרה לא ישונה יעוד הקרקע ולא יפור

אישר מנהל מינהל הדלק כי קיימת חלופה למסוף. כן נקבע, כי בכל תקופת הפעלת המסוף 

באשדוד יוחכרו חמישה מיכלי מעבר לחברת קמ"ד האחראית למערך הזרמת הדלקים במדינה 

  או למי שיבוא בנעליה או למי שמנהל מינהל הדלק יורה, וזאת בתמורה לתעריף שייקבע בצו. 

כש מסוף האחסון והניפוק בבאר שבע מתחייב להמשיך ולהפעיל את המסוף ולשמר את כושר רו )ב(

האחסון והניפוק שלו באופן שיובטח המשך ההספקה הסדירה של מוצרי דלק לבסיס חיל האוויר 

המקבל ממנו הספקה בצנרת, אלא אם כן מנהל מינהל הדלק יאשר כי קיימת חלופה לכך. על אף 

להפסיק את פעולת המסוף האמור, ובלבד שהודיע על כך למנהל מינהל האמור רשאי הרוכש 

  הדלק לפחות שנה מראש, לפני הפסקת הפעילות. 

על הפסקת פעולת המסוף האמור. לאחר  17.11.2007החברה הודיעה למנהל מינהל הדלק ביום 

מו"מ עם מנהל מינהל הדלק סוכם כי החברה תמשוך את הודעת ההפסקה האמורה בכפוף 

תחייבות מנהל מינהל הדלק לאחסן מלאי חרום במסוף באר שבע.  נכון למועד הדוח עמד לה

  מנהל מינהל בהתחייבותו והחברה חזרה בה מהודעתה בדבר הפסקת פעולת המסוף האמור.

רוכש מסוף האחסון והניפוק בירושלים, מתחייב להמשיך להפעיל את המסוף כמסוף אחסון  )ג(

ת מיום הרכישה. רוכש כאמור רשאי באישור מנהל מינהל הדלק שנים לפחו 3וניפוק לתקופה של 

למכור את המסוף לאחר, ובלבד שהרוכש האחרון יתחייב לעמוד בדרישות כאמור. בכל עת לאחר 

שנים אלו יוכל הרוכש להפסיק או להקטין את פעולת המסוף, ובלבד שהודיע על כך למנהל  3תום 

  מינהל הדלק לפחות שנתיים מראש. 

על הפסקת פעולת המסוף האמור בתום שלוש  2007הודיעה למנהל מינהל הדלק בדצמבר החברה 

  שנות הפעלה מיום רכישת המסוף כאמור.

על אף האמור לעיל, סגירת מסוף בשל הוראת הרשויות המוסמכות, תפטור את הרוכש  )ד(

רוכש. מהתחייבויותיו כאמור לעיל, ובלבד שהוראת הסגירה לא ניתנה עקב מעשה או מחדל של ה

במידה ורוכש מסוף, או מסופים, מפר את ההוראות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, תהא 

שעות בהחלטה בכתב להורות כי המקרקעין  48המדינה רשאית, לאחר שנתנה לרוכש התראה של 

וכל המחוברים להן יעברו לחזקת המדינה או למי שהיא תורה, הכל לפי שיקול דעתו של מנהל 

  מינהל הדלק.

חברה התחייבה באופן בלתי חוזר כלפי פי גלילות וכלפי מדינת ישראל כי לא תבצע בממכר ה

פעילות שאינה עולה בקנה אחד עם האמור לעיל, וכי כי בכל מקרה בו תעביר או תשעבד את 

  זכויותיה בממכר לצד שלישי כלשהו יקבל על עצמו הנעבר לפעול בהתאם להתחייבות החברה.

ולהעסיק אצלה את כל העובדים שפורטו בנספח להסכם, וכן לקיים  החברה התחייבה לקלוט )ה(

במלואם ובשלמותם את כל ההסכמים הקיבוציים ו/או האישיים המפורטים בנספח להסכם 

לרבות ההוראות בדבר תנאי פרישה במסלול פנסיה מוקדמת ובמסלול פיצויים מוגדלים 

להעסקת עובדים כאמור תוך שמירה  הקבועים בהסכמי העבודה. כן נקבעו הוראות בהסכם בנוגע
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על רצף העסקתם. החברה התחייבה כי בכל מקרה בו תעביר את זכויותיה בממכר לצד שלישי 

  כלשהו יקבל על עצמו הנעבר לפעול בהתאם להתחייבות החברה כאמור לעיל.

החברה ובעלי עניין בה המפורטים בהסכם הצהירו כי ידוע להם שהם אחראים ביחד ולחוד  )ו(

  התחייבויות החברה לפי הסכם רכישת המסופים. למלוא

החברה ובעלי העניין בה הצהירו והתחייבו כי למעט טענות נגד פי גלילות בגין הפרת הסכם  )ח(

ים הם מוותרים על כל תביעה דרישה או טענה מכל מין או סוג שהוא כלפי פרכישת המסו

ות ו/או כלפי נושאי משרה, המדינה ו/או הועדה המשותפת ו/או כל אחד מחבריה ו/או פי גליל

מנהלים ועובדים של פי גלילות ו/או כלפי כל מי שפעל מטעם כל אחת מהם בקשר למכירה נשוא 

הסכם זה. אם על אף האמור תועלה תביעה כאמור או תביעה שעילתה טרום החוזה, אשר 

ם בגובה החברה או בעלי ענין בה יפוצו בגינה, תהיה החברה חייבת לשפות את הגורמים האמורי

סכום הפיצוי בו חויב מי מהם. הויתור האמור יחול גם על כל פעולות המדינה ופי גלילות מכח 

 חוק החברות הממשלתיות לרבות פעולות הפרטה או מכח החלטת ההפרטה.

   מיסוי .18

  לדוחות הכספיים של החברה.  23לפירוט ראה באור 

וזאת בעיקר בשל הפרשי עיתוי שיעור המס העיקרי של החברה שונה משיעור המס האפקטיבי 

של הוצאות, הוצאות לא מוכרות בניכוי, הכנסות פטורות והפסדי חברות כלולות. ראה ביאור 

  ז לדוחות הכספיים.  23

לדוחות הכספיים), יש  23פרט לדיני המס הרגילים החלים על חברות (ראה פרטים נוספים בבאור 

, 1980-, ומכוח צו הבלו על הדלק, התש"ם1958-לציין כי על פי חוק הבלו על הדלק, התשי"ח

מוטל מס בסכום קצוב על מוצרי הדלק המפורטים בצו, המתעדכן אחת לשלושה חודשים 

פורסם צו לפיו  2005בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. לעניין זה יצויין כי בחודש ינואר 

על בנזין באופן הדרגתי החל משנת יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט (קרוסין) ויושוו לאלו החלים 

. מרכיב הבלו במחירי הדלקים הינו משמעותי מאוד. הבלו מוטל על חברות 2009ועד שנת  2005

ימים, וזאת בעוד מספר ימי האשראי הניתנים על  10הדלק ישירות בעת ניפוק הדלק באשראי של 

  ידי החברה ללקוחותיה גבוה משמעותית מכך, במיוחד במכירות סולר. 

  הליכים משפטיים  .19

ב לדוחות 24ההליכים המשפטיים המהותיים שהחברה הינה צד להם ראה באור  לתיאור

  הכספיים. 

נחקר תחת אזהרה מנכ"ל לשעבר של חברת טלוס, חברה בת של  2008בחודשים מרץ ומאי 

בחשד לפעילות בניגוד לרישום חברת טלוס  האנרגיה והמיםהחברה, במינהל הדלק שבמשרד 

חברות הדלק בהתאם לחוק משק המדינה וכן בחשד למכירת דלק לחימום שאינו במרשם 

מתאים לדרישות התקן הישראלי. בגמר החקירה השניה נמסר למנכ"ל לשעבר שלאחר השלמת 

החקירה, יוחלט אם לזמן אותו לשימוע, שלאחריו (במידה ויתקיים) יוחלט אם להסיר את 

להגיש נגדו ונגד טלוס כתב אישום. למיטב ידיעת החשדות או להטיל סנקציות כנגד טלוס או 

החברה, עד למועד פרסום הדוח מנכ"ל טלוס לשעבר לא זומן לשימוע ולא נתקבלה כל פנייה או 

אין ביכולתה של החברה להעריך בשלב זה את השפעת האמור על דרישה לנקיטת פעולות בנושא. 

  מצבה הכספי של טלוס, אם בכלל.
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 ביטוח .20
הבנות והקשורות שלה מחזיקות מגוון רחב של ביטוחים המקנים כיסוי ביטוחי  החברה והחברות

לאירועים שונים. מטבע הדברים ולהערכת החברה, אין בביטוחים אלו כדי להגן מפני התממשות 

כל הסיכונים בפעילויות העסקיות של החברה וחברות כאמור, כמפורט בין היתר בפרקי גורמי 

  הסיכון בדוח זה.  

 ואסטרטגיה עסקית יעדים  .21
החברה נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכנם בהתאם 

להתפתחויות שחלות במשק האנרגיה, ענף תחנות הדלק וקמעונאות הדרכים, למפת התחרות 

  ולהשפעות מאקרו כלכליות.

 פעילות החברה בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות: 

את תחום קמעונאות הדרכים, תוך מינוף הפריסה הגיאוגרפית הרחבה שלה  החברה תפתח 21.1

 והפיכת חלק מתחנות הדלק למתחמים קמעונאיים הכוללים מגוון עסקים..

בשנים הקרובות החברה תבצע השקעות בבנייה, בקניה ובפיתוח מתחמים קמעונאיים קיימים  21.2

רכזי מסחר בגדלים שונים וחדשים ובכלל זה, תמנף תשתיות הנדל"ן שברשותה להקמת מ

ובהיקפי השקעה משתנים. במסגרת זו ופעילויות נוספות, החברה שואפת להגדיל באופן 

משמעותי את היקף המכירות מהפעילות שמקורה אינו בדלק. החברה הציבה יעד חזוני (מעודכן), 

להיקף של שנים, להגדלת היקף המכירות  מפעילות הסחר (כולל זכיינים) שאינה מכירות מדלק  5

 . 2016 - 2015בשנים ₪ מיליארד  0.7 -כ

בכפוף להשגת האישורים הנדרשים, שואפת החברה להגדיל את מספר מתחמי התדלוק והמסחר,  21.3

חנויות הנוחות וחנויות "מנטה מרקט", המהוות מינימרקטים הממוקמים במתחמי התדלוק 

פת החברה להרחיב את סל והמסחר, במקומות אסטרטגיים והרחבת הפריסה שלהן. כמו כן, שוא

הפתרונות ללקוחותיה במתחמי התדלוק והמתחמים המסחריים, באופן שיענה על מרב הצרכים 

 האפשריים, כדוגמת שירותי דואר, קניה משלימה למשק הבית, בתי קפה וכד'.

, ובכפוף להשגת אישורים מנהליים שונים, מתכוונת החברה 2012במסגרת תכניותיה לשנת  21.4

 15-ל 10מתחמי תדלוק ומסחר חדשים, כמו גם להקים בין  6-ל 3ם הקמה של בין להקים ולהשלי

 2012חנויות נוחות חדשות (חלקן במסגרת המתחמים החדשים כאמור). החברה שואפת בשנת 

. נכון 2011ביחס לשנת  15%עד  10%-להגדיל את מכירותיה שלא ממכירות דלקים בהיקף של כ

בנוסף  .2011"מנטה מרקט" חדשות אשר הוקמו במהלך שנת למועד הדוח, לחברה עשר חנויות 

חנויות נוחות,  100עד  60-רשת קפה ג'ו בכפעילות את  2012שנת בכוונת החברה לשלב במהלך 

, בשל האטה כלכלית 2012במהלך שנת  .החברהובהמשך להשלים את הפריסה בכל מתחמי 

וממוקד, תוך בקרה מרבית על  במשק, בכוונת החברה להתמקד בפיתוח עסקיה באופן מצומצם

 הקף ההשקעות, והתמקדות בפיתוח נכסים הקיימים היום בחברה.

במהלך השנים הקרובות בכוונת החברה לפרוס בתחנות הדלק הנכללות  –שיווק גפ"מ וגז טבעי  21.5

משאבות  25-ל 15ברשת, משאבות לתדלוק גז אוטומטיבי. כמו כן, בכוונת החברה לפרוס בין 

בנוסף, החברה בוחנת פיתוח מערך שיווק גפ"מ ללקוחות עסקיים כמו גם תבחן לתדלוק גפ"מ. 

בניית תשתיות לשיווק ושינוע גז טבעי. החברה תשקול השתתפותה במכרזי המדינה לחלוקת גז 

 טבעי באיזורי ירושלים והצפון. 

ות בכוונת החברה ליישם בשנים הקרובות תוכנית לצמצום ניכר בהיקף ההתחייבויות הפיננסי 21.6

שלה. התוכנית מתבססת על מקורות שינבעו ממכירת נכסים והשקעות שאינם קשורים בליבת 
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העסקים של החברה, פירעון הלוואות שניתנו לחברות בקבוצת דלק וצמצום היקף האובליגו 

 הניתן בעיקר במסגרת השיווק הישיר.

ידי מפעילים  ככלל, פועלת החברה להעברת חלק ממתחמי התדלוק הציבוריים המופעלים על  21.7

ובעלי תחנות עצמאיים להפעלה עצמית (הפעלה על ידי החברה) של אותם מתחמים. יחד עם זאת, 

לא מן הנמנע שהחברה תבחן אפשרויות הפעלה נוספות ובמסגרת זו תשאיר חלק ממתחמי 

התדלוק הציבוריים בידי מפעילים חיצוניים, ככל שיהיה בכך כדי למקסם את רווחיות החברה 

  מתחמים אלו. בהפעלת

התקשרות בהסכמי שכירות עם בעלי תחנות לתקופות ארוכות ודילול הסכמי שכירות לא  21.8

 כלכליים.

 הקמת תחנות זעירות במקומות אסטרטגיים, ככל שיינתנו לכך רישיונות ואישורים מהרשויות. 21.9

לוק בכוונת החברה לבחון פיתוח יכולות למתן שירותים ימיים בלב ים (לרבות תדלוק) וכן תד 21.10

 בנמלי ים נוספים בישראל .  

החדרת מוצרי המותג הפרטי לתחומים וקטגוריות חדשות, והגדלת היצע המוצרים המוצג  21.11

בחנויות הרשת. הגדלת היצע השירותים המוצעים ברשת חנויות מנטה, כדוגמת נקודות שירותי 

 הדואר המוצעים בחנויות הרשת.

ת פעילותה מול צרכנים סופיים, בין היתר בכוונת החברה, להרחיב בתחום השיווק הישיר א 21.12

הגדלת מספר התחנות הפנימיות. בנוסף, החברה תפעל לשיפור מרווחי השיווק ושיפור 

 הביטחונות מלקוחותיה. 

 החברה תפעל להרחיב את חלקה בתחום ההתקנים האוטומטיים לציי רכב. 21.13

יל בתחום הסחר בדלקים פיתוח מערך יבוא מוצרי דלקים בשיתוף פעולה עם גורם בינלאומי מוב 21.14

באמצעות שימוש במסופי פי גלילות. שיתוף פעולה כאמור, אפשר שיתבצע גם באמצעות הכנסת 

 שותף במתקן פי גלילות.

 בחינת הקמת מיכלי אחסון נוספים למקסום מיצוי מקרקעי מתקני האחסון. 21.15

גורמים  פי גלילות, לרבות שיתופי פעולה עם- מקסום כושר האחסון והניפוק במתקני דלק 21.16

 בינלאומיים. 

בחינת אפשרויות לפריקת תזקיקים מאוניות העוגנות בלב ים ישירות לנמל אשדוד, דבר שיחסוך   21.17

 עלויות ויקטין את התלות במתקני קצא"א ואת התלות בצנרת של קמ"ד.

בחינת הזדמנויות חדשות בתעשיית השמנים ומוצרים כימיים אחרים ובחינת הרחבת השותפות  21.18

 ת סולבנטים לתעשייה.עם סנו להשב

 השבחת נכסי נדלן פנויים המצויים בבעלות החברה. 21.19

הערכות וכוונות החברה האמורות לעיל בדבר היקף השקעה במתחמים קמעונאיים והכנסות 

החברה ממתחמים אלו, ניצול נדל"ן החברה להקמת מרכזיים מסחריים, גידול במספר חנויות 

ות של החברה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו מנטה ומנטה מרקט והגידול במחזור המכיר

בחוק ניירות ערך, המבוסס על המידע הקיים בחברה נכון למועד הדוח. הערכה זו עשויה 

להתממש או שלא להתממש באופן חלקי ו/או באופן מלא. הגורמים העלולים להשפיע על כך 

ק, כניסה של מתחרים לשוק הינם, בין היתר, שינויים בתוכנית העבודה של החברה, תנאי השו

 ו/או התממשות גורם מגורמי הסיכון המפורטים בדוח זה.



 

 

189 - א 

  גורמי סיכון  .22

 ניתן לציין מספר גורמי הסיכון המאיימים על פעילותה של החברה כמפורט להלן: 

  סיכוני מקרו

למצב הביטחוני והפוליטי בעולם יש השפעה ישירה על המצב הכלכלי ועל  -מצב ביטחוני ופוליטי 22.1

מחירי הנפט העולמיים ולפיכך יש לכך השפעה על פעילות החברה בכללותה וכן השפעה על יכולת 

החברה לייבא תזקיקי נפט. בנוסף, למצב הביטחוני והפוליטי בישראל יש השפעה מהותית על 

המצב הכלכלי במשק. האטה כלכלית במשק הישראלי עלולה להביא לירידה בביקוש למוצרי 

לירידה בנפח מכירות מוצרי הדלקים ומוצרים קמעונאיים וירידה  החברה וכתוצאה מכך

ברווחיות. למצב הביטחוני בדרום ובצפון הארץ עשויה להיות השפעה ישירה על מתקני התשתית 

  ותחנות התדלוק של החברה המצויים באזורים אלה.

ר ארה"ב או מוצרי הדלק הנקנים על ידי החברה מספקיה, נרכשים בדול -שינויים בשערי חליפין 22.2

בצמוד לו, ועל כן שינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל עלולים להשפיע על שווי 

המלאים שלה. מדיניות החברה הינה להימנע מחשיפה מטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים 

שונים ולקיחת הלוואות דולריות למימון המלאי. יצוין, כי החברה זוקפת הפרשי שער בגין 

פעולי מיד עם התהוותם. לאור האמור לעיל, שינויים בשערי החליפין עלולים להשפיע המלאי הת

  לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה.

השינויים בריבית במשק (ריבית הבסיס והמרווח הבנקאי) עלולים  -שינויים בריבית במשק 22.3

שר גייסה החברה ידי מוסדות בנקאיים ועל אגרות חוב א-להשפיע על הלוואות שניתנו לחברה על

בריבית משתנה. עלייה בשעורי הריבית תביא להתייקרות עלויות המימון. לפיכך, חשופה החברה 

 לשינויים בשיעורי הריבית. 

לחברה הלוואות לזמן ארוך שהינן צמודות למדד המחירים – שינויים במדד המחירים לצרכן 22.4

ומחודש יוני  2007ודש  אוגוסט לצרכן , אשר מקורן בעיקר מהנפקת אגרות חוב צמודות מדד מח

. בנוסף, החברה העמידה הלוואה לקבוצת דלק, לדלק אירופה וללקוחותיה, שהינן גם כן 2009

צמודות למדד המחירים לצרכן . לפיכך, עליה משמעותית במדד המחירים לצרכן עשויה להביא 

  החברה. לעליה בעלויות המימון של החברה בהתאם, וכתוצאה מכך לפגוע ברווחיה של 

שביתות והשבתות במשק הישראלי ובייחוד השבתת  -שביתות והשבתות במשק הישראלי 22.5

הנמלים, ו/או השבתות חברות התשתית להזרמת דלק, עלולות למנוע ייבוא מוצרי חומרי גלם 

ואספקת הזמנות במועדן ובכך לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבותה כלפי לקוחותיה, 

 וע במוניטין של החברה.דבר אשר עלול למנ

המשבר הכלכלי העולמי שפקד את העולם כולו וכן את המשק  - האטה כלכלית בארץ ובעולם  22.6

הישראלי עשוי להשפיע על קיטון הביקוש למוצרי החברה, בין היתר, לירידה בצריכת דלקים 

ומוצרים קמעונאיים הנרכשים במתחמי התדלוק של החברה ולפגוע בתוצאות העסקיות של 

 ברה.הח

החברה מממנת את פעילותה, בין היתר, מאשראי בנקאי ו/או חוץ  – קשיים בקבלת מימון 22.7

, אשר בעקבותיו קרסו 2008בנקאי. לאור המשבר הכלכלי העולמי החמור שפרץ לקראת סוף שנת 

, הקשיחו הבנקים בישראל 2011בנקים ובתי השקעות בעולם, והמשכו המשבר בגוש היורו בשנת 

בקבלת מימון בנקאי, וזאת גם בנוסף לדרישות רגולטוריות החלות על המערכת את דרישותיהם 

הבנקאיות בדרך של צמצום כלל האשראי הניתן באמצעותם. בנוסף, השפיע המשבר הכלכלי 

, הייתה 2011העולמי על שוק ההון בישראל, באופן בו הפעילות בשוק ההון בבמחצית השנייה של 
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פעילות בשוק ההון יהא קשה לחברה לגייס הון חוץ בנקאי. מועטה ביותר. במקרה בו תקטן ה

לאור כל האמור לעיל, במידה והחברה תידרש למקורות מימון נוספים לשם פעילותה השוטפת 

  היא עשויה להיתקל בקשיים בקבלת מימון בנקאי ו/או חוץ בנקאי.

  ענפיים  סיכונים

שלמת החברה עבור מוצרי הדלקים המחיר שמ - שינויים במחירי הנפט ובמחירי מוצרי הדלקים 22.8

שהיא רוכשת נגזר ממחיר מוצרי הדלק בשוק החופשי באזור הים התיכון, ולפיכך היא חשופה 

לשינויים במחירי הנפט בשווקים אלה. עלייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עליה במחירי 

ה, ולהשפיע המוצרים הנמכרים על ידי החברה, העשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים אל

לרעה על התוצאות העסקיות של החברה. בין הגורמים המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן 

למנות: שינויים במצב הכלכלי העולמי והמקומי; רמת הביקוש למוצרי דלק במדינות בהן פועלת 

החברה ומחוץ להן; המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט בפרט (ארה"ב, המזרח 

ון, מדינות ברית המועצות לשעבר, מערב אפריקה ודרום אמריקה); רמת ההפקה של נפט התיכ

גולמי ושל תזקיקי נפט בעולם; פיתוח ושיווק תחליפי דלקים; הפרעות בקווי האספקה; וגורמים 

  מקומיים לרבות תנאי השוק ותנאי מזג האויר. 

בשחיקת המרווחים  משק הדלק מאופיין בתחרות חריפה המתבטאת – הסביבה התחרותית 22.9

ובהגדלת האשראי ללקוחות. תוצאותיה הכספיות של החברה מושפעות באופן מהותי מהסביבה 

  התחרותית בה פועלת החברה. 

בשנים האחרונות קיימת תופעה של הקמת עשרות תחנות תדלוק  – הקמת תחנות דלק נוספות 22.10

אישור השינוי המוצע  חדשות מדי שנה. המשך תופעה זו תגביר את התחרות במשק הדלק. עם

  לדוח.  0 עלולה מגמה זו להחריף. ראה סעיף  18בהוראות תמ"א 

מרכיב הבלו בחלק ממחירי מוצרי הנפט הינו משמעותי מאוד. היות ותקופת  -מיסוי דלקים 22.11

לקים (כולל הבלו) קצרה האשראי שהחברה מקבלת מספקי הדלק לתשלום עבור מחיר מוצרי הד

בהרבה מתקופת האשראי שנותנת החברה ללקוחותיה, לחברה חשיפה מימונית, אשר תגדל עם 

כל עליה בשיעור הבלו (לרבות על הסולר). דבר העשוי להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של 

לעיל. בנוסף, עליה בסכום הבלו  6.8 החברה. לעניין הגידול בשיעור הבלו על הסולר, ראה סעיף 

  עשוי להביא לירידה בביקושים למוצרים הנמכרים. 

אישר בג"צ הסדר ביניים לפיו  (א)7.23.1 כאמור בסעיף – שינוי בדרישות לגבי אחזקת מלאי אזרחי 22.12

חירום בטחוני בלבד. יחד עם זאת, המדינה רשאית לשנות את המצב חלה חובה על החזקת מלאי 

יום מראש תוך שמירה על זכויות הצדדים לפנות שוב  60הקיים תוך מתן הודעה מוקדמת בת 

לבג"צ. משמעות הדרישה להחזיק במלאי אזרחי, ככל שתכנס לתוקף כאמור, היא מחד הגדלת 

חי האשראי, ומאידך עשוי לגרום לגידול בדרישה הוצאות החברה בגין הוצאות מימון וגידול בנפ

לאחסון מלאי כאמור במתקני האחסון והניפוק של החברה שעשוי להיות בעל השפעה חיובית על 

עסקי החברה. עם זאת, יצוין כי שינוי כאמור עשוי לצמצם את נפח האחסון הפנוי של החברה 

  לשם מתן שירותי אחסון במחיר כדאי כלכלית לחברה.

ענף הדלק מוגבל במתקני התשתית (שני בתי זיקוק, מספר מוגבל של  -במתקני תשתיתתלות  22.13

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 

כדומה. כמו כן, פגיעה בצנרת להולכת דלקים למתקני האחסון ביטחוני, תאונה, פגעי טבע ו

והניפוק של החברה עשויה לפגוע בפעילות החברה בתחום אחסון וניפוק דלקים. להערכת 
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החברה, בשל פעילותה בתחום אחסון וניפוק דלקים, החברה חשופה מעבר לחשיפה של יתר 

 חברות הדלק שאינן בעלות מתקני תשתית כאמור. 

כאמור לעיל, החברה מושפעת משינויים רגולטוריים במשק הדלק לרבות  - רגולטורית מעורבות 22.14

פיקוח על מחירי הבנזין ומחירי האחסון והניפוק והגבלות על מחירי רכישה מבתי זיקוק והגבלות 

רגולטוריות על התקשרויות בקשר לתחנות תדלוק בתחום תזקיקי הנפט. שינויים רגולטוריים 

להשפיע על היקף ההשקעות הנדרשות מהחברה בתחומי פעילותה וכתוצאה במשק הדלק עשויים 

מכך על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל רווחיותה. לפרטים בדבר הפיקוח על מרווח השיווק 

 לעיל.  ו(8)7.23.2 בסולר לתחבורה ראו סעיף 

אוקטן הינו סכום קבוע (בשל  95כיוון שמרווח השיווק המרבי בבנזין מ -שינוי במרווח השיווק  22.15

קיומו של פיקוח ממשלתי), שאינו מושפע מתנודתיות במחירי הדלקים לפי שער בז"ן ואינו 

מושפע משינויים בערכי הבלו ובתעריפי התשתית,  בנסיבות לפיהן מחירי הדלקים בשוק העולמי 

ו אין פיצוי מובנה על סיכוני האשראי בעתות של גידול והמס החל עליהם עולים, נוצר מצב ב

אשראי הלקוחות. לפרטים בנוגע לשינוי במרווח השיווק ובכלל זה שינוי שיטת עדכונו ראה סעיף 

ית על לעיל. לשינוי שיטת חישובו של מרווח השיווק ועדכונו עשויה להיות השפעה מהות 6.9 

תוצאות החברה, כאשר היקף ההשפעה ייגזר מהשינוי שעליו יוחלט בסופו של דבר והיקפו 

 לעיל).  6.8(לפירוט מלא ראו סעיף 

שרותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל, כוללים, בין היתר, שרותי פריקה  - תעריפי תשתית 22.16

צרי נפט וכיוצ"ב. בצו הפיקוח וטעינה בנמל דלק, שירותי הזרמה של מוצרי נפט, שירות אחסון מו

(להלן בס"ק זה:  1995-על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), תשנ"ו

") בא להבטיח גביית מחיר מרבי בגין שירותי התשתית השונים. לפרטים אודות טיוטות דוח הצו"

 ז(8)7.23.2 עיף הוועדה לבחינת תעריפי התשתיות במשק האנרגיה ותגובות החברה בנושא ראה ס

לעיל. לקבלת המלצות הועדה, בעיקר לאילו הנוגעות לתעריפי האחסון וההחכרה,  ו(8)7.23.2 

זר מההמלצות עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות החברה, כאשר היקף ההשפעה ייג

  שיאומצו, ככל שיאומצו. 

הוראות חוק, תקנות וצווים שונים, וכן דרישות המשרד להגנת הסביבה בקשר  -איכות הסביבה 22.17

עם תחנות התדלוק מתקנים ומפעלים שעניינם שמירה על איכות הסביבה מאלצות את החברה 

בדרישות המשרד  להקצות משאבים כספיים בנושא זה. בשנים האחרונות היו החמרות של ממש

להגנת הסביבה ודרישות אלו עלולות להתרחב ולהתרבות, דבר שיכול ויאלץ את החברה להקצות 

לעיל. החברה מתכוונת להמשיך  7.22 משאבים כספיים נוספים לנושא זה לרבות כאמור בסעיף 

המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, החברה תבצע את ולפעול ליישום הוראות החוק ודרישות 

  לעיל.  7.22.5 תוכנית איתור ושיקום הקרקעות כאמור בסעיף  

החברה חשופה להליכים משפטיים, אזרחיים  -  חשיפה להליכים עקב זיהומים סביבתיים 22.18

גרמו בעבר ועלולים להיגרם בעתיד כתוצאה ופליליים עקב זיהומים סביבתיים נטענים שנ

מפעילותה ובמסגרת זו נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של רשויות האכיפה. קיים סיכון של 

הגשת כתבי אישום נגד החברה ונושאי משרה בה, היה ויתגלו זיהומי קרקע ומים בתחנות 

לדוח. כמפורט בדוח זה, שיקום סביבת תחנה בה נגרם זיהום  7.22 נוספות מעבר למפורט בסעיף  

  למי תהום עלול לגרום להוצאות מהותיות שאינן ניתנות להערכה.

פוליסת הביטוח לאחריות כלפי צד שלישי וחבות המוצר הנערכת על ידי  -  אי כיסוי ביטוחי 22.19

פנית, נזק לרכוש או נזק העלול להיגרם החברה מכסה, בין היתר, את חבות החברה בשל פגיעה גו
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מיליון דולר למקרה  50כתוצאה מזיהום עקב אירוע תאונתי וזאת עד לגבול אחריות בסך של 

 3,750ולתקופת הביטוח. עם זאת גבול אחריות כלפי צד ג' כתוצאה מאחריות מקצועית הינו 

ת מוטלת עליה עקב זיהום אלפי דולר ארה"ב. לחברה אין פוליסת ביטוח בשל חבות העלולה להיו

  לעיל.  7.22 סביבתי מתמשך שאינו תאונתי, כדוגמת הזיהומים המפורטים בסעיף 

מאחר והחברה עוסקת בחומרים מסוכנים ורעילים, אשר להם  -חומרים מסוכנים ורעילים 22.20

שופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים פוטנציאל התפוצצות, הידלקות או הרעלה, היא ח

אלו, לרבות נזקים בריאותיים, נזקים סביבתיים, נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים 

וכדומה. לפיכך, החברה חשופה לתביעות ייצוגיות. תביעות כאמור עלולות להשפיע לרעה על 

ביטוח מקובלות הנהוגות תוצאותיה העסקיות ולפגוע במוניטין שלה. החברה רוכשת פוליסות 

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 

יים החברה, ואף לא קיימת ודאות שניתן יהיה להמשיך את הפוליסות בעתיד בתנאים מסחר

 סבירים או בכלל.

החברה משווקת תזקיקי נפט שונים בעלי רגישות מיוחדת בשל היותם חומרים  - חבות מוצר 22.21

מסוכנים ובשל אופי שימושם. חוקים ותקנות רבים מסדירים את זכויותיהם של ניזוק או קבוצת 

במידה  ניזוקים שנגרם להם נזק כתוצאה ממוצר המיוצר, מאוחסן, משווק או נמכר על ידי ספק.

ויגרם נזק כלשהו לצרכן או לקבוצת צרכנים כתוצאה ממוצרים ששיווקה החברה, עלולה החברה 

להיתבע על ידי אותם צרכנים, לרבות בדרך של תביעות ייצוגיות ועלולה להיות לכך השפעה לרעה 

  על עסקיה ותוצאותיה העסקיות. 

, לצד שלישי רישיון להקמת ), העניקה המדינה, בעקבות מכרז2/2012לאחרונה ( -  גז טבעי 22.22

- ") באזור דרום הארץ (אשדודרשת חלוקהוהפעלת רשת לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך ("להלן: "

חודשים).  58עד  24קרית גת. כאשר הצפי המוערך לחיבור צרכנים לרשת הינו תוך - אשקלון

 11/2009ש רישיון נוסף להקמת ותפעול רשת חלוקה ביחס לאזור הנגב הוענק לצד ג' כבר בחוד

חודשים). רשיון נוסף להקמת ותפעול רשת חלוקה  24עד  8(צפי מוערך לחיבור צרכנים תוך 

(צפי מוערך לחיבור צרכנים תוך  11/2009כאמור ניתן לצד ג' ביחס לאזור המרכז אף הוא בחודש 

) מכרזים 3/2012חודשים). ביחס לאזורי הצפון והעמקים פרסמה המדינה לאחרונה ( 70עד  8

הקמת והפעלת רשת חלוקה. הגז הטבעי משמש לבעירה והינו מוצר תחליפי לסולר הסקה, מזוט ל

וגפ"מ אותם משווקת החברה. שיווק הגז הטבעי מגדיל את קשת המוצרים התחליפיים למוצרי 

החברה ובשל כך שיווקו עלול להקטין את היקף המכירות של החברה. בהקשר זה יצוין, כי 

 שה הפעילות של דלק גז על מנת להקטין את החשיפה לתחרות כאמורנרכ 2012בתחילת שנת 

 לעיל).  8.1 (ראו גם סעיף 

מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי, מנועים  -פיתוח מקורות אנרגיה חליפיים 22.23

י הנפט שהחברה ודלק בנלוקס תמכור ו/או חשמליים וכיוצ"ב עלולה להשפיע על כמויות מוצר

לחייב את החברה ודלק בנלוקס בהשקעות ניכרות בהתאמת תחנותיהן לדרישות חדשות של 

הלקוחות ועלולה אף ליצור תחרות מעבר לתחנות התדלוק. החברה מעריכה כי תהליך זה לא 

  כאמור לעיל. ישפיע באופן משמעותי על תוצאותיה בשנים הקרובות למעט בנושא הגז הטבעי

לעיל המעבר לתדלוק באמצעות גז אוטומטיבי אשר  6.11 כאמור בסעיף  –גז אוטומטיבי לרכבים 22.24

יחליף תדלוק רכבים באמצעות בנזין יחייב את החברה להיערך מבעוד מועד ע"י הקמת נקודות 

מאות אלפי שקלים לכל נקודת תדלוק בגז המשולבת מילוי גז (נקודות תדלוק) בהיקפים של 
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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.

לעיל, לחברות הפועלות בתחומי פעילות תזקיקי  12.3.1 כמפורט בסעיף  -תלות בבתי הזיקוק 22.25

הנפט תלות כמעט מוחלטת בבתי הזיקוק, שהינם הספקים המרכזיים ועיקריים של תזקיקי 

-הנפט השונים אותם רוכשות חברות אלו. לאור רכישת מתקני האחסון והניפוק של פי גלילות על

  , תלות החברה בבתי הזיקוק פחתה במעט. 2007החברה בסוף יולי  ידי

מתן האפשרות לבית זיקוק חיפה, בעקבות מכירתה,  -כניסת בית זיקוק חיפה לשיווק דלקים 22.26

  לשווק דלקים ישירות לצרכנים וכן להקים או לרכוש תחנות תדלוק. 

ר התשלומים לרבות האטה כלכלית במשק מביאה לירידה במוס -האטה כלכלית בשוק המקומי 22.27

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 

ולמי ובשוק המקומי עלולה להביא לירידה בצריכה הפרטית ובפעילות העסקית, ועקב כך הע

  לגרום לירידה במכירות מוצרי החברה, הכנסותיה ורווחיותה. 

בשנים האחרונות חל גידול מתמשך בשימוש ברשת הרכבות,  –מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית 22.28

לות, דבר שמקטין את השימוש בכלי לרבות רכבת "קלה" שאמורה להיות מרושתת בערים הגד

רכב פרטיים. ככל שמגמה זו תתרחב, כמויות בנזין וסולר הנמכרים ללקוחות תקטן, דבר העשוי 

  להשפיע על התוצאות הכספיות של החברה.

פסק דין בית הדין להגבלים עסקיים לגבי הסכמי אספקה בלעדיים בתחנות בהן לחברות הדלק  22.29

ניתן להתקשר  25.3.01דינו של בית הדין להגבלים עסקיים מיום  על פי פסק -אין זכויות קנין

שנים שתחנה חדשה  6 -שנים בתחנה קיימת ו 3בהסכמי אספקה בלעדיים לתקופה מירבית של 

שחברת דלק בנתה או השקיעה כספים בבנייתה בהן אין לחברת הדלק זכויות קניין. דבר זה 

התקשרויות  20סת תחנות החברה. לחברה מגביר את התחרות ועלול לגרום לשינויים בפרי

 כאלה. 

מוצרי המזון הנמכרים ברשת חנויות הנוחות מנטה כפופים להוראות  - רגולציה בתחום המזון 22.30

חקיקה רבות ומגוונות. במקרה של אי קיום הוראות חוקים אלו, צפויה החברה לשאת באחריות 

אות חוק של רשויות מוסמכות. בגין נזקים מאכילת מזון מקולקל ומאי עמידה בתקנים ובהור

 Baker Streetמוצרי המזון הנמכרים בחנויות הנוחות של דלק בנלוקס וברשת המזון כמו כן, 

כפופים לדרישות רגולטוריות שונות. אי קיום הדרישות הרגולטוריות ונשיאה בנזקים הנובעים 

  ת של דלק בנלוקס.מכך, או החמרתן של הדרישות הרגולטוריות, עלול לפגוע בתוצאות העסקיו

 – תקנות התקני תדלוק כלליים 22.31

פורסמו ברשומות תקנות התקני תדלוק כלליים, שעניינן הטלת חובה על  23.10.2011ביום  

חברות הדלק להתקין מערכת התקן תדלוק אוניברסאלית שתאפשר לצרכן להתקשר בהסכם עם 

חברות דלק שונות.   חברות דלק שונות, ולתדלק באמצעות אותו התקן בתחנות תדלוק של

להערכת החברה,  הוראות התקני התדלוק הכללים,  עלולות לגרום לחברה הוצאות (שאת גובהן 

לא ניתן לקבוע כיום), אשר תידרש החברה להוציא לצורך הסבת מתקני ה"דלקן" הקיימים כיום 

ות בהן להתקני תדלוק כלליים. כמו כן, הפיכת מתקני התדלוק לכלליים תגדיל את מספר התחנ

יוכלו הלקוחות לרכוש מוצרי דלקים, ועל כן היא עלולה לגרום לירידה בכמות הלקוחות שירכשו 
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 מוצרי דלקים באמצעות מערך התדלוק האוטומטי של החברה. פרטים נוספים ראה בסעיף

 להלן. (ח)7.23.1 

אישרה ועדת הכספים  27.11.2007ביום – רידה בכמות הרכביםהעלאת שווי שימוש ברכב צמוד וי 22.32

פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש  31.12.2007של הכנסת את התכנית האמורה וביום 

, לפיהן יעלה שווי השימוש ברכב צמוד בהדרגה על פני ארבע 2007 –ברכב) (תיקון), התשס"ח 

מקביל לאישור התקנות האמורות, בוצעה . ב1.1.2011ועד ליום  1.1.2008שנים החל מיום 

הפחתה של שיעורי המס משכבות הביניים, שמטרתה לקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם 

השתנתה  2010בהתאם לרפורמת המיסוי הירוק החל מינואר על ידי המשתמשים ברכב צמוד. 

ה הלינארית. על שיטת החישוב של זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד משיטת קבוצות המחיר לשיט

פי השיטה הלינארית, שווי השימוש יהא שיעור קבוע ממחיר הרכב, ובכך בוטלה הלכה למעשה 

התקנות האמורות כמו גם  .1.1.201050שיטת קבוצות המחיר בנוגע לכלי רכב שנרשמו החל מיום 

העלייה במספר המפוטרים, עשויים להשפיע בטווח הארוך על מספר רכבי החברה הצמודים 

 שות העובדים, דבר העלול לגרום לירידה בתצרוכת הדלקים. שבר

במשק הדלק פועלות, בנוסף לחברה, מספר מצוצמם של חברות בתחום אחסון התזקיקים,  22.33

שהעיקריות בהן הינן קצא"א, פז ותש"ן. הגדלת כושר אחסון התזקיקים על ידן ו / או הרחבת 

החברה באמצעות החזקת מתקני האחסון  כושר ניפק הדלקים על ידן יהוו איום ממשי על יתרון

 והניפוק של החברה.

  

  מיוחדים לחברה סיכונים

הפעלת תחנות  -כשלון בהשגת אישורים ורישיונות הנדרשים לצורך הפעלת תחנות התדלוק 22.34

התדלוק של החברה מצריכה השגת אישורים ורשיונות מגורמים רבים. לגבי חלק מהתחנות לא 

יונות והאישורים הנדרשים או שלעיתים פג תוקפם ויש לחדשם. קיימים בידי החברה מלוא הרש

במידה והחברה לא תצליח להשיג את האישורים והרישיונות האמורים עלולה להיות לכך 

  השפעה לרעה על תוצאות פעולותיה.

הרוב המוחלט של האשראי שנותנת החברה ללקוחות אינו מובטח  - סיכון אשראי (אובליגו) 22.35

יות כלשהם ועל כן החברה נתונה בסיכון ביחס לאותו אשראי. נכון ליום בביטחונות או בערבו

  1,515 - וכ₪ מיליוני  1,704 - , לחברה חובות לקוחות בסך של כ31.12.2010וליום  31.12.2011

מהחובות הנ"ל אינם מובטחים  96% - למעלה מ 31.12.2011בהתאמה. נכון ליום ₪, מיליוני 

 בבטחונות או ערבויות כלשהם. 

₪ מליון  25ובין ₪ מליון  10לקוחות אשר להם חוב בסך של בין  9, לחברה 31.12.2011נכון ליום 

 25לקוחות אשר להם חוב בסך של בין  2כמו כן, לחברה ₪, מיליוני  132- כ"א ובסך כולל של כ

לקוחות אשר להם חוב בסך של  2וכן ₪, מיליוני  63-ובסך כולל של כ₪, מליון  50ועד ₪ מליון 

 ₪. מיליוני  142 - ובסך כולל של כ₪ מיליון  95 - ל₪ מיליון  50ין ב

החברה העניקה ללקוחות אשר הינם מפעילי תחנות  – עון הלוואות שניתנו ללקוחותראי פי 22.36

מטעם החברה ומפעילי תחנות עצמאיים הלוואות במהלך העסקים הרגיל כמפורט בסעיף 

כאמור ₪. מליון  158 -הסתכמו בכ 31.12.2011לעיל. יתרת הלוואות אלה נכון ליום  (ב)7.15.1 

לחברה בטחונות בגין עיקר הלוואות היזמות וההלוואות המסחריות  (ב)7.15.1  בסעיף
                                                           

 .2010יצוין כי השיטה הלינארית  נכנסה לתוקף בתחילת   50
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לעומת זאת לחלק מההלוואות בגין ו₪), מליון  116-בכ 31.12.2011(המסתכמות נכון ליום 

לפיכך, ₪). מליון  42 -בכ 31.12.2011פריסות חוב אין לחברה בטחונות (המסתכמות נכון ליום 

  החברה חשופה לסיכון אשראי בגין אי פרעון ההלוואות אשר הינן ללא בטוחות. 

לי שיט אי חידוש ההסכם של יונקס עם נמלי חיפה ואשדוד בקשר עם שיווק מוצרי דלקים לכ 22.37

אשדוד בע"מ, לפיו לחברה זיכיון למתן שרותי תדלוק לאניות וכן נמל  לחברה הסכם עם חברת

פי ההסכם רשאית -. על1.6.2013בתוקף עד ליום  ההסכם חכירת מתקן ניפוק מזוט באשדוד.

לפרסם מכרז חדש לאספקת שרותי תדלוק, ובמקרה בו לא תזכה יונקס  חברת נמל אשדוד בע"מ

יום מראש לפנות את הנמל. חברת נמל חיפה בע"מ פרסמה  60יונקס בהתראה של  במכרז תידרש

לאספקת שרותי תדלוק בנמל חיפה.  חברת יונקס הגישה  2010מכרז בתחילת חודש דצמבר 

על זכייתה. נכון למועד הדוח, תוקף  24.03.2011- הצעה במסגרת מכרז זה ונתבשרה ביום ה

ועד ליום  1.6.2011הינו לשלוש שנים, אשר תחילתן ביום  ההרשאה לתדלוק כלי שיט בנמל חיפה,

, כאשר הרשאה זו תכלול אפשרות להארכת תוקפו לשנתיים נוספות ובסך הכול עד 31.5.2014

. במידה ולא תוארכנה תקופות החכירה, עשויה להיות לכך השפעה שלילית 31.5.2016ליום 

שהינה בעלת מתקן הניפוק האמור,  מהותית על עסקיה של החברה. נכון למועד הדוח, חנ"י

. בכוונת יונקס להשתתף במכרז. 01.06.2013פרסמה מכרז להחכרת המתקן לתקופה שתחילתה 

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר עשוי שלא להתממש, בין 

 היתר, בשל התרחשות הארועים בניגוד לציפיות החברה.

בשל מבנה הבעלות על תחנות התדלוק, אשר חלקן שכורות על  -חנות התדלוקמבנה הבעלות על ת 22.38

ידי החברה ואשר עם חלקן לחברה רק חוזים לאספקת דלקים, קיים סיכון של מעבר תחנות אלה 

לשווק מוצרים של חברה אחרת לאחר תום תקופת השכירות / חוזי האספקה. בנוסף, בתחנות 

חשופה החברה ללחצים גדולים יותר של המפעילים /  שאינן בבעלות החברה ואינן בהפעלתה

  הבעלים, ולכן שיעורי הרווחיות בתחנות אלה נשחקים. 

בתחום השיווק הישיר ההתקשרויות הן  - התקשרויות קצרות מועד בתחום השיווק הישיר 22.39

קצרות מועד, ועל כן קיים סיכון של עזיבת לקוחות ומעברם לחברות מתחרות בהתראה קצרה 

  מאוד. 

כנגד החברה תביעות מהותיות לרבות תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים העלולים   – ביעותת 22.40

אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את ₪ עד מיליארדי ₪ להגיע לכדי מאות מליוני 

ב לדוחות הכספיים). החברה חשופה להשלכות הנובעות מתביעות 24תוצאותיהן (ראה באור 

 אלה.

לחברה מוניטין רב שנים ומותגים המבדלים את החברה והחברות הבנות  - ומוניטין תלות במיתוג 22.41

והקשורות שלה ממתחרותיהן. פגיעה במוניטין או במותגי החברה באמצעות פרסומים שונים או 

  באמצעים אחרים עלולה להשפיע לרעה על תוצאות החברה אף אם פרסומים אלו אינם נכונים.

לחברה תחנות תדלוק ציבוריות ותיקות שהוקמו לפני שנת  -ותאיכות הסביבה בתחנות ותיק 22.42

פי סטנדרטים שהיו -מסך תחנות התדלוק של החברה. תחנות אלו נבנו על 50% - , המהוות כ1997

פי הידע היום אינם מבטיחים שלא היתה ושלא תהיה בהן דליפה - מקובלים בעבר ואשר על

 ממיכל או מצנרת.

השתייכות החברה לקבוצת  -בעל השליטה מר יצחק תשובה השתייכות החברה לקבוצת דלק ול 22.43

דלק ולבעל השליטה מר יצחק תשובה משליכה על יכולת גיוס האשראי של החברה, בין היתר, 

עקב מגבלת "לווה בודד" אשר כתוצאה ממנה מקורות האשראי הבנקאי של החברה עלולים 
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ערכת הבנקאית ועל גופים להיות מוגבלים, והגבלות רגולטוריות אחרות המוטלות על המ

 מוסדיים ע"י משרד האוצר ובנק ישראל.

להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים 

מיוחדים לחברה), אשר דורגו, בהתאם להערכת הנהלת החברה, על פי תנאי השפעתם על עסקי 

  :רה (השפעה גדולה, בינונית וקטנה)החב

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה  

 שינוי בריבית במשק 
 שינויים במדד  
  קשיים בקבלת

 מימון

מצב בטחוני ופוליטי  
 שביתות והשבתות 
  האטה כלכלית בארץ

 ובעולם
  שינויים בשערי חליפין

 סיכוני מקרו

  שינויים במחירי
הנפט ובמחירי 

 צרי הדלקיםמו
  שינוי בדרישות לגבי

אחזקת מלאי 
 אזרחי

 מעורבות רגולטורית 
 שינוי במרווח שיווק 
 תעריפי תשתית  
 איכות הסביבה  
 תלות בבתי זיקוק 
  כניסת בז"ן לשיווק

 דלקים
  האטה כלכלית

 בשוק המקומי
  רשות להגבלים

 עסקיים
  מעבר להתקני

 תדלוק אוטומטיים
  פיתוח מקורות

 אנרגיה חלופיים
  מהותית של הגדלה

כושר איחסון 
תקיקים על ידי 

 מתחרים

סביבה תחרותית  
  הקמת תחנות תדלוק

  נוספות 
 מיסוי דלקים  
  תלות במתקני

  תשתיות
  חשיפה להליכים

בק"ע זיהומים 
 סביבתיים

  חומרים רעילים
  ומסוכנים

 גז טבעי 
  רגולציה בתחום

  המזון
 
 

אי כיסוי ביטוחי
 חבות מוצר 
  גז אוטומטיבי

 לרכבים
 וי העלאת שו

שימוש ברכב 
 צמוד

  מעבר לשימוש
בתחבורה 
  ציבורית

 
 

סיכונים ענפיים

  כשלון בהשגת
אישורים ורישיונות 

 לתחנות
  סיכוני אשראי

  (אובליגו)
  מבנה בעלות על

 תחנות תדלוק
 תביעות משפטיות  
  השתייכות החברה

ולבעל  לקבוצת דלק
השליטה מר יצחק 

 תשובה
  אי חידוש הסכמי

 יונקס עם נמלי הים
 ות סביבה איכ

 בתחנות ותיקות

  התקשרויות קצרות
מועד בתחום השיווק 

 הישיר
  תלות במיתוג

 ובמוניטין
  אי פרעון הלוואות

 שניתנו ללקוחות
 
 
 

סיכונים 
 מיוחדים לחברה

  

  



דו“ח תקופתי לשנת 2011

פרק ב׳
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  לדוח התקופתי' ב פרק

  לשנה שנסתיימה  התאגיד ענייני מצב לע הדירקטוריון דוח

  2011 בדצמבר 31ביום 
  

דלק חברת הדלק עסקי ותוצאות  מצב על הדירקטוריון דוח את להגיש בזאת מתכבדים הננו

  .2011בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  ")החברה" או "דלקהישראלית בע"מ (להלן "

  

  החברה וסביבתה העסקיתתיאור  .1

 כללי
 והפצת מוצרי דלקים , מכירההחברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בשיווק

, בהפעלת תחנות תדלוק וכן ושמנים לציבור הרחב וללקוחות תעשייתיים ומוסדיים שונים

בהפעלת רשת חנויות הנוחות "מנטה". כן עוסקת החברה באיתור, ייזום והקמת תחנות תדלוק 

  .ציבוריות

, לרבות השלימה החברה את רכישת פעילות אחסון וניפוק הדלקים 2007 ביולי  31-ב

של פי גלילות בע"מ במסופים אשדוד, ירושלים ובאר שבע, והחל ממועד זה מפעילה  המתקנים,

   ניפוק האמורים.ההחברה את מתקני האחסון ו

הכספיים  בדוחותיה עסקיים כמגזרים גם המדווחים מרכזיים פעילות לחברה שלושה תחומי

 הקבוצה פעילות כל את , הכוללוהמסחר מתחמי התדלוק מגזר הינו המאוחדים. האחד

 פעילות את הכולל הישיר השיווק מגזר הוא השני המגזר התדלוק הציבוריות,  בתחנות

והמגזר  הציבוריים והמסחר התדלוק למתחמי מחוץ בשיווק והפצת מוצרי נפט הקבוצה

, הכולל פעילות איחסון וניפוק דלקים באמצעות אחסון וניפוק דלקיםהשלישי הינו מגזר 

  מתקני פי גלילות. 

 

מבוצעת בדרך של מכירת מוצרי דלקים לתחנות התדלוק  זו פעילות - ומסחר מתחמי תדלוק

שלחברה הסכמי אספקה או הסכמי הפעלה עימן ומכירת דלקים ללקוחות הסופיים במסגרת 

. הפעילות על ידהתאגידים המוחזקים  החברה מפעילה באמצעות מתחמי התדלוק אותם

ומתחמי  דלק תחנות של ותפעול בנוסף ייזום, פיתוח, הקמה כוללת והמסחר במתחמי התדלוק

מוצרי דלקים  ומכירת התדלוק, שיווק לתחנות מוצרי דלקים , הובלה, אחסון וניפוק שלמסחר

  רכב. ציי ללקוחות הפרטיים וללקוחות התדלוק בתחנותומוצרים קמעונאיים שונים 

 תאגידיםאף היא באמצעות  הפועלתכמו כן, לחברה רשת חנויות נוחות תחת המותג "מנטה" 

חנויות הרשת ממוקמות בדרך כלל במתחמי התדלוק. חנויות הנוחות  .על ידה יםמוחזקה

מציעות מגוון מוצרים ושירותים ללקוחות המבקרים במתחמים. בין המוצרים, אשר מציעה 
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החברה ללקוחותיה כוללים מוצרי מזון, תקשורת, מוצרי תיור וקמפינג, מוצרים לבית, שירותי 

  ד. דואר, שירות משיכת מזומנים ועו

השיקה החברה קונספט חנויות חדש הנקרא "מנטה מרקט" המשמש כמיני מרקט  2010שנת ב

  שכונתי עם מגוון רחב ועשיר יותר של מוצרים לעומת חנויות הנוחות הרגילות. 

בהפעלת החברה)  202(מתוכן תחנות תדלוק ציבוריות  246לחברה  , 2011 בדצמבר 31ליום נכון 

   חנויות נוחות. 187-ו

  

 של והפצה בשיווק ובעקיפין במישרין עוסקת החברה זה פעילות בתחום - הישיר השיווק

ללקוחות עסקיים, מוסדיים ופרטיים. פעילות זו כוללת בין היתר, שיווק ושמנים  מוצרי דלקים

 דלקים לתחנות פנימיות, שיווק דס"ל לתעופה, שיווק דלקים לאוניות ופעילות ייצור שמנים

  .סולבנטיםוזיקוק  מים ם על בסיס וצבעי

 

, לחברות דלק נוספות בארץ ,פעילות הכוללת אחסון דלקים לחברה - אחסון וניפוק דלקים

ו באשדוד נמתקני אחסון, כאשר המתקן העיקרי הי ארבעהב חברות תשתית ותאגידים אחרים

ל בירושלים ובבאר שבע. כמו כן כוללת פעילות זו פעילות ש בחיפה והמתקנים האחרים הינם

  ן לחברה והן לחברות דלק אחרות.  המיכליות כביש לניפוק דלקים ממיכלי האחסון 

  

  

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו .2

 

, פרסם משרד התשתיות צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 2011באוגוסט,  31 ביום  .א

בחתימת שר התשתיות הלאומיות  2011 - "אהתשע(מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), 

סל  2011בספטמבר,  1") לפיו, בין היתר, החל מיום 2011ושר האוצר (להלן: "צו הפיקוח 

ש"ח לאלף ליטר (ובאילת  589אוקטן בשרות עצמי יעמוד על סך של  95ההוצאות בגין בנזין 

  ש"ח לאלף ליטר.  173ש"ח לאלף ליטר) והתוספת בעד שרות מלא תעמוד על סך של  479.08

 162 -עומד על סך של כ 2011"ן בהתאם לצו הפיקוח בזההפחתה בסל הוצאות השיווק ושער  סך

  .)"ממע כוללים אינם דלעיל הסכומים כל( ש"ח לאלף ליטר.

 ההוצאות סל רכיב עדכון לאופן ביחס שינויים גם, היתר בין, 2011 הפיקוח צו כולל, בנוסף

  .מלא שירות בעד והתוספת

 החברה עתירת בנושא"ץ כבג בשבתו העליון המשפט בבית דיון נערך, 2011, בספטמבר 19 ביום

 שעיקרו מחודש לשימוע השיווק מרווח נושא את להחזיר הוחלט בה, נוספות דלק וחברות

. הדיון במעמד שהוצגו כפי עדכניים נתונים להציג האחרות הדלק ולחברות לחברה לאפשר

  :כדלקמן הינם"ץ בג לטתהח לביצוע הזמנים לוחות

  .מחודשת עדכניים נתונים דרישת הדלק מנהל יוציא הדיון ממעמד שבוע תוך

 הנוספות הדלק וחברות החברה תמצאנה, כאמור הדלק מנהל דרישת מקבלת שבועיים תוך

  .פה בעל שימוע יערך לכך ובסמוך, עדכניים נתונים, שעתרו
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, השיווק מרווח בנושא מחודשת החלטה תתקבל פה בעל השימוע ממעמד חודשים שלושה תוך

 החברה. מקבלתה שבוע תוך וזאת"ץ לבג העדכנית ההחלטה בדבר הודעה תמסור המדינה כאשר

  .נוסף שבוע תוך להגיב תוכלנה הנוספות הדלק וחברות

כי בקשת החברה יחד עם חברות הדלק הנוספות למתן צו ביניים כנגד צו הפיקוח על  יצוין

), הפיקוחצו  -(להלן  2002בתחנות תדלוק), תשס"ב  םימרבימחירי מצרכים ושירותים (מחירים 

  .אחרת להחלטה עד בתוקף להיות ממשיך הפיקוח שצו כך, נענתה לא

הדלק, וזאת אגב המצאת מרבית הנתונים  נערך שימוע נוסף לכל חברות 14.02.2012ביום 

והדוחות אותם דרש מנהל הדלק. ממועד זה ייספרו שלושת החודשים שבסיומם אמור מנהל 

  הדלק לתת את החלטתו המחודשת בנושא מרווח השיווק.

. לותיהופע ותוצאות החברה עסקיהביאה לפגיעה מהותית ב, השיווק מרווח הפחתת כי יצוין

 למיתון ליישם החברה שתצליח הפעולות ממכלול ייגזרהסופי  ההשפעה היקף כי, עוד יצוין

לרבות הפחתת הנחות ללקוחות ,שכ"ד , השיווק מרווח הורדת של הכספית ההשפעה היקף

לבעלי תחנות ,מהלכי התייעלות אחרים ,כמו גם קיטון במכירות דלקים בתחנות בשל המהלכים 

השיווק עליו יחליט בית המשפט , לאור המלצת האמורים ומידת תיקון (אם בכלל) במרווח 

  ועדת המחירים.

  

דלק פטרוליום בע"מ (להלן: "דלק  -, פרסמה בעלת השליטה בחברה2011ליולי  12ביום   .ב

ש"ח ע.נ. כל  1המחזיקים במניות רגילות בנות יתר מכל  פטרוליום") הצעת רכש מלאה לרכישה

אגורות  9,200במחיר של  המחוזקות על ידם אחת של החברה (להלן: "המניות"), את כל המניות

אגורות  10,100-הגדילה דלק פטרוליום את המחיר בהצעת הרכש ל 2011ליולי,  26. ביום למניה

 למניה. 

 , פרסמה דלק פטרוליום את תוצאות הצעת הרכש ולפיהן רכשה 2011באוגוסט,  4ביום 

מהונה  9.69% -של החברה, המהוות כמניות רגילות  1,099,699מהניצעים שנתנו הודעות קיבול, 

. לאחר הרכישה עומדת אחזקתה של דלק המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה

מהונה המונפק והנפרע של חברה  86.90%-מניות רגילות המהוות יחד כ 9,861,473פטרוליום על 

  ומזכויות ההצבעה בה.

  

ת של החברה אישרו, בכפוף לקבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת הביקור 2011בחודש יוני   .ג

בדלק הונגריה לדלק  מהאחזקות 1.75%-האסיפה הכללית של החברה, התקשרות למכירת כ

אושרה  2011ליוני ש"ח). בחודש יולי ימ 37-אלפי דולר (כ 9,946-פטרוליום בתמורה לכ

. רווח ההון הושלמה העסקה 2011ובחודש דצמבר  ההתקשרות באסיפה הכללית של החברה

ובניכוי מס ליוני ש"ח ימ 9-לפני השפעת מסים על הכנסה ממכירת המניות הסתכם בכברוטו 

. בעקבות מכירת חלק מההחזקה בדלק הונגריה כאמור לעיל, ירד הסתכם בסכומים זניחים

 .1.58%-שיעור החזקתה של החברה בדלק הונגריה ל
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) את דירוג האשראי של החברה Standard & Poor's Maalotהורידה מעלות ( 2011ביוני,  12ביום   .ד

ועדכנה את תחזית הדירוג ליציבה משלילית. כמו כן, לאור טיוטת הדוח לשימוע בנושא   -ilAל

עדכון מרווח השיווק שנשלחה ממשרד התשתיות לחברה (ראה גם סעיף א' לעיל) הכניסה מעלות 

מדרוג מודיעה באוקטובר  10ביום  עם השלכות שליליות. CreditWatch-את הדירוג של החברה ל

תוך הותרת החברה של דירוג אגרות החוב, שהנפיקה  ) Watch list (על הוצאה מרשימת מעקב 

 ושינוי אופק הדירוג מיציב לשלילי. A2הדירוג 

  
 -ל החברה שלב') -ו' א(סדרות  החוב אגרות דירוג הורדת על מעלות הודיעה 14.12.2011 ביום  .ה

"ilBBB "מ-"ilA-ובאותה העת הוציאה את האגרות חוב האמורות מ ,"-  CreditWatch  עם

  . תחזית הדירוג נשארה שלילית.2.8.2011 -השלכות שליליות, אליהן הוכנסו ב

  

בדבר יעד החברה לפתח  2011במרץ  23לדו"ח התקופתי של החברה מיום  21.12בהמשך לסעיף   .ו

בירה אפשרית לגורם בינלאומי, פנתה את פעילות הסחר באמצעות מסופי פי גלילות, תוך ח

לשיתוף לבחון אפשרות החברה באמצעות בנק השקעות למספר גורמים בינלאומיים במטרה 

פעולה בנוגע למתקן האחסון והניפוק באשדוד ובחינת מתווים שונים לשיתוף פעולה, לרבות 

. בשלב זה םעם גורמים שוני בלבדהכנסת שותף במתקן. בשלב זה התקיימו מגעים ראשוניים 

 .יכולה להעריך את תוצאות התהליך האמור אינה החברה 

  
הליכי השבחת שטח מקרקעין בירושלים עליהם ממוקם  צעלבהחלה החברה  2011החל משנת   .ז

.במקביל למהלכי שינויי ייעוד המקרקעין למגורים אותם מיישמת  מתקן ניפוק של החברה

החברה בימים אלו ,החברה ניהלה במהלך השנה מגעים עם גורמים שונים למכירת המקרקעין 

 לא ניתן להעריך סיכוי מגעים אלו למכירת הנכס.בירושלים .

  

החברה ובין  בין, 2011אשר הושלם בחודש דצמבר  ,נחתם הסכם 2011בספטמבר,  22ביום   .ח

חלק  רכשהרשת ג'ו) וכן בעלי המניות ברשת ג'ו, לפיו החברה  -חברת ג'ו קפה גורמה בע"מ (להלן 

מניות נוספות ברשת ג'ו, כך שלאחר ת בהקצא כן קיבלהממניותיהם של בעלי המניות ברשת ג'ו ו

ת, בין מהון המניות המונפק של רשת ג'ו. רשת ג'ו עוסק 51%-החברה ב מחזיקההשלמת העסקה 

היתר, במתן זיכיונות להפעלת בתי קפה, בייצור ומכירת קפה, במכירה והשכרה של מכונות קפה 

בכוונת החברה לשלב את פעילות קפה ג'ו במתחמי התדלוק של ומכירת סחורות לבתי קפה. 

 למנף ולהגדיל את מכירות חנויות הנוחות ברשת מנטה.ובכך החברה 

במספר סניפי מנטה בהם שולבה  טפיילוהשלימה החברה תוכנית  2012פברואר -במהלך ינואר

  פעילות 

שקפה גידול של עשרות אחוזים בקטגורית האוכל המוכן וההסעדה .  טהפיילותוצאת קפה ג'ו ,

צפויה  2012בכוונת החברה להמשיך את פריסת הפעילות קפה ג'ו בחנויות הנוחות , ובמהלך שנת 

סניפי מנטה ולהטמיע בהם את פעילות קפה ג'ו .במהלך  100עד – 70להשלים הסבתם של  החברה

  בכוונת החברה להשלים את פריסת פעילות קפה ג'ו בכל סניפי הרשת . 2013
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ע.נ. אגרות ש"ח  222,705,000הנפיקה החברה על פי הצעת תשקיף מדף לציבור  2011 מאי בחודש  .ט

מעל הריבית השנתית שנושאת "אג"ח ממשל  1.6%ור של חוב (סדרה ג') בריבית משתנה בשיע

. הריבית 2014-2018שווים בשנים  ת". קרן אגרות החוב (סדרה ג') תוחזר בחמישה  פירעונו520

ועד למועד פירעון הקרן  2011במאי  31על אגרות החוב תשולם מידי שלושה חודשים החל מיום 

ה מהנפקת אגרות החוב האמורה הסתכמה .  סך התמורה שהתקבל2018הסופית בחודש אוגוסט 

 104,589,000כמו כן הנפיקה החברה בהנפקה זו  ח (לאחר הוצאות הנפקה). "מיליוני ש 221-בכ

') תוחזר ד. קרן אגרות החוב (סדרה 6.1%בשיעור של  קבועה') בריבית דע.נ. אגרות חוב (סדרה 

-2013במאי של כל אחת מהשנים  1-נובמבר וה 1-המשולמים ביום השווים  תפירעונו בשישה

הריבית על אגרות החוב תשולם  .2016במאי  1-ועד ליום ה 2013בנובמבר  1החל מיום  2016

 במאי 1ביום ועד למועד פירעון הקרן הסופית  2011 בנובמבר 1חודשים החל מיום  ששהמידי 

 וני ש"חמילי 104-בכ הסתכמה האמורה החוב אגרות מהנפקת שהתקבלה התמורה סך.  2016

 .  (לאחר הוצאות הנפקה)

  במעקב.   A2דירוג של  -דורגה ע"י חברת מדרוגזו  הנפקה

    ב' להלן.8פרטים נוספים ראה סעיף 

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות החברה בהסכם לרכישת  29.01.2012ביום   .י

, בעלת דלק פטרוליוםגז טבעי בע"מ, חברה בבעלות מלאה של  –פעילותה של דלק שיווק והפצה 

יגל ג.פ.מ -ש"ח ע.נ. כ"א  של דלק 1מניות בנות  600השליטה בחברה (להלן: "דלק גז"), הכוללת 

יגל, חלקה של דלק גז -מהונה המונפק והנפרע של דלק 60%יגל"), המהוות -בע"מ (להלן: "דלק

וכת גז, יגל, הסכמים בהם התקשרה דלק גז לאספקת תצר-בהלוואות הבעלים שהועמדו לדלק

ליבוא של ציוד ולהקמת מתקן דחיסת גז טבעי ומילוי טריילרים בשטח המושכר לה, וכן רכב של 

דלק גז (להלן ביחד בס"ק זה: "הפעילות הנרכשת"). בתמורה לרכישת הפעילות הנרכשת שילמה 

 ₪.מיליון  2 -החברה כ

  
למחירי הסולר  התקיימו מספר דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת באשר 2011במהלך שנת   .יא

הונחה על שולחן הכנסת הצעת  23.5.2011בישראל ולשאלת הטלת פיקוח על מחירים אלה. ביום 

 -פיקוח על מחיר סולר לתחבורה), התשע"א -חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון

. בהצעת החוק האמורה מוצע לחייב את השרים, באישור הממשלה, לקבוע בצו את המחיר 2011

פורסמה הודעה מטעם משרד  25.9.2011רבי המותר לסולר לתחבורה. בד בבד, ביום המ

התשתיות הלאומיות לפיה "שר התשתיות, עוזי לנדאו, החליט לפעול להשבת הפיקוח על מחיר 

הסולר". במקביל, המליצה ועדת טרכטנברג "להטיל פיקוח מיידי על מחירי סולר לתחבורה 

ואף להטיל פיקוח  לוק, בדומה למנגנון הפיקוח בשוק הבנזין"בשער בתי הזיקוק ובתחנות התד

על שולחן הכנסת הונחו  על מחיר הסולר לתחבורה בשער בתי הזיקוק ובתחנות הדלק. במקביל

  .נוספותשתי הצעות 

פורסמה הודעה מטעם משרד האנרגיה והמים, ולפיה המשרד החל,  25.9.2011בנוסף, ביום 

להשבת הפיקוח על מחירי הסולר". לשם כך פנה השר ליו"ר וועדת לאחר תכנון ממושך, "לפעול 

המורכבת מנציגי משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות (להלן:  -המחירים הבין משרדית 
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"ועדת המחירים")  וביקש שזו תתכנס על מנת להחיל על מחירי הסולר את הוראות חוק פיקוח 

: "חוק הפיקוח"). בהמשך לכך, קיבלה החברה, (להלן 2006-מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

, מכתב מוועדת המחירים בה הודיעה לה האחרונה קיבלה החברה מכתב 21.12.2011ביום 

מועדת המחירים המשותפת למשרד האנרגיה והמים ולמשרד האוצר על כוונתה, על פיו בכוונת 

הדלק. נכון למועד הדוח, הועדה לבחון הטלת פיקוח על מרווח השיווק בסולר לתחבורה בתחנות 

החברה אינה יכולה להעריך את היקף ההשלכות הישירות והעקיפות של ההחלטה להחזיר את 

הפיקוח על מחיר הסולר, אם וככל שתתקבל ואולם עשויה להיות לו השפעה לרעה כאשר היקף 

ף להרחה ראה בנוסף סעי ההשפעה ייגזר בסופו של דבר מנוסחה המדויק של ההחלטה שתתקבל.

 בפרק א' לתיאור עסקי התאגיד. 6.1

, קיבלה החברה פנייה ממשרד התשתיות הלאומיות, שאליה צורפה 2011בחודש ספטמבר   .יב

טיוטה דו"ח מעודכנת לשימוע של הועדה לבחינת תעריפי התשתית במשק האנרגיה. (להלן: 

משרד "). במסגרת הפנייה כאמור, הזמין הוועדהאו ועדת התעריפים  -וטיוטת הדו"ח "

התשתיות הלאומיות את החברה להעביר את התייחסותה בכתב לטיוטת הדו"ח ולהמלצות 

שנכללו בה. טיוטת הדו"ח בוחנת את המחירים המפוקחים בשירותי התשתית במשק האנרגיה 

כיום, וממליצה, בין היתר, על מבנה מחירים חדש ועל מנגנון לעדכונם. בטיוטה האמורה, עודכנו 

")) מרבית טיוטת הדו"ח הקודמת(להלן: " 2010ודמת שהופצה בחודש מרץ (ביחס לטיוטה הק

תעריפי התשתית, כשהרלוונטיים בעיקר לחברה הינם: תעריפי אחסון מוצרי נפט ותעריפי 

החכרת מכלים לאחסון מוצרי נפט. יצוין כי תעריפי ניפוק מוצרי נפט נותרו בטיוטת הדו"ח ללא 

הגישה החברה את התייחסותה לטיוטת  2.11.2011ביום   שינוי ביחס לטיוטת הדו"ח הקודמת.

הדו"ח, בה ביקשה לדחות את ההמלצות שבטיוטת הדו"ח הנוגעות, בין היתר, לתעריפי האחסון 

וההחכרה. לקבלת המלצות הועדה, בעיקר לאילו הנוגעות לתעריפי האחסון וההחכרה, עשויה 

כאשר היקף ההשפעה ייגזר מהמלצות  החברה, תוצאותיה העסקיות של  להיות השפעה לרעה על

 שיאומצו, ככל שיאומצו.
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  תוצאות הפעילות בתקופות המדווחות .3

  

  ):מיליוני ש"ח(להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה 

  

    

 
  

  

שינוי 10-12/201110-12/2010%שינוי 1-12/20111-12/2010%

6,259,4405,135,83522%1,523,8921,324,11615%מכירות, נטו

5,495,2114,361,06026%1,351,0481,136,31019%עלות המכירות

764,229774,775-1%172,844187,806-8%רווח גולמי

631,797584,7998%159,650156,4341%הוצאות מכירה, הפעלת תחנות והנהלה וכלליות

-(96)6,36518,458-67%5,354הכנסות , נטו

138,797208,434-33%18,54831,276-41%רווח מפעולות רגילות

110,606113,199-2%22,06629,770-26%הוצאות מימון, נטו

80%(14,322)(2,914)116%-(8,376)1,377חלק הקבוצה ברווחי/(הפסדי) חברות כלולות, נטו

50%-(12,816)(6,432)29,56886,859-66%רווח לפני מסים על ההכנסה

11,54626,761-57%8952,541-65%מסים על ההכנסה

52%-(15,357)(7,327)18,02260,098-70%רווח (הפסד )נקי

 EBITDA225,816289,830-22%42,52653,450-20%

אלפי ₪
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מגזר השיווק 

הישיר

מגזר אחסון 

וניפוק

התאמות

6,259,440(52,865)3,406,9442,801,961103,400מכירות, נטו

5,495,211(52,865)2,821,1282,676,07850,870עלות המכירות

585,816125,88352,530764,229רווח גולמי

503,15359,6145,775568,542הוצאות מכירה, הפעלת תחנות והנהלה וכלליות

63,25563,255הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות למגזרים

6,3656,365הכנסות אחרות, נטו

138,797(56,890)82,66366,26946,755רווח מפעולות רגילות

110,606הוצאות מימון, נטו

1,377חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות, נטו

29,568רווח לפני מסים על ההכנסה

11,546מסים על ההכנסה

18,022רווח נקי

מגזר השיווק 

הישיר

מגזר אחסון 

וניפוק

5,135,835(54,089)2,854,8602,230,936104,128מכירות, נטו

4,361,060(54,089)2,255,5312,108,06051,558עלות המכירות

599,329122,87652,570774,775רווח גולמי

465,90853,0605,015523,983הוצאות מכירה, הפעלת תחנות, הנהלה וכלליות

60,81660,816הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות למגזרים

18,45818,458הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

208,434(42,358)133,42169,81647,555רווח מפעולות רגילות

113,199הוצאות מימון, נטו

(8,376)חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו

86,859רווח לפני מסים על ההכנסה

26,761מסים על ההכנסה

60,098רווח נקי

1-12/2011
אלפי ₪

מגזר מתחמי התדלוק 

והמסחר

מאוחד

1-12/2010
אלפי ₪

מגזר מתחמי התדלוק 

והמסחר

מאוחדהתאמות
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מגזר השיווק 

הישיר

מגזר אחסון 

וניפוק

1,523,892(4,343)840,361662,12825,746מכירות, נטו

1,351,048(4,343)711,712631,54612,133עלות המכירות

128,64930,58213,6130172,844רווח גולמי

128,66112,9081,5350143,104הוצאות מכירה, הפעלת תחנות והנהלה וכלליות

00הפרשה בגין חוב מסופק בחברה מאוחדת

16,54616,546הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות למגזרים

5,3545,354הוצאות אחרות, נטו

18,548(11,192)17,67412,078(12)רווח מפעולות רגילות

22,066הוצאות מימון, נטו

(2,914)חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות, נטו

(6,432)הפסד לפני מס

895מסים על ההכנסה

(7,327)הפסד  נקי

מגזר השיווק 

הישיר

מגזר אחסון 

וניפוק

1,324,116(17,416)717,446601,05623,030מכירות, נטו

1,136,310(17,416)568,200574,55310,973עלות המכירות

149,24626,50312,0570187,806רווח גולמי

119,32513,6561,3440134,325הוצאות מכירה, הפעלת תחנות והנהלה וכלליות

22,10922,109הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות למגזרים

(96)(96)הכנסות אחרות, נטו

31,276(22,205)29,92112,84710,713רווח מפעולות רגילות

29,770הוצאות מימון, נטו

(14,322)חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות, נטו

(12,816)הפסד לפני מס

2,541מסים על ההכנסה

(15,357)הפסד נקי

10-12/2011

אלפי ₪

מגזר מתחמי התדלוק 

והמסחר

מאוחד התאמות

מגזר מתחמי התדלוק 

והמסחר

מאוחד

10-12/2010

אלפי ₪

התאמות
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ולשלושה חודשים לשנה לן ניתוח עיקרי השינויים בסעיפי דוח רווח והפסד לה

 31ביום  ושהסתיימ ושלושה חודשים לעומת השנה 1201בדצמבר,  31ביום  ושהסתיימ

  :1020בדצמבר,

  

  כללי

השלמת של מתחמי התדלוק והמסחר לרבות בתקופת הדוח המשיכה החברה בפיתוח המואץ 

. חדשות חנויות נוחות 19והקמת  הפעלת החברהבתחנות  7גידול של  מתחמים, 6הקמתם של 

בהפעלת החברה)  202(מתוכן תחנות תדלוק ציבוריות  246לחברה  2011בדצמבר,  31ליום נכון 

   חנויות נוחות. 187-ו

במגזר מתחמי ממכירות דלק שלה  הכוללים נתחי השוקעל  שמרהתקופת הדוח החברה ב

לצד ירידה קלה בנתחי השוק במגזר מתחמי  ביחס לאשתקדוהפעילות הסיטונאית התדלוק 

  גדילה את נתח השוק שלה בפעילות חנויות הנוחות.ומ, התדלוק הציבורים

  

  - נטו  ירותמכ
 6,259 -ככמו בהסת 2011שנת בנטו")  ת"מכירו :המכירות בניכוי היטלים ממשלתיים (להלן

המכירות ברבעון .  21.9%-עלייה של כ 2010בשנת ₪ מיליוני  5,136-סך של כ לעומת₪ מיליוני 

ברבעון ₪ מיליוני  1,324-לעומת סך של כ₪  ימיליונ 1,524-הסתכמו בכ 2011בשנת  הרביעי

  .15.1%-, עלייה של כהמקביל אשתקד

  

₪ מיליוני  3,407 -כהסתכמו ב 2011שנת ב ומסחר התדלוק מתחמי במגזר נטו המכירות

נטו במגזר זה הסתכמו המכירות  . 19.3%-עלייה של כ 2010בשנת ₪ מיליוני   2,855-כ לעומת

ברבעון ₪ מיליוני  717 -לעומת סך של כ₪  ימיליונ 840 -בכ 2010בשנת  הרביעיברבעון 

  .17.1%-, עלייה של כהמקביל אשתקד

  

סך של  לעומת₪ מיליוני  2,802 -כהסתכמו ב 2011שנת ב השיווק הישיר במגזר נטו המכירות

ברבעון נטו במגזר זה הסתכמו המכירות  .25.6%-, עלייה של כ2010בשנת ₪ מיליוני  2,231 -כ

ברבעון המקביל ₪ מיליוני  601-לעומת סך של כ₪  ימיליונ 662 -בכ הדוחבשנת  הרביעי

  .10.2%-, עלייה של כאשתקד

  

 - סך של כ לעומת₪ מיליוני  103 -כהסתכמו ב 2011שנת ב האחסון וניפוק במגזר נטו המכירות

 הרביעיברבעון נטו במגזר זה הסתכמו המכירות  .0.7%-, ירידה של כ2010בשנת ₪ מיליוני  104

 עלייה, ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  23 -לעומת סך של כ₪  ימיליונ 25 -בכ 2011בשנת 

  .11.8%-של כ

 

 -כ של גידול יםהמהוו₪  מיליוני 1,124 -כ שלבמכירות  עלייה חלה 2010 -ו 2011 בין השנים

 במחירי העלייהבעיקר בשל  מוסברת 2010לעומת  2011נת שבמכירות בין  העלייה .21.9%
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גידול במכירות רשת ו גידול כמותי בפעילות הסיטונאית ,2010 שנת לעומת 2011בשנת הדלקים 

, אשר קוזזו חלקית כתוצאה מקיטון כמותי של מכירות הדלקים "מנטה" חנויות הנוחות

  .במתחמי התדלוק

  

וח הסתכמו בתקופת הד מנטה (בנטרול מכירות הזכיינים) סך המכירות ברשת חנויות הנוחות

-, עלייה של כבתקופה המקבילה אשתקדש"ח מיליוני  228-כ לעומתש"ח מיליוני  276-בכ

מיליוני  69-הסתכם מחזור המכירות של פעילות זו בכ 2011של שנת  הרביעי. ברבעון 21.1%

דול במכירות י. הג13%-, עלייה של כברבעון המקביל אשתקדש"ח מיליוני  61-כלעומת ש"ח 

חנויות  187חנויות הנוחות מוסבר הן מגידול במספר החנויות, אשר עומד נכון ליום הדוח על 

  בתקופה המקבילה אשתקד, והן בשל גידול במכירות חנויות זהות. 170לעומת 

  

 רווח גולמי
 2010בשנת ₪ מיליוני  775-כ לעומת₪ מיליוני  764 -כהסתכם ב 2011הרווח הגולמי בשנת 

לעומת ₪  ימיליונ 173 -הסתכם בכ 2011בשנת  הרביעיהרווח הגולמי ברבעון . 1.4%-של כ ירידה

   .8%-של כ ירידה, ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  188-סך של כ

  

 לעומת₪ מיליוני  586 -כהסתכם ב 2011בשנת  מסחרהתדלוק וה מתחמיבמגזר הרווח הגולמי 

ר גזבמ הרביעיהרווח הגולמי ברבעון  .2.2%-של כ ירידה, 2010בשנת ₪ מיליוני  599-סך של כ

ברבעון המקביל ₪ מיליוני  149-לעומת סך של כ₪  ימיליונ 129 -בכ םהסתכ 2011בשנת זה 

 84-בכ 2011הרווח הגולמי של חנויות מנטה הסתכם בשנת  .13.5%-של כ ירידה, אשתקד

וברבעון הרביעי בשנת  אשתקד, 21.7%אשתקד גידול של ₪ מיליוני  69 -בהשוואה לכ₪ מיליוני 

בתקופה המקבילה ₪ מיליוני  15-מיליוני ש"ח בהשוואה לכ 20-הסתכם הרווח הגולמי בכ 2011

  .33.3%גידול של  אשתקד

  

- סך של כ לעומת₪ מיליוני  126 -כהסתכם ב 2011בשנת  במגזר השיווק הישירהרווח הגולמי 

בשנת במגזר זה  הרביעיהרווח הגולמי ברבעון  .2.4%-, עלייה של כ2010בשנת ₪ מיליוני  123

, עלייה ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  27-לעומת סך של כ₪  ימיליונ 31 -בכ םהסתכ 2011

  .15%-של כ

  

בדומה לתקופה ₪ מיליוני  53 -כהסתכם ב 2011בשנת  במגזר האחסון והניפוקהרווח הגולמי 

 ימיליונ 14 -בכ םהסתכ 2011בשנת במגזר זה  הרביעיהרווח הגולמי ברבעון  .מקבילה אשתקד

  .המקביל אשתקדלעומת הרבעון  12.4%עלייה  ₪ ני מיליו 12-לעומת כ₪ 

  

החל מחודש ספטמבר מרווח השיווק מהפחתת  ברווח הגולמי שנבעה ירידהח חלה "בשנת הדו

ירידה מ ,את הרווחיות במגזר מתחמי התדלוק והמסחר ה משמעותיתשחקהשנה, הפחתה אשר 

והתחרות החריפה בעיקר  מעליית מחירי הבנזין והסולר בתחנות הציבוריות שנבעה כמותית

מחירי חומרי  שחיקה ברווח הגולמי בפעילות השמנים שנבעה מעליית ,ערוצי הדיסקאונט מצד
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בחודש ינואר השנה, הבת ביטום החברה מכירת , וכן כתוצאה מושחיקת מחירי מכירההגלם 

מגזר רווחיות בגידול בו הנוחותחנויות רווחיות במגידול  רידה ברווח הגולמי הי קוזזהמנגד 

  .בפעילות החוץ תחנהבעיקר  השיווק הישיר

 שנבעה ,ברווח הגולמי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ירידהחלה  2011ברבעון הרביעי לשנת 

במגזר מתחמי ושחיקת מרווחים וקיטון כמותי  על הבנזין מרווח השיווק הפחתתמ בעיקר

עיתוי חגי תשרי השנה וכן בשל מחירי הדלקים והתחרות הגוברת, עליית בשל  התדלוק והמסחר

  .3ברבעון  אשתקדו 4שחלו ברבעון 

  

  וכלליות הפעלת תחנות והנהלה  ,מכירההוצאות 

בשנת ₪ מיליוני  585 -סך של כ לעומת₪ מיליוני  632 -כב 2011הוצאות אלו הסתכמו בשנת 

₪ מיליוני  160 -הוצאות אלה הסתכמו בכ 2011לשנת  יברבעון הרביע .8%-עלייה של כ, 2010

ברבעון השני . 2.6%-, עלייה של כברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  156 -לעומת סך של כ

מיליוני ש"ח הנובעת מביטול הפרשה  8-רשמה החברה הכנסה חד פעמית בסך של כ 2010בשנת 

 ות רשמה החברה הפרש בשנת הדוחות למנכ"ל החברה לשעבר. להוצאות בגין הטבת אופצי

. בחברות מאוחדות במגזר השיווק הישיר)בעיקר (₪ מיליוני  10 -בסך של כ בות מסופקיםלחו

, הגידול 2011חריגה בשנת החומ"ס הוהוצאת  2010חד פעמית זו בשנת ביטול הטבה בנטרול 

  .בלבד₪ מיליוני  28-בכבין תקופות הדיווח  הסתכם בהוצאות המכירה והנהלה וכלליות

  

- כלעומת ₪ מיליוני  503 -כב 2011הוצאות אלו הסתכמו בשנת  במגזר מתחמי התדלוק ומסחר

הסתכמו הוצאות אלו  2011לשנת  הרביעיברבעון  .7.9%-, עלייה של כ2010בשנת ₪ מיליוני  466

  . 8%-, עלייה של כברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  119-לעומת סך של כ₪ מיליוני  129 -בכ

  

 53 -סך של כ לעומת₪ מיליוני  60 -כב 2011הוצאות אלו הסתכמו בשנת  במגזר השיווק הישיר

הסתכמו הוצאות אלו  2011לשנת  הרביעיברבעון  .13.2%-, עלייה של כ2010בשנת ₪ מיליוני 

  .7.2%-של כ ירידה , ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  14-לעומת סך של כ₪ מיליוני  13 -בכ

  

 .2010שנת בדומה ל₪ מיליוני  5 -כב 2011הוצאות אלו הסתכמו בשנת  במגזר האחסון וניפוק

בדומה להוצאות שנרשמו ₪ מיליוני  1 -הסתכמו הוצאות אלו בכ 2011לשנת  הרביעיברבעון 

  .במגזר זה ברבעון המקביל אשתקד

  

בע מכירה ,הפעלת תחנות והנהלה וכלליות נ עיקר הגידול בהוצאות 2010-ו 2011בין השנים 

ופתיחת מתחמי  לנוכח העברת תחנות להפעלת החברה מתחמיםמגידול בהוצאות הפעלת 

גידול במתחמים המופעלים על ידי עקב  תחנות תדלוקות ריגידול בהוצאות שכתדלוק חדשים, 

, התייקרות הנוחות של החברה לנוכח התרחבות הרשתגידול בהוצאות הפעלת חנויות החברה, 

 העלאת העמלה הצולבת בחברות האשראי, התייקרות תעריפי הארנונהבשל בעמלות הסליקה 

   .והחשמל ועליה בשכר מינימום והוצאות שכר עבודה במתחמי התדלוק
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  , נטואחרות הכנסות

ח בתקופה "מיליוני ש 18-של כלעומת סך  ח"שמיליוני  6 -כב 2011בשנת אלו הסתכמו  הכנסות

מיליוני ש"ח  5-נרשמו הכנסות אחרות בסך של כ 2011. ברבעון הרביעי לשנת אשתקדהמקבילה 

 נובעברבעון  עיקר השינוימיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  0.1 -בסך של כ וצאהלעומת ה

(לאחר מס  ₪ן מיליו 9.1של הון ברוטו בדלק הונגריה שהניב רווח  אחזקהממכירת חלק מה

ממכירת אחזקתה של החברה בחברת עיקר השינוי בין השנים נובע ו ,היה אפס)הנטו רווח ההון 

ורווח הון  ח"שמיליוני  19.5-של כ ברוטו רווח הון 2010בשנת שמנים בסיסיים חיפה אשר הניב 

  ₪.מיליוני  15.5-נטו של כ

  

   מפעולות רווח

בשנת ₪ מיליוני  208 -סך של כ לעומת₪ מיליוני  139-כהסתכם ב 2011בשנת  מפעולותהרווח 

   .33.2%-, ירידה של כ2010

 181לעומת ₪ מיליוני  136-הסתכם בכ 2011בשנת  חד פעמיות פעולות בנטרולמפעולות הרווח 

מיליוני  6-בנטרול הפרשה לחומ"ס של כ - 2011בשנת (. 24.3%-, ירידה של כ2010-ב₪ מיליוני 

 - 2010, בשנת ממכירת חלק ממניות דלק הונגריה מיליון ש"ח 9של  ובנטרול רווח הון ₪

בסך של  2010הראשון בשנת  רבעוןבבנטרול רווח ההון ממכירת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ 

₪ מיליוני  8 -מיליוני ש"ח והכנסה מביטול הפרשה לאופציות המנכ"ל לשעבר בסך של כ 19.5-כ

   ).2010-ב

 רווח לעומת₪ מיליוני  19-של כבסך הסתכם הרווח מפעולות  2011לשנת  הרביעיברבעון 

בנטרול רווח  .38.7%-, ירידה של כברבעון המקביל אשתקד ₪ מיליוני  31-סך של כבמפעולות 

מיליוני  10-הון ממכירת מניות דלק הונגריה הסתכם הרווח התפעולי ברבעון הרביעי השנה בכ

.₪   

 לעומת₪ מיליוני  83 -כב םהסתכ 2011בשנת  והמסחרמתחמי התדלוק במגזר  מפעולותהרווח 

הייתה  2011לשנת  הרביעיברבעון . 19.4%-ירידה של כ ,2010בשנת ₪ מיליוני  133 -סך של כ

ברבעון ₪ מיליוני  30 -סך של כב  רווח לעומתמפעולות במגזר  החברה מאוזנת ברווחיות

  .המקביל אשתקד

-סך של כ לעומת₪ מיליוני  66 -כהסתכם ב 2011בשנת  במגזר השיווק הישיר מפעולותהרווח 

לשנת  הרביעיהרווח מפעולות הסתכם ברבעון  .5.7%-ירידה של כ ,2010בשנת ₪ מיליוני  70

 ,ברבעון המקביל אשתקד₪ מיליוני  13 -לעומת סך של כ₪ מיליוני  18 -בכבמגזר זה  2011

  .38.5%-של כ עלייה

סך של  לעומת₪ מיליוני  47 -כהסתכם ב 2011בשנת  והניפוקהאחסון במגזר  מפעולותהרווח 

לשנת  הרביעיהרווח מפעולות הסתכם ברבעון  .2.1%-של כ ירידה ,2010בשנת ₪ מיליוני  48 -כ

  .9%גידול של  רבעון המקביל אשתקדב₪ מיליוני  11-לעומת כמיליוני  12 -בכבמגזר זה  2011
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EBITDA  

 ,2010בשנת ₪ מיליוני  290לעומת סך של ₪ מיליוני  226-בכהסתכם  2011בשנת  EBITDA-ה

  . 22%-רידה של כי

 ח"שמיליוני  223-הסתכם בכ 2011בשנת של החברה  בנטרול פעולות חד פעמיות EBITDA-ה

בנטרול הפרשה לחומ"ס של  - 2011בשנת ( 14.8%-ירידה של כ₪ מיליוני  262 -כלעומת סך של 

מיליון ש"ח ממכירת חלק ממניות דלק הונגריה, בשנת  9ובנטרול רווח הון של  ₪מיליוני  6-כ

 2010הראשון בשנת  רבעוןבנטרול רווח ההון ממכירת שמנים בסיסיים חיפה בע"מ ב - 2010

 8 -מיליוני ש"ח והכנסה מביטול הפרשה לאופציות המנכ"ל לשעבר בסך של כ 19.5-בסך של כ

לעומת ₪ מיליוני  43-בכ  EBITDAהסתכם ה 2011רביעי לשנת ברבעון ה ).2010-ב₪ מיליוני 

פעולות חד  בנטרול EBITDA-ה .19%-ירידה של  כ ברבעון המקביל אשתקד,₪ מיליוני  53-בכ

מיליוני  53 -לעומת סך של כש"ח מיליוני  34 -הסתכם בכ 2011פעמיות ברבעון הרביעי בשנת 

₪ וני ימיל 9-כ בנטרול רווח הון ברוטו של 35.8%-כירידה של  ,בתקופה המקבילה אשתקדש"ח 

  ).ממכירת חלק ממניות דלק הונגריה

  

 מימון, נטו הוצאות
בשנת ₪ מיליוני  113-לעומת סך של כ₪ מיליוני  111 -כ הסתכמו ב 2011הוצאות המימון בשנת 

 אשראיסך הכתוצאה מגידול במחד בהוצאות המימון מוסבר  השינוי. 2.6%-של כ ירידה, 2010

הפרשה  נרשמה ה קודמתבשנמנגד , וכן מגידול בשיעורי הריבית לעומת אשתקדהפיננסי 

 .מיליוני ש"ח 6-בסך של כ לירידת ערך בגין הלוואות לזמן ארוך שנתנו

 -מיליוני ש"ח לעומת סך של כ 22 -הסתכמו בכ 2011הוצאות המימון, נטו ברבעון הרביעי בשנת 

הקיטון נובע בעיקר מרישום  .26.7%-של כירידה , המקביל אשתקדמיליוני ש"ח ברבעון  30

במהלך הרבעון  ₪מיליוני  6-הפרשה לירידת ערך בגין הלוואות לזמן ארוך שנתנו בסך של כ

   .הרביעי אשתקד

     

 כלולות חברות בתוצאות החברה חלק
לעומת י חברות כלולות רווחמחלקה ב₪  מיליוני 1.4-כרווחים של  נבעו לחברה  2011בשנת 

הפסדים לחברה נבעו  2011ברבעון הרביעי לשנת . 2010בשנת ₪ מיליוני  8-סך של כהפסד ב

לעומת  הפסדים מחברות כלולות בסך ₪ מיליוני  3-מחלקה בהפסדי חברות כלולות בסך של כ

נובע מחלק ברבעון הנוכחי עיקר ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד. ₪ מיליוני  14-של כ

  החברה בהפסדי דלק אירופה.

בגין חלקה בהפסדי החברות ₪ מיליוני  14אשתקד רשמה החברה הפסד של כ ברבעון הרביעי 

  והפסד בדלק אירופה. USשנרשמה בדלק דולר ליון ימ 60-הכללות וזאת בשל הפחתה של כ

  

  הכנסה על סיםמ

 ,2010בשנת ₪ מיליון  27 -לעומת סך של כ₪ מיליון  12 -כ הוצאות המס הסתכמו בשנת הדוח ב

₪ מיליוני  1 -כ לחברה הוצאת מס בסך של  2011הרביעי לשנת ברבעון . 55.5%-של כ ירידה 
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ברבעון הרביעי רשמה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ מיליוני  3 -כ מס שלהוצאות  לעומת

למרות הפסדיה לפני מסים וזאת בשל הפרשה למס בסכום ₪ מיליון  1החברה הוצאת מס של כ 

להסברים בדבר הוצאות המס  .בגין רווח ההון ממכירת מניות דלק הונגריה₪ מיליון   9של כ 

   ).23ראה ביאור מיסים בדוחות הכספיים המאוחדים (ביאור 

  

  נקי רווח

 60 -לעומת סך של כ₪ מיליוני  18 -כ הסתכם ב 2011של החברה בשנת לתקופה הרווח הנקי 

  . 70%-ירידה של כ ,2010בשנת ₪ מיליוני 

-בסך של כ הפסדלעומת ₪ מיליוני  7 -לחברה נבע הפסד בסך של כ 2011ברבעון הרביעי בשנת 

  .המקביל אשתקדברבעון ₪ מיליוני  15

לעומת סך של ₪ מיליוני  17-הסתכם בכ 2011הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון  .70%ירידה של כ  ,2010ב ₪ מיליוני  56.5

בהשוואה להפסד נקי המיוחס לבעלי מניות החברה ₪ מיליוני  7.3-הסתכם בכ 2011הרביעי של 

  ₪ .מיליוני  15.4אשתקד של כ הרביעי ברבעון 

  

להלן ניתוח עיקרי השינויים בסעיפי דוח רווח והפסד לשנה ולשלושה חודשים 
   31לעומת השנה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  2010בר, בדצמ 31שהסתיימו ביום 

 :2009בדצמבר,
  

  כללי

, על אף התחרות העזה שפוקדת את ענף הדלק, מצליחה 2010במהלך החציון השני של שנת 

החברה לשפר את מרווחי השיווק ממכירת דלקים בהשוואה למחצית הראשונה של השנה. יחד 

מביא ₪ מיליוני  10-ברבעון הרביעי בהיקף של כהפחתות חריגות  עם זאת, רישום הוצאות

לשחיקה של הרווח התפעולי בתקופות הדוח בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. בתקופת 

הדוח המשיכה החברה בפיתוח המואץ של מתחמי התדלוק והמסחר לרבות השלמת הקמתם 

חנויות נוחות חדשות. נכון ליום  32תחנות להפעלת החברה והקמת  13מתחמים, העברת  13של 

 170-בהפעלת החברה) ו 195תחנות תדלוק ציבוריות (מתוכן  246לחברה   2010בדצמבר,  31

  חנויות נוחות. 

בתקופת הדוח החברה שומרת על נתחי השוק שלה ממכירות דלק במגזר מתחמי התדלוק 

  הנוחות.והמסחר ביחס לאשתקד, ומגדילה את נתח השוק שלה בפעילות חנויות 

במגזר השיווק הישיר רכשה החברה במהלך תקופת הדוח את פעילות השיווק הישיר של קבוצת 

קליאוט אנרגיה אשר דוחותיה אוחדו לראשונה ברבעון השלישי. הפעילות כוללת מכירות 

  ואספקות דלקים ושמנים ללקוחות חוץ תחנה (מגזר השיווק הישיר).

  - נטו  מכירות
 5,135 -הסתכמו בכ 2010המכירות בניכוי היטלים ממשלתיים (להלן: "מכירות נטו") בשנת 

  .  19.7%-עלייה של כ 2009בשנת ₪ מיליוני  4,290-לעומת סך של כ₪ מיליוני 
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לעומת ₪ מיליוני  2,855 -הסתכמו בכ 2010בשנת  ומסחר התדלוק מתחמי במגזר נטו המכירות

  . 24.1%-עלייה של כ 2009בשנת ₪ מיליוני  2,301-כ

לעומת סך של ₪ מיליוני  2,231 -הסתכמו בכ 2010בשנת  השיווק הישיר במגזר נטו המכירות

  . 15.3%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  1,934 -כ

 - לעומת סך של כ₪ מיליוני  104 -הסתכמו בכ 2010בשנת  האחסון וניפוק במגזר נטו המכירות

  . 1%-ירידה של כ, 2009בשנת ₪ מיליוני  105

-של כ גידול המהווים₪  מיליוני 846 -כ במכירות של עלייה חלה 2009 -ו 2010בין השנים 

מוסברת בעיקר בשל העלייה במחירים  2009לעומת  2010. העלייה במכירות בין שנת 19.7%

ומגידול ריאלי כמותי, בעיקר, במכירות במגזר  2009לעומת  2010הממוצעים של הדלקים בשנת 

מתחמי התדלוק והמסחר, גידול במכירות רשת חנויות הנוחות "מנטה" וכן גידול כתוצאה 

  מאיחוד לראשונה של תוצאות פעילות שיווק דלקים במגזר השיווק הישיר.

 163מיליוני ש"ח לעומת  227-סך המכירות ברשת חנויות הנוחות בתקופת הדוח הסתכמו בכ

. הרווח הגולמי ממכירות אלה 39.3%-יה של כמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלי

הגדול במכירות  2009מיליוני ש"ח בשנת  54-מיליוני ש"ח לעומת כ 69 -בכ 2010הסתכם בשנת 

חנויות  170חנויות הנוחות מוסבר הן מגידול במספר החנויות, אשר עומד נכון ליום הדוח על 

במכירות חנויות זהות בשתי  16%בתקופה המקבילה אשתקד, והן בשל גידול של  139לעומת 

  בתקופות.

עלייה זו מוסברת בעיקר בשל השינוי במחירי הדלקים בין התקופות, גידול במכירות חנויות 

הנוחות של החברה כאמור לעיל ,גידול בכמויות הדלקים הנמכרות בעיקר במגזר מתחמי 

  וק הישיר. התדלוק והמסחר וכן איחוד לראשונה של פעילות שיווק דלקים במגזר השיו

 רווח גולמי
 2009בשנת ₪ מיליוני  736-לעומת כ₪ מיליוני  775 -הסתכם בכ 2010הרווח הגולמי בשנת 

  . 5.3%-עלייה של כ

לעומת ₪ מיליוני  599 -הסתכם בכ 2010בשנת  במגזר מתחמי התדלוק והמסחרהרווח הגולמי 

  . 6%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  565-סך של כ

- לעומת סך של כ₪ מיליוני  123 -הסתכם בכ 2010בשנת  במגזר השיווק הישירהרווח הגולמי 

  . 1%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  122

-לעומת סך של כ₪ מיליוני  53 -הסתכם בכ 2010בשנת  במגזר האחסון והניפוקהרווח הגולמי 

  . 8.2%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  49

ה עלייה ברווח הגולמי שנבעה בין היתר מהמשך העברת תחנות להפעלה עצמית, בשנת הדוח חל

מגידול כמותי במגזר זה, מגידול במכירות חנויות הנוחות, גידול במכירות מגזר השיווק הישיר 

וכן מגידול ברווח  2010לאור רכישת פעילות שיווק דלקים חדשה במהלך הרבעון השלישי בשנת 

הניפוק, מנגד, בראייה שנתית, התגברות התחרות בענף הדלק בתקופת הגולמי במגזר האחסון ו

הדוח גרמה לשחיקה ברווחיות הגולמית בעיקר ממכירת דלקים במתחמי התדלוק והמסחר 

  בין השנים).₪ מיליון  10-ובנוסף חלה ירידה ברווחי המלאי לעומת אשתקד (הפרש של כ
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  הוצאות מכירה, הפעלת תחנות והנהלה וכלליות 

בשנת ₪ מיליוני  510 -לעומת סך של כ₪ מיליוני  586 -בכ 2010וצאות אלו הסתכמו בשנת ה

  . 14.9%-, עלייה של כ2009

- לעומת כ₪ מיליוני  466 -בכ 2010הוצאות אלו הסתכמו בשנת  במגזר מתחמי התדלוק ומסחר

  . 22.3%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  381

 46 -לעומת סך של כ₪ מיליוני  53 -בכ 2010הוצאות אלו הסתכמו בשנת  במגזר השיווק הישיר

  . 15.2%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני 

  . 2009בדומה לשנת ₪ מיליוני  5 -בכ 2010הוצאות אלו הסתכמו בשנת  במגזר האחסון וניפוק

ת תחנות לנוכח עיקר הגידול בהוצאות אלו נובע מגידול בהוצאות הפעל 2009-ו 2010בין השנים 

העברת תחנות להפעלת החברה, גידול בהוצאות הפרסום והשיווק, גידול בהוצאות הפחת, 

גידול ניכר בהוצאות שכר דירה של תחנות התדלוק, גידול בהוצאות הפעלת חנויות הנוחות של 

החברה לנוכח התרחבות הרשת וכן גידול עקב איחוד לראשונה של רכישת פעילות שיווק 

זר השיווק הישיר. הגידול כאמור קוזז מקיטון בהוצאות שכר בגין אופציות דלקים במג

  לעובדים וגידול בהכנסות אחרות שנכללו ברווח מפעולות, שנכללו במחצית הראשונה של השנה.

  מפעולות  רווח

בשנת ₪ מיליוני  229 -לעומת סך של כ₪ מיליוני  208 -הסתכם בכ 2010הרווח מפעולות בשנת 

  . 10%-של כ , ירידה2009

₪ מיליוני  133 -הסתכם בכ 2010בשנת  במגזר מתחמי התדלוק והמסחרהרווח מפעולות 

  . 27.3%-, ירידה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  184 -לעומת סך של כ

-לעומת סך של כ₪ מיליוני  70 -הסתכם בכ 2010בשנת  במגזר השיווק הישירהרווח מפעולות 

  . 7%-ל כ, ירידה ש2009בשנת ₪ מיליוני  77

לעומת סך של ₪ מיליוני  48 -הסתכם בכ 2010בשנת  במגזר האחסון והניפוקהרווח מפעולות 

  . 9%-, עלייה של כ2009בשנת ₪ מיליוני  44 -כ

EBITDA  

ח (כולל רווח ממכירת "מיליוני ש 290 -של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם בכ EBITDA-ה

ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה "מיליוני ש 306 -שמנים בסיסיים חיפה) לעומת סך של כ

   .5.2%-של כ

  מימון, נטו הוצאות
בשנת ₪ מיליוני  112-לעומת סך של כ₪ מיליוני  113 -הסתכמו בכ 2010הוצאות המימון בשנת 

. הגידול בהוצאות המימון מוסבר כתוצאה מגידול באשראי הבנקאי 1%-, עלייה של כ2009

דיבידנדים מנכסים פיננסיים זמינים למכירה ביחס לאשתקד, מקיטון בקבלת   לעומת אשתקד, 

בנוסף נזקפה בשנת הדוח הפרשה לירידת ערך הלוואות בגין הלוואות לזמן ארוך שנתנו בסך של 

מיליוני ש"ח. מנגד נרשמה ירידה בהוצאות בגין הפרשי מדד כתוצאה מעליית מדד מתונה  6-כ

 קד.אשת 3.82%-ביחס ל 2.28% –יותר בשנת הדוח 
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  אחרות, נטו הכנסות            

מיליוני ש"ח לעומת הכנסות אחרות  19 -החברה רשמה הכנסות אחרות בסך של כ 2010בשנת 

עיקר השינוי נובע ממכירת אחזקתה של החברה בחברת . 2009בשנת ₪ מיליוני  4-בסך של כ

(לפרטים  2010בשנת  ברבעון הראשון₪ מיליוני  20-שמנים בסיסיים חיפה אשר הניב רווח של כ

  ב לעיל).2נוספים ראה סעיף 

 כלולות חברות בהפסדי החברה חלק
₪ מיליוני  8 -נבעו לחברה הפסדים מחלקה בהפסדי חברות כלולות בסך של כ 2010בשנת 

  .2009בדומה להפסדים בשנת 

  הכנסה על מסים

, 2009בשנת ₪ מיליון  13 -לעומת סך של כ₪ מיליון  27 -הוצאות המס הסתכמו בשנת הדוח בכ

. להסברים בדבר הוצאות המס ראה ביאור מיסים בדוחות הכספיים 107%-עלייה של כ

  ). 23המאוחדים (ביאור 

  נקי רווח

₪ מיליוני  95 -לעומת סך של כ₪ מיליוני  60 -הסתכם בכ 2010הרווח הנקי של החברה בשנת 

  . 36.8%-, ירידה של כ2009בשנת 

  

  

  ורות מימוןמצב כספי, נזילות ומק .4

  

 כספי מצב
  

 2011בדצמבר  31של הנכסים וההתחייבויות ליום שינויים העיקריים בסעיפי המאזן הלהלן 

  :2010בדצמבר  31לעומת 

 
 שוטף רכוש

מיליוני  2,040לעומת ₪ מיליוני  2,135 -הסתכם בכ 2011בדצמבר  31סך הרכוש השוטף ליום 

 ת לקוחותומגידול ביתר בעיקרבנכסים השוטפים נובעת  עלייהה. 2010בדצמבר  31-ב₪ 

המזומנים ושווי ביתרות  מקיטוןהעלייה קוזזה  ,הדלקיםעליית מחירי מכתוצאה  והמלאי

  . מזומנים בתקופה הנוכחית ביחס לסוף השנה הקודמת

 

 נכסים בלתי שוטפים
לעומת סך ₪ מיליוני  2,870 -בכ 2011בדצמבר  31ליום  מיםמסתכ הנכסים הבלתי שוטפים

נובע בעיקר  2010השינוי לעומת דצמבר . 2010בדצמבר  31-מיליוני ש"ח ב 2,747-של כ

  מהסיבות  הבאות:
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  החברה  2011גידול בהשקעות החברה ברכישת זכויות ובהשקעות בתחנות. בשנת

 במגזר מתחמי השקעות אחרותוברכישת זכויות במקרקעין ₪ מיליוני  167-השקיעה סך של כ

 . והמסחר תדלוקה

 .גידול בהלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך  

  

  התחייבויות שוטפות

לעומת ₪, מיליוני  2,289 -הסתכמו לסך של כ 2011בדצמבר  31ליום  השוטפות ההתחייבויות

ביתרת ההתחייבויות השוטפות  ירידהה. 2010בדצמבר  31-מיליוני ש"ח ביחס ל 2,432סך של 

ומנגד לקיחת אשראי  בהתחייבויות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים קיטוןנובעת בעיקרה מ

  .יםתני שירותוהירידה קוזזה בעליה בהתחייבויות לספקים ולנ ,לזמן ארוך

  

  התחייבויות לזמן ארוך

-לעומת כ₪ מיליוני  1,604-הסתכמו בכ 2011בדצמבר  31סך ההתחייבויות לזמן ארוך ליום 

 מלקיחתבהתחייבויות לזמן ארוך נובעת בעיקר  העלייה בסוף שנה קודמת. ₪ מיליוני  1,319

  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים.התחייבויות 

  

  המיוחס לבעלי המניות של החברההון עצמי 

 1,097-הסתכם בכ 2011בדצמבר  31ליום  המיוחס לבעלי המניות של החברה  ההון העצמי

חל  2010 בדצמבר 31לעומת . קודמתלשנה הבדומה  מסך המאזן 22%-המהווים כ₪ מיליוני 

רווח השוטף אשר קוזז מההמוסבר בעיקר ביתרת ההון העצמי, ₪ מיליוני  27 -של כ גידול

  . התאמות הוניות אחרותוכנגד דיבידנד שחולק 

 

 מימון מקורות
מתזרים המזומנים מפעילות שוטפת וכן  בעיקר ממומנת הפעילות השוטפת של החברה

  מתאגידים בנקאיים.קצר שמקורם  לזמן הלוואותמה

  

 נזילות
 ומהיר : שוטף יחס
. היחס המהיר 2010בדצמבר  31-ב 0.86לעומת  0.93הינו  2011בדצמבר  31 ליום השוטף היחס

י אמסגרות האשר קטנתהשינוי ביחסים אלה נובע בעיקרו מהבהתאמה.  0.78-ו 0.83הינו 

וכן בשל עליית מחירי הבנזין , רידה ביתרות המזומניםלזמן קצר ע"ח הלוואות לזמן ארוך ומי

  והסולר שהשפיעו על יתרות הלקוחות והמלאי.

  

  : חוזר וןה
לעומת הון חוזר ₪ מיליוני  154 -לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ 2011בדצמבר  31ליום 

לדעת חברי הדירקטוריון, לאחר . 2010בדצמבר  31מיליוני ש"ח ליום  332בסך של  שלילי
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על ידי הנהלת החברה, אין חשש סביר  2013בדצמבר  31דוח תזרים חזוי עד  שהוצגו בפניהם

כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות 

והצפויות בהגיע מועד פירעונן. דעה זו מבוססת, בין היתר, על התזרים העתידי הצפוי לנבוע 

, גביית הלוואת וכן ממסגרות אשראי נוספות לחברה ממסגרות אשראי פנויות בבנקים

  העשויות להתקבל ממוסדות בנקאיים אחרים.

  

  מזומנים תזרימי

  

  פעילות שוטפת :

₪ מיליוני  72 -נבע לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של של כ 2011בשנת 

מקיטון ברווח נובע  שינויעיקר ה .2010בשנת ₪  מיליוני   9 -בסך של כ שליללעומת תזרים 

   .שינוי שלילי בסעיפי נכסים והתחייבויות שוטפות, נטוהנקי ו

  

  פעילות השקעה :

לעומת סך ₪ מיליוני  23-בכ  2011בשנת תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם 

 בתקופת הדוח ירידה בשימושים לפעילות השקעהעיקר ה .2010בשנת ₪ מיליוני  375-של כ

השקעות באחזקות בחברות וקיטון ברכישת נכסים לא מימוש  , פיקדונותשימוש במוסבר מ

  . שוטפים

  

  פעילות מימון :

 150-לעומת סך של כ₪ מיליוני  24 -הסתכם התזרים שנבע מפעילות מימון בכ 2011בשנת 

    .שנת הדוחהנפקת אג"ח שבוצעה במעיקר השינוי מוסבר . 2010בשנת משו ישש₪ מיליוני 

  

  בחוות הדעת רואי החשבוןהפניית תשומת לב  .5
  

הפנו רואי החשבון של החברה את תשומת  2011בדצמבר,  31בדוח רואה החשבון המבקר ליום 

של החברה וחברות  תלויות לדוחות הכספיים בדבר התחייבויות ב'24הלב לאמור בביאור 

 מוחזקות.

 
 

  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .6

  
 לסיכוני שוק המתוארות להלן כוללות את חשיפות החברה והחברות הבנות החשיפות  .א

החברה חושפת אותה לסיכונים פיננסיים שונים כגון סיכון שוק, סיכון אשראי,  פעילות
 וסיכון נזילות. 
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תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות 

  ם הפיננסיים של החברה. שלילית אפשרית על הביצועי

  

  ניהול סיכוני מטבע ותזרימי מזומנים :

החברה מנהלת מאזן חשיפה מטבעית, ובהתאם לתחזיות השוק מקבלת הנהלת החברה 

החלטות בדבר מידת החשיפה באפיקי המטבע השונים וההגנות השונות לביצוע ולצמצום 

  החשיפות.

 ,החברה שמותוות ע"י דירקטוריון, בהתבסס על מדיניות סמנכ"ל הכספים של החברה

אחראי לניהול וביצוע ההחלטות בנושא החשיפות, ניהול תזרימי המזומנים השוטפים 

  ובחינת המימון השוטף אגב התזרים השוטף.

  

  בהם: הטיפול החברה ואופן חשופה השוק להם סיכוני של תיאור להלן

  

  מטבע :  סיכוני

באמצעות הקבלה בין  מטבעית מחשיפה להימנע הינה הדוח במועד החברה מדיניות

  שונים. פיננסיים נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות באותו מטבע ובאמצעות מכשירים

עיתוי זקיפת הפרשי השער והפרשי ההצמדה בגין המכשירים הפיננסים הינו עם 

  התהוותם.

ו צמוד עם זאת יצוין שרכישות הדלקים ע"י החברה ואשראי ספקי הדלקים והשמנים הינ

  לדולר של ארה"ב ומנגד אשראי הלקוחות הינו שקלי. 

ימים.  30-בשל שיטת ההתחשבנות עם בתי הזיקוק לחברה חשיפה מטבעית ממוצעת של כ

יום. את  55-מנגד עיקר אשראי הלקוחות הינו אשראי שקלי וממוצע ימי האשראי הינו כ

החשיפה  לענייןים. האשראי השקלי מממנת החברה בעיקר ממקורות שקליים לא צמוד

המטבעית באשראי הספקים נוהגת החברה להתקשר בעסקאות אקדמה לצמצום חשיפה 

  זו.

  

  הריבית:  בשיעורי שינויים השפעת

שיעורי הריבית (בעיקר אשראי שקלי לזמן קצר) בתקופה האחרונה נמוכים יחסית 

למימון לפיכך, מנצלת החברה את שערי הריבית הנמוכים . לשנים קודמותבהשוואה 

הלוואות הנושאות שיעור ריבית ב הפעילות השוטפת בעיקר באמצעות אשראי לזמן קצר

משתנה. חשיפה זו נובעת מחשיפה לריבית השקלית הצמודה לריבית בנק ישראל או 

  .רהפריים וכן מחשיפה בריבית הדולרית אשר צמודה לריבית הליבו

 היקףהוצאות המימון ו על להשפיע עלולים הריבית כאמור בשערי מהותיים שינויים

במשק  הריבית שיעורי החברה, הנהלת החברה בוחנת מעת לעת את של התחייבויותיה

  לאפיקי האשראי של החברה. באשר החלטות ומקבלת
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  לצרכן : המחירים במדד שינויים השפעת

₪. מיליוני  400-צמודות מדד בסך של כפיננסיות לחברה עודף התחייבויות  הדוח למועד

. 2009-ו 2007 יםבשנ (סדרה א') מאגרות החוב שהונפקו לציבור החשיפה נובעעיקר 

חשיפה בהתאם לכדאיות הכלכלית של החברה בוחנת מעת לעת ביצוע הגנות לצמצום 

 ויותחברה התקשרלנכון למועד אישור הדוחות הכספיים  ביצוע הגנות מסוג זה. 

לתקופה של עד שנה ולפי שיעור מדד ממוצע ₪ מיליון  800-בעסקאות עתידיות לקיבוע כ

ייסגרו ברבעון ₪ מיליוני  400-(מתוך עסקאות אלו כ מיום סגירת ההגנות 2.4%של 

  ).2012הראשון של 

  
   :הנפט מוצרי במחירי שינויים בגין סיכונים

במחירי הדלקים  לשינוי בהתאם מלאי תפעולי אשר ערכו משתנה מחזיקה החברה

השוטפות של החברה. מחירי רכישת הדלקים משתנים ונקבעים אחת לחודש מהרכישות 

התיכון. מחיר זה  נקבע כמחיר הממוצע בו נסחר  הים באגן בהתאם למחירי מוצרי הנפט

המוצר בחמשת הימים הראשונים של שבוע העבודה האחרון של כל חודש, אשר מומר 

שבוע עבודה בו נקבע המחיר.  לש"ח עפ"י שער החליפין של הדולר ביום החמישי באותו

מחיר זה נקבע אחת לחודש עבור החודש העוקב והינו הבסיס לתמחיר הלקוחות בחודש 

העוקב, במשך כל החודש. יצוין כי שינויי במחירי הסחורות עשוי להשפיע על ערך המלאים 

בסוף כל חודש עד למכירתם בחודש העוקב עפ"י נוסחת המחיר החדשה. החברה נוקטת 

יות של החזקת מלאי תפעולי מינימאלי וניהול קפדני של הקבלה בין צבר ההזמנות במדינ

 מהספקים מול אומדן האספקות והמשיכות של הלקוחות.

הנפט, תחזית ההזמנות מהספקים ואומדן הזמנות  תזקיקי מלאי את מנהלת החברה

ש היקפי רכ לגבי החלטות מתקבלות חודשי, בו פורום ומשיכות הלקוחות באמצעות

הדלקים בחודש העוקב בהתחשב באומדני המכירות ותחזיות מחירי הדלקים לחודשים 

  העוקבים.

  
   1201 בדצמבר 31מכשירים פיננסיים נגזרים ליום   .ב

מדד  ,החברה חוזים עתידיים מסוג פורוורד על שער הדולרומכרה במהלך השנה רכשה 

 190-של כלקנייה חוזים עתידיים . לתאריך המאזן לחברה ומלאי דלקים המחירים לצרכן

וכן חוזים ובשנים הבאות , 2012בשנת  ןלפירעומיליון יחידות מדד  900-ומיליוני דולר 

כן החברה החזיקה ליום  מיליון יחידות מדד. כמו 100ו מיליוני דולר 8-עתידיים למכירת כ

סך השווי . אלף מכירה 100-אלף  קניה ו 300 -סולר של כ SWAP 10,000 TMהמאזן 

 ₪ . מיליוני  3 -ההוגן של החוזים הנ"ל לתאריך המאזן משקף נכס בסך של כ
 

  מבחני רגישות  ג.

 חות(דו" ערך ניירות לתקנות השנייה תוספתבהתאם לתיקון התשס"ז בהוראות ה

), ביצעה החברה מבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון 1970התש"ל  ומיידיים תקופתיים

  המשפיעים על השווי ההוגן של "מכשירים רגישים".
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  תיאור פרמטרים, הנחות ומודלים

על בסיס שווי שוק של אגרות חוב אלו. שווי חושב  הסחירות חובהאגרות שווי הוגן של  .1

ון תזרימים עתידיים לפי ריבית על ידי היוהוגן של התחייבויות לא סחירות חושב 

 למועד הדיווח.סיכון האשראי של השותפות המשקפת את 

שווי הוגן של חוזים עתידיים ושינויים בשווי ההוגן בהתאם למבחני הרגישות חושבו על  .2

ידי היוון כל אחת משתי ה"רגליים" של העסקה, תוך שימוש בשערי ספוט ושערי ריבית 

 כמפורט בטבלאות שלהלן.

י רגישות לשינויים בריבית של איגרות חוב סחירות בריבית קבועה המוחזקות מבחנ .3

 ).Durationע"י החברה בוצעו לפי מח"מ (

מבחני רגישות לשינויים בריבית בהלוואות ובאיגרות חוב לא סחירות של החברה  .4

מחדש בהתאם לשינויים הנדרשים בריביות ההיוון תזרימים עתידיים בוצעו ע"י היוון 

)Full Valuation.( 

שווי הוגן של חוזים עתידיים ושינויים בשווי ההוגן בהתאם למבחני הרגישות חושבו על  .5

ידי היוון תזרימים עתידיים בגין העסקה (הן תזרימים דולריים והן תזרימים שקליים), 

 תוך שימוש בשערי ספוט ושערי ריבית כמפורט בטבלאות שלהלן.

ישות לשערי ריבית, מאחר והשפעת השינויים הלוואות עד שנה לא נכללו במבחני רג .6

 בשערי הריבית על שווין ההוגן זניחה.  

 :פרמטרים .7

  הטיפול/אופן מקור  פרמטר

"ח שע
 /שקלדולר

  30.12.11-ל  יציג שער

 מחירי
"ע ני

  סחירים
  30.12.11-ל סגירה שערי

 שערי
  ריבית

 ולתקופה 30.12.11-ל הרלוונטי במגזר סיכון חסרת ריבית
 של האשראי סיכון את המבטא מרווח בתוספת, המתאימה
  החברה

  

 :הרלוונטיים סיכון בגורמי 10%-ל מעבר יומיים שינויים .8

 שינוי  סיכון גורם
  מקסימלי

  הערות  תאריך

  ),בסיס נקודות 200( אחוז נקודות שתי    ריבית שיעורי

  הנחה  20%  וגז נפט מחירי
 50% של שינוי, היסטוריים נתונים בעיית לאור
  מקסימלי כשינוי נבחר
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  טבלת סיכום (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  רווח/(הפסד) מהשינויים 
 רווח/(הפסד) מהשינויים שווי הוגן

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 

  (32,831) (16,416) (362,182)  16,416  32,831  דולר/שקל

  (356) (178)  3,557  178  356  אירו/שקל

   1,096  548 (548,058) (548)  527  מדד מחירים לצרכן

 (26,270) (5,840) (2,918) (265,509)  2,915  5,827  25,408 ריבית שקלית נומינלית

 (6,824) (13,880) (6,940) (563,170)  6,940  13,880  7,681  ריבית שקלית ריאלית

  1,922  199  99  19,507 (99) (199) (1,892) ריבית דולר

 (43,036) (17,214) (8,607)  172,143  8,607  17,214  43,036 מחיר דלקים
  (*) ראו סעיף ח' לעיל.  

  מבחני רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל* (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  

 רווח/(הפסד) מהשינויים
 שווי הוגן

 רווח/(הפסד) מהשינויים

10% 5% -5% -10% 

4.203 4.012 3.821 3.630 3.439 

 (674) (337)  6,744  337  674 מזומן

 (26) (13)  264  13  26 השקעות לזמן קצר

 (9,519) (4,759)  95,185  4,759  9,519 לקוחות

 (666) (333)  6,658  333  666 חייבים ויתרות חובה 

 (734) (367)  7,339  367  734 הלוואות ללקוחות

 (25,846) (12,923)  258,462  12,923  25,846 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

  26,417  13,208 (264,165) (13,208) (26,417) אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים

  45,932  22,966 (459,319) (22,966) (45,932) התחייבויות לספקים ונותני אשראי אחרים

  1,961  981 (19,614) (981) (1,961) התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 (69,676) (34,838)  6,264  34,838  69,676 חוזים עתידיים דולר/שקל

 (32,831) (16,416) (362,182)  16,416  32,831 סה"כ

  מבחני רגישות לשינויים באירו/שקל (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  

 /(הפסד) מהשינויים
 שווי הוגן

 /(הפסד) מהשינויים

10% 5% -5% -10% 

5.432 5.185 4.938 4.691 4.444 

 (57) (29)  572  29  57 מזומן

 (440) (220)  4,403  220  440 לקוחות

 (50) (25)  501  25  50 חייבים

  192  96 (1,919) (96) (192) התחייבויות לספקים ונותני אשראי אחרים

 (356) (178)  3,557  178  356 סה"כ

  במדד המחירים לצרכן (באלפי ש"ח)מבחני רגישות לשינויים 

רגיש מכשיר  
 רווח/(הפסד) מהשינויים

  שווי הוגן        
 רווח/(הפסד) מהשינויים

0.2% 0.1% -0.1% -0.2% 
 (22) (11)  10,898  11  22 חייבים ויתרות חובה ללא חלויות

 (144) (72)  71,774  72  144  הלוואות ללקוחות

 (584) (292)  291,849  292  584 הלוואה לחברה האם

 (52) (26)  25,997  26  52 הלוואות לחברות כלולות

  134  67 (67,161) (67) (134) פטרוליום-הלוואה מחברת האם 

  1,763  881 (881,415) (881) (1,763) איגרות חוב
חוזים עתידיים על מדד המחירים 

 (1,623) (811) (4,214)  811  1,623 לצרכן
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  מבחני רגישות לשינויים בריבית שקלית נומינלית (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  רווח/(הפסד) מהשינויים 
 רווח/(הפסד) מהשינויים שווי הוגן

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 

  627  251  125  2,231 (125) (251) (627) הלוואות לחברות כלולות

  2,030  812  406  64,929 (406) (812) (2,030) הלוואות ללקוחות

 (4,358) (2,722) (1,361) (89,140)  1,361  2,722  4,358 איגרות חוב

 (7,475) (2,187) (1,094) (245,578)  1,094  2,187  7,475 אשראי מתאגידים בנקאיים

 (1,289) (76) (38)  6,264  38  76  1,260 חוזים עתידיים דולר/שקל

 (15,805) (1,918) (957) (4,214)  954  1,905  14,972 לצרכןחוזים עתידיים על מדד המחירים 
  (*) ראו סעיף ח' לעיל.  

  מבחן רגישות לשינויים בריבית שקלית ריאלית (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  רווח/(הפסד) מהשינויים 
 רווח/(הפסד) מהשינויים שווי הוגן

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 

  8,035  1,888  944  291,849 (944) (1,888) (8,035) הלוואה לחברה האם

  3,779  1,134  567  71,774 (567) (1,134) (3,779) הלוואות ללקוחות

  3,754  1,032  516  25,997 (516) (1,032) (3,754) הלוואות לחברות כלולות

 (1,231) (369) (185) (67,161)  185  369  1,231 פטרוליום-הלוואה מחברת האם 

 (37,148) (17,868) (8,934) (881,415)  8,934  17,868  37,148 איגרות חוב
חוזים עתידיים על מדד המחירים 

  15,988  303  152 (4,214) (152) (303) (15,130) לצרכן
  (*) ראו סעיף ח' לעיל.  

  מבחני רגישות לשינויים בריבית דולרית (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  מהשינוייםרווח/(הפסד)  
 רווח/(הפסד) מהשינויים שווי הוגן

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 

  591  177  89  13,243 (89) (177) (591) הלוואות ללקוחות

  1,330  21  11  6,264 (11) (21) (1,301) חוזים עתידיים דולר/שקל

  1,922  199  99  19,507 (99) (199) (1,892) סה"כ
  לעיל.(*) ראו סעיף ח'   

  מבחני רגישות לשינויים במחיר הדלקים (באלפי ש"ח)

רגיש מכשיר  רווח/(הפסד) מהשינויים 
 רווח/(הפסד) מהשינויים שווי הוגן

25% 10% 5% -5% -10% -25% 

 (43,036) (17,214) (8,607) 172,143  8,607  17,214  43,036 מלאי דלקים

 (43,036) (17,214) (8,607) 172,143  8,607  17,214  43,036 סה"כ
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 2011בדצמבר,  31מאזן הצמדה ליום 

  

  

  

  

  

צמוד דולרצמוד מדדללא הצמדה

צמוד 
מטבע 
סה"כלא כספישווי הוגןאחר

נכסים שוטפים
35,360--28,044-6,744572מזומנים ושווי מזומנים
864---600-264השקעות לזמן קצר

1,703,639--1,604,051-95,1854,403לקוחות 
66,34310,8986,658501--84,400
-72,504----72,504

238,369238,369-----מלאי
1,699,03883,402108,8515,476238,3692,135,136סה"כ רכוש שוטף

נכסים בלתי שוטפים
51,222342,942---16,969274,751השקעות בחברות כלולות

---79,110-79,110
293,175----293,175-הלוואות לבעלי עניין

29,920-29,920----נדל"ן להשקעה
1,368,2861,368,286-----רכוש קבוע, נטו

327,546327,546-----מוניטין
15,02415,024-----נכסים בלתי מוחשיים

6,7636,763---מסים נדחים
88,100---22,99157,7707,339הלוואות ללקוחות

40,387258,462--20,101318,950
80,347625,696265,801109,0301,788,9422,869,816סה"כ השקעות לזמן ארוך

1,779,385709,098374,6525,476109,0302,027,3115,004,952סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות
888,135213,928264,165---1,366,228

37,926----37,926-אשראי מהחברה האם
137,687-459,3191,919--598,925

-------מסים לשלם
285,549-----285,549זכאים ויתרות זכות

1,311,371251,854723,4841,9192,288,628

התחייבויות לזמן ארוך
245,267-----245,267

1,267,798----510,665757,133אגרות חוב
34,311----34,311-התחייבויות לחברה האם

-----9,8919,891
16,78516,785-----מסים נדחים

1,74029,918--5,4293,13519,614התחייבויות אחרות לזמן ארוך
761,361794,57919,61428,4161,603,970

2,072,7321,046,433743,0981,91928,4163,892,598סה"כ התחייבויות

293,347-337,335-368,4463,557109,0301,998,8951,112,354-עודף נכסים על ההתחיבויות

התחייבויות לספקים ונותני

סה"כ התחייבויות שוטפות

הלוואות מתאגידים בנקאיים

התחייבויות בשל הטבות 

אלפי ₪

חייבים ויתרות חובה
מיסים לקבל

השקעות בנכסים פיננסיים 

הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

אשראי מתאגידים בנקאיים 
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  ממשל תאגידי .7
  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה   .א

בדבר הרכב  דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה.

  לפרק ד' לדוח התקופתי.  26הדירקטוריון ראה תקנה 

במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי דירקטוריון החברה, מועברת 

, ותיאור עסקי התאגידטיוטת הדוחות הכספיים, טיוטת דוח הדירקטוריון וטיוטת 

  לעיונם של חברי הדירקטוריון, מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. 

ה לבחינת הדוחות הכספיים של מתכנסת ישיבת ועדסמוך למועד ישיבת הדירקטוריון 

(להלן הועדה) בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לענין הליך  החברה

  . 2010-אישור הדוחות הכספיים), תש"ע

אשר להם  מר יגאל רפופורט (דירקטורים חיצוניים ,ציון עזר חברי הועדה הינם מר

אשר לה היכולת לקרוא ולהבין דוחות  חל תורג'מןוגב' ר )יומנות חשבונאית ופיננסיתמ

לתקנות המומחיות,  3. חברי הועדה עובר מינויים, נתנו הצהרה לפי תקנה כספיים

לפירוט כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע של חברי הועדה, שבהסתמך עליהם החברה 

נוכחים  ראה ד' להלן. כן - רואה אותם כבעלי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

 מנהל הכספים של החברה,סמנכ"ל הכספים של החברה,  בדיוני הועדה מנכ"ל החברה,

 ורואי החשבון של החברה.  , המבקר הפנימי של החברהחשב החברה

  ישיבות: במספרהיה כרוך  2011אישור הדוח הכספי לשנת 

ישיבה של הועדה לדיון עקרוני ומקיף בסוגיות נתקיימה  2012למרץ,  15ביום  )1(

הדיווח המהותיות ודיון כללי בדוחות הכספיים. כמו כן הוצגו  הסוגיות המהותיות 

בדיווח הכספי, לרבות עסקאות שאינם במהלך העסקים הרגיל, ככל שישנן, את 

ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את סבירות 

שחלו בה, את יישום עקרון  הנתונים, את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים

וכן נתנה סקירה מקיפה על  הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה

  .הסביבה העסקית והתמורות שחלו במשק הדלק בשנת הדוח

בקשר עם  כל הנושאים והתהליכיםנדונו  2012למרץ,  21מיום בישיבה השנייה  )2(

הממצאים של הבדיקות ונדונו  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי.

וכן הדרכים והפעולות שתנקוט החברה לתיקונם. בנוסף נערך דיון וניתוח  בהרחבה

, ניתוח והערכות שווי מהותיות מקיפים אודות הדוחות הכספים על ביאוריהם

הפעילות העסקית, דיון עם סעיפים ושינויים מהותיים בדוח התקופתי (בעיקר פרק 

 אגיד).תיאור עסקי הת –א' 

הדיון והמליצה נתכנסה הוועדה לישיבה נוספת להשלמת  2012במרץ,  22ביום  )3(

  לדירקטוריון על אישור הדוחות הכספיים.

 הדוחות הכספיים ודוננ 2012במרץ,  22שנתקיימה ביום  ישיבת הדירקטוריוןב )4(

באופן מפורט את עיקרי וסמנכ"ל הכספים מנכ"ל החברה לאחר סקירתם של 
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ם, את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את התוצאות הכספיות, הדוחות הכספיי

תוך נתונים על פעילות החברה  הוצגוהמצב הכספי ותזרים המזומנים של החברה ו

רואה החשבון המבקר נכח גם ת הדירקטוריון ובישיבהשוואה לתקופות קודמות. 

ם בתקופת של החברה, והוא הוסיף את הערותיו והסבריו באשר לשינויים המהותיי

הדוח ועיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים. כן 

 נוכחים מבקר הפנים והיועץ המשפטי של החברה.

דן הדירקטוריון בהמלצות  2012במרס  25מו כן בישיבת הדירקטוריון מיום כ )5(

, לאחר שהועמד, לחברי הדירקטוריון, פרק זמן סביר 2012במרץ  22מיום הועדה 

 31אישר את הדוחות הכספיים של החברה ליום נסיבות העניין לבחינת ההמלצות, ב

 .2011בדצמבר 

  

  מעורבות החברה בקהילה ותרומות  .ב

  

מדיניות החברה, אשר מבוצעת בעיקרה באמצעות קרן דלק למדע לחינוך ותרבות בע"מ 

-שהינה חברה ללא הון מניות ושלא למטרות רווח, אשר הוקמה על ,(להלן: "קרן דלק")

נה במיוחד כדי להעניק מלגות לסטודנטים במוסדות ש 40-למעלה מלפני  החברהידי 

יסודיים, הינה לתרום למטרות ציבוריות בתחום -אקדמאים ותלמידים במוסדות על

ים העוסקים בסיוע החינוך והתרבות וכן לתרום לנזקקים שונים, בעיקר באמצעות גופ

  ועזרה לנזקקים.

  

בשנים האחרונות, לאור ההרעה שחלה במצב הכלכלי  במדינה, החליטה הקרן לסייע 

   לאוכלוסיות חלשות ונזקקות, במיוחד בתחום הבריאות וחלוקת מזון לנצרכים.
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  קריםבשכר טרחה רואי החשבון המ  .ג

    בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2010  2011  

 םשירותי

  אחרים

 םשירותי שרותי ביקורת ומס

  אחרים

  שרותי ביקורת ומס

אלפי   אלפי ש"ח

  ש"ח

  שעות   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  שעות 

  החברה

350 

)1,400 

  שעות)

911  6,340   223   

)377 

  שעות)

  קוסט פורר גבאי את קסירר  7,332  1,026

  

, מנטה קמעונאות דרכים בע"מחברות מאוחדות כדלקמן: (דלק שמנים בע"מ, דלק שינוע בע"מ, דלק 

  )שותפות דלק קליאוטו דלק חימום בע"מ, שותפות דלק פי גלילות, דלק זיקוק שמנים בע"מ

  קוסט פורר גבאי את קסירר  3,535  639    3,486  547  -

  

  טנקרים בע"מושירותי  החברה המאוחדת לייצוא נפט בע"מ

  זיו האפט  1,139  228  -  1,078  119  

  ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ

  זיו האפט  -  -  -  396  63  

  

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .ד

  

החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית 

  .שנייםופיננסית יעמוד על 

מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם  זההחברה סבורה כי מספר 

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 

  ל ישיבת דירקטוריון שבה דנים בדוחות הכספיים, והואהחשבון המבקר, של החברה, לכ

עומד לרשות הדירקטורים למתן כל הסבר שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים במסגרת 

  .הישיבות בהן הוא משתתף

יש לציין, כי על פי הדין, כל דירקטור החפץ בכך זכאי, בנסיבות המצדיקות זאת  ,כמו כן

ץ מקצועי על חשבון החברה לצורך ביצוע תפקידו, ובתנאים הקבועים בדין, לקבל ייעו

  לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי.

  פיננסית הם:ההדירקטורים בעלי המיומנות החשבונאית 

 40-השכלה אקדמאית במדעי החברה (תואר ראשון). עבד למעלה מ -מר משה עמית   )א

נהלת בבנק הפועלים ומילא בו תפקידים בכירים ביותר. החל מסמנכ"ל וחבר ה שנה
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) ומ"מ מנכ"ל הבנק (בשנים 1990) ועד לתפקיד מנכ"ל משותף (1980הבנק (משנת 

 ).כמו כן, דירקטור בבנק הפועלים (שוויץ) ובדירקטוריונים נוספים.2003-2000

השכלה אקדמאית בכלכלה (אוניברסיטת ת"א). כיהן במשך שנים  -מר אסף ברטפלד  )ב

וצה. מכהן כמנכ"ל קבוצת דלק רבות כסמנכ"ל כספים בקבוצת דלק ובחברות הקב

 וחברות נוספות בקבוצה.בע"מ ומנכ"ל דלק השקעות ונכסים בע"מ 

בעבר כמנכ"ל  השכלה אקדמאית במנהל עסקים (תואר ראשון). כיהן -מר ציון עזר   )ג

דירקטור ובנק משכן ובנק הפועלים למשכנתאות. דירקטור בגמול חברה להשקעות 

 חברה לביטוח משכנתאות .  EMI -חיצוני בקשרי תעופה וב

מכהן כסמנכ"ל הכספים . השכלה אקדמאית בחשבונאות וכלכלה  -מר ברק משרקי  )ד

)CFO .ת דלק דירקטור בחברות בנות בקבוצכמו כן מכהן כ) בקבוצת דלק בע"מ

כיהן  2000-2006לפני כן כיהן כחשב בקבוצת דלק בע"מ ובשנים  .בחברהלרבות 

 .גבאי את קסירר / ליובושיץ קסירר כמנהל ביקורת בכיר בקוסט פורר

דיפלומה לבנקאות של איגוד –(תלת שנתית השכלה אקדמאית  –מר יגאל רפופורט   )ה

. כיהן בעבר במגוון תפקידים בבנק הפועלים בע"מ, לרבות המדרשה למנהל)–הבנקים 

בתפקיד מנהל הסניף המרכזי. השתתף בוועדת האשראי של הנהלת הבנק. בחודש 

ף כדירקטור חיצוני לחברת קמ"ן אחזקות (קבוצת מנדלסון) בע"מ, הצטר 2006יולי 

 שם מכהן גם בתפקיד יו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון.

  

  דירקטורים בלתי תלויים  .ה

  
 שתוקן כפי "),החברות חוק" – להלן 1999 (ט"תשנ החברות לחוק ה 219 סעיף

 חברה כי קובע, 2009 בספטמבר  28  ביום נכנס  לתוקףו החברות לחוק 8 'מס בתיקון

 תלויים -הבלתי הדירקטורים מספר בדבר הוראה בתקנונה לקבוע רשאית ציבורית

 .המכהנים הדירקטוריון חברי מתוך שיעורם את לקבוע רשאית וכן בחברה שיכהנו

  

 שיש ציבורית בחברה ,החברות בחוק כמשמעותו ,תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

   .הדירקטוריון חברי מבין שלישהינו לפחות  שליטה בעל בה

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 

 לחוק החברות.  219בתקנונה, בהתאם לסעיף 

 בלתי דירקטורים שלושהחברה דירקטוריון המכהנים ב יצוין כי נכון למועד הדוח, 

   (דירקטורים חיצוניים). תלויים
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 בדבר מינוי המקר הפנימי בתאגידגילוי   .ו
  

 פרטי המבקר הפנימי
  

  : רו"ח עופר אורליצקישם המבקר

  

  1/4/2010  :תאריך תחילת כהונתו

  

  הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:

רואה חשבון מוסמך, תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, 

בארגונים ובחברות ציבוריות, בעל שותף במשרד רו"ח המתמחה בביקורת פנימית 

  ניסיון רב בתחום הביקורת.

  

ידי המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד -למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על

לחוק הביקורת  8, ובהוראות סעיף 1999-(ב) לחוק החברות, תשנ"ט146בהוראות סעיף 

  .1992 –הפנימית התשנ"ב

  

ידי המבקר הפנימי, המבקר הפנימי אינו -על למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה

מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה, ואין לו קשרים עסקיים 

  מהותיים עם החברה או עם גוף קשור אליה.

  

המבקר הפנימי אינו עובד של התאגיד והוא מעניק שירותי ביקורת פנימית כנותן 

בקר הפנים בעובדי משרדו, כדוגמת אנשי ביקורת שירותים חיצוני. בביקורתו, נעזר מ

  ומחשב.

  
  דרך המינוי      

ידי וועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה -מינויו של המבקר הפנימי אושר על

  בסמוך לפני מועד מינויו. 

  

בין הנימוקים לאישור מינויו: השכלתו, כישוריו וניסיונו הרב של המבקר הפנימי 

  בביקורת פנימית.            

  

  זהות הממונה על המבקר הפנימי

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון, כפי שנקבע בתקנון 

  החברה.
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  תכנית העבודה

לקביעת יעדי  בסקר סיכוניםחברה נתמכת תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ב

ביקורת, על בסיסו נקבעה תכנית רב שנתית. תכנית העבודה השנתית אושרה על ידי 

מתעדכנת בהתאם למסקנות מהשנה  תכנית העבודה הרב שנתיתועדת הביקורת. 

שחלפה וזאת לאור המלצות ההנהלה והמבקר הפנימי, ולאחר התייעצות עם גורמים 

  שונים בחברה. 

  

  השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השנתית בחברה כוללים בין השאר:

  .מיפוי וניתוח סיכונים בהתאם לסקר הסיכונים שבוצע  

 .פוטנציאל ליעילות וחיסכון 

 .סיכונים טבועים בפעילותה של החברה 

  באופן שוטף. –נקודות תורפה הנראות להנהלה או למבקר 

  
בידי ההנהלה וועדת הביקורת ויו"ר הדירקטוריון האפשרות להרחבת היקף התכנית 

או להורות על שינויים נקודתיים. השינויים הם אף בהתאם לבקשת המבקר הפנימי 

והמלצותיו, או הנחיות הוועדה.  הביקורת הפנימית מבוצעת באופן שוטף ורצוף 

  ים המתחייבים. במהלך כל השנה, בהתאם לתוכנית הביקורת והשינוי

  

  ביקורת של תאגידים מוחזקים

תכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בתאגיד המדווח ובחלק מהתאגידים 

  המוחזקים המהותיים של התאגיד.

מכהן מבקר פנימי ותכניות הביקורת הפנימית בתאגידים מוחזקים אחרים של החברה, 

הפנימית בתאגידים המוחזקים הנ"ל,  . תכניות הביקורתנערכת על ידו בתאגידים אלו

  מאושרות ע"י הדירקטוריונים של אותם תאגידים.

  

  היקף העסקה 

, בהתאם לתוכנית העבודה,  בחברה בהיקף 2011המבקר הפנימי וצוותו הועסקו בשנת 

  שעות עבודה הושקעו בחברות בנות. 1,220שעות עבודה, מתוכן  2,900כולל של 

  

  עריכת הביקורת

ערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם, ובהתאם הביקורת נ

להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית, כולל תקנים של לשכת המבקרים 

-וחוק החברות התשנ"ט 1992-הפנימיים ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

ימית, בקורת . למבקר הפנימי וצוותו ניסיון רב שנים בתחום הביקורת הפנ1999

  חקירתית, מחשוב וידע נרחב בחשבונאות ומשפט.
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  דין וחשבון המבקר הפנימי

 ,ר וועדת הביקורת"ליו, ר הדירקטוריון"דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ליו

   .ל החברה"לחברי וועדת הביקורת ומנכ

הנהלת החברה דנה דיון ראשוני בדוחות הביקורת וממצאיה ונוקטת בפעולות 

  הנדרשות לטיפול בליקויים אשר מועלים במסגרת דוחות הביקורת כמפורט:

  

  בתאגיד המדווח:

מועד הגשת נושא הדוח
 הדוח

זהות הגורם מקבל 
 הדוח

מועד דיון 
 בוועדת ביקורת

רכש ציוד וניהול 
 מחסן חלפים/ציוד

יו"ר, חברי ועדת  2011ספטמבר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2011ספטמבר 

ביקורות שוטפות 
 דלק בתחנות

יו"ר, חברי ועדת  2011ספטמבר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2011ספטמבר 
  2011דצמבר 2011דצמבר 
  2012ינואר  2012ינואר
  2012מרץ 2012מרץ 

יו"ר, חברי ועדת  2011נובמבר   אבטחת מידע
  ביקורת, מנכ"ל

  2011דצמבר 

חוץ -חיובי לקוחות
 תחנה

יו"ר, חברי ועדת  2011נובמבר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2011דצמבר 

התקשרות עם 
לקוחות דלקנים 
 וניהול אובליגו

יו"ר, חברי ועדת 2011דצמבר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2012ינואר 

ניהול ומעקב אחרי 
 רכוש קבוע

יו"ר, חברי ועדת  2012פברואר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2012מרץ 

 

  חברות בנות:     

מועד הגשת נושא הדוח
 הדוח

זהות הגורם מקבל 
 הדוח

מועד דיון 
 בוועדת ביקורת

התחשבנות בגין 
ניפוק דלקים 

דלק פי  -לחברות
 גלילות

יו"ר, חברי ועדת  2011אוגוסט 
 ביקורת, מנכ"ל

 2011ספטמבר 

-מערך ניהול המלאי
 דלק שמנים

יו"ר, חברי ועדת  2011נובמבר 
  ביקורת, מנכ"ל

 2012ינואר 

רכש והתקשרות עם 
דלק -ספקים

 קמעונאות

יו"ר, חברי ועדת 2011דצמבר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2012 ינואר

תקבולים והתאמות 
דלק -בנקים

 קמעונאות 

יו"ר, חברי ועדת 2012ינואר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2012מרץ 

טיוב מוצרים וניהול 
דלק -מחירונים
 קמעונאות

יו"ר, חברי ועדת  2012פברואר 
 ביקורת, מנכ"ל

 2012מרץ 

אשראי ואובליגו 
דלק -ללקוחות
 שמנים

יו"ר, חברי ועדת  2012פברואר 
 ביקורת, מנכ"ל

 טרם נידון
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  גישה למידע

במהלך עבודת הביקורת, הומצאו למבקר הפנימי המסמכים והמידע כנדרש וכן ניתנה 

למבקר גישה מלאה, בלתי מוגבלת, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות  המידע  של 

  התאגיד ולנתונים כספיים לצורך עבודתו. 

  

  הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי הערכת

להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית 

העבודה של המבקר הפנימי של החברה הינם סבירים בהתחשב, במבנה הארגוני, במהות 

  פעילויותיה עסקיות ובהיקפם, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית. 

 
  סקר עמיתים   .ז

 מדווחות חברות , המחייבת2005ביולי  28ערך, מיום  ניירות רשות להנחיית בהמשך  

בהנחיה,  מטרתו, כאמור עמיתים", אשר לביצוע "סקר הסכמה מתן בדבר ליתן גילוי

 החברות המדווחות, אישר של המבקרים החשבון רואי עבודת על תהליך בקרה להניע

  העמיתים. סקר ביצוע 2005וגוסט בא 17החברה ביום  דירקטוריון

 

 מדיניות החברה בענין עסקאות זניחות   .ח
נכנס לתוקפו תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  2008באוגוסט  5ביום 

"). במסגרת התיקון הורחבו, בין תקנות הדיווח"  (להלן: 1970 -ומיידיים), התש"ל 

עסקאות עם בעל  ציבוריות בקשר עםהיתר, חלק מחובות הדיווח החלות על חברות 

עסקאות שליטה או עסקאות עם אדם אחר שלבעל שליטה יש בהן עניין אישי (להלן: "

"), גם לעסקאות אשר אינן עסקאות חריגות, כהגדרת מונח זה בחוק בעל שליטה

החברות, זאת למעט עסקאות אשר לגביהן נקבע בדוחות הכספיים האחרונים כי הן 

) לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), 1)(ד)(3(64עיף זניחות כקבוע בס

  .1993-התשנ"ג

החליט דירקטוריון החברה לאמץ לראשונה קוים מנחים וכללים לשם  24.3.2009ביום 

קבע דירקטוריון החברה כללים  16.3.2010סיווגה של עסקה כעסקה זניחה. ביום 

זניחה, אשר כללה, בין היתר, אמת  סקהכע עסקה של מחמירים יותר לעניין סיווגה

 הכספיים השנתיים לדוחות בהתאם החברה של העצמי ההון מסך 0.5%מידה של 

החליט  22.03.2012שפרסמה (מבלי שנקבעה מגבלה של סכום קבוע). ביום  האחרונים

 15.3.2011זהים לאלו שנקבעו ביום דירקטוריון החברה לאמץ קוים מנחים וכללים 

קבע מגבלה בסכום קבוע לענין סיווגה של עסקה כעסקה זניחה, כמפורט באופן בו תי

 להלן.
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דירקטוריון החברה קבע כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים 

  :הבאים

 .(כמשמעות המונח בחוק החברות) היא איננה עסקה חריגה  

  הרלבנטית בכל עסקה העומדת לבחינת רף הזניחות, תיבחן אמת המידה

לעסקה הנדונה טרום האירוע כמפורט להלן, ובמידה והיא בשיעור של פחות 

מיליון ש"ח, לפי הנמוך  6או היקף העסקה אינו עולה על סכום של  0.5% -מ

 מביניהם, תיחשב העסקה כזניחה:

היקף הנכס נשוא העסקה חלקי סך  -ברכישה/מכירה של נכס קבוע  .1

פי הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים, -הנכסים על

 .ןהעניילפי 

היקף המכירות נשוא העסקה חלקי סך  -מכירת מוצרים או שירותים  .2

המכירות השנתיות, מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים 

דוחות כספיים סקורים או מבוקרים. ככל שהמוצר שפורסמו לגביהם 

  הנמכר כולל בלו תיבחן העסקה מתוך סך הכנסות החברה כולל בלו.

היקף ההוצאות נשוא העסקה חלקי סך  -רכישת מוצרים או שירותים  .3

ההוצאות התפעוליות השנתיות הרלבנטיות לעסקה כשהן מחושבות 

ביהם דוחות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לג

  כספיים סקורים או מבוקרים.

ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך  –קבלת התחייבות כספית  .4

פי הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או -ההתחייבויות על

 .ןהענייהמבוקרים, לפי 

תיבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף  -עסקאות ביטוח  .5

 הכיסוי הביטוחי הניתן.

 יקול דעת החברה, כל אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות במקרים בהם, לפי ש

לעסקה הנדונה, תקבע החברה אמת מידה אחרת ובלבד שהיקף העסקה לא 

  יעלה על הכללים שנקבעו לעיל.

 .העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית 

  ,בבחינת זניחותה של עסקה אשר אמורה להתרחש בעתיד יש לבחון, בין היתר

 התממשותה.את מידת הסבירות ל

  .לצורך דיווח מיידי תיבחן זניחותה של כל עסקה בנפרד 

  לצורך הדוח התקופתי תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס שנתי תוך צירוף

, ןהענייאו בעל השליטה, לפי  ןהענייכלל העסקאות מאותו סוג שנעשו עם בעל 

  בשנת הדוח. 

 בחן זניחות בעסקאות רב שנתיות (לדוגמא השכרת נכס למספר שנים) תי

 העסקה על בסיס שנתי (היינו בדוגמא דלעיל ייבחנו דמי השכירות השנתיים).
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  כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות

  תיבחנה באופן מצרפי. 

  במקרים בהם תתעוררנה שאלות לגבי יישום הקריטריונים דלעיל, תפעיל

חות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח החברה שיקול דעת ותיבחן את זני

 ים המנחים דלעיל.ווהכללים והקו

  

 – גמול לעובדים בכירים  .ט

דירקטוריון החברה מחליט אחת לשנה על מתן מענק למנהלים בכירים בחברה, בשים לב, בין 

את המענק השנתי, שישולם  היתר, לביצועי החברה בשנה האחרונה. הדירקטוריון בקובעו

, בתוצאות הכספיות, בהיקף העסקים החברה רווחיותבלמנהלים הבכירים, התחשב 

, במשכורת הבסיס של כל מנהל בכיר, במידת המורכבות של תפקידו, באחריות ומורכבותם

המוטלת עליו, במאמצים שהשקיע במהלך התקופה ובתרומה של המנהלים בהצלחת עסקי 

לפרק ד' לדוח התקופתי  21בתקנה  שפורטו יםתגמולההחברה. להערכת הדירקטוריון מכלול 

 הישגי את  פיםומשק יםסבירהוגנים,  םהינ שנתי,המענק ה לרבות (פרטים נוספים על התאגיד) 

דירקטוריון החברה טרם קיבל החלטות בדבר מענקים לעובדים בכירים בגין שנת  .החברה

2011.  

  

 הדירקטוריון  .י
). ועדות טלפוניות 5-ו בהיעדר התכנסות 4ישיבות ( 23קיים הדירקטוריון  2011בשנת 

 הדירקטוריון קיימו ישיבות נוספות.

  

  בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגידגילוי  .8
  

  אומדנים חשבונאיים קריטיים   .א

  
 החשבונאות לכללי בהתאם 2011בדצמבר,  31 ליום החברה של הכספיים הדוחות בעריכת

 הסכומים על המשפיעים והערכות באומדנים להשתמש ההנהלה נדרשת, מקובלים

 להם שניתן, תלויות והתחייבויות מותנים נכסים, וההתחייבויות הנכסים של המדווחים

. ההנהלה מבססת הדיווח בתקופת והוצאות הכנסות סכומי על וכן הכספיים בדוחות ילויג

העבר וגורמים אחרים העלולים להשפיע, בתנאים מסוימים, על  ןאת הערכותיה על ניסיו

 להיות עלולות בפועל התוצאות כי יובהרהשיקולים בקביעת סכומי הנכסים וההתחייבויות. 

  .אלווהערכות  מאומדנים שונות

  

 נכסים לא פיננסיים  ערך ירידת 
החברה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא 

פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים 
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הפנקסני של הנכסים השבה. במקרים בהם השווי -על כך שהשווי הפנקסני אינו בר

- ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לשווי בר-הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי -ההשבה שלהם. השווי בר

שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור 

יים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפ

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים -תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

  שאליה שייך הנכס.

  

  הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:                 

  

 מוניטין  

בדצמבר, או  31אחת לשנה ביום החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך, 

לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת 

  ירידת ערך.

ההשבה של יחידה מניבת -ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר

מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה מתייחס המוניטין. כאשר 

השבה של יחידה מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) -בר סכום

נמוך מהשווי הפנקסני של יחידה מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות 

מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך. הפסדים מירידת ערך 

  מוניטין אינם מבוטלים.

  

  חברות כלולות  

החברה קובעת, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, באם יש צורך להכיר בהפסד 

נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות. החברה קובעת בכל תאריך 

מאזן אם קיימת ראייה אובייקטיבית על ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה. 

בין השווי ההוגן של במידה ויש צורך בכך, מוכר הפסד מירידת ערך, בסכום ההפרש 

ההשקעה בחברה הכלולה לבין עלותה בספרים. ההפסד מירידת ערך נזקף לדוח 

  רווח והפסד בסעיף חלק הקבוצה ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות, נטו.

  

 מסופקים חובות 
 לפי, נאותה בצורה המשקפת מסופקים לחובות הפרשה כוללים הכספיים הדוחות

 מוטלת שגבייתם לקוחות מחובות לנבוע ולהעל ההפסד את, ההנהלה הערכת

  והפרשות כלליות. ספציפיות הפרשות כוללת מסופקים לחובות ההפרשה. בספק

 : כגון, שונים אומדנים על החברה הנהלת מתבססת ההפרשות נאותות בקביעת

, המידע בדבר לקוחות אותם של הגבייה ליכולת ביחס לחברה שיש העבר ניסיון

הלקוחות.  פעילות היקףהלקוחות, גיל החוב, הערכת ביטחונות והמצב הכספי של 
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 הנהלתפי חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה ו-על אשר, מסופקים חובות

 . יצוייןההנהלה החלטת פי על החברה מספרי נמחקים לגבותם סיכוי אין, החברה

 ויועציה המשפטיים. ההנהלה מהערכות שונה להיות עשויה בפועל החובות גביית כי

 כתוצאה להשתנות עשוי מסופקים לחובות להפרשה בקשר החברה אומדן

 של יכולתם על להשפיע העשוי ישראל במדינת הכלכלי במצב ושפל גאות מתקופות

 .לחברה חובותיהם את לשלם הלקוחות

  

 תלויות התחייבויות 
 אוריבב כמתואר שונות משפטיות בתביעות נתבעות החברה והחברות המוחזקות   

 לאישור בקשות הינן החברה נתבעת בהן מהתביעות חלק. הכספיים לדוחותב'  24

 עשויה אלה תביעות של לתוצאותיהןעסקיות אחרות.  ותביעות צוגיותיי כתובענות

 את החברה בוחנת תקופה מדי. החברה של הכספי מצבה על מהותית השפעה להיות

 ההתחייבויות את, המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס, ומעריכה התביעות

 תביעותבגין  הפרשות הכספיים ות, ורושמת בהתאם בדוחבכלל אם, בהן הגלומות

 של המקצועי השיפוט מיטב בסיס על מתבססות אלה הערכות. אלה משפטיות

 ועל המשפטיים ההליכים מצויים בהם בשלבים בהתחשב, המשפטיים היועצים

חר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות מא. שנצבר המשפטי הניסיון

  תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

  

 שווי מגזר תחנות הדלק והמסחר  הערכת  

המשמש את מגזר מתחמי  את שווי בר ההשבה של הרכוש הקבוע 31.12.2011החברה אמדה ליום 

יחידה מניבת סכום בר ההשבה התבסס על שווי השימוש וחושב ברמת  .התדלוק והמסחר

  .מזומנים שהינה מגזר תפעולי

ק בהן שיעור מכירת הדלקים ודלתהאומדן נעשה על ידי בדיקת שווי הפעילות תחנות ה

להלן "התחנות הלא מכלל מכירות הדלקים בתחנה  15%-באמצעות "דלקן" גבוה מ(הכמותית) 

באמצעות  (הכמותית) מוחרגות" הינן תחנות בהן שיעור מכירת הדלקים"התחנות ה מוחרגות".

  מכלל מכירות הדלקים בתחנה ואינן בתחולת אומדן זה. 15%-מ"דלקן" נמוך 

 DCF-Discount Cashהינה שיטת היוון תזרימי המזומנים ( שיטת הערכת השווי שבאומדן זה

Flow(  

  המזומנים העתידיים הצפויים להתקבל בגינו.מי יל נכס נובע מתזרשלפיה שוויו הכלכלי 

  : להלן ההנחות והפרמטרים העיקריים שהובאו בחשבון בקביעת שווי השימוש

-Weighted Average Cost of Capital ,על בסיס המודל  8.1%-מחיר ההון המשוקלל נאמד בכ

WACC.  

  כל שנה).₪ מיליוני  100-ההכנסות יעלו באופן הדרגתי במהלך השנים (בכ

בעיקר נוכח מאמצי החברה  ,2011שנת בדומה ל 15.4%-יעמוד כ 2012-שיעור הרווח הגולמי ב

  להקטין הנחות ולהמשיך בהתייעלות.
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ההנחה ששיעור  .2011בשנת  14.1%-ועל כ 2010בשנת   14.8%-שיעור הוצאות התפעול עמד על כ

יעלות שבו נוקטת על בסיס המשך תהליך ההתי 13.7%-יהיה כ 2012ההוצאות התפעול בשנת 

מול בעלי התחנות להתייעלות בכל מרכיבי העלויות לרבות על בסיס פעילות החברה  החברה,

  לצמצום הוצאות שכר דירה.

  בשנים הקרובות.₪ מיליוני  35-40צפויות להיות בין ) CAPEX(השקעות החברה ברכוש קבוע 

, ס ל"תחנות לא מוחרגות"המיוח ,שווי השימוש של הרכוש קבוע בהתבסס על ההנחות האמורות

לפיכך  ₪.מיליוני  1,009-כהינו  31.12.2011בספרים ליום בעוד ערכו ₪, מיליוני  1,096-בכ הוערך 

ראה בנוסף הערכת השווי מצורפת  לא חלה פגימה בערכו של הרכוש הקבוע המיוחס לפעילות.

  בהמשך לפרק זה.

  

 והניפוק האחסון פעילות שווי הערכת 
בקביעת שווי הפעילות לא נכלל שוויו של  האחסון והניפוק.מגזר החברה אמדה את שווי פעילות 

  מדד בנפרד.יאשר י ,מתקן ירושלים

 DCF-Discount Cashהינה שיטת היוון תזרימי המזומנים ( שיטת הערכת השווי שבאומדן זה,

Flow(.  העתידיים הצפויים להתקבל בגינו.נכס נובע מתזרימי המזומנים  לשלפיה שוויו הכלכלי 

המוחשיים והן ם ת כמכלול אחד, הכולל הן את הנכסיבגישה זו ניתן להעריך את הפעילות העסקי

מרכיבי  , בין היתר באמצעות עריכת תחזיות לגבי)לרבות מוניטין(את הנכסים הבלתי מוחשיים 

 ציאל הצמיחה והערכתההכנסות וההוצאות השונים הקשורים לפעילות המוערכת, הערכת פוטנ

סביבת הסיכון בה היא פועלת. כאינדיקציה לסבירות הערכת השווי השתמשנו בשיטת המכפיל. 

  לשווי על בסיס שיטת המכפיל נמצאו כסבירות. DCFהשווי המתקבל בשיטת  הסטיות בין

  פעילות :להלן ההנחות והפרמטרים העיקריים שהובאו בחשבון בקביעת שווי ה

שיעור הניכיון לאחר מס ששימש באומדן , עבור הפעילות 10.2%-לפני מס נאמד בכשיעור הניכיון 

  הינו 

-Weighted Average Cost of Capital על בסיס המודל  ,8.1%-מחיר ההון משוקלל נאמד בכ

WACC.  

תהיה צמיחה  2013והחל משנת ₪ מיליוני  100-יסתכמו בסך של כ 2012הכנסות הפעילות בשנת 

  שנה.כל  1.5%-של כ

מסך ההכנסות  (ללא פחת וחיוב בגין דמי שימוש) 2010-2011שיעור הרווח הגולמי עמד בשנים 

בטווח  71.8%-, שיעור הרווח הגולמי יגדל בהדרגה ויגיע עד כבממוצע 67.4%-הפעילות על כ

  הארוך.

ההנחה  .2010-ב 4.8%-מסך הכנסות הפעילות לעומת כ 5.4%-הוצאות הנהלה וכלליות היוו כ

 לא יחזרו על עצמן, 2011שההוצאות החריגות בשל עלויות ייעוץ חד פעמיות  שהיו לפעילות בשנת 

  וכן על בסיס המשך התייעלות תחול ירידה הדרגתית בשיעור ההוצאות בעתיד.

  מהוצאות הפחת. 64.4%יהוו בטווח הארוך כ  -CAPEXהשקעות ב
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 ללא שוויו של מתקן ירושלים, וק,בהתבסס על ההנחות האמורות שווי פעילות האחסון והניפ

מהערך ההשקעה הרשום ₪ מיליוני  39.7-שווי זה הינו גבוה בכ ₪.מיליוני  708.7-נאמד בכ

לפיכך מצאנו כי לא חלה פגימה  .31.12.2011בספרים המיוחס להשקעתה של דלק בפעילות ליום 

  ך לפרק זה.ראה בנוסף הערכת השווי מצורפת בהמש .זופעילות בבערכו של המוניטין 

 

 : 1201 ,בדצמבר 31אגרות חוב שבמחזור למוסדיים ולציבור ליום   .ב

 

  

  

 31(ליום  817מעל הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשל  3.6%*   ריבית משתנה בשיעור של 

  ).6.03% – 2011בדצמבר 

  

  הערות:

  הנפקה פרטית .1

 הנפקה לציבור .2

 .A+ stableמעלות חברה לדירוג ניירות ערך בע"מ  S&Pדירוג הסדרה ביום ההנפקה על ידי  .3

סוףהתחלה

760.0760.0475.0550.311.82,3אוגוסט-07

107.0111.066.877.31.71,3מאי-09

474.0527.0296.3343.27.42,3יוני-09

2.0-2.3-0.1-רכישה עצמיתנובמבר-08

2.4-2.8-0.1-רכישה עצמיתדצמבר-11

287.0287.0287.0287.01.6יוני-09 אג"ח ב'

2.7-2.70.0-רכישה עצמיתדצמבר-11

223.0223.0222.7222.70.8מאי-11 אג"ח ג'

1.1-1.10.0-רכישה עצמיתדצמבר-11

105.0105.0104.6104.61.1מאי-11 אג"ח ד'

0.9-0.90.0-רכישה עצמיתדצמבר-11

מועדי מועד תשלום קרן
תשלום 
ריבית

סדרה
מועד 

ההנפקה

ערך נקוב 
במועד 
ההנפקה

סך התמורה 
שהתקבלה

שווי נקוב 
ליום 31.12.11

שווי נקוב 
משוערך ליום 

31.12.11

מיליוני ₪

סכום הריבית 
שנצברה

שווי 
בבורסה

סוג 
הריבית

שיעור 
הריבית

בסיס 
הערותההצמדה

884 אג"ח א'
שנתית 
קבועה

5.1%
 ביולי 31
2009

 ביולי 31
בכל שנה

מדד 
המחירים
 לצרכן

3.6%20122014 *משתנה270.20

תשלום 
ראשון ביום 

 31
באוגוסט 
 2009

ולאחר מכן 
כל שלושה 
חודשים

31 
 ביולי
2016

2,4שקלי

1.6%20142018**משתנה165.00

תשלום 
ראשון ביום 
31.8.2011

 כל 
שלושה 
חודשים

1שקלי

2שקלי 6.1%20132016קבועה89.00

תשלום 
ראשון 

1.11.2011
 כל חצי 
שנה
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עם  'A' -הודיעה מעלות על הורדת דירוג אגרות החוב (סדרה א') ל 2009במאי  26יום ב

  .)Stable( יציבה דירוגתחזית 

  .Aa3 stable -על ידי מדרוג בע"מ  2008החברה קבלה דירוג נוסף לסדרה זו בחודש אוגוסט   

  . A1 stable –כן דירוג הסדרה על ידי מדרוג בע"מ ל עוד 2009ביוני  15ביום   

  סדרה א'. ilA stableהודיעה מעלות על אשרור דירוג  2010ביוני  9ביום   

לאגרות חוב סדרה  stable A1הודיעה מדרוג  בע"מ על אשרור דירוג  2010באוגוסט  29ביום 

  א'.

עדכנה מעלות את תחזית הדירוג של החברה לשלילית מיציבה ובאותה  2011בינואר  6ביום 

  .ilAהעת אשררה את הדירוג ברמה 

עם אופק  A2 –עדכנה מדרוג בע"מ את תחזית הדירוג של החברה ל  2011בפברואר  8ביום 

  דירוג יציב.

את דירוג האשראי של  )Standard & Poor's Maalotהורידה מעלות ( 2011ביוני,  12ביום 

ועדכנה את תחזית הדירוג ליציבה משלילית. כמו כן, לאור טיוטת הדוח   -ilA -החברה ל

לשימוע בנושא עדכון מרווח השיווק שנשלחה ממשרד התשתיות לחברה (ראה גם סעיף א' 

 10עם השלכות שליליות. ביום  CreditWatch-לעיל) הכניסה מעלות את הדירוג של החברה ל

של דירוג אגרות החוב,  ) Watch list (מדרוג מודיעה על הוצאה מרשימת מעקב טובר באוק

 ושינוי אופק הדירוג מיציב לשלילי. A2תוך הותרת הדירוג החברה שהנפיקה 

 החברה שלב') -ו' א(סדרות  החוב אגרות דירוג הורדת על מעלות הודיעה 14.12.2011 ביום

 CreditWatch  -", ובאותה העת הוציאה את האגרות חוב האמורות מ-ilA"-" מilBBB" -ל

  .. תחזית הדירוג נשארה שלילית2.8.2011 -עם השלכות שליליות, אליהן הוכנסו ב

דן אבנון  -שם איש הקשר בחברת הנאמנות ) בע"מ.1975הרמטיק נאמנות ( –נאמן הסדרה 

  תל אביב. 113ו/או מירב עופר אורן. כתובת הנאמן הינה הירקון 

(דירוג   מעלות חברה לדירוג ניירות ערך בע"מ S&Pדירוג הסדרה ביום ההנפקה  על ידי  .4

  .ilA stable) 2009ביוני  14ראשוני ביום 

 A1) 2009ביוני  15דירוג הסדרה ביום ההנפקה על ידי מדרוג בע"מ (דירוג ראשוני ביום 

stable  .  

  סדרה ב'. ilA stableהודיעה מעלות על אשרור דירוג  2010ביוני  9ביום 

לאגרות חוב סדרה  stable A1הודיעה מדרוג  בע"מ על אשרור דירוג  2010באוגוסט  29ביום 

  ב'.

יניב  -שם איש הקשר בחברת הנאמנות בע"מ. 2007כלל פיננסים נאמנויות  –נאמן הסדרה 

  ., תל אביב37מנחם בגין דרך . כתובת הנאמן הינה  גראם

  במעקב.  A2דירוג של  -דירוג הסדרה ביום ההנפקה ע"י חברת מדרוג .5
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מר צורי גלילי.   -גפני נאמנויות בע"מ. שם איש הקשר בחברת הנאמנות –נאמן הסדרה 

  רמת גן. 4כתובת הנאמן הינה התע"ש 

  במעקב.  A2דירוג של  -דירוג הסדרה ביום ההנפקה ע"י חברת מדרוג .6

מר צורי גלילי.   -גפני נאמנויות בע"מ. שם איש הקשר בחברת הנאמנות –הסדרה  נאמן

  רמת גן. 4כתובת הנאמן הינה התע"ש 

  

, כאמור לעיל, התחייבה החברה, בין השאר,  ד')-(סדרות ג' ו במסגרת הנפקת אגרות החוב

  לעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות:

רה מדרגת אחרת שתבוא במקומה בדרגה בגין כל הורדת דירוג של מדרוג או כל חב  .א

) יוגדל שיעור הריבית השנתית שתישא היתרה הבלתי A2אחת לעומת דירוג הבסיס (

מעל שיעור הריבית שנקבע בהנפקת  0.25%מסולקת של אגרות החוב בשיעור שנתי של 

אגרות החוב. הגדלת שיעור הריבית כאמור לעיל תעשה בגין כל ירידת דרגה אחת 

 0.75%בדירוג אגרות החוב לעומת דירוג הבסיס, אך לא יותר מתוספת מרבית של 

לשיעור הריבית השנתית של אגרות החוב. במקרה בו הורדת דירוג הגדילה את שיעור 

הריבית השנתי ולאחריו הועלה חזרה דירוג האשראי של החברה, אזי יקטן שיעור 

  הריבית השנתית שישולם וזאת עד לשיעור הריבית שנקבע בהנפקת אגרות החוב. 

וההון  14% -עצמי למאזן יפחת מ במקרה בו היחס הפיננסי ישתנה כך שיחס הון  .ב

- פי שני דוחות כספיים רצופים (להלן-מיליוני ש"ח על 700-העצמי של החברה יפחת מ

היחס הנמוך), יוגדל שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

,  מעל שיעור הריבית שנקבע בהנפקת אגרות החוב. 0.25%אגרות החוב, בשיעור של 

חר ירידת היחס הפיננסי אל היחס הנמוך או מתחת אליו, היחס האמור במקרה שלא

פי דוחותיה הכספיים של החברה יהא גבוה מהיחס הנמוך (דהיינו, יחס הון עצמי -על

מיליוני  700 -או ההון העצמי של החברה שווה או גבוה מ 14%למאזן שווה או עולה על 

ידי החברה למחזיקי אגרות החוב,  ש"ח), אזי יקטן שיעור הריבית השנתית שישולם על

במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה החל מהמועד בו נודע 

לחברה כי עלה היחס האמור אל מעל היחס הנמוך, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה 

  הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור הריבית שנקבע בהנפקה. 

וההון  12% -ננסי ישתנה כך שיחס הון עצמי למאזן יפחת מבמקרה בו היחס הפי  .ג

פי שלושה דוחות כספיים רצופים -מיליוני ש"ח על 600-העצמי של החברה יפחת מ

  תקום הזכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי. 

במקרה של מכירת פעילות החברה, כולה או רובה, במגזרי מתחמי התדלוק והמסחר   .ד

ר בעקבותיה שיעור הרווח מפעולות רגילות של החברה במגזרים והשיווק הישיר, אש

מסך הרווח (המאוחד) מפעולות רגילות של החברה  25%-האמורים (במצטבר) יפחת מ

בכלל מגזרי פעילותה, כפי שיופיע בדוח הכספי הראשון שיפורסם לאחר מכירת 

  הפעילות כאמור, תקום הזכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי.  
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במידה שתועמד לפירעון מידי סדרה אחרת של אגרות החוב של החברה על ידי הנאמן   .ה

ו/או מחזיקי אגרות חוב של אותה סדרה, תקום הזכות להעמדת גם אגרות החוב לעיל 

  לפירעון מידי.

  

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  .ג

  לדוח הדירקטוריון. 2אזן ראה סעיף לעניין אירועים מהותיים לאחר תאריך המ

   

  

  עובדי החברה .9
  

הדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת החברה, להנהלות החברות המוחזקות וצוות העובדים 

  כולו על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום החברה.

  

  

  

    בכבוד רב  

  

      

  משה עמית    אבי בן אסאייג

      

  יו"ר הדירקטוריון    מנכ"ל
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(ק לזמן ארוךב 

מילי 290 - כ

הנ 2011מאי

 שימשה, בע

מ 700 -של כ

חתומות). במה

אשראי. החבר

רמתמהותית.

 לשלילה מהש

מון עיקרי. לצ

לחברה .ילות

ננסיים עיקר

1 

  ח גולמי
  

  מן
  צר

EBI 2  
F 2  

 תחנות תדל
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כולל רוו 2007 

בים לאחר התא
דרוג. לצורך חיש

ה בהוצאות דמ

 שירות החוב

מתוכו סך של

בחודש מ. תיות

תמורת הגיוס

נוצלות בסך ש

מתוכן ח₪  

 מסגרות הא

רה כספית מ

רה מושפעת 

ת כמקור מימ

ם התומך בנזי

נתונים פי - 

  סות, נטו
  גולמי

   תפעולי
 תפעולי / רווח
אות מימון נטו

  1  נקי
מנים ושווי מזומ
דונות לזמן קצ

  פיננסי
  עצמי

CA  
  

  עצמי למאזן
EBI  

ITDA-ל פיננסי 
FFO - פיננסי ל

נתונים על -

                      
ח הנקי לשנת 
י הכיסוי מחושב
דולוגיה של מיד

ועלייה

צורכי

(מ ₪

מהות

ע.נ. ת

לא מ

מיליון

מתוך

בתמו

החבר

חובות

כגורם

דלק

הכנס
רווח
רווח
רווח
הוצא
רווח
מזומ
פיקד
חוב
הון ע
APEX

DIV
הון ע
ITDA
חוב
חוב

  

דלק 

         
הרוו 1
יחסי 2

למתוד
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תאם 

 

223 
71 

  

(היחס מות 8

 .פיננסית

2233 
115 

.התזרימיים י

5.  מיחס של

ה בגמישות הפ

  .ה

24244 
16132 

הכיסוי י ביחס

 לאורך זמן

 החוב ופגיעה

סי של החברה

  

  

2446 
1562 

שיפור מהותי

תוך חריגה ,

לצורכי שירות

פרופיל הפיננס

2470 
1807 

  ת הדירוג:

 המינוף תוך ש

  דירוג:

EBITDA-לסי

חברה ביחס ל

 בה לפגוע בפ

  לוק
 ת 

אתלשפר יים

תית של רמת

לים לפגוע בד

 החוב הפיננס

.ה תפעולית)

הנזילות של ה

ד במידה שיש

פר תחנות תדל
פר חנויות נוחות

  ק הדירוג

ים אשר עשוי

ורדה משמעות

ים אשר עלול

י שיפור יחס

הוצאות חכירה

גיעה ברמת ה

לוקת דיבידנד

מספ
מספ

  
אופק

גורמי

 הו

גורמי

 אי

לה

 פג

 חל
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איים 

200 

דלוק 

הווה 

 של 

ריים 

שנת 

 דלק 

 דלק 

שיווק 

סכם 

ש יולי 

לתה 

נו י ה

לקוחות סיטונא

0ריות (מתוכן 

את מגזר התד

מי התדלוק מה

שימושה שלה,

ל גופים מסח

שר נרכשו בש

בחברת 20%

כשה פעילות

קת בזיקוק וש

החברה על הס

בחודש. בע"מ

עלבוצת דלק 

 הדירקטוריון

 לציי רכב ולל

ת תדלוק ציבו

 זאת מהווה א

 מחוץ למתחמ

ק דלקים לש

ינה ומלאי של

פי גלילות") א

%בשיעור של 

רכ 2010שנת 

, העוסק)2.44

דיווחה ה 201

קבוצת דלק ב 

החזקת קבש, 

 אסאייג ויו"ר

  

A3

A2

A1

Aa3

Baa1

חות פרטיים,

תחנות 247ה

טה". פעילות

 מוצרי הנפט

ם אחסון וניפו

חוני של המד

סון וניפוק ("פ

רה אחזקות ב

ת בנלוקס ובש

Delek 4%-(כ

11 ספטמבר 

הינה בחברה

 הצעת הרכש

ר אברהם בן

  

ן וסולר ללקוח

, לחברה2011

ת המותג "מנט

פעילות שיווק

פעילה בתחום

קת מלאי בטח

ה מתקני אחס

בנוסף, לחבר

חות במדינות

k USA-סית  ב

בחודשה"ב.

בלת השליטה

בעקבותרה.

נו מריחברה ה

 

ירה של בנזין

1ני של שנת 

ת נוחות, תחת

של החברה. פ

כן, החברה פ

ל ולשם החזק

מצעות שלושה

₪. מיליון  80

לוק וחנויות נו

אחזקה פיננס

 ומסחר באר

בעל קפה ג'ו.

לחב עת רכש

מנכ"ל הח .אל

 .הדלקים

.באתר מידרוג

  

ר בשיווק ומכ

ף הרבעון הש

חנויות 180 -ו

עילות הליבה ש

 הישיר. כמו כ

חרות בישראל

ו נעשית באמ

06 -כשל סך

ה תחנות תדל

לחברה אפת.

תחמי תדלוק

ממניות 51%

הצעצת דלק

בדלק ישרא 8

  וג

  

ד ענף שיווק ה

עקב קודמים ב

ת החברה

עיקרעוסקת ב

אל. נכון לסוף

) ועלה עצמית

והינה פעחר 

מגזר השיווק

ת הדלק האח

זום. פעילות 

בתמורה לס 2

פה, המפעילה

ר באזור צרפ

ם והפעלת מת

%שה והקצאת 

ביצעה קבוצ 2

87%-כור של 

  שה עמית.

טוריית דיר

ת קשורים

 דוח מיוחד

 דוחות מע

אודו

עדלק 

בישר

בהפע

והמס

את מ

חברות

אחרי

2007

אירופ

ומסח

דלקים

לרכיש

2011

שיעל

מר מ

היסט

דוחו
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אות 

 דמי 

חוב 

(  +

ויים 

 על 

בעלי 

 - ת 

ם 

 

תאמות להוצא
  .נים

  .עמיים

 .ם

  .מוחשיים

א מוחשיים + 

 לזמן ארוך+ 
.  

  .מן קצר

 זכויות מיעוט

  . מוחשיים

וזר ולפני שינ

ת מאוחדים

 ששולמו לב

השקעה הוניות

תזרימי המזומנים

  

התלאחר סד 
 תזרים מזומנ

/רווחים חד פע

ים לא מוחשיי

של נכסים לא מ

 של נכסים לא
  

 של הלוואות
.רה תפעולית

השקעות לזמ 

(כולל במאזן
 

בנכסים בלתי

שינויים בהון ח
  .ם

פת לפי דוחו

י דיבידנדים

ה - (CFO)ת 

ת יכללו בחישוב ת

.רווח והפסד

ח רווח והפס
ות מתוך דוח

מון + הוצאות/

של נכסי חתות

ש + הפחתות

ת + הפחתות
.רה תפעוליים

  .מאזן

ויות שוטפות
חכיבויות בגין 

-  ושווי מזומן

ב עצמיההון ה
 .ארוך במאזן

וב במכונות, וד

עילות לפני ש
ייבויות אחרים

פעילות שוטפ

(FFO) בניכו

פעילות שוטפת

בידנד ממוחזקות

  

  

ת מימון מדוח

ת מימון מדוח
שאינן תזרימיו

פני מס + מימ

+ הפח תפעולי

+פחת+ תפעולי

תפעולי + פחת
ת + דמי חכיר

סי החברה במ

זמן קצר+ חל
בייחהתארוך+

מזומן - ננסי

סך ה+ יננסי
לזמן א נדחים

ות ברוטו בציו

 מזומנים מפע
י רכוש והתחי

 מזומנים מפ
  .י מזומנים

ת מפעילות
  .ת

 מזומנים מפ
  .דים

ל ריבית, מס ודיב

  עילות שוטפת.

הוצאות

הוצאות
מימון ש

רווח לפ

רווח ת

רווח ת  ת

רווח תתות
שכירות

סך נכס

חוב לז
לזמן א

חוב פי

פי חוב
מסים נ

 
השקעו

תזרים
בסעיפ

 * ת
Cas 

תזרים
תזרימי

מקורות
המניות

תזרים
דיבידנד

מים ותקבולים של

מפעהמזומנים ם

 עיקריים

  רימיות

  הפחתות

פחת והפחתו

 פחת, הפח
  ה

Cap  

Capital Expe

*  
Funds From

שוטפת פעילות
h Flow from 

 * נוי
Retained  

  * פשי
Free  

, תשלומIFRSות

 נרשמים בתזרים

ים פיננסיים ע

  יביתות ר
Inte 

ות ריבית תזר
Cash Inte 

  תפעולי
  

לפני התפעולי 
E 

תפעולי לפני פ
EBI 

 תפעולי לפני
שכירות/חכירה

EBIT 

  ם
A 

  פיננסי
  

  פיננסי נטו
Net  

   ההון
pitalization (

  עות הוניות
enditures (Ca

ות מפעילות *
m Operation (

ם מזומנים מפ
 Operation (

ם מזומנים פנ
d Cash Flow (

ם מזומנים חופ
e Cash Flow (

שים לב כי בדוחו

פים גם אם אינם

מונחי

הוצאו
erest

הוצאו
erest

רווח ת
EBIT

רווח ת
EBITA

רווח ת
 TDA

רווח
ודמי ש
TDAR

נכסים
ssets

חוב פ
Debt

חוב פ
Debt

בסיס
CAP)

השקע
apex)

מקור
(FFO)

תזרים
CFO)

תזרים
(RCF)

תזרים
(FCF)

  

* יש לש

השוטפ
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כות 

 

ל 

 ,

ת 

 

Caa .
יכת, 

' 3ה '

 

ידרוג, מהאיכ

דרוג, מאיכות

לק העליון של

תון. הן  
היות בעלות 

דרוג, בעלות 
 

ספקולטיביות,

מידרוג, בעלות

לולות להיות 
ם  לפדיון של

 ביותר ובד"כ 
  ריבית.

aועד  Aa -  מ
משתיה היא 

אילו המשתנה
  תיות.

שיפוטה של מ
   

יפוטה של מיד

די מידרוג בחל
  ך.

יכון אשראי מ
 הן עלולות לה

יפוטה של מיד
 י משמעותי.

ידי מידרוג  כס

 שיפוטה של מ
.  

ביות מאוד ועל
יכויים  כלשהם

דירוג הנמוכה
פדיון קרן או ר

וריות הדירוג
הדירוג שאליה
ת הדירוג; וא
המצוינת באות

 Aהן, על פי ש
ראי מינימלי.

 Aהן, על פי שי
  מוך מאד.

נחשבות על יד
ן אשראי נמוך

B כרוכות בסי
נונית, וככאלה

 

B הן, על פי שי
בסיכון אשרא

נחשבות  על י

 Caהן, על פי
אי גבוה מאוד

C הן ספקולטיב
עם סי ,ת לכך

הן בדרגת הד
יים קלושים ל

 אחת מקטגו
של קטגורית ה
אמצע קטגורי
הדירוג שלה, 

  

  

aaות בדירוג
ות בסיכון אש

Aaות בדירוג
כון אשראי נמ

נA ות בדירוג
כרוכות בסיכו

aaות בדירוג
ת בדרגה בינ
ביים מסוימים.

Baות בדירוג
ביים, וכרוכות ב

נ Bות בדירוג
  ראי גבוה.

aבדירוג   ות
 בסיכון אשרא

Caות בדירוג
רעון או קרובות

ה Cות בדירוג
רעון, עם סיכוי

בכל 3 -ו 2
קצה העליון ש
יא נמצאת בא
של קטגורית ה

בויות המדורג
רוכוה ביותר וכ

בויות המדורג
, וכרוכות בסי

בויות המדורג
ה האמצעית, ו

בויות המדורג
ת כהתחייבויו
נים ספקולטיב

בויות המדורג
טים ספקולטיב

בויות המדורג
ת בסיכון אשר

בויות המדורג
 חלש וכרוכות

בויות המדורג
של חדלות פר

  יבית.

בויות המדורג
של חדלות פר

,1המספריים
חוב מצויה בק

' מציין שהי2
לק התחתון ש

  יבויות

Aa  התחייב
הטובה

A  התחייב
גבוהה

התחייב  
הדרגה

Ba  התחייב
נחשבו
מאפיינ

B  התחייב
אלמנט

התחייב  
וכרוכות

Ca  התחייב
מעמד

C  התחייב
במצב 
קרן ורי

התחייב  
במצב 

ת במשתנים ה
ין שאגרת הח
ת. המשתנה '
וב נמצאת בח

 דירוג התחיי

ת 
  קעה

aa

Aa

A

aa

ת 
קעה 

 קולטיבית

Ba

B

aa

Ca

C

רוג משתמשת
' מציי1שתנה '

וינת באותיות
ן שאגרת החו

סולם

דרג
השק

דרג
השק
ספק

  

מידר
המש
המצ
מציין
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ודיני 
חרית 

עיניה 
ו או 
צורך 

 מכל 
בתו: 
 ואין 
. אין 
לבצע 
בגדר 
רים. 
השוק 
ההון. 
קעה 
תמש 
פיק, 
אינם 
, עם 
מכים 
ביצוע 

  (M 
רדים 
ססות 

טיים 

כויות יוצרים 
 למטרה מסח

הנחשבים בע
תאמתו, דיוק
שנמסר לה לצ

דע חדש ו/או
מידרוג שכתוב
 סובייקטיבית

ורגים אחרים.
או כניסיונות ל
חס אליהם ב
 מדורגים אח
יכון כי ערך ה
עים על שוק ה
 החלטת השק
אם, כל משת
ו לגבי כל מנ
ה של מידרוג א
עם השקעות,
ב או של מסמ
עוד קודם לב

Moody's Inve
עצמאיים ונפר
 מידרוג מבוס

מודים הרלוונט

מוגן על ידי זכ
ג מסמך זה

ל ידי מקורות 
 שלמותו, הת
 על המידע ש

ה מקבלת מיד
נטרנט של מ
ר חוות דעת
 מסמכים מד
עת כלשהן א
ך, ואין להתיי
של מסמכים
אחר, כגון הסי
חרים המשפיע
כיב בודד בכל
מטעמו, ובהת
שקעה מטעמו
מכור. דירוגיה

בקשר קצועי 
של אגרות חו
לם למידרוג 

estors Servic
 מידרוג הנם ע
תודולוגיות של

  צמאית. 

ם מופנים לעמ

64739   

www.  

201.  

מידרוג והוא מ
ציכפל או לה

 נמסר לה על
 את נכונותו,
א מסתמכת

בל ו/או כתוצא
 באתר האינ
רוג הנם בגדר
אגרות חוב או
ם או לחוות ד
להעיד על כך
רות חוב או ש

יכון אא לכל ס
ב גורמים אח
להישקל כמרכ

מ על ידי מי 
ל כדאיות הש
, לרכוש או למ
תייע בייעוץ מק
 שהמנפיקים ש
 התחייבו לש

   מידרוג.

.ce Ltd לטד.(
כי הדירוג של
 בזמן שהמת
עדת דירוג עצ

רוג שלה, הנכ
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הבלעדי של מ
, להפיץ, לשכ

תמכה מידרוג
באופן עצמאי

מסר לה  והיא

מידע המתקב
גים מופיעים
 על ידי מידר
מרכישה של א
ניםאישור לנתו

ה כלשהי או ל
ואתן של אגר
ני אשראי ולא
 ריבית או עקב
דרוג צריכים ל
מסמך זה או
צע הערכה ש
וונתו להחזיק,
משקיע להסת
צהירה בזאת
נעשה דירוג,
ניתנים על ידי

טורס סרויס
עם זאת, הליכ
של מודי'ס. בו
לים משלה ווע

על ועדת הדיר

CT  

7רח' הארבעה

03-68550 ,il

 בע"מ (להלן:

 הוא רכושה ה
לצלם, לשנות

  תב.

ה ושעליו הסת
נה בודקת ב
נמהמידע") ש

  המדורגת.

ה משינויים במ
שינויים בדירו
ם המתבצעים
ו להימנעות מ
די מידרוג כא
פי של חברה
מחירן או תש
שרין רק לסיכו
ינויים בשערי
שמעניקה מיד
דע הכלול במ
ב ללמוד ולבצ
רג אחר שבכו
מסוים ועל המ
חר. מידרוג מצ
עם הנפקתם נ
רכה ודירוג הנ

מודי'ס אינבס
מידרוג. יחד ע
ם לאישורה ש
ש מדיניות ונה

ל מידרוג או ע

TD07101100

דל המילניום ר

002, פקס 03

ורות למידרוג

ת  פיסקה זו,
ין להעתיק, ל
מת מידרוג בכ
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  דלק חברת הדלק הישראלית

צפי להמשך תוצאות פיננסיות בשל  'ilBBB' -הורדת הדירוג ל

  2012חלויות בשנת הבמיחזור האתגר הצפוי חלשות ו

 

   com.rdandpoorsstanda@jelasko_elad , לונדון, אלעד זלסקו: אנליסט אשראי ראשי

  com.standardandpoors@boimer_zvi, אביב-תל, צבי בוימר: אנליסט אשראי משני

  

  תמצית

המשך להוביל ל ,לדעתנו, צפויה 2011מספטמבר   השיווק לבנזיןימרווחאת ת מהותית יהפחל הממשלה תהחלט •

אשר פועלת , מ"בפרופיל הפיננסי של דלק חברת הדלק הישראלית בעמתמשכת שחיקה ל ורווחיות חלשה

 . בתחום שיווק הדלקים

ליצור אתגר משמעותי לדלק ישראל במיחזור אגרות החוב במחצית , לדעתנו,  צפויה והכלכליתהסביבה הענפית •

 . או מימוש נכסיםוזאת ללא תמיכה מהותית מחברת האם , 2012שנת 

 .CreditWatch -וציאים אותו מ ומ‘-ilA‘ - מ’ilBBB‘ -לדלק ישראל  של דירוגה את דיםמוריאנו  •

,  החודשים הקרובים6-12תחזית הדירוג השלילית משקפת את הסבירות להורדה נוספת של הדירוג במהלך  •

 .במידה ותחול שחיקה נוספת בנזילותה של החברה או בתוצאותיה העסקיות

    

  פעולת דירוג 

, מ" בעדלק חברת הדלק הישראליתהדירוג של את  Standard & Poor’s Maalot הורידה 2011, בר לדצמ14 -ב

 עם השלכות CreditWatch -ובאותה העת הוציאה אותו מ, ‘-ilA‘ - מ’ilBBB‘ -ל, אשר פועלת בתחום שיווק הדלקים

  . תחזית הדירוג שלילית. 2011,  לאוגוסט2 -אליו הוכנס ב, שליליות
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  עיקריים לדירוגשיקולים 

 את וספק משמעותי לגבי יכולתה לפרועלפרופיל פיננסי חלש לדלק ישראל משקפת את הערכתנו הורדת הדירוג 

 )ilA/Negative(מ "קבוצת דלק בע,  ללא תמיכה מהותית של חברת האם2013 - ו2012חלויות אגרות החוב בשנים 

הובילה אותנו להורדת הדירוג אשר , ענף שיווק הדלקיםאנו מאמינים כי החולשה המאפיינת את . מימוש נכסיםאו 

, לדעתנו. 2011 מספטמבר י החלטת הממשלה להפחתת מרווח השיווק על הבנזין"התעצמה ע, 2011לחברה במאי 

תגדיל את ו,  בעלויות מימון סבירותאגרות חוב חדשותלגייס תקשה  החברה ת,הענפית והכלכלית הנוכחיתסביבה ב

  . ת המקומיתות הבנקאמערכהישענותה על 

כי החלטה זו תביא לפגיעה של דלק ישראל  הודיעה, בהמשך להחלטת הממשלה להוריד את מרווח השיווק על הבנזין

הפגיעה הקשה במשווקי הדלקים . נגד-לפני יישום פעולות, ) המאוחדEBITDA - מה25% -כ(ח " מיליון ש80 -כ

צמצום מצבת כוח ; מ עם בעלי תחנות"כניסה למו;  ביטול הנחות:בישראל הביאה לשינוי חד באופן התנהלות החברות

 כגון ,י הממשלה"והחלטות נוספות ע, אנו מאמינים כי הרגולציה בענף שיווק הדלקים טרם התייצבה. האדם ועוד

על דלק לרעה  להמשיך להשפיע עלולות, עידוד שחקנים קטנים במכרזים עתידייםו, החזרת הפיקוח על מחירי הסולר

  .ראליש

 מיליון 340 -של כ) מותאם (EBITDA 2012בשנת  אנו מניחים כי דלק ישראל תציג ,במסגרת תסריט הבסיס שלנו

תסריט הבסיס שלנו מניח כי . 2010 בשנת ח" מיליון ש330 -וכ 2011ח בשנת " מיליון ש280 -וזאת בהשוואה לכ, ₪

   .  בשנה הקרובהוח השיווקהורדת מרוהמיוחס ל מהיקף הפגיעה 75% -החברה תצליח לצמצם כ

, לדעתנו. 2012 בשנת ח" מיליון ש145 -של כ) FFO(ל תציג דלק ישראל תזרים מזומנים מפעילות "תחת ההנחות הנ

היקף תזרים המזומנים הפנוי שיוותר בידי דלק ישראל , ח" מיליון ש100 -בהינתן השקעות שנתיות בהיקף של כ

  . להקטנת היקף החוב הוא נמוך מאוד

 לחוב FFO - אנו מעריכים כי ה,2011 לספטמבר 30 -ח נכון ל" מיליארד ש3.9 -בסך כ) מותאם(ינתן היקף חוב בה

היחסים יעמדו על , אם מנטרלים את ההון החוזר הממומן באשראי לזמן קצר .2013 - ו2012 בשנים 5% -יעמוד על כ

    .ןאנו רואים ביחסים אלו כנמוכים ובלתי נסבלים לאורך זמ. 7% -כ

 מניות מיעוט בדלק , ובצומת גלילותקרקע פי גלילות בירושלים(אנו רואים בנכסים הלא תפעוליים של דלק ישראל 

עם . היקף החובה מסוימת בכמקור מזומן עתידי להפחת)  הלוואה לקבוצת דלק,)1.7% (USובדלק ) 20% (אירופה

במסגרת . ורותיה הזמיניים של קבוצת דלקמקבבמידה רבה  תלוי 2012הנכסים במהלך שנת עיקרי מימוש , זאת

, )רכישת נכסים או הלוואת בעלים (ח" מיליון ש200-300 -אנו מניחים כי קבוצת דלק תזרים כ, תסריט הבסיס שלנו

תמיכה זו עשויה לעזור במיחזור חלויות החוב . 2013ח בינואר " מיליון ש285 -בנוסף לפירעון ההלוואה בסך כ

תחת תסריט זה של . אך סכומים אלו לא יאפשרו הורדת המנוף הפיננסי באופן מהותי, 2012מחצית שנת הקרובות ב

 .  2012-2013בשנים  9% -של כ לחוב בטווח FFO -אנו מעריכים את ה, תמיכה
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  מתודולוגיית הדירוג

 חוםבת מהותי מרכיב היותה: בשל בעיקר וזאת, דלק בקבוצת אסטרטגית כאחזקה ישראל דלק את מעריכים אנו

 בשם שימוש, היתר בין (חברתית זהות; )87% (הבעלות מבנה; בישראל הפעילות של מושבה מקום; האנרגיה

ג הדירו בהעלאת זה בשלב תומך לקבוצה החברה בין הקשר לדעתנו. בנות בחברות תמיכה של והיסטוריה ;")דלק"

 לרווחיות ישראל דלק של התרומה בין הפרופורציה חוסר,  לדעתנו,עם זאת.  מעבר לדירוג העצמאי שלה החברהשל

 באיכות נוספת הידרדרות, להערכתנו.  כבר היום ביצירת בידול מדירוג קבוצת דלקךתומ, ובהח עומסל מו הקבוצה

  .הקשר את להחלישל עשויה להוסיף וישרא דלק של העצמאית האשראי

  

    נזילות

אנו מערכים את היחס בין המקורות . ולוגיה שלנוי המתוד"עפ', חלשה '-אנו מעריכים את נזילותה של דלק ישראל כ

את  משקפת הערכתנו. החודשים הקרובים 24 - ב1.0x -כנמוכים משלה העומדים לרשות דלק ישראל לבין הצרכים 

) לאחר השקעות(תזרים מזומנים פנוי ; החברה על מסגרות אשראי לא חתומות למימון ההון החוזרהסתמכות 

  . אנו מניחים תמיכה מסוימת מצד קבוצת דלק,  מצד שני.בשנתיים הקרובותמעותיות חלויות שוטפות מש; מצומצם

  

 לספטמבר 30 -אנו מניחים כי המקורות שעומדים לרשות החברה נכון ל, תחת ההנחות במסגרת תסריט הבסיס

  : כוללים2011

 ;ח"שמיליון  56 -יתרת מזומן בסך כ •

 ;בשנתיים הקרובות  לשנהח"יון ש מיל140-150 -מפעילות שוטפת בסך כשנתי תזרים  •

 . ח" מיליון ש285 -פירעון הלוואה שניתנה לקבוצת דלק בסך כ •
 

  :כוללים 2011 לספטמבר 30 -אנו מניחים כי השימושיים העיקריים נכון ל, מנגד

ללא , בפועל היקף ההשקעות ברכוש קבוע(לשנה ח " מיליון ש100 -השקעות שוטפות מינימאליות בהיקף של כ •

 ;)2008-2010בשנים לשנה ח בממוצע " מיליון ש170 -עמד על כ, ת פעילויותרכישו

ח שאינם עונים להגדרה של מסגרות אשראי מובטחות "מיליארד ש 1.3 -יתרת הלוואות לזמן קצר בסך כ •

   ;)לתקופות קצרות הינן מסגרות מובטחות חלקן ( ימים365לתקופה שעולה על 

היקף  (2013ח בשנת "מיליון ש 522 -וכ 2012ח בשנת "מיליון ש 345 -ל כך בהיקף שוחלויות הלוואות לזמן אר •

 ;) מיליון לדלק פטרוליום והיתרה אשראי בנקאי70 -כ, ח לשנה" מיליון ש300 -חלויות אגרות החוב הוא כ

  .)ח" מיליון ש35 חילקה החברה דיבידנד בסך 2010-2011בשנים (דיבידנד בסכומים לא מהותיים  •

 ספטמבר ל 30 -נכון לח " מיליארד ש2.1 -כ(שעבוד צף על יתרת הלקוחות והמלאי קיומו של , לעיללמרות האמור 

כי במקרה של לחץ על מאמינים אנו . לוואות לזמן קצרהה תומכים במיחזור שוטף של ואיכות תיק הלקוחות) 2011

במסגרת תסריט . אות לזמן קצרבמקביל להורדת היקף ההלוו, זו תקטין את היקף האשראי ללקוחות, נזילות החברה

תוך עלייה , אנו לא מניחים כי המערכת הבנקאית תאפשר הגדלת ניצול האובליגו לטובת פירעון אגרות החוב, הבסיס

  .  85%-80%בהיקף היחס בין ההלוואות לזמן קצר ליתרה הלקוחות והמלאי לרמה של 

  . של בנק ישראל" לווה בודד"מגבלות היותה של החברה כחלק מקבוצת דלק עשויה להכפיפה ל, להבנתנו
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  תחזית דירוג

במידה ,  החודשים הקרובים6-12להורדה נוספת של הדירוג במהלך משקפת את הסבירות השלילית תחזית הדירוג 

 ,בין היתר, לדעתנו שחיקה זו עשויה להתממש. ותחול שחיקה נוספת בנזילותה של החברה או בתוצאותיה העסקיות

בדבר יכולתה ונכונתה שלנו הערכה מחודשת או מתמכותה של החברה על המערכת הבנקאית כתוצאה מהגדלת הס

  . של קבוצת דלק לתמוך בפעילות דלק ישראל

לחברה קיימת תוכנית בר יישום לפירעון אגרות ונשתכנע כי במידה , אנו עשויים לשנות את תחזית הדירוג ליציבה

  . הכוללת של החברה ולהקטנת רמת החוב 2013 - ו2012החוב בשנים 

  

  
  

  
  רשימת דירוגים

  

  מדירוג קודם  דירוג נוכחי

  
   ilBBB/Negative  ilA-/Watch Neg  דלק חברת הדלק הישראלית

    ilBBB   ilA-/Watch Neg     סדרה  א
   ilBBB   ilA-/Watch Neg     סדרה  ב

 
  

   

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
 מאמינה כי הנם  S&P Maalotוססים על מידע שנתקבל מהחברה וממקורות אחרים אשר מב ")S&P Maalot: "להלן (Maalot Standard & Poor’sדירוגי 

 .אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו S&P Maalot. מהימנים
  

ח " מן ההתחייבויות הכלולות במסמכי האגשל איזו, במעשה או במחדל, או הנובעים מהפרות/ אינו משקף סיכונים הקשורים וS&P Maalotמובהר בזאת כי דירוג 
 או העובדות שבבסיס חוות הדעת S&P Maalotדוח , ח נשוא דירוג זה"או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים הכלולים במסמכי הקשורים להנפקת האג/ו

  . פעולה אחרת בניגוד לדיןפעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל, כתנאי לקבלת הדירוג S&P Maalotשניתנו ל
 

אין לראות בדירוג משום הבעת דעה לגבי מחיר ניירות הערך בשוק הראשוני . או מסיבות אחרות, הדירוגים עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל
  .מכירה או החזקה בנייר ערך כלשהו, אין לראות בדירוג משום הבעת דעה על כדאיות קניה. או המשני

  
מתן העתק מן  למעט, S&P Maalot בתמצית זו ללא הסכמת  להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי, לצלם, אין להעתיק. S&P Maalotל הזכויות שמורות לכ© 

   .הדוח במלואו תוך ציון המקור למשקיעים פוטנציאליים באגרת החוב נשוא דוח דירוג זה לצורך קבלת החלטה בדבר רכישת אגרת החוב האמורה



 - 2011בדצמבר  31בחינת ירידת ערך מגזר תחנות התדלוק והמסחר ליום  –מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"גדכ

 טיוטא ראשונית וצפויים לחול בה שינוייםגכ

  

  

  
  

  

   מגזר בחינת ירידת ערך

   התדלוק והמסחר תחנות

  2011בדצמבר  31ליום 

  

  מ"בע הישראלית הדלק חברת "דלק"
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  לכבוד 

  מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

  

  ,.נ.ג.א

  2011בדצמבר  31ליום  התדלוק והמסחרתחנות  מגזר ת ירידת ערךבחינ: הנדון

מזמינת "או /ו" החברה"או /ו" דלק"להלן ( מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"הנהלת התבקשנו על ידי 

התדלוק והמסחר של תחנות מגזר של ") חוות דעתנו"או /ו" עבודתנו" להלן( השימוש שווילהעריך את  ,")העבודה

של הרכוש הקבוע המיוחס  (Impairment)לצורך בחינת ירידת ערך , )"המגזר"או /ו "הפעילות"להלן ( החברה

על בסיס הנחות מסוימות הכלולות , ")מועד העבודה"או /ו" מועד עבודתנו"להלן ( 2011בדצמבר  31ליום לפעילות 

צד  .עבודתנו ולמטרה זו בלבד מיועדת לצרכי דיווח חשבונאי בספרי מזמינת העבודה למועד עבודתנו. בגוף עבודתנו

  .ללא אישורנו המפורש מראש ובכתב, שימוש או להסתמך עליה לכל מטרה שהיאכל כלשהו לא יוכל לעשות בה ' ג

  

במרץ  25הנושאת את תאריך , יוהרינו ליתן בזאת את הסכמתנו לצרף או לכלול בדרך של הפניה את הערכת השו

אשר בוצעה על ידנו ונמסרה , 2011בדצמבר  31ת התדלוק והמסחר ליום ביחס לבחינת ירידת ערך מזר תחנו, 2012

  .בדוחותיה הכספיים, לכם

  

 - גבוה מ" דלקן"באמצעות  מכירת הדלקיםעבודתנו זו נועדה לאמוד את שווי פעילות תחנות התדלוק בהן שיעור 

תחנות תדלוק בהן שיעור  הערכת שווי פעילות"). תחנות לא מוחרגות"להלן (בתחנה  מכירות הדלקיםמכלל  15%

 האינ, ")תחנות מוחרגות"להלן (בתחנה מכירות הדלקים מכלל  15% -נמוך מ" דלקן"באמצעות  מכירת הדלקים

  .בתחולת עבודתנו זו

  

ועל מידע פומבי , 2011-2007לשנים  תחנות התדלוק והמסחר מגזרנתונים כספיים של על לצורך עבודתנו הסתמכנו 

נתונים והערכות אשר , הבהרות, הסתמכנו על נתונים כספיים, כמו כן. על החברה ועל הענףהכולל חומר רקע כללי 

התבססנו על נתונים אשר סופקו לנו , לצורך גיבוש חוות דעתנו. הועברו אלינו על ידי הנהלת החברה על פי בקשתנו

 ,הערכותק ממידע זה הינו חל. אשר ניתנו לנו על בסיס מיטב ידיעתם וניסיונם, על ידי הנהלת החברה ויועציה

וכן על הנחות  העבודהלמועד בחברה מידע קיים  המבוססות בחלקן על, השערות וציפיות בלתי ודאיות לגבי העתיד

מתחרים , החברהמצב השוק בו פועלת  כגון, לגורמים חיצוניים רבים והן חברהוציפיות שונות הנוגעות הן ל

באופן מלא , השערות וציפיות אלו יתממשו, הערכותאין כל ודאות כי  .והכלכלה בכללותהמצב המשק  ,פוטנציאלים

לכוונות ומטרות עתידיות של ההערכות מתייחסות  ,בנוסף להיותן מבוססות על ההנחות האמורות לעיל. או חלקי

וממצב השוק החברה של  המושפעות באופן מהותי ממצב כוונות ומטרות אלו. עבודתנונכון למועד , החברה

, כל שינוי כאמור. ובמצב הכלכלי הכללי הבמצב החבר, השונים בהנחות העבודה ת באופן שוטף לשינוייםומותאמו

התוצאות בפועל עשויות להיות  ,ערכות לא תתממשנההואם ה, שישפיע על הסיכוי במימוש הערכות אלה סביר

  .בעבודתנו ן שימושככל שנעשה בה ,מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהערכות אלו באופן מהותי שונות

 

מידע צופה פני עתיד הינו . הנהלת החברההתייחסנו כאמור גם למידע צופה פני עתיד שנמסר לנו על ידי  עבודתנוב

או  הנהלת החברהוכולל הערכה של , העבודהלמועד  בחברה המבוסס על מידע קיים, מידע בלתי ודאי לגבי העתיד

התוצאות , ואין כל ודאות כי תתממשנהממשנה תלא ת החברהאלה של אם הערכות  .העבודהנכון למועד  ,הכוונותי

ככל שנעשה בו שימוש , מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה בפועל עשויות להיות שונות באופן

  .עבודתנוב
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ודתנו עבעשויים לשנות את הבסיס להנחות , או במידע/ו בהנחות היסוד, שינויים במשתנים העיקרייםיודגש כי 

לשלמותם או לדיוקם של , אין לראות בעבודתנו משום אימות כלשהוא לנכונותם, לפיכך. ינוובהתאם את מסקנות

הנחות עבודה והערכות , אלא הערכה כלכלית אינדיקטיבית המבוססת על מודלים כלכליים, נתונים חזויים אלה

כוללת את תיאור המתודולוגיה אשר שימשה  ,חוות דעתנו המצורפת להלן. כמפורט להלן ובגוף העבודה, עתידיות

אלא מתייחס , התיאור הכלול בה אינו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל הנהלים אשר יישמנו. לעבודתנו

  .מפנים את תשומת הלב לגוף העבודהאנו , לסייגים נוספים. לעיקריים שבהם

  

, לרבות המלצת השקעה, כלשהיא או הימנעות ממנהאין בעבודתנו משום המלצה או הבעת דעה אודות ביצוע פעולה 

 הפעילות בשל אי הוודאות העסקית הכרוכה בניסיון להעריך את שווי. דיספוזיציה או כל פעולה אחרת, מכירה

בעתיד ושוויים  הפעילותהעשויים להשפיע על תוצאות , כאחד פעילותוריבוי הפרמטרים האקסוגניים והאנדוגניים ל

אין כל ערובה או בטחון כי תוצאות המודלים וההערכות אותם נקטנו בעבודתנו יתקיימו , עלנטו בפו, של נכסיה

עוד נציין כי הערכה כלכלית זו אמורה . למועד עבודתנו זו, ככל שידוע, בפועל ומטרתם לשקף את הידע הקיים בידנו

התייחסות להנחות יסוד ותחזיות על בסיס נתונים ידועים ותוך , לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון לזמן מסוים

בעבודתנו השתמשנו בכלי חישוב ממוחשבים . שנאמדו על בסיס מידע קיים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד

  .ייתכנו הפרשים לא מהותיים בהצגת החישובים כתוצאה מהפרשי עיגול, ולפיכך

  

נעשה אך ורק לצורכי חוות , ונים שבהם עיינופירוש מסמכים ש. משום ייעוץ או חוות דעת משפטית נואין בחוות דעת

עשוי אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שתנו אף המידע המופיע בעבוד .ואין בו כדי הבעת עמדה דעת זו

היות , בין היתר, לאחר ממזמינת העבודה תמיועד האינעבודתנו . או כל גורם אחר פוטנציאלי משקיע דרושל

על בסיס  ,הערכהשיטות וכן  לרבות סינרגיה, ם עשויים להיות מטרות ושיקולים שוניםשוניאו גורמים למשקיעים ו

, אמדן הערך הכלכלי אשר על בסיסו עשויים גורמים שונים לבצע פעולות כלכליות, בהתאם .אחרותוהערכות הנחות 

  .שונהעשוי להיות 

  

בעלי מניותיהן וצדדים , במניות החברה, במניות מזמינת העבודהלנו כל עניין אישי  איןכי , עוד הרינו להצהיר

 - ט "התשנ, לחוק החברות) ב( 240כמוגדר בדין ובפסיקה ולא מתקיימת בנו כל זיקה כהגדרתה בסעיף , קשורים להם

ובתקנות  1955-ו"הננו בלתי תלויים במזמינת העבודה כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט. 1999

, )הוראת שעה) (ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(ת רואי חשבון לרבות תקנו, שהותקנו על פיו

בתקני ביקורת ובכללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל ובהתאם להחלטת , 2003ג "התשס

לעת ביצענו  נציין כי מעת. 1968ח "התשכ, לחוק ניירות ערך' ב9לפי סעיף ) בנושא אי תלות(רשות לניירות ערך 

כל העבודות הללו אינן מהותיות ביחס . או צדדים קשורים להם/עבודות כלכליות עבור חלק מהגורמים לעיל ו

בקשר  לרבות, תנולקבלת שכר טרח התניותכל עוד נציין כי לא נקבעו ). הן באופן בדיד והן במצטבר(להיקף פעילותנו 

ותי ביחס להיקף פעילותנו ואין בו כדי לפגום לדעתנו בשיקול עבודתנו וכי סכום שכר טרחתנו אינו מהעם תוצאות 

   .המקצועי והעצמאי, דעתנו הבלתי תלוי

  

לכל  ,בשום מקרה ,ות כלשהיאיאאחרב נישאלא נהיה פטורים ו מזמינת העבודהבמסגרת הסכם ההתקשרות עם 

או למי /למזמינת העבודה ויגרמו ש ,ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, וכיוצא באלועלות , הוצאה, הפסד, נזק

מי או /ו החברההקשור במידע אשר התקבל מצד כתוצאה מכל דבר ועניין , או לצד שלישי כלשהוא/מטעמה ו

, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק כתוצאה מאי דיוק או חוסר או כתוצאה מכל פער או מחדל אחר, המטעמ

  .הקשור במידע
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, וכיוצא באלועלות , הוצאה, הפסד, לכל נזק ,בשום מקרה, ות כלשהיאאחריב נישאלא וטורים נהיה פ, לכך בנוסף

עקב  ,או לצד שלישי כלשהוא/ו האו למי מטעמ/ו מזמינת העבודהליגרמו ש, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא

במקרה של רשלנות  לרבות( או בעקיפין לשירותים שנספק למזמינת העבודה/ואו מחדל הקשורים במישרין /מעשה ו

  .או זדון מצדנו/או הונאה ו/למעט במקרה של רשלנות פושעת ו, )מצדנו או מצד כל עובד או נושא משרה מטעמנו

  

הקשור בשירותים שניתנו על ידינו , מכל מין וסוג שהוא, העיתבבכל מקרה בו תופנה אלינו דרישה או תוגש נגדנו 

בגין כל סכום שנידרש או , לפי העניין, ת העבודה תפצה או תשפה אותנומזמינ, ללא יוצא מן הכלל, למזמינת העבודה

בגין כל הוצאותינו , לפי העניין, מזמינת העבודה תפצה או תשפה אותנו, בנוסף לכך. כאמור לעיל, ניתבע לשלם

ת העבודה אנו נודיע למזמינ. לרבות בגין שכר טרחת עורכי דין, לצורך ההתגוננות מפני כל דרישה או תביעה כאמור

  .בסמוך לאחר קבלתה אצלנו, על כל דרישה או תביעה כאמור

  

לקחת על עצמה את , לפי שיקול דעתה, תהא מזמינת העבודה זכאית, בכל מקרה של דרישה או תביעה כאמור

זהות עורך הדין תאושר על ידינו בכתב ומראש . הטיפול בהתגוננות ולמנות לצורך העניין עורך דין שייצג אותנו

שזהותו תאושר על ידינו , מקרה בו נתנגד לעורך הדין שיוצע על ידי מזמינת העבודה הוא יוחלף בעורך דין אחרוב(

כאמור לעיל ובלבד , עם כל עורך דין שימונה על ידי מזמינת העבודה, באופן סביר, אנו נשתף פעולה). כאמור

א נידרש לשלם או לממן כל הוצאה כאמור באופן של, שמזמינת העבודה תכסה ותממן כל הוצאה שתהיה כרוכה בכך

  .או חלק ממנה/ו

  

 - פעילות התחנות הלא מוחרגות בכ נאמד שווי, בכפוף להסתייגויות לעיל ולהלן, להערכתנו ועל בסיס חישובנו

הינו  2011בדצמבר  31הערך הפנקסני המיוחס לפעילות התחנות הלא מוחרגות ליום  .מיליון שקלים חדשים 1,096

מצאנו כי לא חלה פגימה בערכו של הרכוש הקבוע , ולאור האמור לעיל, לפיכך. מיליון שקלים חדשים 1,009 -כ

  .המיוחס לפעילות

  

ביחס לשינוי בשיעור הצמיחה וביחס לשינוי בשיעור הניכיון לפני , להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לשווי הפעילות

  ):במיליוני שקלים חדשים(מס 

11.4%10.9%10.4%9.9%9.4%

2.0%1,0271,0741,1251,1801,239

1.8%1,0151,0611,1111,1641,222

1.5%1,0021,0481,0961,1491,205

1.3%9901,0351,0831,1341,189

1.0%9791,0221,0691,1191,174

שווי פעילות

שיעור ניכיון לפני מס

שיעור 

צמיחה
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   :פרטי החברה המעריכה 

חה בביצוע הערכות שווי המתמ, מ"על בע-אליהו אל, EEBCמ הינה חברה פרטית מקבוצת "חברת שווי הוגן בע

  .עשרות חברות ציבוריות בישראל, בין היתר, בלתי תלויות ועבודות ייעוץ כלכלי ובין לקוחותיה נמנות

  

  על-מר אליהו אל: פרטי השכלתו וניסיונו של האחראי מטעם מעריך השווי

סיטת בן גוריון בכלכלה מאוניבר BAתואר , בכלכלה) מחקרי( MAבעל תואר . מ"מנהל כללי של חברת שווי הוגן בע

וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל מספר  25628רישיון ראיית חשבון בישראל מספר , עם התמחות בחשבונאות

ל בתחומים "אלי היה מעורב באלפי עבודות הערכות שווי ועבודות יעוץ כלכליות בארץ ובחו, בעשור האחרון. 9248

  .ב"ארהבהיקפים מצטברים של מיליארדי דולרים , שונים

  

  ,להלן פרטי עבודתנו

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  מ"בע שווי הוגן    

  2012 במרץ 25, אביבתל         

  

 

  

  

    

  

  , 28קומה , בית רובינשטיין

  .ישראל, א"ת, 20לינקולן ' רח

Rubinstein House, 28th floor, 

20 Lincoln St., Tel Aviv, Israel. 

 Office: +972.3.767.6966 03.767.6966: משרד

 Fax: +972.3.767.6964  03.767.6964: פקס

Web site: www.fairvalue.co.il; Email: info@fairvalue.co.il 
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 חברההתיאור  .1

  כללי .א 

כחברה  1951בדצמבר  12התאגדה ביום ") החברה"להלן ( מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

שינתה  1955בנובמבר  22ביום . מ"פרטית מוגבלת במניות תחת השם חברת הדלק הישראלית בע

החל  ערך בתל אביב למסחר בבורסה לניירות רשומותהחברה מניות . לשמה הנוכחיאת שמה החברה 

 ,בשרשור סופי, נמצאת החברה 1998מחצית הראשונה של שנת ההחל מ .2007באוגוסט  12מיום 

ותאגידים בעקיפין ובאמצעות חברות  ,החברה פועלת במישרין. יצחק תשובה מר בשליטתו של

ם מכירת דלקי) א: (בתחומי הפעילות הבאים") הקבוצה"או /ו" דלק"להלן (המוחזקים על ידה 

הפעלת , )לרבות שיווק דלקים לתחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים(בתחנות תדלוק ציבוריות 

הקמה והפעלה של תחנות תדלוק ציבוריות , וכן בייזום, חנויות נוחות בחלק ממתחמי התחנות

תחום ) ב(; )"הפעילות"או /ו" תחום הפעילות"או /ו "התדלוק והמסחר מגזר"להלן ( וחנויות נוחות

) ג(; הכולל שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר" שיווק הישיר"ה

  . דלקים עבור עצמה ועבור אחריםתחום אחסון וניפוק 

 

  התדלוק והמסחר מגזר .ב 

אשר לחברה הסכמי  ,במכירת מוצרי דלקים לתחנות תדלוקהחברה עוסקת  ,פעילות זהבתחום 

במסגרת מתחמי התדלוק אותם  ,מכירת דלקים ללקוחות הסופייםבואספקה או הסכמי הפעלה עימן 

הפעילות בתחנות התדלוק כוללת , כמו כן. מפעילה החברה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה

אחסון וניפוק של , הובלה, הקמה ותפעול של תחנות דלק ומתחמי מסחר, פיתוח, והמסחר ייזום

באמצעות  וקלרבות מתן שירות תדל, ירת מוצרי דלקיםשיווק ומכ, מוצרי דלקים לתחנות התדלוק

מוצרים קמעונאיים שונים בתחנות התדלוק כן ו, ")דלקן"להלן ( "דלקן דלק"מערכת זיהוי אלקטרוני 

חלק ממתחמי המסחר מהווים מתחמים קמעונאיים בהם משכירה החברה שטחים . ללקוחות

 מפעילה החברה, כמו כן. ות ועסקים נוספיםשירותי רחיצת מכוני: כגון, מסחריים לצדדים שלישיים

, אף היא באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה פועלתה, "מנטה"רשת חנויות נוחות תחת המותג 

ללקוחות המבקרים  מספקותחנויות הנוחות . במתחמי התדלוק לרובאשר חנויותיה ממוקמות 

מוצרים , מוצרי תיור וקמפינג, תקשורת, הכוללים מוצרי מזון, מגוון מוצרים ושירותיםבמתחמים 

, יבוריותהצ להלן התפתחות מספר תחנות התדלוק. שירות משיכת מזומנים ועוד, שירותי דואר, לבית

   :2011-20081ל ידי דלק בשנים ע המופעליםהקמעונאיים חנויות הנוחות והמתחמים 
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הלקוחות הפרטיים רוכשים מוצרי . עסקייםלקוחות הן פרטיים ולקוחות הן  כוללים החברהלקוחות 

, או מוצרי חנויות מנטה בתחנות התדלוק ובחנויות הנוחות המופעלות על ידי החברה שמנים, דלק

במזומן או  ,לרוב, מבוצעהתשלום . ומשלמים עבור מוצרי הנפט את המחיר הקבוע בכל תחנה

הרוכשים מוצרי  ,ציי רכבלקוחות נמנים בעיקר עסקיים הלקוחות העם . באמצעות כרטיס האשראי

וכן תחנות תדלוק ) הדלקןלקוחות אף הם על הנמנים (לקוחות מכרזים  ,הדלקןדלק באמצעות 

. חוזי הפעלה מטעם החברה וחוזי אספקה לרכישת מוצרי דלק ושמנים הפועלות מול החברה על בסיס

. נבדלים מלקוחות פרטיים בעיקר בתנאי אשראי ארוכים יותר ובהנחה הניתנת להם הלקוחות אל

) לקוחות עסקיים וממשלתיים(אשר חלקם , לקוחות מוסדיים, היתרבין , לקוחות ציי הרכב כוללים

או מבקשים הצעות לאספקה באופן דמוי מכרז , מכרזים לאספקת מוצרי נפט שוניםלעתים מקיימים 

לחברה לקוחות , בנוסף. מהנחה במחיר רכישת הדלקים לרובלקוחות אלו נהנים . הכפוף למשא ומתן

לקוחות ציי הרכב מתדלקים בתחנות . מסחרי ולא על פי מכרז הרוכשים דלקים במשא ומתן נוספים

רכבי לקוחות אלו . הדלק הציבוריות של החברה וחלקם גם בתחנות הדלק הפנימיות אשר בחצריהם

 ,המאפשרים חיוב של בעל צי הרכב בגין רכישותיו בתחנות ,דלקןכגון מצוידים בהתקני תדלוק 

  . ןשתתפות בהנחות בהתאם להסדרים הנקבעים עימהתחנות מ. בעיקר באמצעות חברות האשראי

  

 תיאור הענף .2

  כללי  .א 

שרשרת אספקת הדלק . גבוההמשק הדלק בישראל מאופיין ברגולציה גבוהה וברמת תחרותיות 

יבוא ויצוא ) iii(, זיקוק נפט) ii( ,יבוא נפט גולמי) i( :מקטעים עיקריים ממספר בישראל מורכבת

, פז, דלק -ארבע חברות הדלק הגדולות . וק ושיווק לצרכנים השוניםניפ, אחסון )iv( -ו מוצרי נפט

מרכזות בידיהן את מרבית רכישות  ,")דור אלון"להלן (מ "בע) 1998(ישראל בסונול ודור אלון אנרגיה 

  . מוצרי הדלק וחלקן אף מחזיקות בכל מערך שרשרת אספקת המוצר

  

מתבטאת בהגדלה של אשראי , ראלהמאפיינת את משק הדלק ביש, רמת התחרותיות הגבוהה

התחרות מתבטאת גם בהקמת תחנות תדלוק חדשות , כמו כן. הלקוחות ובשחיקת הרווחיות

הנחות במחירי מוצרי הדלקים וברמת , חידוש התקשרות עם תחנות קיימות, במיקומים אסטרטגיים

  .   השירות הניתנת לצרכנים

  

והיתרה נמצאת בשימוש כמזוט  ,שונים) רי נפטמוצ(עיקר תצרוכת הדלק בישראל היא של תזקיקים 

 ,)דלק וסולר(מרבית התזקיקים משמשים בתחבורה היבשתית . וכדלק לאוניות בעיקר לתעשייה

הסולר (לצריכה תעשייתית , )גז פח מימני מעובה וסולר - מ"כגון הגפ(והיתר משמשים לצריכה ביתית 

   ).דלק סילוני - ל"כגון הדס(ולענף התעופה ) והנפט

  

 שינוי רגולטורי מהותי הנוגע .שינויים רגולטוריםהתאפיין משק הדלק במספר בשנים האחרונות 

אשר קבע , ")צו הפיקוח" להלן(הינו תיקון לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים , למשק הדלק

רי כאשר בעקבות תיקון לצו הפיקוח וכן צו פיקוח על מחי, 96ובנזין  95לבנזין  מחירים מרביים

. 96הוסר הפיקוח על מחירי בנזין , 2009אשר נכנסו לתוקף בחודש פברואר , מצרכים ושירותים

בתחנות התדלוק הסכום המצטבר של מחיר  95יהא מחירו המרבי של בנזין , בהתאם לצו הפיקוח

בתוספת רכיב , המתעדכן על בסיס חודשי, ")ן"בז"להלן (מ "הדלק על פי שער בתי הזיקוק לנפט בע

המוגדר לבנזין  רכיב סל הוצאות השיווק, על הבלו על הדלק ומסים נוספים המוטלים על פי דין המס

מרווח השיווק לבנזין . מ"המתעדכן אחת לשישה חודשים ורכיב המע, )מרווח השיווק(בצו הפיקוח 

בעקבות עבודת יועץ חיצוני אשר בחן את הרווחיות הרצויה , נקבע על ידי משרדי האוצר והתשתיות
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בהתאם לתנודות , מרווח השיווק מעודכן אחת לחצי שנה. במקטע שיווק הבנזין, למשק הלאומי

נקבעו במסגרת צו , בנוסף. עד לתקרה מסוימת, במרווחי השיווק המחושבים בארבע מדינות באירופה

, שירותי פריקה, בין היתר, הפיקוח תעריפים עבור שירותי תשתית הניתנים לחברות הדלק הכוללים

   .ניפוק והזרמה של מוצרי דלק, וןאחס

  

הוחלט על ידי משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות על תיקון צו , 2011 באוגוסט 31ביום 

 16 -תוצאתו של תיקון זה הינו הפחתת מרווח השיווק בכ. הפיקוח על מחירי המצרכים והשירותים

וחברות החברה בפרט וי בפעילות החלטה זו הובילה לשינ. בשירות עצמי) מ"ללא מע(אגורות לליטר 

, כניסה למשא ומתן עם בעלי תחנות בנוגע לעדכון שכר הדירה, אשר כלל ביטול הנחות ,הדלק בכלל

, נות הדלקבעלי תחוספקיה , לקוחותיה בכוונת החברה לפעול מול. עודצמצום מצבת כוח האדם ו

ץ "עתרה החברה לבג, נוסףב .נוספים לצמצום היקף הפגיעה האמורהולנקוט במהלכי התייעלות 

ץ בחינה "דרש בג, של חברות דלק נוספות ןבדיון אשר התקיים ביחד עם עתירותיה. בעניין החלטה זו

תוך שלושה חודשים מיום העברת מסמכים ב, חברות הדלקרווחיות חוזרת של תחשיב הרכב הוצאות ו

  . וחומרים על פי דרישת מנהל הדלק מחברות הדלק

  

בערים בהליכי הקמה " זעירות"וסף הינו אפשרות הקמתן של תחנות תדלוק שינוי רגולטורי נ

נקבעו הוראות המחייבות הסבת חלק ממשאבות הדלק , כמו כן. מקוצרים ותוך מתן הקלות תכנוניות

שינויים . אשר הובילה את חברות הדלק לשדרוג מתקני התדלוק בתחנות, למשאבות בשירות עצמי

מדיניות המדינה בקשר עם פיקוח על רכישת מוצרי דלקים על בדבר ויים שינרגולטורים נוספים כללו 

, הצעת חוק משק הדלק וכן") ן"בז"להלן (מ "בתי הזיקוק לנפט בעידי חברות הדלק לאחר הפרטת 

  .2011 -א "התשע

  

  התפתחות משק הדלק הישראלי .ב 

יצור והאספקה התקיימה מעורבות ממשלתית מלאה בכל מערך ה 1987החל מקום המדינה ועד שנת 

המחירים , מערך הזיקוק, ההובלה הימית, לרבות קביעת המקורות ליבוא נפט גולמי, של משק הדלק

תה לפתוח את משק הדלק ישתכליתה הי, הונהגה רפורמה במשק הדלק 1988משנת  .ומרווחי השיווק

יעת על ידי הקטנה משמעותית של מעורבות הממשלה בענף הדלק וקב, מקטעיו על כל, לתחרות

 תניתנו רישיונו, במסגרת הרפורמה. תמחור בינלאומי באזור הים התיכון ן על פי"מחירים בשער בז

שונו ההסדרים , )פז וסונול, דלק(שלוש חברות הדלק שפעלו באותה עת נוסף על , לחברות דלק חדשות

, ק לצרכןחלק ממחירי מוצרי הדלבקשר עם יבוא נפט גולמי ומוצרי דלק ובוטל בהדרגה הפיקוח על 

הגבלות על הקמת תחנות  18במסגרת תכנית מתאר ארצית הוטלו , כמו כן. למעט שני מוצרי בנזין

נטול עופרת ועל מחירי שער בתי  95קיים פיקוח על המחיר לצרכן של בנזין , כיום. תדלוק חדשות

  .לחלק מסוגי הביטומןהזיקוק 
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 אשר בבעלותה, ן"פרטה על פיצול והפרטת בזהחליטה ועדת שרים לענייני ה, 2004בדצמבר  26ביום 

בבית זיקוק  אשר כל אחת מהן תחזיק, יצול לשתי חברותבאמצעות פ, בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד

אשר אליה , ")א"בז"להלן " (מ"חברת בית הזיקוק לנפט אשדוד בע"הוקמה , כתוצאה מכך. אחד

. היות הבעלים של בית הזיקוק בחיפהן המשיכה ל"בעוד שבז, הועברה פעילות בית הזיקוק באשדוד

א בחודש "רכשה פז את בז, על ידי רשות החברות הממשלתיות 2006בעקבות מכרז שנערך בחודש יולי 

ת המדינה גם אהפריטה , א"לאחר מכירת בז, בהתאם להחלטת ועדת השרים האמורה. 2006ספטמבר 

מן את גרעין השליטה בבית הזיקוק פדר-רכשה קבוצת עופר 2007בחודש פברואר  .בית הזיקוק בחיפה

ן "בעקבות הפרטת בז. מבית הזיקוק 46%וזאת לאחר שרכשה במסגרת ההנפקה הציבורית , בחיפה

, מ וכן שני סוגים של ביטומן"למעט גפ, ן"הוסר הפיקוח על מחירי חלק מהמוצרים הנמכרים בשער בז

  .95כאשר הפיקוח על מחיר לצרכן נותר רק לגבי בנזין 

  

  ספקת הדלק בישראלמערך א .ג 

  ייבוא )1

יבוא הנפט הגולמי לישראל , בפועל. חברות דלק רשאיות לייבא נפט גולמי ומוצרי נפט לישראל

יקים ן מחירי התזק"עד להפרטת בז. מבוצע בעיקר על ידי בתי הזיקוק ומזוקק על ידם

 2007 בינואר 1כאשר החל מיום , הנמכרים על ידי בתי הזיקוק לחברות הדלק היו תחת פיקוח

נציין ). מ וזפת לסוגיו"גפ, סולר דל גופרית(למעט מספר מוצרים , הוסר הפיקוח על מחיריהם

בעיקר מהפער שבין מחיר היבוא  יםיבוא מוצרי נפט מושפע השיקולים העומדים בבסיסכי 

משתנה נוסף בהחלטת יבוא מוצרי נפט הינו עלויות הנמל הכרוכות . ן"לבין המחיר בשער בז

  . קיםבפריקת הדל

  

נוכח הורדת מחירי הדלקים , בשנתיים האחרונות צומצם יבוא הדלקים לארץ באופן משמעותי

בעקבות הירידה בשער החליפין של השקל החדש מול דולר . ן מתחת למחיר היבוא"מצד בז

אשר הובילה להוזלת אגרת , וכן בשל הרפורמה בתעריפי הנמלים ,")דולר"להלן (ארצות הברית 

המקנה לחברות הדלק אופציה נוספת , 70% -א דלקים דרך נמלי אשדוד וחיפה בהרציף על יבו

בוחנות חברות , ")א"קצא"להלן (קו צינור אילת אשקלון דרך חברת ליבוא תזקיקים מלבד 

נציין כי לדלק קיים פוטנציאל רב ליבוא . הדלק השונות אפשרות ליבוא עצמאי של דלקים

  .השבבעלות גלילות באשדודסוף פי באמצעות שימוש במ, עצמאי של דלקים

  

  ניפוק והולכת דלקים, אחסון )2

אחסון וניפוק מוצרי הדלקים מבוצע במסופים של חברות התשתית ובמתקני חברות הדלק 

חברות התשתית המספקות שירותי אחסון וניפוק הינן תשתיות . דלק וסונול, הגדולות כגון פז

אשר בבעלותה מתקני אחסון ברחבי לתית חברה ממש -") ן"תש"להלן (מ "נפט ואנרגיה בע

אשר בבעלותה מתקן אחסון וניפוק  -א "קצא; הארץ ומתקן אחסון וניפוק הסמוך לבאר שבע

עם מתקני . אשר ברשותה מתקן אחסון וניפוק במתחם בית הזיקוק בחיפה -ן "ובז; באשקלון

הזיקוק באשדוד  אשר בבעלותה מתקני אחסון וניפוק במתחם בית -א "חברות הדלק נמנות בז

באתרי הניפוק . וחיפה ירושלים ,באר שבע, אשר ברשותה מתקני אחסון וניפוק באשדוד ודלק

מאוחסנים מוצרי הדלקים במיכלים ומשם הם מונפקים למיכליות כביש או מוזרמים ישירות 

  . כגון חברת החשמל לישראל, למתקני קצה של לקוחות מוסדיים

  

ופי האחסון והניפוק של חברות התשתית וחברות הדלק הולכת מוצרי נפט מיובאים למס

להלן (מ "השייכת בעיקר לקו מוצרי דלק בע, השונות נעשית באמצעות צנרת תזקיקים ארצית



11  

 

ן "ובאמצעות צנרת ייעודית של בז ,ן"אשר הינה חברה בת ממשלתית בבעלות תש, ")ד"קמ"

הניפוק  באתרי .נותברות התשתית וחברות הדלק השולמסופי האחסון והניפוק של ח

כאשר חברות הדלק שואבות את התזקיקים ממתקני , מאוחסנים מוצרי הנפט במיכלים כאמור

שינוי בבחירת אתר . האחסון והניפוק ומנתבות אותם אל תחנות הדלק ואל לקוחותיהן השונים

האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשה מעת לעת על ידי חברות הדלק בהתאם לשיקוליהן 

של מוצרי נפט נקבעו בצו ) ניפוק והזרמה ,אחסון, פריקה(תעריפי שירותי התשתית . קייםהעס

ובצו  1995-ו"תשנ, )תעריפי תשתית במשק הדלק(הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

 2002 - ג "התשס) תיקון(, )תעריפי תשתית במשק הדלק(הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  ").רי התשתיותצו הפיקוח על מחי"להלן (

  

  שיווק   )3

שיווק ה מגזרו התדלוק והמסחר מגזר: ענף שיווק הדלקים נחלק לשני סגמנטים עיקריים

בעיקר בעסקאות למכירת מוצרי הישיר מתאפיין  השיווק מגזר. מחוץ לתחנות התדלוק ,ישירה

ת דלק השונים נעשה בדרך כלל ישירומוצרי ה שיווק. עסקיים ופרטיים דלק שונים ללקוחות

ההבדלים . הלקוח עצמאית את מוצרי הדלקמוביל  ,המקריםביתר אילו ו ,אל חצר הלקוח

היקפי מ נובעיםהשיווק הישיר  תחוםווהמסחר תחנות התדלוק  תחוםהעיקריים בין 

לקוחות התקופת ההתקשרות עם מ, קווי הפצה/הקמת מתחמי תדלוקב ותההשקעות הנדרש

התדלוק  מגזר. והמסחר התדלוק מגזריקר להנוגעת בע, רמת המעורבות הרגולטוריתמו

את ארבע חברות הדלק הגדולות המחזיקות בעיקר הכולל , מאופיין במבנה ריכוזי והמסחר

קיימות מספר חברות פרטיות קטנות המחזיקות ביתר , בנוסף. במרבית תחנות התדלוק

, ור לקוחותגיוס ושימ בהיבטים שלבעיקר , מאופיין בתחרות חריפה הפעילותתחום  .התחנות

ורמת  עסקייםתנאי האשראי וההנחות הניתנים ללקוחות , פרטייםמחיר הדלקים ללקוחות 

הובילו מאמצי השיווק ושימור , בשנים האחרונות. השירותים הניתנת בתחנות התדלוק

עסקיים לעלייה בתנאי האשראי ללקוחות , הלקוחות לשחיקת המרווחים ממכירת מוצרי דלק

מגמת  ההינ ,בתחוםלתחרות ביטוי נוסף . דרשות לשיפור איכות השירותולהגדלת התשומות הנ

ם בעיקר חנויות הכוללי, המתחמים הקמעונאיים לצד תחנות התדלוקמתחמי המסחר ופיתוח 

מאופיין התחום ברגולציה , בנוסף .שירותי רחיצה לרכב ועוד, בתי קפה, נוחות וכן מסעדות

הסביבה ובהקפדה מתמידה על איכות מוצרי ענפה מצד משרד התשתיות והמשרד לאיכות 

ביחס לנתח השוק של יתר , התדלוק והמסחרבמגזר החברה להלן נתח שוק של . הדלק

החברות
2

:  

26.0%

23.0%
21.0%

18.0%

11.0%

פז  דלק ישראל סונול  דור אלון אחרים
  

נוכח הוראות  בעיקר, חסמי כניסה גבוהיםב תחום תחנות התדלוק והמסחר מאופיין

, העלויות הכספיות הנדרשות לאיתור והקמת תחנות תדלוקלרבות , רבות רגולטוריות

חקיקה ענפה הנוגעת לפיקוח על מחירי , תחנותהנדרטים הנדרשים בבניית המושפעות מסט

                                                      
  .2010דוח תקופתי ושנתי של החברה לשנת : מקור 2
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לרבות (לאופן ניהול ותפעול תחנות התדלוק , הרכישה והמכירה של מוצרי דלק מסוימים

וכן הוראות הנוגעות , )הוראות בעניין הסבת משאבות התדלוק למשאבות בתדלוק עצמי

  . הקמה והפעלת תחנות תדלוק, לתכנון

  

וכן  מתאפיין התחום בהשקעות ניכרות הנדרשות לצורך עמידה בתנאי הרגולציה ,כמו כן

חסם כניסה . או שדרוגים במערכות קיימות על פי דרישת הרשויות/לצורך ביצוע שיפורים ו

מהותי נוסף לתחום הינו מחסור בקרקעות מתאימות העומדות בדרישות התכנון והרישוי 

ם הנדרשים קורות מימון ואשראי בהיקפים ניכריחסמי כניסה נוספים כוללים מ. בתחום

וכן קיומו של כוח אדם , מתן אשראי למפעילי התחנות וציי הרכב, לצורך רכישת מוצרי דלק

בתחום הינו קיומם של חוזי עיקרי חסם יציאה . בעל יכולות שירותיות גבוהות, מקצועי

  . תחנותאו /ו הפעלה עם בעלי קרקעות או/ו חכירה או/ו שכירות

  

 תמצית נתונים כספיים .3

הכנסות החברה . לעבודתנו' של החברה מצורפת כנספח א תוצאות פעילות מגזר התדלוק והמסחרתמצית 

וממכירת מוצרי חנויות ממכירת דלקים ללקוחות פרטיים ועסקיים כוללות הכנסות בתחום הפעילות 

מיליון שקלים חדשים בשנת  3,306 -בסך של כהסתכמו ) בלו בנטרול(הכנסות החברה ממכירות . הנוחות

מיליון שקלים חדשים  505 -עלייה של כ, 2010מיליון שקלים חדשים בשנת  2,801 -לעומת סך של כ, 2011

מהקמת תחנות תדלוק וחנויות נוחות הן ו, מעלייה בהיקף הפעילותהן הנובעת , )18.0% -עלייה בשיעור של כ(

  . נוספות

  

 - לעומת סך של כ, 2011מיליון שקלים חדשים בשנת  2,798 -של כ עלות המכירות של החברה הסתכמה בסך

 - עלייה בשיעור של כ(מיליון שקלים חדשים  528 -עלייה של כ, 2010מיליון שקלים חדשים בשנת  2,269

עמד שיעור והפחתת מרווח השיווק עלייה במחירי הדלקים הנוכח . בהתאמה לעלייה בהכנסות, )23.3%

  . 2010בשנת  19.0% -לעומת כ, 2011בשנת  15.4% -סות החברה על כהרווח הגולמי מסך הכנ

  

מיליון שקלים חדשים  468 -הסתכמו בסך של כשל החברה  והנהלה וכלליות הפעלת תחנה, הוצאות המכירה

אשר , 2010מיליון שקלים חדשים בשנת  415 -כ סך שלבו, מסך ההכנסות 14.1% -אשר היוו כ, 2011בשנת 

בעיקר , )12.7% -עלייה בשיעור של כ(מיליון שקלים חדשים  53 -עלייה של כ, מסך ההכנסות 14.8% -היוו כ

בהתאמה לירידה בשיעור הרווח  .לתמיכה בהקמת תחנות חדשות, בין היתר, בשל הגברת מאמצי מכירה

מסך  4.2% -לעומת כ, 2011בשנת  1.2% -התפעולי מסך הכנסות החברה על כ הרווחעמד שיעור , הגולמי

  .2010ההכנסות בשנת 

  

 מתודולוגיה .4

 ירידת ערך נכסים .א 

  כללי )1

דן בירידת ערכם של הנכסים המשמשים את ") התקן"להלן ( 36תקן חשבונאי בינלאומי מספר 

מוניטין והשקעה , נכסים בלתי מוחשיים, הישות המדווחת בפעילותה ובהם רכוש קבוע

  . בחברות בהן יש לישות השפעה מהותית
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 קביעת ירידת ערך )2

 :להלן אופן קביעת ירידת ערכם של נכסים בהתאם לתקן

 זיהוי היחידה מניבת המזומנים )א

הינה קבוצת הנכסים ") CGU"להלן , Cash Generating Unit(יחידה מניבה מזומנים 

שהם , המזוהה הקטנה ביותר המניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך

בעבודתנו . וביים מנכסים אחריםבלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החי

כלל פעילות תחום תחנות התדלוק  הוגדרה החברהובעקביות עם הערכות הנהלת 

   .הרלוונטית CGU -כ הלא מוחרגות והמסחר

  

 מקורות מידע חיצוניים ופנימיים העשויים לשקף ירידת ערך )ב

חינת יש לבחון רשימת סימנים ספציפיים לצורך ב, כדרישת מינימום, התקן קובע כי

כדוגמת , מקורות המידע לסימנים אלו נחלקים למקורות מידע פנימיים. ירידת ערך

, םמצבו הפיזי של הנכס או שינויים לרעה בביצועי הנכס ומקורות מידע חיצוניי

ומחיר המניה המצוטט  עלייה בשיעורי הריבית, כדוגמת שינויים בסביבה העסקית

  .בשוק פעיל

  

 43.4% -בשיעור של כחלה ירידה , 2011בדצמבר  31ליום  ועד 2011ביולי  26החל מיום 

, כאמור לעילובנוסף  .במחיר מניית החברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב

הוחלט על ידי משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות על , 2011באוגוסט  31ביום 

זה הינו הפחתת תוצאתו של תיקון . תיקון צו הפיקוח על מחירי המצרכים והשירותים

, אירועים אלה. בשירות עצמי) מ"ללא מע(אגורות לליטר  16 -מרווח השיווק בכ

 סימנים יםמהווועל כן , ירידת ערך של מגזר התדלוק והמסחרעל  להצביע יםעשוי

   .לירידת ערך פעילות מגזר התדלוק והמסחר

  

 אמידת הסכום בר ההשבה )ג

שוויו ההוגן של הנכס ) i(הגבוה מבין הינו ) Recoverable Amount(סכום בר ההשבה 

השווי ההוגן בניכוי עלויות המכירה . שווי השימוש בנכס) ii(בניכוי עלויות מכירה לבין 

הינו הסכום המתקבל ממכירת הנכס בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון בניכוי 

ק פעיל או מחיר שו, סכום זה יכול להתקבל גם מהסכם מכירה מחייב. עלויות המכירה

שווי השימוש של הנכס הינו הערך הנוכחי של אומדן תזרימי . באמצעות אומדן אחר

בעוד השווי ההוגן בניכוי עלויות , אולם. המזומנים העתידיים הנובעים מהנכס

הרי ששווי השימוש נאמד , Market Participantהמכירה נאמד מנקודת ראות 

נהלה רציונלית של הישות ה של הקרי מנקודת ראות, Buyer Specificמנקודת 

בהתאם לשיטת , הוערך סכום בר ההשבה על פי שווי שימוש, בעבודתנו. המדווחת

   .היוון תזרימי המזומנים
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 ירידת ערך נכסים )ד

יופחת הערך בספרים , במידה והסכום בר ההשבה כמוגדר לעיל נמוך מהערך בספרים

. פן מיידי כהפסד מירידת ערךלכדי סכומו של הסכום בר ההשבה וירידה זו תוכר באו

ישות לא תקטין את הערך בספרים של הנכס , בקביעת ערכו של הנכס, על פי התקן

  ;אפס) iii(; שווי השימוש) ii(; שווי הוגן בניכוי עליות מכירה) i: (מתחת לגבוה מבין

 

 מועדי בחינת ירידת הערך )3

ו של נכס או יחידה מניבת כי ישות מדווחת תידרש לבחון סימנים לירידת ערכ, התקן קובע

כי ללא כל קשר לזיהוי סימנים לירידת ערך של , עוד קובע התקן. מזומנים לכל תאריך מאזן

תידרש הישות לבצע בנוסף גם בדיקה שנתית לירידת ערך לגבי שלושה סוגי , כלל הנכסים

בלתי נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים ) i(נכסים שאינם מופחתים באופן שיטתי והם 

 ;מוניטין) iii(; נכסים בלתי מוחשיים שטרם זמינים לשימוש) ii(; מוגדר

  

 הערכת השווי .ב 

שיטת הערכת השווי המבוססת ביותר מבחינה תיאורטית מימונית הינה שיטת היוון תזרימי 

נכס נובע מתזרימי המזומנים של לפיה שוויו  ,(DCF - Discounted Cash Flow)המזומנים 

בין , בגישה זו ניתן להעריך את הפעילות העסקית כמכלול אחד. ם להתקבל בגינוהעתידיים הצפויי

היתר באמצעות עריכת תחזיות לגבי מרכיבי ההכנסות וההוצאות השונים הקשורים לפעילות 

  . הערכת פוטנציאל הצמיחה והערכת סביבת הסיכון בה היא פועלת, המוערכת

  

, כיון לפני מסיבכדי לאמוד את שיעור הנ. בסיס לפני מס כיון ותזרימי המזומנים נקבעים עלישיעור הנ

כיון יהמהוונים בשיעור הנ, הנקבע תוך שימוש בתזרימי מזומנים לאחר מס, השוונו את שווי השימוש

כיון לפני ימהוונים בשיעור נ, לשווי השימוש הנקבע תוך שימוש בתזרימי מזומנים לפני מס, לאחר מס

  . מס

  

חיר ההון המשוקלל מ. הפעילות עבור 10.4% -בשיעור של כס נאמד בעבודתנו שיעור הניכיון לפני מ

בעבודתנו נאמד מחיר ההון . הינו ממוצע משוקלל של מקורות המימון לפעילותהפעילות של 

על פי  WACC- Weighted Average Cost of Capital -בסיס מודל ה על ,8.1% -המשוקלל בכ

  :הזהות כדלקמן

WACC= re* E/(E+D) + rd (1-T)*D/(E+D)  

  
  :כאשר

  

rd  - על בסיס הערכות הנהלת , 6.5% - אשר נאמד בעבודתנו בכ, פעילותהינו מחיר החוב הנורמטיבי ל

  .החברה באשר ליכולתה לגייס חוב לטווח הארוך

  

T -  הפעילותעל  יחולהינו שיעור המס התאגידי הסטטוטורי השולי הנורמטיבי לטווח ארוך אשר 

  .25%ושיעורו 
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D/(E+D) - המשקף את תמהיל מקורות ההון של , יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי ארוך הטווח

גרנית , דלקהחברות ממוצע המנוף הפיננסי של  על בסיס, 72.2% -נאמד בעבודתנו בכ, הפעילות

חברות "להלן ( מ"בע) 1998(דור אלון אנרגיה ישראל ומ "פז חברת הנפט בע, מ"הכרמל השקעות בע

של ושוויין הסחיר המדגם נטו בספרי חברות , החוב הפיננסיעלותו הפנקסנית של  על בסיס, ")המדגם

להלן פירוט חברות המדגם ואומדן . למועד עבודתנו בבורסה לניירות ערך בתל אביבחברות המדגם 

  :הנורמטיבי ארוך הטווח) D/(E+D)(יחס המנוף הפיננסי 

80.7%Dor Alon Energy In Israel 1988 Ltd

49.3%Paz Oil Co Ltd

78.6%Granite Hacarmel Investments Ltd.

80.1%Delek Israel Fuel Corporation Ltd

72.2%Average  

  

re -  16.4% -בכ אשר נאמד בעבודתנו, הפעילותהינו שיעור התשואה הריאלי על ההון העצמי של .

  :ואה על ההון העצמי נקבע על פי הזהות כדלקמןחישוב התש

CAPM (modified): re = rf + β*(rm- rf) +Rs 

  

  :כאשר

rf  - המבוססים על עקום , על בסיס שיעורי התשואה לפדיון, הינו שיעור ריבית ריאלית חסרת סיכון

  .2.3% -נו בכשיעור זה נאמד בעבודת. שנים 10 -מ של כ"תשואות ריאלי חסר סיכון בישראל בעלות מח

  

- (rm-rf) לצורך אמידת שיעור זה נאמד הפער השנתי הממוצע בין . רכיב פרמיית הסיכון בשוק והינ

, התשואה השנתית של מדד המניות הכללי בבורסה בתל אביב לבין הריבית חסרת הסיכון בשוק

  .7.3%3 -כמוגדר לעיל ושיעורו נאמד בכ

  

lβ - התנודתיות בתשואת המנייה ביחס לתנודות בתשואת  משקפת את עוצמת) הממונפת" (ביטא"ה

בחברה ציבורית מחושבת הביטא על פי . חברההשל " סיכון הסיסטמטי"תיק השוק והינה המדד ל

ביחס לשערי המנייה בחמש השנים שקדמו למועד , רגרסיות מול תשואת תיק השוק כמשתנה מסביר

 - ה(אשר הינה מקדם הסיכון השיטתי  ,lβעל פי נתונים אמפיריים שונים עולה כי . עבודתנו

Covariance (נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של החברה עולה, הממונף .  

  

, באמצעות חברות המדגם, )Specific Implied Beta(המשתמעת המסוימת  lβ -על מנת לאמוד את ה

, )uβ(ת המדגם לביטא התפעולית של חברו lβ -תקננו את ה, אשר הינן בעלות מינוף פיננסי שונה

 - ה .0.8 -אשר נאמדה בעבודתנו בכ, הפעילותהמשתמעת המסוימת של  lβ -חישבנו את ה, ובהתאמה

lβ  נגזרת מה הפעילותהפרוספקטיבית של- lβ באמצעות קירוב למשוואת  תההיסטוריBlume4 ,

  : כדלקמן, והיא אשר שימשה בחישובנו 0.9 -נאמדה בעבודתנו בכ

                                                      
3 Source :Aswath Damodaran 
4 Blume, M.E "On the Assessment of Risk", Journal of Finance, Vol. 26, 1971, pp. I-IO.  
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0.3Dor Alon Energy In Israel 1988 Ltdβu

0.4Paz Oil Co Ltdβu

0.2Granite Hacarmel Investments Ltd.βu

0.2Delek Israel Fuel Corporation Ltdβu

0.3Average βu
0.8Implied Specific βlr

0.9Implied Specific βl Prospective  

  

RS - ן דורשים לרוב לקבל פרמיית נתונים אמפיריים ומחקרים שונים מראים כי משקיעים בשוק ההו

שיעור . המבטאת את הפרמטרים השונים כאמור של השקעתם, סיכון נוספת בגין השקעתם בחברות

  .למגזרומשקף סיכונים ספציפיים  7.5% -תשואה נוסף זה נאמד בעבודתנו בכ

  

 עיקרייםגורמי סיכון ואי ודאות  .5

על בסיס נתונים ידועים וגורמי , לזמן מסוים הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון

נקודת המוצא לתחזיותינו . תוך התייחסות להנחות יסוד ותחזיות שנאמדו על בסיס מידע זה, סיכון מוגדרים

עולה כי גורמי , על פי נתוני החברה שהוצגו בפנינו. 2011בדצמבר  31ליום של הפעילות נתונים כספיים הינה 

  :רכזיים בפעילותה הינםהסיכון ואי הוודאות המ

  

 מצב ביטחוני ומדיני .א

, בנוסף. להתפתחויות ביטחוניות ומדיניות בעולם השפעה ניכרת על היצע הנפט העולמי ורמת מחיריו

להשפיע לרעה על , הרעה במצב הביטחוני בישראל עלולה להוביל להרעה במצב הכלכלי וכנגזרת לכך

  . חיותהורוו הפעילותהביקוש למוצרי דלק ועל תוצאות 

 

 שינויים במחירי הנפט הגולמי ובמחירי מוצרי הדלק .ב

, חשופה לשינויים במחירי הנפט הגולמי בשוק העולמי ולשינויים במחירי מוצרי הדלק החברה

ם וכן משינויים יממחירי מוצרים תחליפי, מרמות ההיצע והביקוש העולמי, בין היתר, המושפעים

עלול , או במחירי מוצרי הדלק/במחירי הנפט הגולמי ו שינוי. גיאופוליטיים וביטחוניים כאמור

  . הפעילותלהוביל לתנודות ברווחיות 

  

 מצב כלכלי .ג

, שינויים גיאופוליטיים ורמת הצריכה, כגון שיעורי הצמיחה, למשתנים מאקרו כלכליים שונים

ות על רווחיות החבר, על רמת התחרות בתחום הפעילות, השפעה על היקף הביקושים למוצרי דלק

האטה כלכלית בשווקים הריאליים . הפועלות בו וכן על הסיכון הגלום במתן אשראי ללקוחות

ולהוביל לפגיעה  הפעילותעלולה להשפיע לרעה על  ,והפיננסיים בעולם בכלל ובישראל בפרט

  .בתוצאותיה ורווחיותה

  

 אינפלציה וריבית, שערי חליפיןשינויים ב .ד

אשר עלולים , הריביתושערי  שערי חליפין של מטבעות, יהחשופה לשינוים בשערי האינפלצ החברה

להשפיע לרעה על תוצאותיה וכתוצאה מכך  להשפיע לרעה על שוויים ההוגן של נכסיה והתחייבויותיה

  .הכספיות של הפעילות
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 שינויים בשער הבלו על הדלק .ה

עלולים , ל הבנזיןמוצרי הדלק וכן השוואת שער הבלו על הסולר לשער הבלו ע עלעלייה בשער הבלו 

ולעלייה בצרכי המימון של החברה וכתוצאה  ,להוביל להעלאת מסגרות האשראי ללקוחות החברה

  . הפעילותמכך להשפיע לרעה על תוצאות 

 

 ן"תלות בבז .ו

, ן כתוצאה מאירוע ביטחוני"הפסקת פעילות בז. ן"מתבצעת בעיקר מבז הפעילותרכישת מוצרי 

הוביל לפגיעה בפעילותן התקינה של חברות הדלק ולפגוע בתוצאות עלולה ל, נזקי טבע ועוד, שביתה

  .הפעילות

  

 תחרות במשק הדלק .ז

פוצלו והופרטו בתי , במסגרת התפתחויות שונות אשר חלו בשנים האחרונות במשק הדלק, כאמור

לפז  א"בזהתפתחות זו הובילה למכירת . ן"הזיקוק בחיפה ובאשדוד אשר הופעלו בעבר על ידי בז

המהווה מתחרה , א על ידי פז"רכישתה של בז. מ"ו באמצעות חברת פז בית זיקוק אשדוד בעוהפעלת

מהווה עבורה יתרון תחרותי על פני יתר חברות הדלק בישראל , באספקת מוצרי דלק באופן עצמאי

עלולה להוביל לשחיקת , הפעילות םהחרפת התחרות בתחו. וצפויה להגביר את התחרות במשק הדלק

  .ילותהפעמרווחי 

  

  סביבה רגולטורית .ח

אשר עשוי להגביל את פעילותן העסקית של , לפיקוח רגולטורי נרחב החברה כפופה במסגרת הפעילות

, לרבות בקשר עם פיקוח על מחירי הדלק, שינויים והתפתחויות רגולטוריים. החברות הפועלות בו

החוק השונות וכתוצאה עשויים להוביל להרחבת היקף ההשקעות הנדרשות לצורך עמידה בדרישות 

  . מכך להוביל לפגיעה בתוצאות פעילות החברה

  

 אשראי לקוחות .ט

עלייה . החברה חשופה במסגרת פעילותה לסיכוני אשראי מהותיים בגין אשראי המוענק ללקוחותיה

עליית מחירי , בנוסף. בהיקפי האשראי מובילה לעלייה בסיכון בעת היעדר פירעון על ידי לקוחות

מובילה בעקיפין לעלייה בהיקפי אשראי הלקוחות המוענקים על ידי , י הבלו על הדלקהדלק ושיעור

  . עקב פער בין מועדי התשלום לספקים לבין מועדי הגבייה מהלקוחות, החברה

  

 עמידה בתקני איכות הסביבה .י

לרבות , לתקנות ונהלים שונים הנוגעים לאיכות הסביבהוהמסחר כפוף תחום תחנות התדלוק 

מניעת זיהום קרקע ומי תהום בתחנות התדלוק כתוצאה מטיפול לקוי במוצרי דלק הסדרים ל

אי עמידה בהוראות איכות הסביבה עשויה להוביל לנקיטת . ושמירה על בטיחות הציבור ובריאותו

החמרת הדרישות הרגולטוריות עשויה להוביל . סנקציות פליליות ולעיצומים כספיים מהותיים

והמסחר תחזוקה ותפעול תחנות התדלוק , דרושות לחברה לצורך הקמהלהעלאת היקף ההשקעות ה

  . וכן לצורך ביצוע שיפורים ושדרוגים במערכות קיימות
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 התדלוק והמסחר מגזרהערכת שווי  .6

 הנחות יסוד בהערכת השווי .א

 הכנסות )1

 2010שקלים חדשים בשנת  מיליון 2,801 -של כהסתכמו בסך  ,בנטרול בלו ,הפעילותהכנסות 

לאורך אופק כי  ,בעבודתנו הנחנו. 20115שנת בשקלים חדשים מיליון  3,306 -של כך ובס

שקלים חדשים מיליון  3,306 -מסך של כ ,הפעילותעלייה הדרגתית בהכנסות תחול ההיוון 

למועדוני הניתנות  לצמצום הנחותבאשר בהתאם להערכות הנהלת החברה , 2012בשנת 

בהתאם , 2016בשנת שקלים חדשים מיליון  3,721 -עד לסך של כ ,לקוחות ולציי רכב

בעקביות עם הערכות הנהלת ו בעתיד החברה פעילותלמתווה התרחבות הערכתנו באשר ל

  .החברה

 

 שולי רווח גולמי )2

 15.4% - ועל כ 2010בשנת  19.0% -עמד על כ הפעילותשיעור הרווח הגולמי מסך הכנסות 

 - יעמוד על כ 2012בשנת  ח הגולמי מסך ההכנסותכי שיעור הרוו ,הנחנובעבודתנו . 2011בשנת 

 ,כאמור לעיל, בעיקר נוכח מאמצי החברה לביטול הנחות למועדוני לקוחות ולציי רכב, 15.4%

כי , עוד הנחנו. ובעקביות עם הערכות הנהלת החברה, וניהול מלאי באופן אשר ימנע הפחתת

משנת  15.5% -כמ ,ך ההכנסותשיעור הרווח הגולמי מסבעלייה  תחול לאורך אופק ההיוון

  .הנהלת החברה תוהערכבעקביות עם , 2016בשנת  15.8% -לכ, 2014

  

 הוצאותשולי  )3

 - עמד על כ, החברהמסך הכנסות  הפעלת תחנה והנהלה וכלליות, המכירהשיעור הוצאות 

כי שיעור הוצאות התפעול , הנחנו בעבודתנו. 2011שנת ב 14.1% - ועל כ 2010בשנת  14.8%

על בסיס תהליך ההתייעלות בו , 13.7% -יעמוד על כ 2012הכנסות בנטרול בלו בשנת מסך ה

על , הן בתחנות עצמן והן במטה החברה, צמצום בכוח אדם, בין היתר, הכולל, נוקטת החברה

 60% -ונוכח העברת כ, בסיס פעילות החברה מול בעלי התחנות לצמצום הוצאות שכר הדירה

, עוד הנחנו. חלף סליקה באמצעות חברות כרטיסי האשראי, יתמלקוחות הדלקן לסליקה עצמ

 13.6% -שיעור של כמ ,בשיעור הוצאות אלו כי לאורך אופק ההיוון תחול ירידה הדרגתית

 בדומה, 2016משנת  13.2% -עד לשיעור של כ, הערכות הנהלת החברהבהתאם ל, 2013בשנת 

  .תוך ניצול יתרונות לגודלובעבר  הממוצע לשיעורו

  

  השקעות ברכוש קבוע  )4

שנות  לאורך 6.6% -בשיעור של כהיקף ההשקעה החזוי בהון חוזר מסך ההכנסות נאמד 

ת על מנת היקף זה משקף להערכתנו את רמת ההון החוזר הנורמטיבית הנדרש. התחזית

מסך  מגזר התדלוק והמסחרל המיוחס חוזרההון השיעור על בסיס , לתמוך בפעילות

 מיליון שקלים חדשים 40 -השקעות החברה ברכוש קבוע נאמדו בכ .2011 בשנתהכנסות ה

השקעות הנדרשות על ידי מינהל הדלק לצרכי איכות , בין היתר, כוללותו, 2012בשנת 

מיליון שקלים  35 -בכ נאמדו השקעות החברה ברכוש קבוע ,לאורך שנות התחזית .הסביבה

 התחזית נאמדו הוצאות הפחת לאורך שנות. בעקביות עם הערכות הנהלת החברה, חדשים

   .2011-2009הממוצע בשנים לשיעורן בדומה , מיליון שקלים חדשים 52 -בסך של כ

  

                                                      
  .על פי מצגי הנהלת החברה 5
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  מיסים )5

תיקוני חקיקה ליישום התוכנית (פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  13ביום 

 חוק ההסדרים"). חוק ההסדרים"להלן ( 2009 -ט "התשס, 2010 -ו 2009הכלכלית לשנים 

 2010 -ו 2009המושתים על חברות בשנים  25% -ו 26%כי שיעורי המס של , בין היתר, קובע

עד לשיעור של  2016ועד לשנת המס  2011יופחתו באופן הדרגתי החל משנת המס , בהתאמה

 -) החקיקהתיקוני (אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס  2011בדצמבר  5ביום . 18%

, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, וק תבוטל הפחתת המסבהתאם לח. 2011ב "התשע

חבות המס של . 25%ואילך יעמוד על  2012ושיעור מס החברות החל משנת , כאמור לעיל

  . לאמורה בהתאם הונחבשנות התחזית החברה 

  

 מחירי העברה )6

 משקפת, ככל שיש, כי מערכת מחירי ההעברה בחברה עם צדדים קשורים, בעבודתנו הנחנו

  .מחירי שוק

  

  מחיר ההון המשוקלל )7

 - כב בעבודתנו ריאליה WACC -הנאמד שיעור , לעיל .ב.4בהתאמה ועל בסיס האמור בסעיף 

ומנוף פיננסי  6.5% -מחיר חוב של כ, 16.3% -של כעצמי המשקף מחיר הון , לאחר מס 8.1%

)D/(E+D) (10.4% -ס בכבהתאמה נאמד שיעור הניכיון לפני מ .72.2% -בשיעור של כ.  

  

 הנחות עבודה נוספות )8

 תקופת התחזית )א

החברה הממוצע של  חיי חוזי השכירות אורך על מבוססתתחזית תזרימי המזומנים 

  .בעקביות עם הערכות הנהלת החברה הונקבע

  

 הכנסות )ב

 ריאלית תחול צמיחה, ולאורך אופק ההיוון, 2017כי החל משנת , בעבודתנו הנחנו

אומדני קצב צמיחת התוצר המקומי הגולמי על בסיס , 1.5% -בשיעור של כ

  .והאוכלוסייה

  

 רווח גולמישולי  )ג

ולאורך שנות  2017בשנת  כי שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות, בעבודתנו הנחנו

  .בעקביות עם הערכות הנהלת החברה, 16.0% -יעמוד על כ התחזית

 

 שולי הוצאות )ד

 2017סות בנטרול בלו בשנת כי שיעור הוצאות התפעול מסך ההכנ, הנחנובעבודתנו 

בדומה לשיעורו הממוצע בעבר ותוך ניצול , 13.0% - יעמוד על כ ולאורך אופק ההיוון

  .לגודליתרונות 
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 רכוש קבוע והון חוזר )ה

שנות  לאורך 6.6% -בשיעור של כהיקף ההשקעה החזוי בהון חוזר מסך ההכנסות נאמד 

ת על מנת וזר הנורמטיבית הנדרשהיקף זה משקף להערכתנו את רמת ההון הח. התחזית

על בסיס שיעור ההון החוזר המיוחס למגזר התדלוק והמסחר מסך , לתמוך בפעילות

מיליון  52 -לאורך שנות התחזית נאמדו הוצאות הפחת בסך של כ. 2011הכנסות בשנת ה

השקעות החברה ברכוש . 2011-2009בדומה לשיעורן הממוצע בשנים , שקלים חדשים

, 2035-2017בשנים מיליון שקלים חדשים  35 -נאמדו בכ אופק ההיווןלאורך  קבוע

לאורך שנות התחזית השקעות החברה ברכוש  .בעקביות עם הערכות הנהלת החברה

נוכח הפער הקיים בין אורך החיים החשבונאי , בין היתר, קבוע נמוכות מהוצאות הפחת

  .לאורך החיים הכלכלי של הרכוש הקבוע

  

  י עלויות מכירהשווי הוגן בניכו )ו

, המתקבל בהתאם להנחות שפורטו לעיל התדלוק והמסחרשווי השימוש של פעילות 

בחנו את , ההשבה-כי לצורך קביעת סכום בר, נציין. שקלים חדשים מיליון 1,096 -הינו כ

זו נאמד שווי הפעילות בחלופה . שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהגם על פי פעילות השווי 

  .שקלים חדשיםמיליון  1,189 -כעל ידנו ב

  

  שווי ההערכת תמצית  .ב

2010A2011A2012E2013E2014E2015E2016E

2,8013,3063,3063,4063,5083,6133,721הכנסות ממכירות, בנטרול בלו

(3,134)(3,050)(2,964)(2,882)(2,798)(2,798)(2,269)עלות המכירות, בנטרול בלו

532509509524543563587רווח גולמי 

(492)(485)(474)(464)(453)(468)(415)הוצאות מכירה, הפעלת תחנה והנהלה וכלליות

117415560697896רווח מפעולות רגילות

5252525252פחת והפחתות

(7)(7)(7)(12)-השקעה בהון חוזר תפעולי

CAP EX(40)(35)(35)(35)(35)

FCF67657988105

DCF6456626267

312סך תזרימי מזומנים מהוונים בגין השנים 2016-2012
784סך תזרימי מזומנים מהוונים בגין השנים 12036-2017

1,096סה"כ שווי פעילות

1 כולל יתרות רכוש קבוע והון חוזר מהוונות ליום 31.12.2011

(מיליוני שקלים חדשים )

  

  

ביחס לשינוי בשיעור הצמיחה וביחס לשינוי בשיעור , להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לשווי הפעילות  

  ):במיליוני שקלים חדשים(הניכיון לפני מס 

11.4%10.9%10.4%9.9%9.4%

2.0%1,0271,0741,1251,1801,239

1.8%1,0151,0611,1111,1641,222

1.5%1,0021,0481,0961,1491,205

1.3%9901,0351,0831,1341,189

1.0%9791,0221,0691,1191,174

שווי פעילות

שיעור ניכיון לפני מס

שיעור צמיחה
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 נספחים .7

  התדלוק והמסחר מגזרתוצאות תמצית  .א

2007200820092010201120072008200920102011

2,4872,8642,2772,8013,306100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%הכנסות ממכירות, נטו( 1) 

84.6%-81.0%-79.5%-85.2%-85.4%-(2,798)(2,269)(1,811)(2,440)(2,124)עלות המכר

36342446753250914.6%14.8%20.5%19.0%15.4%רווח גולמי 

הוצאות מכירה, הפעלת 
14.1%-14.8%-15.3%-11.5%-11.7%-(468)(415)(348)(328)(291)תחנה והנהלה וכלליות

7296119117412.9%3.3%5.2%4.2%1.2%רווח מפעולות רגילות

בנטרול בלו
 (1)

(באחוזים מתוך סך הכנסות)(מיליוני שקלים חדשים )
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  רטים נוספים אודות מעריכי השוויפ .ב

 מ"בע שווי הוגן: פרטי החברה המעריכה   )1

על , והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויותייעוץ כלכלי מתמחה במתן , מ"בע שווי הוגןחברת 

לצורכי דיווח , חשבונאית ישראלית ותקינה IFRS, US GAAPת בין לאומית פי כללי חשבונאו

בארץ , כספי וכחוות דעת מומחה לבתי משפט ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות

מעסיקה צוות של רואי חשבון וכלכלנים הבקיאים בתחומי הייעוץ הכלכלי החברה . ל"ובחו

  .עשרות חברות ציבוריות בארץ, בין היתר ,בין לקוחות החברה נמנות. והערכות השווי

  

  :לחברה ארבעה מגזרי פעילות

 Corporate Valuation  

 Quantitative Finance & Derivative Valuation  

 Financial and Economic Modeling  

 Litigation and Transaction Support 

 

 :תחומי ידע ופעילות )2

 הערכת שווי תאגידים ומגזרים.  

 וי נכסים בלתי מוחשייםהערכות שו. 

 ייחוס עלות רכישה ,PPA - Purchase Price Allocation.   

  בדיקות פגימה)Impairment (למוניטין. 

 שווי הוגן אופציות משובצות ואופציות ריאליות. 

 ESOP , לרבותA409. 

 התחייבות מורכבים /פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון)PWERM / CCM / OPM.( 

 ערבויות והלוואות, תחייבויות תלויותה, הערכת שווי. 

  ייעוץ ובדיקות אפקטיביות הגנה לחשבונאות גידור)Hedge Effectiveness Tests.( 

  שווי הוגן נגזרים משובצים)Embedded Derivatives.( 

  רגישות( 2הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי ,VAR.( 

 הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- IFRS 7 ול- IFRS 9. 

 אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות, הערכות שווי אגרות חוב להמרה. 

  מודלים פיננסיים ואינפלציוניים)IAS 39,AG-7, AG-8.( 

 ניתוח סיכוני אשראי. 

  לרבות (ייעוץ ומידול כלכלי מורכבBOT ו-(PPP בקרה וליווי פיננסי. 

 מיעוט, ייעוץ ומידול שווי פרמיות שליטה,Nuisance Value  וניכיון בגין היעדר סחירות

)DLOM.( 

 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים . 

 הערכות שווי יחסי מיזוג וייעוץ עסקאות . 

 Due Diligence כלכלי. 
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 E( MA(.conח "רו, על-מר אליהו אל: פרטי מעריך השווי האחראי )3

  מחזיק בתוארM.A )תואר , בכלכלה) מחקריB.A בן גוריון בכלכלה עם  מאוניברסיטת

וחבר בלשכת רואי  25628רישיון ראיית חשבון בישראל מספר , התמחות בחשבונאות

אלי היה מעורב באלפי הערכות שווי , בעשור האחרון. 9248חשבון בישראל מספר 

בהיקפים מצטברים של , ל בתחומים שונים"ועבודות ייעוץ כלכליות בארץ ובחו

 .ב"מיליארדי דולרים ארה

 Member in Good Standing of Institute Business Appraisers (USA) 

No. 1000141 

 ב של האגודה האמריקאית להערכות שווי "בוגר השתלמויות מקצועיות בארה)ASA (

 :בתחומים הבאים

 BV 201: Introduction to Business Valuation (Part 1). 

 BV 301: Valuation of Intangible Assets. 

 BV 302: Special Topics in Valuation of Intangible Assets. 

 Monte Carlo Simulation and Real Options Valuation: Extensions in 

Valuation. 

 123R/409A Option and Complex Capital Structure Valuations. 

 CVM, OPM and PWERM Techniques. 

 CAVS: Cost of Capital.  

 חשבונאות , רסים בתחום ניתוח דוחות כספיים והערכות שווילשעבר מרצה בקו

ובמוסדות  באוניברסיטת בן גוריוןבמחלקה לכלכלה ובחוג לחשבונאות וביקורת 

רואה חשבון בכיר במשרד , רוזלם פוסט'בקבוצת הגל הכספים "סמנכ, אקדמיים שונים

ר 'ן בכיר ומנגרואה חשבו, מבקר, יצחק סוארי' פרופה "הייעוץ הכלכלי של המלומד ה

-פורר-קוסטכיום ( קסירר-'ליובושיץבמחלקות הביקורת והייעוץ במשרד רואי חשבון 

  ).ישראל ERNST & YOUNG, קסירר

  

  

# # #  

  

  

  



 

 

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 בחינת ירידת ערך מוניטין 

  פעילות האחסון והניפוק

 1011 דצמברב 11ליום 

 

 מ"בע הישראלית הדלק חברת "דלק"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1011מרץ 



 

 

 1 

 
 כבוד ל

 מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

 

 ,.נ.ג.א

  1133 בדצמבר 13בחינת ירידת ערך מוניטין פעילות האחסון והניפוק ליום : הנדון

להעריך את  ,("העבודה נתמזמי"או /ו" דלק"להלן ) מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"על ידי הנהלת  התבקשנו

–האחסון והניפוק של דלק פעילות  של"( חוות דעתנו"או /ו" הערכת השווי"או /ו" עבודתנו"להלן ) יה הכלכליישוו

לצורך בחינת ירידת "( הפעילות"או /ו "פי גלילות"להלן ) שותפות מוגבלת -דלק פי גלילות אשר מתבצעת באמצעות 

על בסיס הנחות מסוימות  ,"(מועד העבודה"או /ו" עבודתנומועד "להלן ) 1011 בדצמבר 11ליום  (Impairment)ערך 

העבודה מועד ל העבודה נתהערכת שווי זו מיועדת לצרכי דיווח חשבונאי בספרי מזמי. הכלולות בגוף עבודתנו

ללא אישורנו  שימוש או להסתמך עליה לכל מטרה שהיאכל  לעשות בהלא יוכל  שהוכל' צד ג .ולמטרה זו בלבד

 . מראש ובכתב

 

הנושאת את  ,השווי הערכת את הפניה של בדרך לכלול או לצרף למזמינת העבודה הסכמתנו את בזאת ליתן הרינו

ר שא, 1011בדצמבר  11ום לי פעילות האחסון והניפוק לבחינת ירידת ערך מוניטין ביחס ,1011במרץ  12התאריך 

 .ותיה הכספייםבדוח, לכם ונמסרה ידינו-על בוצעה

 

דוחות כספיים בלתי , 1010-1007 לשנים הפעילותשל לצורך עבודתנו הסתמכנו על דוחות כספיים מבוקרים 

ל הכולל חומר רקע כללי ע, וכן על מידע פומבי דלקמידע ניהולי פנימי שהתקבל מהנהלת  ,1011שנת למבוקרים 

נתונים והערכות אשר הועברו אלינו על ידי , הבהרות, הסתמכנו על נתונים כספיים, כמו כן. הענףועל  הפעילות

 דלקהתבססנו על נתונים אשר סופקו לנו על ידי הנהלת , לצורך גיבוש חוות דעתנו. על פי בקשתנו דלקהנהלת 

השערות וציפיות בלתי  ,הערכותמידע זה הינו חלק מ. אשר ניתנו לנו על בסיס מיטב ידיעתם וניסיונם, ויועציה

וכן על הנחות וציפיות שונות  העבודהלמועד  פעילותמידע קיים ב המבוססות בחלקן על, ודאיות לגבי העתיד

מצב המשק  ,מתחרים פוטנציאלים, הפעילותמצב פלח השוק  כגון, לגורמים חיצוניים רבים והן פעילותהנוגעות הן ל

בנוסף להיותן . באופן מלא או חלקי, השערות וציפיות אלו יתממשו, הערכותן כל ודאות כי אי .הבכללותוהכלכלה 

נכון למועד , הפעילותלכוונות ומטרות עתידיות של ההערכות מתייחסות  ,מבוססות על ההנחות האמורות לעיל

באופן שוטף ומותאמות  ,וממצב השוק הפעילותמושפעות באופן מהותי ממצב  כוונות ומטרות אלו. העבודה

שישפיע על  סביר, כל שינוי כאמור. ובמצב הכלכלי הכללי הפעילות של הבמצב, השונים בהנחות העבודה לשינויים

 באופן מהותי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות ,ערכות לא תתממשנההואם ה, הסיכוי במימוש הערכות אלה

 .בעבודתנו ה בהן שימושככל שנעש ,מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהערכות אלו

 

מידע צופה פני עתיד הינו מידע . דלק התייחסנו כאמור גם למידע צופה פני עתיד שנמסר לנו על ידי הנהלת עבודתנוב

 ,או כוונותיהדלק וכולל הערכה של הנהלת  העבודהלמועד  דלקב המבוסס על מידע קיים, בלתי ודאי לגבי העתיד

התוצאות בפועל , ואין כל ודאות כי תתממשנהממשנה תה של ההנהלה לא תאם הערכות אל .העבודהנכון למועד 

ככל שנעשה בו שימוש , מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה עשויות להיות שונות באופן

  .עבודתנוב
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ודתנו עבעשויים לשנות את הבסיס להנחות , או במידע/ו בהנחות היסוד, שינויים במשתנים העיקרייםיודגש כי 

לשלמותם או לדיוקם של , אין לראות בעבודתנו משום אימות כלשהוא לנכונותם, לפיכך. ינוובהתאם את מסקנות

הנחות עבודה והערכות , אלא הערכה כלכלית אינדיקטיבית המבוססת על מודלים כלכליים, נתונים חזויים אלה

נו את הזכות לשוב ולעדכן את עבודתנו לנתונים הננו שומרים לעצמ, כמו כן. כמפורט להלן ובגוף העבודה, עתידיות

כוללת את תיאור , חוות דעתנו המצורפת להלן. או לא היו ידועות לנו/או נסיבות שונות העשויות להתרחש ו

התיאור הכלול בה אינו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל הנהלים . המתודולוגיה אשר שימשה לעבודתנו

בעבודתנו  .אנו מפנים את תשומת הלב לגוף העבודה, לסייגים נוספים. לעיקריים שבהםאלא מתייחס , אשר יישמנו

 .ייתכנו הפרשים לא מהותיים בהצגת החישובים כתוצאה מהפרשי עיגול, ממוחשבים ולפיכך השתמשנו בכלי חישוב

 

, ת המלצת השקעהלרבו, אין בעבודתנו משום המלצה או הבעת דעה אודות ביצוע פעולה כלשהיא או הימנעות ממנה

 הפעילותבשל אי הוודאות העסקית הכרוכה בניסיון להעריך את שווי . דיספוזיציה או כל פעולה אחרת, מכירה

בעתיד ושוויים של  תוצאות הפעילותהעשויים להשפיע על , פעילותוריבוי הפרמטרים האקסוגניים והאנדוגניים ל

ות המודלים וההערכות אותם נקטנו בעבודתנו יתקיימו בפועל אין כל ערובה או בטחון כי תוצא, נטו בפועל, נכסיה

עוד נציין כי הערכה כלכלית זו אמורה . העבודהלמועד , ככל שידוע לנו, ומטרתם לשקף את הידע הקיים בידנו

על בסיס נתונים ידועים לנו ותוך התייחסות להנחות יסוד , לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון לזמן מסוים

  .שנאמדו על בסיס מידע קיים בידנו והינה רלוונטית למועדה בלבדותחזיות 

 

נעשה אך ורק , שבהם עיינו, נתונים ומידע, פירוש מסמכים. ו חוות דעת משפטיתמשום ייעוץ א נואין בחוות דעת

אינו מתיימר לכלול את תנו אף המידע המופיע בעבוד .משפטית ואין בהם כדי הבעת עמדהעבודתנו זו לצורכי 

 תמיועד האינעבודתנו . בהקשר לנשואי עבודתנו או כל גורם אחר פוטנציאלי דרוש משקיעעשוי לאינפורמציה שה

, שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שוניםאו גורמים למשקיעים היות ו, בין היתר, העבודה נתלאחר ממזמי

אמדן הערך הכלכלי , בהתאם .אחרותת הערכו או/תחזיות ו, על בסיס הנחות ,הערכהשיטות וכן  לרבות סינרגיה

 .שונהעשוי להיות , אשר על בסיסו עשויים גורמים שונים לבצע פעולות כלכליות

 

כמוגדר בדין ובפסיקה ולא מתקיימת , בעלי מניותיה וצדדים קשורים להם, הפעילותבמניות אין לנו כל עניין אישי 

העבודה  נתהננו בלתי תלויים במזמי .1111 -ט "שנהת, לחוק החברות( ב) 140בנו כל זיקה כהגדרתה בסעיף 

ניגוד )לרבות תקנות רואי חשבון , ובתקנות שהותקנו על פיו 1122-ו"כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט

בתקני ביקורת ובכללי ההתנהגות , 1001ג "התשס, (הוראת שעה( )עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר

' ב1לפי סעיף ( בנושא אי תלות)לשכת רואי החשבון בישראל ובהתאם להחלטת רשות לניירות ערך המקצועית של 

כל . נציין כי מעת לעת ביצענו עבודות כלכליות עבור חלק מהגורמים לעיל .1191ח "התשכ, לחוק ניירות ערך

כל ד נציין כי לא נקבעו עו(. הן באופן בדיד והן במצטבר)העבודות הללו אינן מהותיות ביחס להיקף פעילותנו 

עבודתנו וכי סכום שכר טרחתנו אינו מהותי ביחס להיקף בקשר עם תוצאות  לרבות, תנולקבלת שכר טרח התניות

  .המקצועי והעצמאי, פעילותנו ואין בו כדי לפגום לדעתנו בשיקול דעתנו הבלתי תלוי

 

לכל  ,בשום מקרה ,ות כלשהיאאחראיב נישאלא נהיה פטורים ו מזמינת העבודהבמסגרת הסכם ההתקשרות עם 

או /ו למזמינת העבודהיגרמו ש, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, וכיוצא באלועלות , הוצאה, הפסד, נזק

 מזמינת העבודהכתוצאה מכל דבר ועניין הקשור במידע אשר התקבל מצד , או לצד שלישי כלשהוא/ו הלמי מטעמ

מכל מין וסוג , כתוצאה מאי דיוק או חוסר או כתוצאה מכל פער או מחדל אחר לרבות אך לא רק, האו מי מטעמ/ו

 .הקשור במידע, שהוא

 

, וכיוצא באלועלות , הוצאה, הפסד, לכל נזק ,בשום מקרה, ות כלשהיאיאחרב נישאלא וטורים נהיה פ, לכך בנוסף

עקב  ,או לצד שלישי כלשהוא/ו המטעמ או למי/ו למזמינת העבודהיגרמו ש, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא
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לרבות במקרה של רשלנות ) מזמינת העבודהאו בעקיפין לשירותים שנספק ל/או מחדל הקשורים במישרין ו/מעשה ו

 .או זדון מצדנו/או הונאה ו/למעט במקרה של רשלנות פושעת ו, (מצדנו או מצד כל עובד או נושא משרה מטעמנו

 

הקשור בשירותים שניתנו על ידינו , מכל מין וסוג שהוא, העיתבישה או תוגש נגדנו בכל מקרה בו תופנה אלינו דר

בגין כל סכום שנידרש , לפי העניין, ה או תשפה אותנותפצ מזמינת העבודה, ללא יוצא מן הכלל, למזמינת העבודה

בגין כל הוצאותינו , ןלפי העניי, ה אותנופה או תשתפצ מזמינת העבודה, בנוסף לכך. כאמור לעיל, או ניתבע לשלם

 מזמינת העבודהאנו נודיע ל. לרבות בגין שכר טרחת עורכי דין, לצורך ההתגוננות מפני כל דרישה או תביעה כאמור

 .בסמוך לאחר קבלתה אצלנו, על כל דרישה או תביעה כאמור

 

ת על עצמה את לקח, לפי שיקול דעתה, זכאית מזמינת העבודהתהינה , בכל מקרה של דרישה או תביעה כאמור

זהות עורך הדין תאושר על ידינו בכתב ומראש . הטיפול בהתגוננות ולמנות לצורך העניין עורך דין שייצג אותנו

שזהותו תאושר על ידינו , הוא יוחלף בעורך דין אחר מזמינת העבודהובמקרה בו נתנגד לעורך הדין שיוצע על ידי )

כאמור לעיל ובלבד , מזמינת העבודהעורך דין שימונה על ידי  עם כל, באופן סביר, אנו נשתף פעולה(. כאמור

באופן שלא נידרש לשלם או לממן כל הוצאה , תכסה ותממן כל הוצאה שתהיה כרוכה בכך מזמינת העבודהש

 .או חלק ממנה/כאמור ו

 

מתקן של  וויללא שו, האחסון והניפוקפעילות  שווי, בכפוף לסייגים לעיל ולהלן ,להערכתנו ועל בסיס חישובינו

 מיליון שקלים 13.7 -בכגבוה שווי זה הינו  .חדשים שקלים מיליון 710.7 -כבנאמד למועד עבודתנו  ,ירושלים

בנטרול ההשקעה במתקן , 1133 בדצמבר 13 ליום פעילותבדלק מהערך הפנקסני המיוחס להשקעתה של  חדשים

שותפות  -פעילות דלק פי גלילות  ערכו של מוניטיןחלה פגימה בלא לפיכך ולאור האמור לעיל מצאנו כי  .ירושלים

 .מוגבלת

 

 

בשיעור הצמיחה ביחס לשינוי  ,ללא שוויו של מתקן ירושלים ,הפעילותלהלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לשווי 

 (:במיליוני שקלים חדשים) בשיעור הניכיון לפני מסלשינוי בטווח הארוך וביחס  הפרמננטית

11.2%10.7%10.2%9.7%9.2%
2.5%685.1724.1768.1818.1875.6
2.0%661.3696.8736.6781.5832.6
1.5%639.9672.4708.7749.4795.3
1.0%620.6650.6683.9720.9762.5
0.5%603.1630.9661.6695.6733.4

שיעור ניכיון לפני מס
שווי פעילות 

שיעור 
צמיחה 

פרמננטית
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 : פרטי החברה המעריכה

בביצוע הערכות שווי בלתי  המתמחה, מ"אליהו אלעל בע, EEBCמ הינה חברה פרטית מקבוצת "חברת שווי הוגן בע

 .עשרות חברות ציבוריות בישראל, בין היתר, תלויות ועבודות ייעוץ כלכלי ובין לקוחותיה נמנות

 

 מר אלי אלעל: פרטי השכלתו וניסיונו של האחראי מטעם מעריך השווי

בן גוריון בכלכלה מאוניברסיטת  BAתואר , בכלכלה( מחקרי) MAבעל תואר . מ"מנהל כללי של חברת שווי הוגן בע

וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל מספר  12911רישיון ראיית חשבון בישראל מספר , עם התמחות בחשבונאות

ל "עוץ כלכליות בארץ ובחויהיה מעורב באלפי עבודות הערכות שווי ועבודות י מר אלעל, בעשור האחרון. 1141

 .ראו נספח לעבודתנו, לפרטים נוספים .ב"ארהבהיקפים מצטברים של מיליארדי דולרים , בתחומים שונים

 

 ,להלן פרטי עבודתנו

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"בע שווי הוגן            

 1011 מרץב 12, אביבתל               

              

 

 , 11קומה ,  בית רובינשטיין

 .ישראל, א"ת, 10לינקולן ' רח
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20 Lincoln St., Tel Aviv, Israel. 

 Office: +171.1.797.9199 01.797.9199: משרד

 Fax: +171.1.797.9194 01.797.9194: פקס
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 כללי .3

" דלק"ייתה של הוקמה בעקבות זכ"( הפעילות"או /ו" פי גלילות" להלן )שותפות מוגבלת  - דלק פי גלילות

מ "במכרז להפרטת חברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"( דלק"להלן )מ "חברת הדלק הישראלית בע

בנוגע לפירוק  "(ההחלטה"להלן ) 1002במאי  11בהתאם להחלטת ממשלה מיום , "(חברת פי גלילות"להלן )

סונול ישראל , "(פז"להלן )מ "בע פז חברת הנפט, אשר הוחזקה לאותו מועד על ידי דלק ,חברת פי גלילות

 -ו 11.1%, 11.2%, 12.1%בשיעורים של "( בעלי המניות"להלן ביחד )ומדינת ישראל "( סונול"להלן )מ "בע

בהחלטה נקבעו עקרונות למכירת פעילותה של חברת פי גלילות בשלושת מתקני הניפוק . בהתאמה, 20%

של חברת  ההמכירה ישמשו תחילה לכיסוי התחייבויותיכאשר כספי , באר שבע ואשדוד כעסק חי, בירושלים

לאחר מכן תפורק חברת פי גלילות מרצון ונכס המקרקעין שלה , חובות לבנקים שונים ןפי גלילות לפירעו

בין כל הסכם נחתם  1002ביוני  19ביום . במתחם פי גלילות שברמת השרון יועבר לבעלותם של בעלי המניות

  .ה וסיום פעילותה של חברת פי גלילותבעלי המניות בנוגע להפרט

 

שלושת מסופי פעילות רכשה דלק את , אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לאחר, 1007ביולי  11ביום 

מיליוני שקלים חדשים כולל עלויות  111 -כ)מיליוני שקלים חדשים  109 -לכחברת פי גלילות בתמורה 

. מיליוני שקלים חדשים 107.7 -לק בספריה מוניטין בסך של כבגין רכישת הפעילות האמורה רשמה ד(. נלוות

ניהולם , הפעלתםאת  פעילותדלק ל העבירהלפיו , הפעילותנחתם הסכם בין דלק לבין , 1007ביולי  11ביום 

תקופת ההפעלה נקבעה , על פי ההסכם. 1007באוגוסט  1החל מיום מסופי פי גלילות ואחזקתם של שלושת 

 .תקופות נוספות בנות שנה כל אחתהארכה ללשנה והיא ניתנת ל

 

 תיאור הענף .1

 כללי  .א

שרשרת אספקת הדלק . גבוההמשק הדלק בישראל מאופיין ברגולציה גבוהה וברמת תחרותיות 

יבוא ויצוא ( iii), זיקוק נפט( ii) ,יבוא נפט גולמי( i) :מקטעים עיקריים ממספר בישראל מורכבת

, פז, דלק -הדלק הגדולות  ארבע חברות .יווק לצרכנים השוניםניפוק וש, אחסון (iv) -ו מוצרי נפט

ת ומרבית רכיש מרכזות בידיהן את"( דור אלון"להלן )מ "בע( 1111)ל סונול ודור אלון אנרגיה ישרא

 . חלקן אף מחזיקות בכל מערך שרשרת אספקת המוצרמוצרי הדלק ו

 

נים והיתרה נמצאת בשימוש כמזוט שו( מוצרי נפט)עיקר תצרוכת הדלק בישראל היא של תזקיקים 

( דלק וסולר)מרבית התזקיקים משמשים בתחבורה היבשתית . וכדלק לאוניות בעיקר לתעשייה

הסולר )לצריכה תעשייתית , (גז פח מימני מעובה וסולר -מ"גפכגון ה)משמשים לצריכה ביתית  והיתר

 . (דלק סילוני -ל"דסכגון ה)ולענף התעופה ( והנפט

 

 שינוי רגולטורי מהותי הנוגע .שינויים רגולטוריםהתאפיין משק הדלק במספר נות בשנים האחרו

אשר קבע , "(צו הפיקוח" להלן)הינו תיקון לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים , למשק הדלק

כאשר בעקבות תיקון לצו הפיקוח וכן צו פיקוח על מחירי , 19ובנזין  12לבנזין  מחירים מרביים

. 19הוסר הפיקוח על מחירי בנזין , 1001אשר נכנסו לתוקף בחודש פברואר , ותיםמצרכים ושיר

בתחנות התדלוק הסכום המצטבר של מחיר  12יהא מחירו המרבי של בנזין , בהתאם לצו הפיקוח

בתוספת רכיב , המתעדכן על בסיס חודשי, "(ן"בז"להלן )מ "הדלק על פי שער בתי הזיקוק לנפט בע

רכיב סל הוצאות השיווק לבנזין המוגדר , לק ומסים נוספים המוטלים על פי דיןהמס על הבלו על הד

מרווח השיווק לבנזין . מ"המתעדכן אחת לשישה חודשים ורכיב המע, (מרווח השיווק)בצו הפיקוח 

בעקבות עבודת יועץ חיצוני אשר בחן את הרווחיות הרצויה , נקבע על ידי משרדי האוצר והתשתיות

בהתאם לתנודות , מרווח השיווק מעודכן אחת לחצי שנה. מקטע שיווק הבנזיןב, למשק הלאומי
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נקבעו במסגרת צו , בנוסף. עד לתקרה מסוימת, במרווחי השיווק המחושבים בארבע מדינות באירופה

, שירותי פריקה, בין היתר, הפיקוח תעריפים עבור שירותי תשתית הניתנים לחברות הדלק הכוללים

מדיניות בדבר שינויים שינויים רגולטורים נוספים כללו  .מה של מוצרי דלקניפוק והזר, אחסון

בתי הזיקוק המדינה בקשר עם פיקוח על רכישת מוצרי דלקים על ידי חברות הדלק לאחר הפרטת 

 .1011 -א "התשע, הצעת חוק משק הדלק וכן"( ן"בז"להלן )מ "לנפט בע

 

 תפתחות משק הדלק הישראליה .ב

התקיימה מעורבות ממשלתית מלאה בכל מערך היצור והאספקה  1117ד שנת המדינה ועמקום החל 

מחירים ה, מערך הזיקוק, ימיתההובלה ה, קביעת המקורות ליבוא נפט גולמי לרבות, של משק הדלק

משק הדלק תה לפתוח את יישתכליתה ה ,הונהגה רפורמה במשק הדלק 1111משנת  .השיווק ומרווחי

ידי הקטנה משמעותית של מעורבות הממשלה בענף הדלק וקביעת על  ,מקטעיו כלעל  ,לתחרות

 תניתנו רישיונו, במסגרת הרפורמה. תמחור בינלאומי באזור הים התיכון ן על פי"מחירים בשער בז

שונו ההסדרים , (פז וסונול, דלק)נוסף על שלוש חברות הדלק שפעלו באותה עת , לחברות דלק חדשות

, חלק ממחירי מוצרי הדלק לצרכןרי דלק ובוטל בהדרגה הפיקוח על בקשר עם יבוא נפט גולמי ומוצ

הגבלות על הקמת תחנות  11במסגרת תכנית מתאר ארצית הוטלו , כמו כן. למעט שני מוצרי בנזין

נטול עופרת ועל מחירי שער בתי  12קיים פיקוח על המחיר לצרכן של בנזין , כיום. תדלוק חדשות

 .לחלק מסוגי הביטומןהזיקוק 

 אשר בבעלותה, ן"בזהחליטה ועדת שרים לענייני הפרטה על פיצול והפרטת , 1004בדצמבר  19ביום 

בית זיקוק החזיקה ב אשר כל אחת מהן, פיצול לשתי חברותבאמצעות , בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד

אשר אליה  ,"(א"בז"להלן " )מ"לנפט אשדוד בעחברת בית הזיקוק "הוקמה , כתוצאה מכך. אחד

. להיות הבעלים של בית הזיקוק בחיפה המשיכהן "בזשבעוד  ,פעילות בית הזיקוק באשדודרה הועב

א "רכשה פז את בז, על ידי רשות החברות הממשלתיות 1009בעקבות מכרז שנערך בחודש יולי 

הפריטה , א"לאחר מכירת בז, האמורה בהתאם להחלטת ועדת השרים. 1009בחודש ספטמבר 

ן הוסר הפיקוח על מחירי "בעקבות הפרטת בז. 1007קוק בחיפה בפברואר המדינה גם את בית הזי

כאשר הפיקוח על מחיר , מ וכן שני סוגים של ביטומן"למעט גפ, ן"חלק מהמוצרים הנמכרים בשער בז

 .12לצרכן נותר רק לגבי בנזין 

 

 מערך אספקת הדלק בישראל .ג

 ייבוא (3

הנפט הגולמי לישראל יבוא , בפועל. ראלחברות דלק רשאיות לייבא נפט גולמי ומוצרי נפט ליש

יקים ן מחירי התזק"עד להפרטת בז. ידם בעיקר על ידי בתי הזיקוק ומזוקק עלמבוצע 

 1007בינואר  1החל מיום כאשר , תחת פיקוחעל ידי בתי הזיקוק לחברות הדלק היו הנמכרים 

נציין (. זפת לסוגיומ ו"גפ, סולר דל גופרית)למעט מספר מוצרים  ,ר הפיקוח על מחיריהםהוס

מחיר הלבין מחיר היבוא בעיקר מהפער שבין בדבר יבוא מוצרי נפט מושפעת כי ההחלטה 

משתנה נוסף בהחלטת יבוא מוצרי נפט הינו עלויות הנמל הכרוכות בפריקת  .ן"בשער בז

 . הדלקים
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קים נוכח הורדת מחירי הדל, בשנתיים האחרונות צומצם יבוא הדלקים לארץ באופן משמעותי

 דולרהשקל החדש מול בעקבות הירידה בשער החליפין של . מתחת למחיר היבואן "מצד בז

אשר הובילה להוזלת אגרת , וכן בשל הרפורמה בתעריפי הנמלים "(דולר"להלן )ארצות הברית 

המקנה לחברות הדלק אופציה נוספת , 70% -הרציף על יבוא דלקים דרך נמלי אשדוד וחיפה ב

בוחנות חברות , "(א"קצא"להלן )קו צינור אילת אשקלון דרך חברת לבד ליבוא תזקיקים מ

 ליבוא רבפוטנציאל נציין כי לדלק קיים . הדלק השונות אפשרות ליבוא עצמאי של דלקים

 .גלילות באשדודבאמצעות שימוש במסוף פי , דלקים עצמאי של

 

 ניפוק והולכת דלקים, אחסון (1

סופים של חברות התשתית ובמתקני חברות הדלק במ מבוצעאחסון וניפוק מוצרי הדלקים 

ירותי אחסון וניפוק הינן תשתיות המספקות שחברות התשתית . דלק וסונול, פזכגון הגדולות 

מתקני אחסון ברחבי הארץ ומתקן אחסון בבעלותה אשר  -"( ן"תש"להלן )מ "ואנרגיה בענפט 

 -ן "ובז ;וניפוק באשקלון מתקן אחסוןבבעלותה אשר  - א"קצא ;וניפוק הסמוך לבאר שבע

עם מתקני חברות הדלק . אשר ברשותה מתקן אחסון וניפוק במתחם בית הזיקוק בחיפה

אשר  ודלקמתקני אחסון וניפוק במתחם בית הזיקוק באשדוד  בבעלותה אשר - א"בז נמנות

באתרי הניפוק מאוחסנים . וחיפה ירושלים ,באר שבע, מתקני אחסון וניפוק באשדוד ברשותה

למיכליות כביש או מוזרמים ישירות למתקני מונפקים וצרי הדלקים במיכלים ומשם הם מ

 . כגון חברת החשמל לישראל ,קצה של לקוחות מוסדיים

 

מוצרי נפט מיובאים למסופי האחסון והניפוק של חברות התשתית וחברות הדלק הולכת 

להלן )מ "מוצרי דלק בעיכת בעיקר לקו השי, השונות נעשית באמצעות צנרת תזקיקים ארצית

ן "עודית של בזין ובאמצעות צנרת י"חברה בת ממשלתית בבעלות תשאשר הינה , "(ד"קמ"

באתרי . למסופי האחסון והניפוק של חברות התשתית וחברות הדלק השונות בצפון הארץ

את התזקיקים  שואבותחברות הדלק כאשר , כאמור הניפוק מאוחסנים מוצרי הנפט במיכלים

שינוי  .האחסון והניפוק ומנתבות אותם אל תחנות הדלק ואל לקוחותיהן השוניםממתקני 

מעת לעת על ידי חברות הדלק בהתאם  הבחירת אתר האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשב

של מוצרי נפט ( אחסון ניפוק והזרמה, פריקה)תעריפי שירותי התשתית . לשיקוליהן העסקיים

 1112-ו"תשנ, (תעריפי תשתית במשק הדלק)צרכים ושירותים נקבעו בצו הפיקוח על מחירי מ

 -ג "התשס( תיקון), (תעריפי תשתית במשק הדלק)ובצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

 "(.צו הפיקוח על מחירי התשתיות"להלן ) 1001

 

   שיווק (1

יר מחוץ ושיווק ישהתדלוק שיווק בתחנות : ענף שיווק הדלקים נחלק לשני סגמנטים עיקריים

בעיקר בעסקאות למכירת מוצרי דלק שונים הישיר מתאפיין  מגזר השיווק .לתחנות התדלוק

דלק השונים נעשה בדרך כלל ישירות אל חצר מוצרי ה שיווק. ופרטיים עסקיים ללקוחות

מגזר השיווק בתחנות . המקרים הלקוח מוביל עצמאית את מוצרי הדלק יתרהלקוח וב

הכולל את ארבע חברות הדלק הגדולות המחזיקות במרבית  ,יכוזיהתדלוק מאופיין במבנה ר

. קיימות מספר חברות פרטיות קטנות המחזיקות ביתר התחנות ,בנוסף .תחנות התדלוק

בתחום השיווק קיימים חסמי כניסה גבוהים הנובעים מתהליכי רישוי מורכבים וממושכים 

מהשקעה הונית , תחנות התדלוקהיצע מוגבל של מקרקעין מתאים למ, להקמת תחנות תדלוק

השיווק  מגזרתחנות התדלוק ומגזר ההבדלים העיקריים בין . גבוהה ומצרכי תחזוקה גבוהים

לתקופת , קווי הפצה/מתייחסים להיקפי ההשקעות הנדרשים להקמת מתחמי תדלוקהישיר 
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הנוגעת בעיקר למגזר תחנות , ולרמת המעורבות הרגולטוריתההתקשרות עם לקוחות 

 . וקהתדל

 

 תיאור הפעילות  .1

 כללי  .א

עבור בעלי מלאי מוצרי ( נפט)סולר וקרוסין , עוסקת בניפוק ואחסון תזקיקים מסוג בנזין הפעילות

עיסוקה . ד"צינורות של קמההדלק וניפוקם באמצעות מיכליות כביש או באמצעות הזרמה במערכת 

בבאר שבע , בירושלים, של דלק שלושה מתקני אחסון וניפוק אשר בבעלותההפעלת  והינ הפעילותשל 

במתקנים אלו מצויות . יים של דלקאמתקן נוסף בחיפה המשמש לצרכיה העצמ הפעלתאשדוד ווב

מיכלים , חוות מכלים בהן מאוחסנים מוצרי הדלק השונים והן כוללות מיכלים המיועדים לניפוק

. ניפוק באשדודבמתקן האחסון והד "ייעודיים לקמהמיועדים לאחסון ממושך ומיכלי מעבר 

כרת מיכלים השמ, ממכירת תוספים, הזרמה ואחסון דלקים, נובעות מניפוק הפעילותהכנסותיה של 

 .התשתיתפיקוח על מחירי המושפעות ישירות מתעריפים שנקבעו בצו והשכרת משרדים וחניות ו

 

  שירותי ניפוק .ב

 המופעלים על ידהתקנים המ בארבעת בשלושת שונים מסוגים דלקים ניפוק שירותי מספקת הפעילות

, וקרוסין סולר, בנזין של ניפוקים במתקן אשדוד מבוצעים. ירושליםבאר שבע ובב ,בחיפה ,באשדוד

 שבע באר וממתקני מזוט קל ודלק חום, סולר, קרוסין, 12במתקן חיפה מבוצעים ניפוקים של בנזין 

 המעבירות את כביש ליותמיכ באמצעות מבוצע הניפוק .בלבד סולר וקרוסין וירושלים מנופקים

 לדמי בתמורה ניתנים כביש מיכליות באמצעות הניפוק שירותי .לחברות הדלק השונות הדלקים

ישירה ניתנים  בהזרמה הניפוק ירותיבעוד שש, הדלקים של אחסון דמי בתוכם ניפוק המגלמים

 החודש חילתבת שררש מלאי הדלק על ממוצע בהתבסס אחסון דמי אשר כוללים ניפוק בתמורה לדמי

להלן  .(מיכליות באמצעות נופק ולא)ללקוח  הדלקים שהוזרם היחסי של החלק על ובסופו ובהתבסס

באר שבע וירושלים לשנים , באשדוד הפעילותנפח הניפוקים של מוצרי הדלקים בשלושת מסופי 

 (: קילו ליטרבאלפי ) 2010-2005

200520062007200820092010

1,6551,7011,9201,80416391726מתקן אשדוד

223250148155151120מתקן באר שבע

224215182168169167מתקן ירושלים

424557557מתקן חיפה

 2,1022,1662,2502,5512,5162,570סה"כ
 

 שירותי אחסון .ג

 : קבוצות ארבעל נחלקים לותהפעי הניתנים על ידי האחסון שירותי

 אחסון תפעולי  (3

לרבות )ממנה שירותי ניפוק  המקבלות הדלק מספקת שירותי אחסון תפעולי לחברות הפעילות

 . מלקוחותיה הניפוק הנגבים בדמי כלולים האחסון דמי (.חברת האם
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 אחסון ממושך למלאי  (1

 .הדלק אמצעות חברותב ישראל מדינת עבור ממושך למלאי מספקת שירותי אחסון הפעילות

 כמות הדלקים על הדלק בהתבסס נגבים דמי אחסון ישירות מחברות אלה בגין שירותים

 .התשתיות על מחירי צו הפיקוח על פי לפיקוח נתונים אלו אחסון דמי. המאוחסנת

 

 אחסון מסחרי (1

 .אחריםמסחריים  ולגופים ן"לבז ,החשמל לחברת אחסון מיכלי באמצעותאחסון מסחרי כולל 

 צנרת ללקוחות באמצעות ישירה בהזרמה אלו מועברים במיכלים המאוחסנים הדלקים

נתונים לפיקוח  חודשיים אשר אינם שכירות נגבים דמי אלו שירותים בגין .ן"תש בבעלות

 .רגולטורי

 

 אחסון זמני (4

המוזרמים ישירות ללקוחות  דלקים ד כולל אחסון של"עבור קמ"( במעבר אחסון)" אחסון זמני

 הסכם מכוח דלק מחויבת .במתקן אשדוד מעבר מיכלי ברחבי הארץ ומתבצע בחמישה ד"קמ

 כי נקבע ,במסגרת ההסכם. ד את המיכלים האמורים"להעמיד לקמ פי גלילות מסופי רכישת

במשרד  תשתית ד יקבע במסגרת ועדות תעריפי"המיכלים לקמ החכרת עבור החיוב מנגנון

 ד"קמודלק בין  .אשר עד כה טרם פורסם, בצו תםהשרים להחל לאישור התשתיות ויומלץ

 לשלם ד"דלק על קמ לטענתכאשר , עליה לשלם אותם לדמי ההחכרה נוגעמתנהלת מחלוקת ב

 לטענתבעוד ש, שלמים עבור חמישה מיכלים וזאת המעבר השימוש במיכלי בגין החכרה דמי

 בפועל שהיתה הדלקים לפיקוח עבור כמות הנתון האחסון את תעריף לשלם עליה ד"קמ

 .החודש האחסון במהלך במיכלי

 

 תיסוף שירותי ומתן תוספים מכירת .ד

 התקנים הישראלי וכן מכון של בתקנים יעמדו שאלו מנת על לדלקים תוספים מוכרת הפעילות

 ,חברת סונול בלבדלקוחות חלק מ. ידה על המנופקים לדלקים התוספים של תיסוף מספקת שירותי

לקוחות  .למיכליות תיסוף התוספים שירות עבור רק משלמים ,המאת התוספים בעצ המספקת

. תיסוף התוסף למיכליות שירות בגין והן בגין התוסף הן משלמים, הפעילותמ הרוכשים תוספים

 .ם אינם בפיקוחאשר תעריפ עופרת נטול 95 לבנזין תוסף ,לסולר תוסף: תוספים סוגי שני קיימים

 

 רכוש קבוע .ה

שבע  בבאר, באשדוד המצויים דלקים וניפוק אחסון מתקני לת שלושהפי גלילות עוסקת בהפע

המשמש את דלק לצרכיה , מתקן רביעי הממוקם בחיפה הפעילותמפעילה , בנוסף. ובירושלים

המתקן הוקם  .של פי גלילות הניפוק האחסון שבמתקני העיקרי הינו מתקן אשדוד .העצמאיים

 כביש באזור אשדוד נפט למיכליות יפוק תזקיקיונ אחסון לאפשר בתחילת שנות השבעים במטרה

זכות חכירה  לדלק .דונם 329 -כ בשטח של קרקע אשדוד על של התעשייה הצפוני באזור ממוקםו

שנים  41-עם אופציה ל דלק בלבד מסוף למטרת 1011ביוני  10עד ליום  בקרקע האמורה מוחלטת

מיכלי  6וכן  ק"מ 209,000 -כ של מירבית לתקיבו בעלי מיכלים עיליים 26 כולל מסוף אשדוד. נוספות

 של המיכלים מהקיבולת המירבית  100%פי גלילות  ניצלה 1010  בשנת .מיכלי מים 3 -ו תוספים

 משרדים מבנה מבנה מנהלה ובסמוך לו הכולל תפעולי אזור קיים המיכלים לצד חוות .העיליים

  .וייעודיים ומבנים טכניים
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נפט למיכליות  וניפוק תזקיקי אחסון לאפשר במטרה השבעים שנות תבתחיל הוקם שבע באר מתקן

הסכם  פי-על. דונם 79 -של כ בשטח על קרקע חצרים על כביש ממוקם המתקן .הדרום באזור כביש

וסונול משנת  דלק ,לבין חברות הדלק פז ישראל מינהל מקרקעי ידי על הפיתוח רשות בין חכירה

 הקרקע את הכוללת) דונם 101 -כ של בקרקע בשטח כולל חכירה תזכויו הדלק הוענקו לחברות, 1170

שנחתם  חוזה פי על. שנים נוספות 41 -עם אופציה ל 1012ביולי  11עד ליום ( ממוקם המתקןעליה 

ממוקם  עליה הועברו זכויות החכירה בקרקע, גלילות לבין חברת פי הדלק חברות בין 1171בשנת 

 על פי הזכויות וההתחייבויות הועברו המסופיםבמועד רכישת גלילות ו לחברת פי שבע באר מתקן

בעלי  עיליים מיכלים 10 מיכלים הכוללת כולל חוות מתקן באר שבע .לדלק החכירה האמור הסכם

קיים  חוות המיכלים לצד .מים מיכלי 1 -ו מיכלי תוספים 2 ק וכן"מ 72,000-כ מירבית של  קיבולת

פי גלילות  ניצלה 1010בשנת . וייעודיים טכניים ומבנים ירותיםהכולל מבנה מנהלה וש אזור תפעולי

 .העיליים המיכלים של ק מהקיבולת המירבית"מ 91,000 -כ

 

 נפט למיכליות וניפוק תזקיקי אחסון לאפשר במטרה השבעים שנות בתחילת הוקם ירושלים מתקן

 בשטח קרקע נוף על הר שכונת של במורדות הדרומיים הממוקם המתקן .והסביבה לירושלים כביש

 3 -כ של בשטח הסכם חכירה נפרד על פי ד"קמ מחזיקה מתוכו, מפלסים בשלושה דונם 59 -כ של

 דלק, חברות הדלק פז לבין מינהל מקרקעי ישראל ידי על הפיתוח רשות בין חכירה הסכם פי על. דונם

 במרץ 11 עד ליום דונם 55 -כ של חכירה בקרקע בשטח הדלק זכויות ניתנו לחברות 1170וסונול משנת 

 לחברת פי הדלק חברות בין 1171בשנת  פי חוזה שנחתם על .נוספות שנים 49 -ל אופציה עם 1012

 מתקן .גלילות לחברת פי ירושלים מתקן ממוקם החכירה בקרקע עליהם הועברו זכויות ,גלילות

 1 וכן ק"מ 11,200 -כ של מירבית  בעלי קיבולת עיליים מיכלים 8מיכלים הכוללת  חוות ירושלים כולל

טכניים  ומבנים משרדים ,בניינים שני כולל של המתקן האזור התפעולי. מים תוספים ומיכל מיכלי

 .המיכלים העיליים של המירבית מהקיבולת ק"מ 10,000 -כ ניצלה פי גלילות 2010בשנת . וייעודיים

שונות לשימוש עתידי בנכסי  אפשרויות הפעילותבוחנת  1011נכון לתום הרבעון הראשון של שנת 

 .ן המצויים מתקן ירושלים ובכלל זאת שינוי ייעוד של הקרקע למגורים"הנדל

 

במטרה לאפשר לדלק לאחסן תזקיקי נפט אשר הגיעו  1955בשנת  ESSOמתקן חיפה נרכש מחברת 

ת המתקן ממוקם במפרץ חיפה על קרקע פרטי. דרך בית הזיקוק בחיפה ודרך נמל התזקיקים בחיפה

 2ק וכן "מ 10,000 -מיכלים בעלי קיבולת מירבית של כ 14מתקן חיפה כולל . דונם 11 -בשטח של כ

 ק מהקיבולת המירבית של"מ 11,000 -כ הפעילותניצלה  1010בשנת . מיכלי תוספים ומיכלי מים

 . המיכלים

 

 הדרוש לפעילות המצוי בארבעת המתקנים שמפעילה פי גלילות כולל הרכוש הקבוע את הציוד, בנוסף

 מערכות ,משרדי ציוד, מחשוב ותקשורת מערכות, משאבות ,צנרת ,מיכלים לרבות והניפוק האחסון

 .הנפט תזקיקי ומשאיות כביש להובלת רכב כלי, אש לכיבוי מערכות ,וגנרטורים חשמל

 

  לקוחות .ו

 הפעילותחברות הדלק רוכשות מ. לקוחות פרטיים הכוללים את חברות הדלק לרבות דלק פעילותל

שוכרת  הפעילותת החשמל שנמנית גם היא עם לקוחות חבר. שירותי אחסון וניפוק של מוצרי דלקים

כוללים את  הפעילותלקוחותיה הממשלתיים של  .מתקנים לשם אחסון מלאי מסחרי הפעילותמ

 . משרד הביטחון וחברת החשמל, ד"קמ
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לדלק  42.0% -מתוכם כ) 1010בשנת  11.0% -מלקוחות פרטיים עמד על כ הפעילותשיעור הכנסות 

חלקם של הלקוחות . 44%בה שיעור המכירות לחברת דלק עמד על , 1001בדומה לשנת ( עצמה

, לחברות דלק שונות שירותי קליטה מספקת הפעילות. 1001בדומה לשנת  11%הממשלתיים עמד על 

חברה במשותף וכל  כאשר המלאים של חברות הדלק מאוחסנים, אחסון וניפוק של מוצרי דלקים

משלוח שנקלט במסופי פי . לחלק בלתי מסוים מהמלאי בהתאם לכמות שביקשה לאחסןזכאית 

בכפוף , למעט מקרים חריגים, רבית לאחסוןיגלילות לא מאוחסן מעל לפרק זמן שנקבע כתקופה מ

בתקופת אחסון המלאי לאחסן רמת מלאי מינימלית הכרחית מתחייבות חברות הדלק . לאישור

 . וזאת כמתחייב ממשטר התפעול ומהיקף הצריכה בכל מסוף הפעילותנקבעת על ידי ה

 

פי גלילות על  מיכלי מעבר בהתאם להסכם רכישת מסופי מהעמדתד נובעות "מקמ הפעילות הכנסות

 מיכלי אחסון בתמורה לדמי אחסון קבועים על פי הפעילותלחברת החשמל משכירה . ידי דלק כאמור

 . ן"מלאי מסחרי של בז הפעילותמאוחסן במתקני , כמו כן. הסכמים שנתיים

 

 תחרות .ז

 התחרות. סונול ודלק, דלק פזחברות ה וכן תשתית חברות פועלות דלקים וניפוק אחסון בתחום

הצרכן הסופי  אל הדלקים הובלת מעלויות ,מתקני האחסון ממיקום בעיקר מושפעת זה בתחום

המופעל על  ביותר הגדול האחסון מתקן .בחלקו מפוקח אשר הינו והניפוק האחסון שירותי וממחיר

 ירושליםבשבע ו בבאר האחסון מתקני .אשדוד מתקן הינו משמש לאחסון מסחריופי גלילות  ידי

  .בלבד תפעולי לאחסון משמשים

 

א "מתקן הניפוק של קצא מצדבעיקר קיימת תחרות שירותי הניפוק של מתקן אשדוד פעילות ב

מתקני האחסון מול ו א"וכן תחרות מסוימת מול בז, נשיאן באשל ה"ק של תשמתקן ניפו, באשקלון

 .המצויים בצפון הארץ, בעיקר סונול, והניפוק של בית הזיקוק בחיפה ושל חברות הדלק הותיקות

. הפלשתינאית ועבור הרשות פזעבור א שירותי אחסון וניפוק בעיקר "מספק בז, למועד עבודתנו

זיקוק באשדוד להגדיל את כושר הייצור שלו וכן את כושר האחסון והניפוק צפוי בית ה, להערכת דלק

יצוין כי פז הקטינה באופן . למתקן פי גלילות באשדוד מסוימתדבר העשוי להוות תחרות , שלו

בירושלים ובבאר  א"אותם למסוף הניפוק בבז סיטהממסופי פי גלילות והמשמעותי את הניפוקים 

פיקוח על דמי  לא קייםש מאחר. יכולת האחסון והניפוק שלהאת א "קצא הגדילה, כמו כן. שבע בלבד

להתחרות במתן שירותי האחסון והניפוק של מתקן  בית הזיקוק בחיפהיכול , הניפוק באזור הצפון

אשדוד באמצעות הורדת מחירים לדלקים המיועדים למרכז הארץ באופן בו יקטנו עלויות הדלקים 

עשוי להוות תחרות למתקן האחסון והניפוק  בית הזיקוק בחיפה ,במקרה האמור. לחברות הדלק

 . 1באשדוד

 

 באשדוד ולנמלי אשקלון הזיקוק לבית, העיקריים הדלקים צריכת לאזורי בקרבה מצוי אשדוד מתקן

 אשדוד של מתקן מיקומו הגיאוגרפי .דלקים תזקיקי להולכת מרכזי צומת למעשה ומהווה ואשדוד

עיקרית  באר שבע המתחרה במתקן .פני מתחריו על תחרותי יתרון לו עניקיםמ שלו הגדולה והקיבולת

למתקן ירושלים  .לבאר שבע וניפוק בסמוך מתקן אחסוןבבעלותה  אשר ,ן"תש היא פי גלילות של 

  .ירושלים באזור לקוחותיה המצויים עבור לפז המספק שירותי ניפוק ,א"בז מצד קיימת תחרות

 

                                                           

1
 יותר ולכן  עלות ההובלה משמעותית, כמו כן. על פי הערכות הנהלת הפעילות מדובר בסבירות נמוכה ובהתייחס לחלק מהלקוחות בלבד 
 .החלטה בדבר הורדת מחיריםהנחה כמעט לא תשפיע על ה  
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  חום הפעילותצווים ותקנות בת, חוקים .ח

, רישוי, תחום אחסון וניפוק דלקים כפוף למגבלות חקיקה ותקינה נרחבות הנוגעות לאיכות הסביבה

 הפעילותבתחום איכות הסביבה כפופה פעילות . הגבלים עסקיים ועוד, פיקוח על מחירים, דיני עבודה

 הפעילותנדרשת  ,כך לדוגמא .תקנות וצווים שעניינם שמירה על איכות הסביבה, להוראות חוק

הניתן על ידי המשרד לאיכות , להיתרי רעלים בכל אחד מארבעת המתקנים המופעלים על ידה

להתקנת מערכות שונות בחוות  הפעילותנדרשת  ,כמו כן .לעוסקים בחומרים רעילים הסביבה

אמצעים לאיתור , מתקן לטיפול בשפכים, כגון מערכת מישוב אדים לטיפול באדי הדלק ,המיכלים

 ילהלן עיקר. בדיקות צנרת וכדומה, מיכליםללבצע בדיקות  הפעילותנדרשת דליפות במיכלים וכן 

 :החוקים והתקנות החלים בתחום הפעילות של פי גלילות

 חוק הבלו  (3

בלו מוטל על דלק . חוק הבלו מסדיר את התנאים לקבלת רישיון לעסוק בייצור ובמכירת דלק

רק , כפועל יוצא מכך. ה של ייבוא בעת שחרורו מהמכסבעת ניפוקו ממתקני הניפוק או במקר

חברות בעלות רישיון ייצור רשאיות לרכוש מוצרי נפט ישירות מבתי הזיקוק בישראל או 

  .1010בתוקף עד סוף שנת , רישיונות ייצור לארבעת מסופי הדלקים פעילותל. לייבאם

 

  הצעת חוק משק הדלק  (1

, דלק טיוטה חדשה של הצעת חוק משק הדלקהתקבלה מאת מינהל ה 10.01.1011ביום 

טיוטת חוק משק הדלק אשר מטרתה להסדיר את מכלול הפעילויות במשק . 1011-א"התשע

. הדלק במשרד התשתיות הלאומיותעל ידי מנהל  ואמצעות רישיונות אשר יינתנב, הדלק

ה של החזקה או הפעל, ןרישיותנאים מוקדמים להענקת  ,בין היתר ,בטיוטת החוק נקבעו

כללים להבטחת שירות לרבות  ,ןהרישיותשתית מתאימה לעיסוק בפעילות לגביה מתבקש 

זיקוק  ןמגבלות באשר להחזקה ברישיוכן נקבעו בטיוטת החוק  כמו. נאות ותנאים תחרותיים

 ןשירותי תשתית ורישיו ןבאשר להחזקה ברישיו ומגבלות אחסון או ניפוק בו זמנית ןוברישיו

 . ועודשיווק בו זמנית 

 

 צו הפיקוח על מחירי תשתיות  (1

הפיקוח על מחירי התשתיות מסדיר את מכלול הנושאים הקשורים לתעריפים אשר גובות צו 

בצו נקבע כי חברת תשתית תגבה עבור שירות תשתית את . חברות תשתית בגין שירותי תשתית

ונוקב בשירותי  הצו מגדיר חברת תשתית. המחיר הנקוב לצדו של השירות הקבוע בתוספת לצו

אחסון מוצרי נפט וניפוק מוצרי נפט במיכליות , בין היתר, התשתית עליהם הוא חל הכוללים

מחירי שירותי התשתית כפי שנקבעו בצו אינם כוללים עלויות של חברת . כביש וברכבות

תעריף הניפוק כולל אחסון תפעולי של . התשתית לביטוח מלאי דלק ועלויות דלף במערכת

נקבע כי חברת תשתית תחייב צרכן או חברת תשתית אחרת בגין , כמו כן. צרי הנפטמלאי מו

. שירותי האחסון אשר היא מעניקה להם על פי הכמות שאוחסנה מדי יום במהלך חודש החיוב

תשתית בגין התגבה חברת , בחלק מחודש החיוברק נפט  ימוצרזו של ואוחסנה כמות במידה 

נקבע כי חברת תשתית אינה רשאית לגבות , בנוסף. אחסוןכמות זו חלק יחסי של תעריף ה

 . תשלום עבור אחסון מוצרי נפט המצויים בצנרת

 

  רישיונות והיתרים (4

 -ח "התשכ, עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים ןהפעילות בתחום האחסון והניפוק טעונה רישיו

ישה לאישורים דר והינחלק מהתנאים להוצאת רישיון עסק . והתקנות שהותקנו מכוחו 1191

באר , הניפוק באשדוד נילמתק. נוספים כגון אישור כיבוי אש ואישור מהמשרד להגנת הסביבה
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 1011 ספטמבררישיון עד חודש קיים למתקן חיפה ו רישיון עסק לצמיתותקיים וירושלים  שבע

 ןכי בעת הליך חידוש רישיו, יצוין .עבור מתקן זה פועלת להשגת רישיון עסק לצמיתות ודלק

" טיוטת תנאים"העסק למתקנים האמורים נהגה הרשות המקומית להוציא לפי גלילות 

תנאים אלו כללו דרישות שונות מצד המשרד . עסק כתנאי לחידוש הרישיון ןחדשים לרישיו

ת סקרים עריכ, ביצוע סקרי ניטור, כגון ביצוע בדיקות אטימות מיכלים ,לאיכות הסביבה

ביצוע תוכנית לשם בנייה ותפעול של מילוי תחתי ומישוב , וםובדיקות שונות לזיהומי מי תה

נהגה  ,בעבר. הקשורים למפריד דלקים וניקוז מי נגר וכדומהנוספים תנאים  כןאדים ו

לנהל מול רשות הרישוי והמשרד לאיכות הסביבה משאים ומתנים הן ביחס לנחיצות  הפעילות

ל כל מסוף ומסוף והן ביחס להיקף ש תכלל התנאים הנוספים הנדרשים בנסיבות הייחודיו

  .הבדיקות ולוחות הזמנים לביצוען

 

 הגבלים עסקיים (5

רכישת פעילות אחסון וניפוק הדלקים של פי גלילות על ידי דלק הושלמה לאחר שהתקבל 

אשר עיקריו כוללים בין היתר איסור על סירוב , אישור הממונה למיזוג בין דלק לבין פי גלילות

, ירותי ניפוק תזקיקים לכל דורש ממתקן הניפוק באשדוד ובירושליםבלתי סביר לספק ש

לרבות בעניין , איסור על קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות למתן שירותי ניפוק

, מועדי אספקה, אשראי, תנאי תשלום, טיב השירות, איכות השירות, הנחות, מחיר השירות

הפליה בין לקוחותיה על פי זהותם או על פי  איסור על, עמדות אספקה או זמינות השירות

 . זהות ספק אחר שעמו התקשר הלקוח ועוד

 

הקובע כי חברת דלק תירשם במרשם  ,לחוק ההסדרים במשק המדינה הפעילותכפופה , בנוסף

לפני תחילת עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במרשם המנוהל על ידי 

, (ניפוק דלק במכלית( )מנועים ודלק)צו הפעלת רכב ל עילותהפעוד כפופה  .מינהל הדלק

מ או דלק אחר שייקבע לפי חוק "סולר גפ, הקובע כי רכב מנועי יופעל בבנזין, 1007 - ח"התשס

ובלבד שהוא עומד בדרישות התקן לאותו מוצר  1191 -א"התשכ, (מנועים ודלק)הפעלת רכב 

תקן ממכון התקנים  ילפעול על פי תוו הפעילותת נדרש ,כמו כן. האמורובדרישות צו לפי החוק 

 . הישראלי ועל פי תקני שירות של מינהל הדלק

 

 תמצית נתונים כספיים .4

 דוחות רווח והפסד .א 

הסתכמו  הפעילותהכנסות . מצורפת כנספח א לעבודתנו הפעילותתמצית דוחות הרווח וההפסד של 

מיליון שקלים חדשים  104.1 -מת סך של כלעו, 1011בשנת מיליון שקלים חדשים  101.4 -בסך של כ

 .(0.7% -בשיעור של כ ירידה)מיליון שקלים חדשים  0.7 -של כ ירידה, 1010בשנת 

 

 21.9 -לעומת סך של כ, 1011בשנת מיליון שקלים חדשים  41.9 -עלות ההכנסות הסתכמה בסך של כ

 .(1.1% -ה בשיעור של כיריד)מיליון שקלים חדשים  1.0 -ה של כיריד, 1010מיליון שקלים בשנת 

 -לעומת כ, 1011שנת ב 21.1% -על כ הפעילותמסך הכנסות שיעור הרווח הגולמי עמד , בהתאמה

  .1010בשנת  20.2%
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 1011מיליון שקלים חדשים בשנת  2.1 -הסתכמו בסך של כ הפעילותהוצאות ההנהלה והכלליות של 

 -היוו כאשר  1010מיליון שקלים חדשים בשנת  2.0 -לעומת סך של כ, מסך ההכנסות 2.9% -והיוו כ

(. 12.1% -עלייה בשיעור של כ) םמיליון שקלים חדשי 0.1 -עלייה של כ, מסך ההכנסות 4.1%

לעומת , 1011שנת  ב 49.2% -מסך ההכנסות על כ הפעילותעמד שיעור הרווח התפעולי של , בהתאמה

 . 1010בשנת  42.7% -כ

 

 מאזנים .ב 

 -הסתכם בסך של כ הפעילותהרכוש השוטף של . מצורפת כנספח ב לעבודתנו הפעילותתמצית מאזני 

מיליון שקלים חדשים  21.1 -לעומת סך של כ, 1011 בדצמבר 11מיליון שקלים חדשים ליום  100.4

, (11.7% -בשיעור של כ העליי)מיליון שקלים חדשים  41.2 -של כ העליי, 1010בדצמבר  11ליום 

, יתרת הרכוש הקבוע. מיליון שקלים חדשים 11.1 -בסך של כ לקוחות ביתרתעלייה בעיקר בשל 

 -מיליון שקלים חדשים וכ 1.1 -הסתכמה בסך של כ, מחשבים וציוד נוסף, הכוללת בעיקר כלי רכב

 העלייהנוכח . בהתאמה, 1010בדצמבר  11יום לו 1011 דצמברב 11מיליון שקלים חדשים ליום  1.1

 10.9 -לעומת כ, 1011 דצמברב 11ליום  11.7 -על כ הפעילותטף של עמד היחס השו, רכוש השוטףב

 .1010בדצמבר  11ליום 

 

 11מיליון שקלים חדשים ליום  2.4 -הסתכמו בסך של כ הפעילותההתחייבויות השוטפות של 

 0.2 -של כ עלייה, 1010 בדצמבר 11מיליון שקלים חדשים ליום  4.1 -לעומת סך של כ, 1011דצמבר ב

מיליון  0.2 -בסך של כ העלייהמיוחסת בעיקר ל, (1.1% -בשיעור של כ העליי)שקלים חדשים מיליון 

  .החברה האם וצדדים קשוריםביתרת שקלים חדשים 

 

 מתודולוגיה .5

הינה שיטת היוון תזרימי המזומנים מימונית שיטת הערכת השווי המבוססת ביותר מבחינה תיאורטית 

(DCF - Discounted Cash Flow) שוויו הכלכלי של נכס נובע מתזרימי המזומנים העתידיים , הלפי

הכולל הן את הנכסים , בגישה זו ניתן להעריך את הפעילות העסקית כמכלול אחד. הצפויים להתקבל בגינו

בין היתר באמצעות עריכת תחזיות לגבי , (לרבות מוניטין)המוחשיים והן את הנכסים הבלתי מוחשיים 

הערכת פוטנציאל הצמיחה והערכת , ות השונים הקשורים לפעילות המוערכתמרכיבי ההכנסות וההוצא

הסטיות בין  .כאינדיקציה לסבירות הערכת השווי השתמשנו בשיטת המכפיל. סביבת הסיכון בה היא פועלת

  .לשווי על בסיס שיטת המכפיל נמצאו כסבירות DCFהשווי המתקבל בשיטת 

 

, כיון לפני מסיבכדי לאמוד את שיעור הנ. ים על בסיס לפני מסכיון ותזרימי המזומנים נקבעישיעור הנ

כיון לאחר יהמהוונים בשיעור הנ, הנקבע תוך שימוש בתזרימי מזומנים לאחר מס, השוונו את שווי השימוש

 . כיון לפני מסימהוונים בשיעור נ, לשווי השימוש הנקבע תוך שימוש בתזרימי מזומנים לפני מס, מס

 

שיעור הניכיון לאחר מס אשר . הפעילות עבור 10.1% -בשיעור של כפני מס נאמד בעבודתנו שיעור הניכיון ל

על , 1.1% -אשר נאמד בעבודתנו בכ, שימש בחישובינו הינו ממוצע משוקלל של מקורות המימון לפעילות

 :על פי הזהות כדלקמן WACC - Weighted Average Cost of Capital -בסיס מודל ה

WACC= re* E/(E+D) + rd (1-T)*D/(E+D) 
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 :כאשר

 

rd -  על בסיס  ,9.2% -אשר נאמד על ידינו בכ, הפעילותשל הינו שיעור החוב הנורמטיבי ארוך הטווח

 .הערכתנו והערכות הנהלת החברה באשר למחיר החוב הנורמטיבי לחברה

 

T -  ושיעורו  הפעילותעל  לוחיהסטטוטורי השולי הנורמטיבי לטווח ארוך אשר הינו שיעור המס התאגידי

12%2. 

 

D/(E+D) - הפעילותהמשקף את תמהיל מקורות ההון של , יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי ארוך הטווח, 

SIC על בסיס נתוני חברות המאוגדות במסגרת ,14.1% -נאמד בעבודתנו בכ
3
 5171 - Wholesale 

Petroleum Bulk Stations & Terminals
4 . 

 

re - 1.1% -כפי שנקבע להלן ושיעורו נאמד בכ, הפעילותתשואה הריאלי על ההון העצמי של הינו שיעור ה. 

 :חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע על פי הזהות כדלקמן

CAPM (modified): re = rf + β*(rm- rf) +Rs 

 :כאשר

 

 rf - ים על עקום תשואות המבוסס, על בסיס שיעורי התשואה לפדיון, הינו שיעור ריבית ריאלית חסרת סיכון

 .1.1% -שיעור זה נאמד בעבודתנו בכ. שנים 10 -של כ משך חיים ממוצעריאלי חסר סיכון בישראל בעלות 

 

- (rm-rf) לצורך אמידת שיעור זה נאמד הפער השנתי הממוצע בין התשואה. רכיב פרמיית הסיכון בשוק והינ 

כמוגדר לעיל ושיעורו , יבית חסרת הסיכון בשוקשל מדד המניות הכללי בבורסה בתל אביב לבין הרהשנתית 

 .7.1%5 -נאמד בכ

 

lβ - ה ביחס לתנודות בתשואת תיק ימשקפת את עוצמת התנודתיות בתשואת המנ( הממונפת" )ביטא"ה

בחברה ציבורית מחושבת הביטא על פי רגרסיות מול . החברהשל " סיכון הסיסטמטי"השוק והינה המדד ל

על פי נתונים . שקדמו למועד עבודתנו בחמש השניםביחס לשערי המניה , מסבירתשואת תיק השוק כמשתנה 

נוטה להיות , הממונף( Covariance -ה)אשר הינה מקדם הסיכון השיטתי , lβאמפיריים שונים עולה כי 

 . גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של החברה עולה

 

המשתמעת המסוימת בנתוני ממוצע ענפי של  lβ -את הנעזרנו למצי, אינה נסחרת הפעילותמכיוון שמניית 

מהם עולה כי , SIC 5171 - WholeSale Petroleum Bulk Stations & Terminalsחברות המאוגדות תחת 

אשר , הפעילותהמשתמעת המסוימת של  l β-חישבנו את ה, בהתאמה. 0.916 -הענפית נאמדת בכ u β-ה

                                                           

2
  .שר חבות המס חלה על דלקכא, שקופה לצרכי מס הפעילותנציין כי  

3
 Standard Industry Code 

4
 Source: Reuters 

5 Source :Aswath Damodaran 
6 Source: Reuters 
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הרטרוספקטיבית באמצעות  lβ -נגזרת מה הפעילותספקטיבית של הפרו lβ -ה. 0.91 -נאמדה בעבודתנו בכ

Blumeקירוב למשוואת 
  .בחישובנו השימש והיא אשר 0.11 -נאמדה בעבודתנו בכ, 7

 

RS -  נתונים אמפיריים ומחקרים שונים מראים כי משקיעים בשוק ההון דורשים לרוב לקבל פרמיית סיכון

שיעור תשואה נוסף . הפרמטרים השונים כאמור של השקעתםהמבטאת את , נוספת בגין השקעתם בחברות

 .פעילותסיכונים ספציפיים ל משקףו 0.9% -נאמד בעבודתנו בכזה 

 

  ודאות עיקרייםוגורמי סיכון ואי  .6

על בסיס נתונים ידועים וגורמי , הערכה כלכלית אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נתון לזמן מסוים

נקודת המוצא לתחזיותינו . יחסות להנחות יסוד ותחזיות שנאמדו על בסיס מידע זהתוך התי, סיכון מוגדרים

עולה כי  ,שהוצגו בפנינו הפעילותעל פי נתוני . 1011 בדצמבר 11ליום של הפעילות הינה הדוחות הכספיים 

 :הינם של הפעילותגורמי הסיכון ואי הוודאות המרכזיים 

 גורמים מאקרו כלכליים .א

השפעה ישירה על מחירי הנפט העולמיים , כגון שיעורי הצמיחה, כליים שוניםלמשתנים מאקרו כל

להשפיע  הכלכלית העולמית והמקומית עלולהאטה ב .של פי גלילות הפעילותעל היקף  ,וכתוצאה מכך

 .ולהוביל לפגיעה בתוצאותיה ורווחיותה הפעילותלרעה על 

 

 תחרות .ב

בעיקר  אחסון וניפוק שירותי המספקת ,א"כגון בז ,חברות תשתיתכולל דלקים התחום אחסון וניפוק 

 ,הייצור את כושר הרחיבא ל"בז צפויה ,הערכות שונות על פי .הפלשתינאית הרשות ועבורפז עבור 

פז  כי יצוין .באשדוד פי גלילות משמעותית למתקן תחרות העשוי להוות דבר ,שלה והניפוק האחסון

 .א"בבז הניפוק למסוף אותם והטתה פי גלילות ממסופי את הניפוקים שמעותימ באופן הקטינה

 להוות תחרות בית הזיקוק בחיפהעשוי  ,באזור הצפון התשתית מחירי על פיקוח מאחר ואין ,בנוסף

 המיועדים מחירים לדלקים הורדתאשדוד באמצעות  מתקן של והניפוק שירותי האחסון למתן

  .8הדלקרות לחב עלויות הדלקים להקטנת הצפויה להוביל, למרכז הארץ

 

 שינוי בדרישות לגבי אחזקת מלאי אזרחי .ג

 בטחוניחירום  מלאי החזקת על חובה חלה לפיו ,ביניים הסדר צ"בג אישר 1001בחודש ספטמבר 

 יום 60 בת הודעה מוקדמת מתן תוך הקיים המצב לשנות אתהמדינה  רשאית ,זאת עם יחד .בלבד

 ,אזרחי במלאי להחזיק משמעות הדרישה. צ"לבג שוב הצדדים לפנות זכויות על שמירה תוך ,מראש

פי  של והניפוק האחסון במתקני הינה הגדלת הביקוש לשירותי אחסון ,כאמור 9לתוקף שתכנס ככל

במחיר  אחסון שירותי מתן לשם הפנוי נפח האחסון את לצמצם עלולכאמור  שינוי כי יצוין .לילותג

 . פעילותכלכלית ל ותכדאיבעל 

 

 יתתלות במתקני תשת .ד

 שני בתי זיקוק ומספר מוגבל של מתקני אחסנה)מתקני תשתית מצומצם של מספר  קייםבענף הדלק 

פגעי טבע , תאונה, הפסקת פעילות במתקן תשתית בשל אירועים שונים כגון אירוע בטחוני(. וניפוק

                                                           

7 Blume, M.E "On the Assessment of Risk", Journal of Finance, Vol. 26, 1971, pp. I-IO.  
8

 .לעיל בעבודתנו. ז. 1בסעיף ראה הערה  
9

  .קיימת סבירות נמוכה לכניסה לתוקף של דרישה זו הלת החברהעל פי הערכות הנ 
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 קיםדלה הולכת פגיעה בצנרת, בנוסף. וכדומה עלולה לפגוע בצורה ניכרת בפעילותה של פי גלילות

 .אף היא לפגוע בצורה ניכרת בפעילותה עלולה הפעילות של האחסון והניפוק למתקני

 

 מעורבות רגולטורית .ה

 ,על תעריפי האחסון והניפוק פיקוח לרבות ,הדלק במשק רגולטוריים משינויים מושפעת הפעילות

ם להשפיע שינויים בתעריפים אלו עשויי. הנתונים לפיקוח על פי צו הפיקוח על מחירי התשתיות

קיימת מעורבות רגולטורית , בנוסף. ורווחיותה הפעילותשל הכספיות  תוצאותיה באופן מהותי על

שינוי בחקיקה . גבלים עסקיים ועודה, והיתרים תרישיונו, כגון כוח אדם ,ענפה בתחומים נוספים

 . הפעילותלהשפיע לרעה בצורה ניכרת על תוצאות עלול  כאמור

 

 איכות הסביבה .ו

 ,הפעילותעם מתקני  הסביבה בקשר להגנת המשרד דרישות וכן שונים צווים ,תקנות ,חוק הוראות

 .הפעילותזה מצד  בנושא משאבים כספיים מצריכות הקצאת, הסביבה איכות על שמירה אשר עניינם

 דבר ,בעתיד להמשךאשר עשויה , הסביבה להגנת המשרד בדרישות החמרה ניכרה האחרונות בשנים

ולהשפיע לפיכך על תוצאותיה  הפעילותמצד  כספיים נוספים משאבים יל להקצאתלהוב עלולאשר 

 .הכספיות

  

 חומרים מסוכנים ורעילים .ז

דליקה , התפוצצות פוטנציאל בעלי ,ורעילים מסוכנים בחומרים בטיפול ,בין היתר ,כרוכה הפעילות

 לרבות, אלו ל מוצריםבש להיגרם לתביעות בשל נזקים העלולים הפעילותחשופה  ,לפיכךוהרעלה  או

 תביעות .וכדומה דליקים מהתלקחות חומרים נזקים כתוצאה ,סביבתיים נזקים, בריאותיים נזקים

 .הפעילותהעסקיות של  על תוצאותיה ובאופן מהותי לרעה עלולות להשפיע כאמור

 

 מקורות אנרגיה חלופיים  .ח

לשימוש בגז טבעי או לשימוש כגון מעבר , מעבר לשימוש במקורות אנרגיה תחליפים למוצרי הדלק

להשפיע , להשפיע על צריכת הדלקים במשק ובהתאמה עלול ,בכלי רכב המבוססים על צריכת חשמל

 . הפעילותה על הביקוש לאחסון וניפוק דלקים וכתוצאה מכך להשפיע לרעה על תוצאות לרע

 

 הערכת השווי .7

 הנחות יסוד בהערכת השווי .א

 : ותפעלנו על פי ההנחות הבא, בעבודתנו

  הכנסות (3

 -ובסך של כ, 1010בשנת  מיליון שקלים חדשים 104.1 -הסתכמו בסך של כ הפעילותהכנסות 

 1011ילות בשנת כי הכנסות הפע, בעבודתנו הנחנו. 1011מיליון שקלים חדשים בשנת  101.4

עוד . בהתאם להערכות הנהלת החברה, מיליון שקלים חדשים 100.0 -יסתכמו בסך של כ

 הפעילותעלייה הדרגתית בהכנסות  תחול, ולאורך אופק ההיוון, 1011החל משנת כי , הנחנו

CAGR פתהמשק, שקלים חדשים בטווח הארוך מיליון 107.1 -ד לסך של כע
 1.2% -של כ 10

באשר להשפעת סגירת  הפעילותבהתחשב בהערכות הנהלת , בין היתר, לאורך שנות התחזית

בחישוב  .המשך התרחבות הביקושיםבו הענפית ברמת התחרות ,1011מתקן ירושלים בשנת 

                                                           

10 Compound Annual Growth Rate  
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על בסיס , בין היתר, 1.2% -בכ נאמד שיעור הצמיחה הפרמננטית הריאלית, ירערך השי

 .והאוכלוסייה בטווח הארוךהמקומי הגולמי אומדני קצב צמיחת התוצר 

 

  שולי רווח גולמי (1

מסך הכנסות ( י שימושללא פחת וחיוב בגין דמ)עמד שיעור הרווח הגולמי  1011-1010בשנים 

ללא פחת וחיוב בגין )נאמד שיעור הרווח הגולמי  1011בשנת . בממוצע 97.4% -על כ הפעילות

ה זו ובעקביות עם לשנ הפעילותעל בסיס תקציב , 91.1% -מסך ההכנסות בכ( דמי שימוש

 תחול עלייה הדרגתיתולאורך אופק ההיוון  1011הנחנו כי החל משנת  .דלקהערכות הנהלת 

בשנת  70.0% -מכ, מסך ההכנסות( ללא פחת וחיוב בגין דמי שימוש)שיעור הרווח הגולמי ב

, בין היתר, בטווח הארוך 71.1% -עד לכ, כתוצאה מהפרטת מערך האבטחה, בין היתר, 1011

על כלל  באשר להשפעת סגירת פעילות מתקן ירושלים הפעילותעל בסיס הערכות הנהלת 

 .הפעילות

 

 נהלה וכלליותהוצאות השולי  (1

 -על כ הפעילותמסך הכנסות  (ללא פחת)ההנהלה והכלליות עמד שיעור הוצאות  1010ת בשנ

 הפעילותמסך הכנסות ( ללא פחת)עמד שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות  1011בשנת  .4.1%

אשר נבעו בעיקר מהוצאות בגין תביעה , בעיקר בשל עלויות ייעוץ חד פעמיות, 2.4% -על כ

נאמדו הוצאות ההנהלה  1011בשנת  .לתעריפי תשתית הומהוצאות בגין ייצוג בוועדמשפטית 

ובעקביות עם , על בסיס תקציב הפעילות לשנה זו ,שקלים חדשים מיליון 2.4 -והכלליות בכ

תחול ירידה הדרגתית בשיעור  1011החל משנת כי , בעבודתנו הנחנו. הערכות הנהלת החברה

בשל ירידה  בעיקר, בטווח הארוך 4.1% -ך ההכנסות עד לכמס ההנהלה והכלליותהוצאות 

 . תוך ניצול יתרונות לגודלובדומה לשיעורו בעבר  ,כאמור לעיל, בהוצאות הייעוץ

 

 השקעות ברכוש קבוע והון חוזר (4

גלילות נאמד החזוי בהשקעות בהון חוזר כתוצאה משינויים בפעילות פי  ההיקף העליי

בהתאם להערכות , י אשראי לקוחותימ 10המשקף , ותמסך ההכנס 1.1% -בשיעור של כ

בהערכות הנהלת דלק באשר בהתחשב , בין היתר, נאמדוההשקעות ברכוש קבוע . הנהלת דלק

. תמיכה בצמיחת ההכנסותלצורך שימור הקיים ולשם נדרשות הצפויות ההוניות ההשקעות ל

אשר לרמת הוצאות הוצאות הפחת נאמדו לאורך שנות התחזית בהתאם להערכות החברה ב

מהוצאות  94.4% -בשיעור של כ ה ההשקעה ברכוש קבועבטווח הארוך נאמד. 1011אלו בשנת 

 .הפחת

 

 מסים (5

תיקוני חקיקה ליישום התוכנית )פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  1001ביולי  11ביום 

ם חוק ההסדרי"(. חוק ההסדרים"להלן ) 1001 -ט "התשס, 1010 -ו 1001הכלכלית לשנים 

 1010 -ו 1001המושתים על חברות בשנים  12% -ו 19%כי שיעורי המס של , בין היתר, קובע

עד לשיעור של  1019ועד לשנת המס  1011יופחתו באופן הדרגתי החל משנת המס , בהתאמה

אישרה ממשלת ישראל את המלצותיה של הועדה לשינוי  1011באוקטובר  10ביום . 11%

והעלאת , המושתים על חברות כאמור, תוואי ירידת שיעורי המסכלכלי חברתי בדבר שינוי ב

חבות המס של החברה בשנות התחזית . 1011החל משנת המס  12% -שיעור מס החברות ל

  .ובטווח הארוך הונחה בהתאם לחוק ההסדרים שצוין לעיל
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 מחירי העברה (6

משקפת , כל שישכ, עם צדדים קשורים פעילותכי מערכת מחירי ההעברה ב, בעבודתנו הנחנו

 .מחירי שוק

 

 מחיר ההון המשוקלל (7

 הפעילותעבור הריאלי  WACC -נאמד שיעור ה, לעיל. 2בהתאמה ועל בסיס האמור בסעיף 

ומנוף  9.2% -מחיר חוב של כ, 1.1% -המשקף מחיר הון עצמי של כ, 1.1% -בעבודתנו בכ

 .10.1% -לפני מס בכבהתאמה נאמד שיעור הניכיון  .14.1% -בשיעור של כ( D/V)פיננסי 

 

 תמצית הערכת השווי .ב

2010A2011A2012E2013E2014E2015E2016Eטווח ארוך

104.1103.4100.0101.7103.2104.8106.3107.9הכנסות ממכירות 
(30.5)(30.3)(30.4)(30.5)(30.5)(30.2)(28.8)(35.0)עלות הכנסות )1(

69.274.669.771.172.774.376.077.4רווח גולמי
(4.6)(4.5)(4.7)(4.9)(5.2)(5.4)(5.6)(4.9)הוצאות הנהלה וכלליות )1(

EBITDA64.369.164.466.067.869.671.472.8

(0.1)(0.1)(0.1)(0.1)(0.1)0.3גריעה )השקעה( בהון חוזר 
CAPEX(7.5)(3.0)(3.0)(3.0)(3.0)(10.9)

FCF57.162.864.766.568.361.8

DCF54.454.350.747.344.1457.8

708.7שווי פעילות ליום 31.12.2011
)1(בנטרול פחת וחיוב בגין דמי שימוש.

(באלפי שקלים חדשים)

 

 .אשר יימדד בנפרד, מתקן ירושליםשל  ושווינו את כלללא , שווי הפעילותבקביעת כי , יודגש

 

ביחס לשינוי בשיעור  ,מתקן ירושלים ו שלללא שווי ,הפעילותלהלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לשווי 

 (:במיליוני שקלים חדשים)לשינוי בשיעור הניכיון לפני מס הצמיחה הפרמננטית בטווח הארוך וביחס 

11.2%10.7%10.2%9.7%9.2%
2.5%685.1724.1768.1818.1875.6
2.0%661.3696.8736.6781.5832.6
1.5%639.9672.4708.7749.4795.3
1.0%620.6650.6683.9720.9762.5
0.5%603.1630.9661.6695.6733.4

שיעור ניכיון לפני מס
שווי פעילות 

שיעור 
צמיחה 

פרמננטית

 

 

ן הן "ן כוללים מרכיב של הנחה הניתנת לדלק על ידי בז"מחירי מוצרי הדלקים אשר רוכשת דלק מבז 

ן מצדה של "ן והן בשל איום אסטרטגי אפשרי לפעילות היבוא של בז"עיקרי של בזבשל היותה לקוח 

ן על ידה ולפיכך "הנחה זו מאפשרת לדלק להוריד את מחירי מוצרי הדלקים הנרכשים מבז. דלק

, ן"בעלת ערך סינרגטי לדלק המתבטא ביכולתה של דלק לייבא דלקים ולהתחרות בפעילותה של בז

 . שווי הסינרגיה האמורה אינו בתחולת עבודתנו. ן של מתקני פי גלילותתוך ניצול כושר האחסו

 



 

 נספחים .0

 הפעילותל ש הפסדהרווח והתמצית דוחות  .א

20082009201020112008200920102011

95,124103,180104,127103,400100.0%100.0%100.0%100.0%הכנסות 
47.9%-49.5%-51.8%-58.2%-(49,564)(51,557)(53,407)(55,323)עלות ההכנסות 

39,80149,77352,57053,83641.8%48.2%50.5%52.1%רווח גולמי
5.6%-4.8%-4.5%-4.9%-(5,775)(5,015)(4,602)(4,649)הוצאות הנהלה וכלליות

35,15245,17147,55548,06137.0%43.8%45.7%46.5%רווח מפעולות רגילות 
0.0%0.0%0.0%0.0%(2)(3)(4)(4)הוצאות מימון, נטו

0.1%-0.0%0.0%0.0%(52)-20-הכנסות אחרות, נטו
35,14845,18747,55248,00736.9%43.8%45.7%46.4%רווח נקי

EBITDA54,90763,11664,40264,95157.7%61.2%61.8%62.8%

(מבוקר)
(מסך ההכנסות באחוזים )(באלפי שקלים חדשים)

(מבוקר)
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 הפעילותתמצית מאזני  .ב

20082009201020112008200920102011

2842841,1296990.5%1.6%2.1%0.7%מזומנים ושווי מזומנים
55,93714,73936,37068,43193.6%82.5%68.4%67.4%לקוחות

4575522,4887290.8%3.1%4.7%0.7%חייבים ויתרות חובה
10,81129,0590.0%0.0%20.3%28.6%--חברה אם

1,5337031,0291,4572.6%3.9%1.9%1.4%מלאי תוספים
58,21116,27851,827100,37597.4%91.1%97.5%98.8%סה"כ רכוש שוטף

1,5441,5941,3471,1912.6%8.9%2.5%1.2%רכוש קבוע, נטו

59,75517,87253,174101,566100.0%100.0%100.0%100.0%סך נכסים

0.0%0.0%0.0%0.0%----אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
4,0932,3332,1422,0826.8%13.1%4.0%2.0%התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

2,9215,0942,4112,4284.9%28.5%4.5%2.4%זכאים ויתרות זכות
9,0519,61334386615.1%53.8%0.6%0.9%התחייבויות לחברה האם ולצדדים קשורים

16,06517,0404,8965,37626.9%95.3%9.2%5.3%סה"כ התחייבויות שוטפות

25621110380.4%1.2%0.2%0.0%התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו
25621110380.4%1.2%0.2%0.0%סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

43,43462148,17596,18272.7%3.5%90.6%94.7%הון עצמי 

59,75517,87253,174101,566100.0%100.0%100.0%100.0%סך התחייבויות והון

ליום 31 בדצמבר  ליום 31 בדצמבר 

(באחוזים מסך מאזן)(באלפי שקלים חדשים)
(מבוקר)(מבוקר)
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 כי השוויפרטים נוספים אודות מערי .ג

 מ"שווי הוגן בע: פרטי החברה המעריכה (3

מתמחה במתן ייעוץ כלכלי , מ"אליהו אלעל בע, EEBCמקבוצת , מ"חברת שווי הוגן בע

 IFRS ,USעל פי כללי חשבונאות בין לאומית , בלתי תלויות והערכות שווי מקצועיות

GAAP ה לבתי משפט לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומח, ותקינה חשבונאית ישראלית

החברה מעסיקה צוות של רואי . ל"בארץ ובחו, ורשויות רגולטוריות וסטטוטוריות שונות

בין לקוחות החברה . הבקיאים בתחומי הייעוץ הכלכלי והערכות השווי ,חשבון וכלכלנים

 .עשרות חברות ציבוריות בארץ, בין היתר, נמנות

 

 :ארבעה מגזרי פעילות לחברה

 Corporate Valuation  

 Quantitative Finance & Derivative Valuation  

 Financial and Economic Modeling  

 Litigation and Transaction Support 

 

 :תחומי ידע ופעילות (1

 הערכת שווי תאגידים ומגזרים. 

 הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים. 

 ייחוס עלות רכישה ,PPA – Purchase Price Allocation.  

 ימה בדיקות פג(Impairment )למוניטין. 

 שווי הוגן אופציות משובצות ואופציות ריאליות. 

 ESOP , לרבותA401. 

 התחייבות מורכבים /פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון(PWERM / CCM / OPM.) 

 ערבויות והלוואות, התחייבויות תלויות, הערכת שווי. 

  ייעוץ ובדיקות אפקטיביות הגנה לחשבונאות גידור(Hedge Effectiveness Tests.) 

  שווי הוגן נגזרים משובצים(Embedded Derivatives.) 

  1הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי (רגישות ,VAR.) 

 הערכות שווי וניתוח סיכונים ל- IFRS 7 ול- IFRS 9. 

 אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות, הערכות שווי אגרות חוב להמרה. 

 פיננסיים ואינפלציוניים  מודלים(IAS 39,AG-7, AG-8.) 

 ניתוח סיכוני אשראי. 

  לרבות )ייעוץ ומידול כלכלי מורכבBOT ו-(PPP בקרה וליווי פיננסי. 

 מיעוט, ייעוץ ומידול שווי פרמיות שליטה,Nuisance Value  וניכיון בגין היעדר

 (.DLOM)סחירות 

 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים.  

  מיזוג וייעוץ עסקאות יחסיהערכות שווי . 

 Due Diligence כלכלי.   
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 MA (Econ.)ח "רו, מר אלי אלעל: פרטי מעריך השווי האחראי (1

  מחזיק בתוארM.A (מחקרי )תואר , בכלכלהB.A  מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם

ת רואי וחבר בלשכ 12911רישיון ראיית חשבון בישראל מספר , התמחות בחשבונאות

היה מעורב באלפי הערכות  מר אלעל, בעשור האחרון. 1141חשבון בישראל מספר 

בהיקפים מצטברים של , ל בתחומים שונים"שווי ועבודות ייעוץ כלכליות בארץ ובחו

 .ב"מיליארדי דולרים ארה

 Member in Good Standing of Institute Business Appraisers (USA) 

NO. 1000141 

 ב של האגודה האמריקאית להערכות שווי "מויות מקצועיות בארהבוגר השתל(ASA )

 :בתחומים הבאים

 BV 302: Special Topics in Valuation of Intangible Assets. 

 Monte Carlo Simulation and Real Options Valuation: Extensions in 

Valuation. 

 123R/409A Valuations. 

 CVM, OPM and PWERM Techniques.  

 הכולל ביצוע של , בעל ניסיון של מעל לעשור בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי

אלפי הערכות שווי ועבודות ייעוץ כלכליות לחברות פרטיות וציבוריות רבות בארץ 

 . ל"ובחו

 חשבונאות , לשעבר מרצה בקורסים בתחום ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי

ובמוסדות  באוניברסיטת בן גוריוןוג לחשבונאות וביקורת במחלקה לכלכלה ובח

רואה חשבון בכיר , רוזלם פוסט'בקבוצת הגל הכספים "סמנכ, אקדמיים שונים

רואה חשבון , מבקר, יצחק סוארי' פרופה "במשרד הייעוץ הכלכלי של המלומד ה

 קסירר-'ליובושיץר במחלקות הביקורת והייעוץ במשרד רואי חשבון 'בכיר ומנג

 (.ישראל ERNST & YOUNG, קסירר-פורר-וסטקכיום )

  

  

# # # 
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  מאוחדים מאזנים
  
 

  בדצמבר 31 ליום
2011  2010  

  ש"ח אלפי  באור

  שוטפים נכסים

  154,771   35,360   3  מזומנים ושווי מזומנים

  88,970   864   4  קצר לזמן השקעות

  1,514,713   1,703,639   5  לקוחות

  78,365   84,400   6  חובה ויתרות חייבים

  29,095   72,504   לקבל מסים

  173,830   238,369   7  מלאי

 2,135,136   2,039,744  

  58,835    -    10  למימוש המיועדים נכסים

 2,135,136   2,098,579  

  שוטפים לא נכסים

  435,595   407,050   8   חובה ויתרות הלוואות

  76,810   79,110   9  למכירה זמינים פיננסיים בנכסים השקעות

  283,025   342,942   10  כלולות בחברות השקעות

  271,088   293,175   11  עניין לבעל הלוואות

  31,847   29,920   12  להשקעה נדל"ן

  1,296,893   1,368,286   13  קבוע רכוש

  327,310   327,546   14  מוניטין

  17,323   15,024   14  אחרים מוחשיים בלתי נכסים

  6,965   6,763   ה'23  נדחים מסים

 2,869,816   2,746,856  

 5,004,952   4,845,435  
  
  
 
  
  
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  מאוחדים מאזנים
  
 

  בדצמבר 31 ליום
2011  2010  

  ש"ח אלפי  באור

  שוטפות התחייבויות

  1,592,619   1,366,228   15  אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים אשראי

  38,742   37,926   16  האם מהחברה אשראי

  496,084   598,925   17  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

  278,684   285,549   18  זכות ויתרות זכאים

 2,288,628   2,406,129  

  25,431    -    10  למימוש המיועדים לנכסים המיוחסות התחייבויות

 2,288,628   2,431,560  

  שוטפות לא התחייבויות

  1,208,080   1,267,798   19  חוב אגרות

   -    245,267   19  בנקאיים מתאגידים הלוואות

  66,920   34,311   19  האם לחברה התחייבויות

  10,906   9,891   21  נטו לעובדים, הטבות בשל התחייבויות

  29,934   29,918   22  אחרות והתחייבויות הפרשות

  2,757   16,785   ה'23  נדחים מסים

 1,603,970   1,318,597  

  26  החברה מניות לבעלי המיוחס הון

  215,964   215,964    מניות הון

  347,127   350,069   מניות על פרמיה

  502,443   509,475   רווח יתרת

  )54,113(  )39,051(   כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

  57,823   60,209   אחרות קרנות

 1,096,666   1,069,244  

  26,034   15,688   שליטה מקנות שאינן זכויות

  1,095,278   1,112,354   הון סה"כ

 5,004,952   4,845,435  
  
 
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
  
  

        2012 במרס, 25
  משיח משה  אסאייג בן אבי  עמית משה הכספיים הדוחות אישור תאריך

  כספים סמנכ"ל  מנכ"ל  הדירקטוריון יו"ר  
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   והפסד רווח על מאוחדים דוחות
  
  

  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  באור

  ש"ח אלפי

  למניה) נקי רווח נתוני (למעט

  4,290,227  5,135,835  6,259,440  א'27  ממכירות הכנסות

  3,554,563  4,361,060  5,495,211  ב'27  המכירות עלות

  735,664  774,775  764,229  גולמי רווח

  416,422  511,087  539,465  ג'27  תחנות והפעלת מכירה הוצאות

  92,720  73,712  92,332  ד'27  וכלליות הנהלה הוצאות

  2,666  18,458  6,365  'ז27  , נטואחרות הכנסות

  229,188  208,434  138,797  תפעולי רווח

  91,267  51,707  67,485  ה'27  מימון הכנסות

  203,251  164,906  178,091  'ו27  מימון הוצאות

  )8,345(  )8,376(  1,377  נטו כלולות, חברות הפסדי)ב( ברווחי החברה חלק

  108,859  86,859  29,568  ההכנסה על מסים לפני רווח

  13,405  26,761  11,546  'ו23   ההכנסה על מסים

  95,454  60,098  18,022   נקי רווח

  ל: מיוחס

  90,545  56,508  17,019  החברה מניות בעלי

  4,909  3,590  1,003  שליטה מקנות שאינן זכויות

18,022  60,098  95,454  

  30  (בש"ח) החברה מניות לבעלי המיוחס למניה נקי רווח

  8.13  4.99  1.50  בסיסי נקי רווח

  7.99  4.86  1.50  מדולל נקי רווח
  
  
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  הכולל הרווח על מאוחדים דוחות

 
  

  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  ש"ח אלפי

  95,454   60,098   18,022   נקי רווח

  אחר: כולל (הפסד) רווח

  15,485   8,244   )269(  למכירה זמינים פיננסיים נכסים בגין (הפסד) רווח

   -    )16,012(   -    למכירה זמינים פיננסיים נכסים בגין והפסד רווח לדוח העברה

   -     -    2,620   מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין רווח

  )1,343(  )2,677(  3,779   מאוחדות בחברות כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 הנובעות והתאמות מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין (הפסד) רווח
  )16,654(  )28,495(  12,055   כלולות בחברות כספיים דוחות מתרגום

  )2,512(  )38,940(  18,185    אחר כולל (הפסד) רווח סה"כ

  92,942   21,158   36,207   כולל רווח סה"כ

  ל: מיוחס

  88,349   18,128   34,330   החברה מניות בעלי

  4,593   3,030   1,877   שליטה מקנות שאינן זכויות

 36,207   21,158   92,942  
  
  
  
  
  
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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   הוןב השינויים על מאוחדים דוחות
  
  
  

  החברה מניות לבעלי מיוחס

   הון
  מניות

 על פרמיה
  מניות

  יתרת
  רווח

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום

 כספיים דוחות
 פעילויות של

  חוץ
 קרנות
  סה"כ  *)  אחרות

  זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

   סה"כ
  הון

  ש"ח אלפי

 1,095,278   26,034  1,069,244   57,823   )54,113(  502,443   347,127   215,964  2011 בינואר, 1 ליום יתרה

  18,022   1,003   17,019    -     -    17,019    -     -    נקי רווח

  18,185   874   17,311   2,249   15,062    -     -     -   אחר כולל רווח סה"כ
  36,207   1,877   34,330   2,249   15,062   17,019    -     -    כולל רווח סה"כ
   -     -     -    )2,942(   -     -    2,942    -    לעובדים אופציות פקיעת
  1,740    -    1,740   1,740    -     -     -     -    מניות מבוסס תשלום עלות
  1,339    -    1,339   1,339    -     -     -     -   כלולה בחברה שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי מניות הנפקת
  )11,793(  )11,793(   -     -     -     -     -     -   איחודה שהופסק חברה של מאיחוד יציאה
  943   943    -     -     -     -     -     -   כלולה חברה של לראשונה איחוד
  )9,987(  -    )9,987(   -     -    )9,987(   -     -   החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

  )1,373(  )1,373(   -     -     -     -     -     -   מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

 1,112,354   15,688  1,096,666   60,209   )39,051(  509,475   350,069   215,964  2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  
 
 
  '.ה26 באור ראה  *)
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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   הוןב השינויים על מאוחדים דוחות
  
  
  

  החברה מניות לבעלי מיוחס

   הון
  מניות

 על פרמיה
  מניות

 כתבי
  אופציה

   יתרת
  רווח

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום

 כספיים דוחות
 פעילויות של

  חוץ
 קרנות
  סה"כ  *)  אחרות

  זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

   סה"כ
  הון

  ש"ח אלפי

 1,099,229   24,204   1,075,025   69,105   )24,880(  471,414   8,536   334,911   215,939  2010 בינואר, 1 ליום יתרה

  60,098   3,590   56,508    -     -    56,508    -     -     -    נקי רווח

  )38,940(  )560(  )38,380(  )9,147(  )29,233(   -     -     -     -   אחר כולל הפסד סה"כ

  21,158   3,030   18,128   )9,147(  )29,233(  56,508    -     -     -   כולל (הפסד) רווח סה"כ
   -     -     -    )3,705(   -     -     -    3,680   25  למניות עובדים אופציות מימוש
  3,396    -    3,396   3,396    -     -     -     -     -    מניות מבוסס תשלום עלות
  )1,826(   -    )1,826(  )1,826(   -     -     -     -     -    מניות מבוסס תשלום בגין מסים
   -     -     -     -     -     -    )8,536(  8,536    -   אופציה כתבי פקיעת
  )25,479(   -    )25,479(   -     -    )25,479(   -     -     -   החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד
 שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
  )1,200(  )1,200(   -     -     -     -     -     -     -   מאוחדות בחברות

 1,095,278   26,034   1,069,244   57,823   )54,113(  502,443    -    347,127   215,964  2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  
  
  
  '.ה26 באור ראה  *)
  
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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   הוןב השינויים על מאוחדים דוחות
  

 

  החברה מניות לבעלי מיוחס

   הון
  מניות

 על פרמיה
  מניות

 כתבי
  אופציה

   יתרת
  רווח

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום

 כספיים דוחות
 פעילויות של

  חוץ
 קרנות
  סה"כ  *)  אחרות

  זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

   סה"כ
  הון

  ש"ח אלפי

 1,023,928   20,011   1,003,917   99,329   )26,750(  405,767   8,536   301,353   215,682  2009 בינואר, 1 ליום יתרה

  95,454   4,909   90,545    -     -    90,545    -     -     -    נקי רווח

  )2,512(  )316(  )2,196(  )4,066(  1,870    -     -     -     -   אחר כולל (הפסד) רווח סה"כ

  92,942   4,593   88,349   )4,066(  1,870   90,545    -     -     -   כולל (הפסד) רווח סה"כ
  43    -    43   )33,772(   -     -     -    33,558   257  למניות עובדים אופציות מימוש
  5,788    -    5,788   5,788    -     -     -     -     -    מניות מבוסס תשלום עלות
  1,826    -    1,826   1,826    -     -     -     -    מניות מבוסס תשלום בגין מסים
 הוצאות (בניכוי אופציה וכתבי מניות הנפקת

   -     -     -     -     -     -     -     -     -    הנפקה)
  )24,898(   -    )24,898(   -     -    )24,898(   -     -     -   החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד
 שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
  )400(  )400(   -     -     -     -     -     -     -   מאוחדות בחברות

 1,099,229   24,204   1,075,025   69,105   )24,880(  471,414   8,536   334,911   215,939  2009 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  
  
  
  
  '.ה26 באור ראה  *)
  
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  
  

  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  ש"ח אלפי

  שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  95,454   60,098   18,022   נקי רווח

  )51,833(  )69,481(  )89,738(  (א) שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות

  43,621   )9,383(  )71,716(  שוטפת לפעילות) (ששימשו מפעילות שנבעו נטו מזומנים

  השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

  )239,455(  )218,015(  )166,787(   קבועים נכסים רכישת

   -    )9,857(   -    להשקעה נדל"ן רכישת

   -    )4,685(  1,039   (ב) לשעבר כלולה חברה של לראשונה איחוד

   -     -    17,309   (ג) מאוחדת חברה ממימוש תמורה

  -    -    37,110   כלולה חברהב מניות ממימוש תמורה

   -    )27,405(   -    )ד( פעילות רכישת

   -    )8,295(  -    למכירה זמינים פיננסיים בנכסים השקעה

  2,474   5,360   5,501   קבועים נכסים ממימוש תמורה

   -    29,256   -    למכירה זמינים פיננסיים בנכסים השקעות ממימוש תמורה

  )12,171(  )82,087(  )42,485(  נטו כלולות, לחברות והלוואות השקעות

  )117,593(  )10,192(  )3,440(  ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן

  16,841   34,068   49,386   ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות גביית

   -    11,541    -    האם החברה ידי על שהונפקו חוב אגרות פרעון

  )2,239(  )94,900(  79,424   פקדונות )הפקדת( פרעון

  )352,143(  )375,211(  )22,943(  השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

  מימון מפעילות מזומנים תזרימי

  43    -     -    הנפקה) הוצאות ניכוי (לאחר מניות הון הנפקת

  )85,145(  )110,590(  )33,584(  האם מהחברה שהתקבלו הלוואות פרעון

  )400(  )1,200(  )1,373( מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד

  )24,898(  )25,479(  )9,987(  החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד

   -     -    )6,696(  חוב אגרות של עצמית רכישה

  914,470    -    324,400   הנפקה) הוצאות ניכוי (לאחר חוב אגרות הנפקת

  )181,520(  )185,909(  )193,711(  חוב אגרות פרעון

  150,000    -    270,355   ואחרים מבנקים ארוך לזמן  הלוואות קבלת

  )4,664(  )37,939(  )214,436(  ואחרים מבנקים ארוך לזמן הלוואות פרעון

  )374,759(  510,922   )159,304(  נטו אחרים, אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

  393,127   149,805   )24,336(  מימון לפעילות) (ששימשו מפעילות שנבעו נטו מזומנים

  )67(  502   )416(   מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין תרגום הפרשי

  84,538   )234,287(  )119,411(  מזומנים ושווי במזומנים (ירידה) עלייה

  304,691   389,229   154,771   השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

   -    )171(   -    למימוש המיועדת פעילות בגין מזומנים יתרת

  389,229   154,771   35,360   השנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות  (א)
  והפסד: רווח לסעיפי התאמות

  73,516   81,396   87,021   והפחתות פחת
  13,889   )4,704(  1,740   מניות מבוסס תשלום עלות
   -    3,100   977   להשקעה נדל"ן של ההוגן בשווי ירידה
  )2,000(   -     -    קבוע רכוש ערך לירידת בהפרשה קיטון
  )974(  )1,809(  )2,514(  נטו קבוע, רכוש ממימוש רווח
   -    )19,527(  -    למכירה זמינים פיננסיים בנכסים השקעות ממימוש רווח
  -    -    )9,106(  כלולה בחברה השקעה ממימוש הון רווח
  -    -    378   מאוחדת בחברה השקעה ממימוש הפסד
 לא אחרות והתחייבויות בנקאיים לתאגידים התחייבויות שערוך

  65,939   31,751   39,535    נטו שוטפות,
   -     -    960   חוב אגרות של מוקדם מפרעון הון רווח

  )744(  )13,877(  17,492   מלאי למימון חוץ במטבע קצר לזמן הלוואות שערוך
  )1,977(  6,190   8,682   חוץ במטבע קצר לזמן פקדון שערוך
  3,462   4,982   )23,237(  נטו שוטפים, לא וחובות שניתנו הלוואות ערך (עליית) ירידת
 וצדדים  עניין בעלי עם הלוואות בגין הצמדה והפרשי ריבית

  )30,265(  )36,995(  )43,904(  נטו קשורים,
  8,345   8,376   2,186   *)  נטו כלולות, חברות בהפסדי החברה חלק
   -    )4,050(  -    לאיחוד לראשונה שעלתה כלולה חברה משערוך רווח
  )5,320(  10,031   10,907   נטו נדחים, מסים
  360   )327(  )1,015(  נטו לעובדים, הטבות בשל בהתחייבויות שינוי

 90,102   64,537   124,231  

  והתחייבויות: נכסים בסעיפי שינויים
  )282,055(  )154,729(  )190,369(  בלקוחות עלייה
  )19,204(  )7,634(  )36,794(  חובה ויתרות בחייבים עלייה
  )68,293(  14,057   )64,539(  במלאי (עלייה) ירידה
  158,979   33,501   102,754   שירותים ולנותני לספקים בהתחייבויות עלייה
  34,509   )19,213(  9,108   זכות ויתרות בזכאים (ירידה) עלייה

)179,840(  )134,018(  )176,064(  

)89,738(  )69,481(  )51,833(  
  לשעבר כלולה חברה של לראשונה איחוד  (ב)

   -    2,882   575   נטו חוזר הון
   -    )13,635(   -    שוטפים לא חייבים
   -    )11,575(   -    כלולה לחברה והלוואה השקעה
   -    38,654   3,378   לשעבר כלולות לחברות והלוואות השקעות ביטול

   -    )56,566(  )4,088(  נכסים קבועים
   -    )1,394(   -    מוניטין

   -    34,819   231   התחייבויות לא שוטפות
   -    2,130    -     ים נדחיםעתודה למס

   -     -    943   זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,039  )4,685(    -   
  

  *)  כולל דיבידנד מחברות כלולות.
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
  
  
  

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  מאוחדת בחברה השקעה ממימוש תמורה  (ג)
   -     -    54,911   למימוש המיועדים נכסים

   -     -    )25,431(  למימוש המיועדים לנכסים המיוחסות התחייבויות
   -     -    )11,793(   שליטה מקנות שאינן זכויות

   -     -    )378(  השקעה ממימוש הפסד
 17,309    -     -   

  פעילות רכישת  (ד)

   -    )6,222(   -     קבועים נכסים

   -    )8,885(   -    ברכישה שנוצר מוניטין

   -    )14,275(   -    אחרים מוחשיים בלתי נכסים

   -    1,977    -    שוטפות לא אחרות התחייבויות

  -   )27,405(    -   

  במזומן שלא מהותית פעילות  (ה)

   -    1,977    -    פעילות רכישות בגין זכאים

  10,036   3,955   7,494   באשראי קבועים נכסים רכישת

  המזומנים תזרימי על נוסף מידע  (ו)

  עבור: השנה במשך ששולמו מזומנים

  132,311   121,960   134,737   ריבית

  31,921   39,842   38,258   ההכנסה על מסים

  עבור: השנה במשך שהתקבלו מזומנים

  6,603   8,970   13,738   ריבית

  9,940   123   22,335   ההכנסה על מסים

  11,932   6,073   1,630   דיבידנד
  
  
  

  המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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  כללי  - :1 באור
  
  החברה תאור  א.
  

 דלק, מוצרי ובמכירות בשיווק בעיקר עוסקות ידה על המוחזקות והשותפויות החברות ,החברה  
 וכן הקבוצה) ידי על מופעלות (שרובן נוחות וחנויות תדלוק תחנות באמצעות צריכה ומוצרי שמנים

   דלק. מוצרי ואחסון בניפוק גם החברה עוסקת בנוסף, אחרים. ללקוחות במישרין במכירתם
  
 החוזר בהון גרעון  ב.

  
 בעיקר הנובע ש"ח, מליוני 154- כ של בסך המאוחד החוזר בהון גרעון לקבוצה 2011 בדצמבר, 31 ליום  

 יחול פרעונן מועד אשר מועד, ארוכות השקעות למימון שנלקחו קצר ולזמן ארוך לזמן מהתחייבויות
 ש"ח. מליוני 72-כ של בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים לחברה כן, כמו הקרובה, בשנה

 פנויות, אשראי מסגרות על היתר, בין בהתבסס, המאוחדות, והחברות החברה הנהלת להערכת
 ארוך לזמן להלוואות קצר לזמן הלוואות להסב ביכולתן משמעותי ושאינ בהיקףמשועבדים  ונכסים

 השקעותיהן מימון המשך לצורך שבבעלותן נכסים לממש ו/או קצר לזמן הלוואות ולקבל להמשיך או
 התחייבויותיהן. ופרעון

  
  הגדרות  .ג

  
  - אלה כספיים בדוחות

 
  בע"מ. הישראלית הדלק חברת "דלק" -  החברה

      
  בע"מ. פטרוליום דלק -  האם החברה

      
  בע"מ. דלק קבוצת -  הסופית האם החברה

      
  שלה. המאוחדות והחברות השותפויות החברה, -  הקבוצה

      
IAS 27 או )IAS 27 )2008-ב ן(כהגדרת בהן שליטה לחברה אשר חברות -  מאוחדות חברות

   החברה. דוחות עם מאוחדים דוחותיהן ואשר )מתוקן
      

ואשר מאוחדות, חברות ואינן בהן מהותית השפעה לחברה אשר חברות -  כלולות חברות
לפי החברה של המאוחדים הכספיים בדוחות כלולה בהן החברה השקעת
  המאזני. השווי שיטת

      
והשותפויות החברות לרשימת באשר .כלולות חברות או מאוחדות חברות -  מוחזקות חברות

  הכספיים. לדוחות נספח ראה העיקריות, המוחזקות
      

   ובעלי שליטה בעל
  עניין  

  .2010- התש"ע שנתיים), כספיים דוחות( ערך ניירות בתקנות כהגדרתם -

      
  (מתוקן). IAS 24-ב כהגדרתם -  קשורים צדדים

      
 בישראל. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד -  מדד

      
.ארה"ב של דולר- דולר
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  החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  
  הכספיים הדוחות הצגת בסיס  א.

  
  המדידה בסיס  .1
  

 (לרבות נגזרים להשקעה, ן"נדל למעט העלות, בסיס על ערוכים החברה של הכספיים הדוחות
 מבוססי תשלום הסדרי בגין והתחייבויות למכירה זמינים פיננסיים נכסים משובצים), נגזרים
למעט התחייבויות נטו בשל הטבות לעובדים  ההוגן לשווים בהתאם נמדדים אשר מניות,

  .והפרשות
  

  הפעילות. מאפיין שיטת לפי הפסדה וא הרווח רכיבי את להציג בחרה החברה
  

  הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  .2
  

 ).IFRS תקני - (להלן בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם ערוכים אלו כספיים דוחות
  כוללים: אלו תקנים

  
  ).IFRS( בינלאומיים כספי דיווח תקני  א)
  ).IAS( בינלאומיים חשבונאות תקני  ב)
  ).SIC( בינלאומיים חשבונאות ולתקני )IFRIC( בינלאומיים כספי דיווח לתקני הבהרות  ג)

  
 כספיים (דוחות ערך ניירות תקנות להוראות בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות כן, כמו

   .2010- ע"התש שנתיים),
  
   עקבית חשבונאית מדיניות  .3
  

 התקופות בכל עקבי באופן יושמה הכספיים בדוחות שיושמה החשבונאית המדיניות
  להלן. 4 בסעיף האמור למעט המוצגות,

  
  חדשים תקנים יישום לאור החשבונאית במדיניות שינויים  .4

  
1 IAS - כספיים דוחות הצגת  
  

 ליתרת הפתיחה יתרת בין התנועה את להציג ניתן התיקון), -  (להלן IAS 1 לתיקון בהתאם
 הבאורים במסגרת או בהון השינויים על בדוח אחר כולל רווח של רכיב כל בגין הסגירה
 על בדוח אמורה הפירוט את להציג בחרה החברה ,לכך בהתאם השנתיים. הכספיים לדוחות
  .2011 ,בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון .בהון השינויים

  
24 IAS  - קשור לצד בהקשר גילויים  
  

 זיהוי את לפשט מנת על קשור צד הגדרת את מבהיר התיקון) - (להלן IAS 24 -ל התיקון
 הקשורות לחברות ,בנוסף זו. הגדרה ביישום עקביות חוסר ולמנוע קשור צד עם היחסים
 ועם הממשלה עם עסקאות בדבר גילוי במתן חלקית הקלה התיקון, במסגרת ניתנת, לממשלה
 שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מיושם התיקון .כאמור אחרות חברות

  .2011 בינואר, 1 ביום המתחילות
  

  .החברה של הכספיים בדוחות נכללו המתאימים הגילויים
  

IFRS 7  - גילוי פיננסיים: מכשירים  
  

 זו במסגרת בתקן. המובאות הגילוי דרישות את מבהיר התיקון) - (להלן IFRS 7-ל התיקון
 הסיכונים של וההיקף האופי וכן האיכותיים והגילויים הכמותיים הגילויים בין הקשר מודגש

 בטוחות בדבר הגילוי דרישות צומצמו התיקון במסגרת כן כמו פיננסיים. ממכשירים הנובעים
 החל למפרע יושםמ התיקון האשראי. סיכון אודות הגילוי דרישות ותוקנו מחזיקה שהחברה
   .2011 בינואר, 1 ביום המתחילות לתקופות הכספיים מהדוחות

  
   החברה. של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא למפרע התיקון ליישום

   



  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

16 

  
  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור

  
19 IFRIC - הון מכשירי באמצעות פיננסיות התחייבויות סילוק  
  

IFRIC 19 מסולקות שבהן בעסקאות החשבונאי הטיפול את קובעת הפרשנות) - (להלן 
 על שהונפקו הון מכשירי הפרשנות, לפי הון. מכשירי הנפקת ידי על פיננסיות התחייבויות

 באופן אותו לאמוד ניתן אם שהונפקו, ההון מכשירי של ההוגן בשווי יימדדו חוב להחליף מנת
 יש מהימן, באופן שהונפקו ההון מכשירי של ההוגן השווי את לאמוד ניתן לא אם מהימן.
 במועד שסולקה הפיננסית ההתחייבות של ההוגן לשווי בהתאם ההון מכשירי את למדוד

 לבין שמסולקת הפיננסית ההתחייבות של הכספיים בדוחות היתרה בין ההפרש סילוקה.
 למפרע מיושמת הפרשנות הפסד. או ברווח מוכר שהונפקו ההון מכשירי של ההוגן השווי
  .2011 בינואר, 1 מיום החל

  
   .החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא למפרע הפרשנות ליישום

  
  הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים השיקולים עיקרי  ב.

  
  השיקולים

  
 ושקלה דעת שיקול הקבוצה הפעילה הכספיים, בדוחות החשבונאית המדיניות עיקרי יישום בתהליך

 שהוכרו הסכומים על ביותר המהותית ההשפעה שלהם הבאים, הנושאים לגבי השיקולים את
  :הכספיים בדוחות

  
  למכירה זמינים פיננסיים נכסים ערך ירידת  -

  
 נפגם הנכס של שערכו לכך אובייקטיבית ראיה קיימת האם הקבוצה בוחנת מאזן תאריך בכל

 לגבי דעת שיקול הקבוצה מפעילה כאמור ערך ירידת בחינת לצורך לגביו. ערך ירידת וקיימת
 באחוזים ההוגן בשווי הירידה לשיעור המתייחסים אובייקטיבית ראיה על המעידים סממנים

 הקבוצה פיננסיים). (מכשירים 'ח סעיף גם ראה ההוגן. בשווי הירידה תקופת להימשכות וכן
 ראייה קיימת האם הבחינה בעת ואיכותיים כמותיים קריטריונים בחשבון מביאה

  ערך. לירידת אובייקטיבית
  
  חכירה סיווג  -

  
 החכירה האם החברה בוחנת תפעולית, או כמימונית חכירה לסווג יש האם הבחינה לצורך

 בוחנת זאת בכלל בנכס. לבעלות הנלווים וההטבות הסיכונים כל את במהותה מעבירה
 החכירה תקופת את הזדמנותי, במחיר רכישה אופציית של קיומה את היתר, בין החברה,
 המינימליים החכירה תשלומי של הנוכחי הערך ואת  הנכס של הכלכלי החיים לאורך ביחס
  הנכס. של ההוגן לשווי ביחס

  
  משובצים נגזרים  -

  
 תחנות בעלי עם החברה התקשרה והמסחר התדלוק מתחמי בתחום החברה מפעילות כחלק
 תחנות את החברה שוכרת במסגרתם שונות ולתקופות שונים במועדים בהסכמים תדלוק
 המשכיר הצד בידי קיימת הסכמים) 50-(בכ הנ"ל מההסכמים בחלק האמורות. התדלוק
 מבין הבאה, לתקופה השכירות דמי הצמדת אופן את שנקבעה תקופה מדי לבחור אופציה
 הנתון בנזין של השיווק ומרווח לצרכן המחירים מדד ארה"ב, (דולר חלופות שלוש או שתיים
  בהסכם. שנקבעו למנגנונים ובהתאם ממשלתי) לפיקוח

  
 דמי אופן לבחירת האופציה ומדידת בהפרדת הצורך את ובחנה שקלה החברה הנהלת

 צורך אין שהתקבלה, מומחה דעת חוות על בהתבסס ולדעתה לעיל, כאמור השכירות,
  כאמור. הבחירה אופציית של ומדידה בהפרדה
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 הנגזר את להפריד בנפרד, הצמדה חלופת לכל ביחס נדרש, לא עוד כל זו, לעמדה בהתאם
 של והסיכונים הכלכליים המאפיינים בין הדוק קשר קיים (שכן המארח מהחוזה המשובץ
 גם שכן הבחירה אופציית ומדידת בהפרדת צורך שאין הרי המשובץ), והנגזר המארח החוזה
 והנגזר המארח החוזה של והסיכונים הכלכליים המאפיינים בין הדוק קשר קיים לגביה

   שתבחר. לחלופה בהתאם המשובץ
  
  והנחות אומדנים

  
 הערכות באומדנים, ולהסתייע דעת שיקול להפעיל ההנהלה נדרשת הכספיים, הדוחות הכנת בעת

 נכסים, של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על המשפיעים והנחות
 השינויים שוטף. באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים והוצאות. הכנסות התחייבויות,
  באומדן. השינוי נעשה בה בתקופה נזקפים החשבונאיים באומדנים

  
 ואומדנים המאזן לתאריך הוודאות לאי בקשר הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן

 ערכם את לשנות עשויים ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר הקבוצה ידי על שחושבו קריטיים
  הבאה: הדיווח בשנת הכספיים בדוחות והתחייבויות נכסים של
  
  מסופקים חובות  -

  
 החברה הנהלת שלהערכת חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה
 המוערכות לקוחות קבוצות בגין בהפרשה מכירה החברה כן, כמו בספק. מוטלת גבייתם
 לקוחות חובות שלהם. האשראי סיכוני מאפייני על בהתבסס ערך ירידת בגין קולקטיבי באופן
  לגבייה. ניתנים אינם אלה שחובות נקבע בו במועד נגרעים בערכם, ירידה שחלה

  
  קבועים נכסים ערך ירידת  -

  
 פריטי של הכספיים בדוחות ערך ירידת בבחינת הצורך את בוחנת החברה סממנים, זוהו באם
 בעת נפרדים. מזומנים תזרימי מייצרים אינם באם יחד נכסים מספר של או קבוע, רכוש
 מול הנכס קבוצת או הנכס של הכספיים בדוחות הערך את החברה משווה ערך ירידת בחינת
 בחינת שימוש. לשווי מכירה עלות בניכוי הוגן שווי מבין הגבוה הינו אשר השבה, בר הסכום
 הצפוי המזומנים תזרים לגבי ואומדנים הנחות להניח החברה הנהלת את תחייב ערך ירידת
  המתאים. ההיוון ושיעור

  
  משפטיות תביעות  -

  
 שלה, מוחזקות וחברות החברה נגד שהוגשו המשפטיות התביעות תוצאות סיכויי בהערכות
 המשפטיים יועציםה של אלה הערכות המשפטיים. יועציהן דעת חוות על החברות הסתמכו

 ןהניסיו על וכן ההליכים, מצויים בו בשלב בהתחשב המקצועי, שיפוטם מיטב על מתבססות
 המשפט, בבתי תקבענה התביעות שתוצאות מאחר השונים. בנושאים שנצבר המשפטי
  .24 בבאור נוסף מידע ראה אלה. מהערכות שונות להיות אלה תוצאות עלולות

  
  מוניטין ערך ירידת  -

  
 ההנהלה את מחייבת הבחינה לשנה. אחת לפחות מוניטין של ערך ירידת בוחנת הקבוצה
 מניבת ביחידה מתמשך משימוש לנבוע הצפויים עתידיים מזומנים תזרימי של אומדן לבצע

  .14 בבאור נוסף מידע ראה אלה. מזומנים לתזרימי מתאים ניכיון שיעור לאמוד ואף המזומנים
  

  נדחים מסים נכסי  -
  

 נוצלו, שטרם זמניים, והפרשים מס לצורכי מועברים הפסדים בגין מוכרים נדחים מסים נכסי
 של דעת שיקול נדרש לנצלם. יהיה ניתן שכנגדה עתידית חייבת הכנסה שתהיה שצפוי במידה

 העיתוי, על בהתבסס בו להכיר שניתן הנדחים המסים נכס סכום את לקבוע מנת על ההנהלה
 .23 בבאור נוסף מידע ראה המס. תכנון ואסטרטגיית הצפויה במס החייבת ההכנסה סכום
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  מאוחדים כספיים דוחות  ג.

  
 הקבוצה IAS 27 (2008) ושל IFRS 3 (Revised) של לראשונה יישום מועד ,2010 ,בינואר 1 מיום החל

 שאינן הזכויות עם ועסקאות עסקים בצירופי בטיפול המיושמת החשבונאית המדיניות את שינתה
  לעיל. א' סעיף ראה נוסף למידע שליטה. מקנות

  
 (חברות בהן שליטה יש שלחברה חברות של הדוחות את כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות

 המדיניות את להתוות בעקיפין, או במישרין היכולת, את יש לחברה כאשר מתקיימת שליטה בנות).
 הצבעה זכויות השפעת בחשבון נלקחת שליטה בבחינת הנשלטת. החברה של והתפעולית הכספית

 השגת ממועד החל מתבצע הכספיים הדוחות איחוד המאזן. בתאריך למימוש שניתנות פוטנציאליות
  השליטה. הופסקה בו למועד ועד השליטה,

  
 חברות בין מעסקאות הנובעים מהותיים והפסדים ורווחים מהותיות הדדיות ועסקאות יתרות

   המאוחדים. הכספיים בדוחות במלואם בוטלו הקבוצה
  

 שליטה מקנות שאינן הזכויות של חלקן את מייצגות בנות חברות בגין שליטה מקנות שאינן זכויות
 החברות רכישת במועד ההוגן שוויים לפי נטו ובנכסים הבנות החברות של הכולל (הפסד) ברווח

  החברה. של ההון במסגרת בנפרד מוצגות שליטה מקנות שאינן הזכויות הבנות.
  

 קיטון כנגד נרשמת הקבוצה ידי על שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת 2010 בינואר, 1 מיום החל
 שאינן בזכויות הנרכש החלק סכום לבין הקבוצה ידי על ששולמה התמורה בין כהפרש מחושבה בהון

 זה. הפרש בגובה בהון גידול מוכר שלילי, זה הפרש כאשר הרכישה. במועד נגרע אשר שליטה מקנות
 בין ההפרש בגובה בהון קיטון או גידול מוכר שליטה, איבוד ללא בת, בחברה החזקה במימוש
 שליטה מקנות שאינן הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה לבין בקבוצה שהתקבלה התמורה
 קיים, אם הבת, החברה בגין המוניטין במימוש גם בהתחשב החברה, להון שהתווספו הבת בחברה

 הבת. בחברה ההחזקה בשיעור לירידה בהתאם קיימים, אם אחר, כולל ברווח שהוכרו בסכומים וכן
 וההשפעה נוסף מוניטין הוכר שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת בגין ,2009 בדצמבר, 31 ליום עד
  והפסד. רווח לדוח נזקפה שליטה מקנות שאינן זכויות מכירת בגין

  
 מכך כתוצאה אם גם שליטה מקנות שאינן לזכויות מיוחסים הפסדים 2010 בינואר, 1 מיום החל
 2009 בדצמבר, 31 ליום עד שלילית. הינה המאוחד במאזן שליטה מקנות שאינן הזכויות יתרת

 היתה שליטה מקנות שאינן הזכויות לבעלי אם אלא ,החברה של המניות לבעלי כולם יוחסו הפסדים
 לא 2009 בדצמבר, 31 ליום עד שנצברו הפסדים .נוספות השקעות לבצע היה וביכולתם מחויבות
  שליטה. מקנות שאינן הזכויות בעלי לבין החברה של המניות בעלי בין מחדש הוקצו

  
 המדיניות זהים. ולתקופות לתאריכים ערוכים המאוחדות והחברות החברה של הכספיים הדוחות

 שיושמה זו עם ועקבי אחיד באופן יושמה המאוחדות החברות של הכספיים בדוחות החשבונאית
  החברה. של הכספיים בדוחות

  
  חוץ ומטבע המדידה מטבע ,הפעילות מטבע  ד.
  

   ההצגה ומטבע הפעילות מטבע  .1
  

 פועלת שבה הכלכלית הסביבה את ביותר הטוב באופן המשקף המטבע שהוא הפעילות מטבע
 המוצגת כלולה חברה לרבות בקבוצה, חברה כל עבור בנפרד נקבע עסקאותיה, ואת החברה

 מטבע פעולותיה. ותוצאות הכספי מצבה נמדדים זה מטבע ולפי המאזני, השווי שיטת פי על
  ש"ח. הינו החברה של הפעילות

  
 מהווה זו חברה החברה, של הפעילות ממטבע שונה בקבוצה חברה של הפעילות מטבע כאשר
 הכספיים בדוחות הכללתם לצורך מתורגמים הכספיים דוחותיה שנתוני חוץ פעילות

  כדלקמן: המאוחדים
  

 שער לפי מתורגמים השוואה) מספרי (כולל מאזן תאריך בכל והתחייבויות נכסים  א)
 של הכספיים בדוחות ליתרה הוגן שווי התאמות וכל מוניטין מאזן. תאריך בכל סגירה
 של והתחייבויות כנכסים מטופלים חוץ פעילות רכישת במועד וההתחייבויות הנכסים
   דיווח. תאריך בכל הסגירה, שער לפי ומתורגמים החוץ פעילות
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 השוואה) מספרי (כולל והפסד רווח בדוח המוצגות התקופות לכל והוצאות הכנסות  ב)

 בהם במקרים אולם, המוצגות; התקופות בכל ממוצעים חליפין שערי לפי מתורגמות
 שערי לפי מתורגמות והוצאות הכנסות החליפין, בשערי משמעותיות תנודות חלו

  עצמן. העסקאות במועד שהיו כפי החליפין
  

 במועד החליפין שער לפי מתורגמים אחרות הוניות ותנועות הון קרנות מניות, הון  ג)
  התהוותם.

  
 לאותו החליפין שער לפי שתורגמה הפתיחה יתרת על בהתבסס מתורגמת הרווח יתרת  ד)

 כאמור שתורגמו התקופה במשך דיבידנד) (כגון: נוספות רלוונטיות ותנועות מועד
  לעיל. ג)-ו ב) בסעיפים

  
 בקרן בהון, נפרד לסעיף אחר כולל (הפסד) כרווח נזקפים שנוצרו התרגום הפרשי כל  ה)

  ".חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות" הון
  

  
 (הפסד) הרווח במלואה, או בחלקה חוץ, פעילות מימוש בעת 2009 בדצמבר, 31 ליום עד

 והפסד. רווח לדוח מועבר אחר כולל ברווח שהוכר בהתאמה, במלואו, או בחלקו המצטבר,
 איבוד תוך מאוחדת, חברה שהינה חוץ, מפעילות חלק מימוש בעת ,2010 בינואר, 1 מיום החל

 ואילו והפסד, רווח לדוח מועבר אחר כולל ברווח שהוכר המצטבר (הפסד) הרווח שליטה,
 בחברה השליטה שימור תוך מאוחדת, חברה שהינה חוץ, מפעילות חלק מימוש בעת

 לזכויות מחדש מיוחס אחר כולל ברווח שהוכר המצטבר הסכום של יחסי חלק המאוחדת,
  שליטה. מקנות שאינן

  
 הנראה בעתיד להיפרע צפויות אינן והן לסלקן כוונה אין אשר בקבוצה, בינחברתיות הלוואות

 מההשקעה, כחלק מטופלות חוץ, בפעילות מההשקעה חלק במהותן מהוות ולפיכך לעין,
  לעיל. ה בסעיף כאמור אחר, כולל לרווח נזקפים אלו מהלוואות הנובעים שער הפרשי כאשר

  
  חוץ במטבע והתחייבויות נכסים עסקאות,  .2

  
 במועד החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות
 חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים הראשונית, ההכרה לאחר העסקה.

 שער, הפרשי זה. במועד החליפין שער לפי הפעילות למטבע מאזן תאריך בכל מתורגמים
 נזקפים גידור, בעסקאות אחר כולל לרווח נזקפים או כשירים לנכסים המהוונים אלה למעט
 שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים כספיים לא והתחייבויות נכסים והפסד. רווח לדוח

 לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים העסקה. במועד החליפין
  ההוגן. השווי נקבע שבו במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע מתורגמים הוגן שווי

  
  מדד צמודי כספיים פריטים  .3
  

 -  (להלן לצרכן המחירים במדד לשינויים תנאיהם פי על הצמודים כספיים והתחייבויות נכסים
 הפרשי ההסכם. לתנאי בהתאם מאזן, תאריך בכל הרלבנטי המדד לפי מותאמים המדד)
  והפסד. רווח לדוח נזקפים כאמור מההתאמה הנובעים הצמדה

  
  מזומנים שווי  ה.
  

 קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פקדונות הכוללות גבוהה, שנזילותן השקעות נחשבים מזומנים שווי
 ההשקעה ממועד חודשים שלושה על עולה אינה המקורית שתקופתם ,בשעבוד מוגבלים אינם אשר
 מניהול חלק ומהווים קנס, ללא מיידית למשיכה ניתנים הם אך חודשים שלושה על שעולה או

   הקבוצה. של המזומנים
  

  קצר לזמן פקדונות  ו.
  

 ממועד חודשים שלושה על עולה המקורית שתקופתם קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פקדונות
  הפקדתם. לתנאי בהתאם מוצגים הפקדונות ההשקעה.
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  מלאי  ז.

  
 הנמוך לפי נמדדים צריכה מוצרי ומלאי עזר חומרי מלאי תפעולי), (מלאי ושמנים דלק מוצרי מלאי
 למקומו ולהבאתו המלאי לרכישת ההוצאות את כוללת המלאי עלות נטו. מימוש שווי או עלות מבין

 אומדן בניכוי הרגיל העסקים במהלך המכירה מחיר אומדן הינו נטו מימוש שווי הנוכחיים. ולמצבו
   המכירה. לביצוע הדרושות ועלויות להשלמה עלויות

  
  כדלקמן: נקבעת המלאי עלות

  
  רבעוני. משוקלל ממוצעשיטתלפי - ושמניםדלק מוצרי

    
 נע. ממוצע שיטתלפיבעיקר - עזרוחומריצריכה מוצרי

  
 והוצאות עבודה חומרים, כוללת בעיבוד ותוצרת גמורה תוצרת מלאי עלות מאוחדות חברות במספר  

  אחרות. ועקיפות ישירות ייצור
  

  בהתאמה. איטי למלאי הפרשות ומבצעת וגילו המלאי מצב את תקופה מדי בוחנת החברה
  
  פיננסיים מכשירים  ח.
  

  פיננסיים נכסים  .1
  

 הוגן שווי לפי בהם הראשונית ההכרה במועד מוכרים IAS 39 בתחולת פיננסיים נכסים
 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים לגבי למעט ישירות, המיוחסות עסקה עלויות ובתוספת

  הפסד. וא לרווח נזקפות עסקה עלויות םלגביה אשר הפסד או רווח ךדר
  

  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים  א)
  

 נכסים הכוללים והפסד רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים לחברה
 בהם הראשונית ההכרה עם המיועדים פיננסיים ונכסים למסחר המוחזקים פיננסיים
  והפסד. רווח לדוח הנזקפים בו שינויים עם הוגן בשווי מוצגים להיות

  
 הדוק קשר אין (א) אם: בנפרד ומטופלים המארח מהחוזה מופרדים משובצים נגזרים  

 (ב) המשובץ, הנגזר ושל המארח החוזה של והסיכונים הכלכליים המאפיינים בין
 (ג) -ו נגזר בהגדרת עומד היה המשובץ הנגזר כשל תנאים אותם בעל נפרד מכשיר
  הפסד. וא רווח באמצעות הוגן שווי לפי נמדד אינו המשולב המכשיר

  
 הם אם למעט למסחר, כמוחזקים מסווגים שהופרדו, משובצים נגזרים לרבות נגזרים,
 נגזר המכיל פיננסי מכשיר של במקרה אפקטיבית. להגנה כמכשירים לשמש מיועדים
 ההכרה במועד מיועד להיות יכול בשלמותו המשולב המכשיר יותר, או אחד משובץ

  הפסד. וא רווח דרך ההוגן בשווי הנמדד פיננסי כנכס הראשונית
  

 הופכת היא בו במועד בהפרדתו והצורך משובץ נגזר של קיומו את בוחנת הקבוצה
 יש כאשר רק נעשית משובץ נגזר של מחדש הערכה להתקשרות. צד לראשונה להיות
  מההתקשרות. המזומנים תזרימי על משמעותי באופן המשפיע בהתקשרות שינוי

  
  וחייבים הלוואות  ב)

  
 תשלומים בעלי נגזרים) (שאינם פיננסיים נכסים הינם אשר וחייבים הלוואות לקבוצה
 הראשונית, ההכרה לאחר פעיל. בשוק נסחרים שאינם לקביעה הניתנים או קבועים
 תוך האפקטיבית הריבית שיטת לפי המופחתת העלות לפי נמדדים וחייבים הלוואות

 לדוח נזקפים והפסדים רווחים ערך. לירידת הפרשות ובניכוי עסקה בעלויות התחשבות
 גם כמו ערך, ירידת בגינם מוכרת אם או נגרעים והחייבים כשההלוואות והפסד רווח

  השיטתית. מההפחתה כתוצאה
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  למכירה זמינים פיננסיים נכסים  ג)
  

 שיועדו נגזרים) (שאינם פיננסיים נכסים הינם אשר למכירה זמינים פיננסיים נכסים
 ההכרה לאחר האחרות. הקבוצות משלוש לאחת מסווגים שאינם או למכירה כזמינים

 או רווחים ההוגן. השווי לפי נמדדים למכירה זמינים פיננסיים נכסים הראשונית,
 גריעת במועד אחר. כולל לרווח ישירות נזקפים הוגן, שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים
 הכנסות הפסד. או רווחל מועבר אחר כולל רווח ערך, ירידת של במקרה או ההשקעה

 הריבית שיטת לפי והפסד רווח בדוח מוכרות ההשקעות על ריבית הוצאות או
 במועד והפסד רווח לדוח נזקפים השקעות בגין שהתקבלו דיבידנדים האפקטיבית.

  לתשלום. הזכאות
  
  פיננסיות התחייבויות  .2

  
  מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות  א)

  
 בניכוי הוגן שווי לפי לראשונה מוכרות ריבית נושאות אחרות והתחייבויות הלוואות
 הלוואות, הראשונית, ההכרה לאחר שקיימות. במידה ישירות, מיוחסות עסקה עלויות
 בשיטת שימוש תוך מופחתת עלות לפי תנאיהן פי על מוצגות חוב, אגרות לרבות
 הנומינלי. בערכו כלל בדרך תנאיו, לפי מוצג קצר לזמן אשראי האפקטיבית. הריבית
 הפיננסית ההתחייבות גריעת בעת והפסד רווח בדוח מוכרים והפסדים רווחים

  השיטתית. מההפחתה וכתוצאה
  
  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות  ב)

  
 התחייבויות כוללות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 הראשונית ההכרה עם המיועדות פיננסיות והתחייבויות למסחר המוחזקות פיננסיות

  והפסד. רווח לדוח הנזקפים בו שינויים עם הוגן בשווי מוצגות להיות בהן
  

 הם אם אלא למסחר כמוחזקים מסווגים שהופרדו, משובצים נגזרים לרבות נגזרים,
 משובץ נגזר המכיל חוזה של במקרה אפקטיבית. להגנה כמכשירים לשמש מיועדים

 הראשונית ההכרה במועד מיועד, להיות יכול בשלמותו המשולב החוזה יותר, או אחד
  הפסד. או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדת פיננסית כהתחייבות בלבד,

  
 הופכת היא בו במועד בהפרדתו והצורך משובץ נגזר של קיומו את בוחנת הקבוצה
 יש כאשר רק נעשית משובץ נגזר של מחדש הערכה להתקשרות. צד לראשונה להיות
  מההתקשרות. המזומנים תזרימי על משמעותי באופן המשפיע בהתקשרות שינוי

  
   הוגן שווי  .3

  
 המאזן. בתאריך השוק מחירי ידי על נקבע פעיל בשוק הנסחרות השקעות של ההוגן השווי
 הערכה. בשיטות שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי פעיל, שוק אין שלהן השקעות בגין

 לשווי התייחסות שוק, בתנאי לאחרונה שבוצעו עסקאות על התבססות כוללות אלו שיטות
 הערכה שיטות או מזומנים תזרימי היוון במהותו, דומה אחר מכשיר של הנוכחי השוק

  אחרות.
  

  פיננסיים מכשירים קיזוז  .4
  

 זכות קיימת אם במאזן מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 ואת הנכס את לסלק כוונה קיימת וכן שהוכרו, הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת

  במקביל. ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות
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  בחבילה ערך ניירות הנפקת  .5
  

 הנפקה) הוצאות (לפני שהתקבלה התמורה מוקצית בחבילה, ערך ניירות של בהנפקה
 נקבע הוגן שווי להלן: ההקצאה לסדר בהתאם בחבילה שהונפקו הערך ניירות למרכיבי
 תקופה, מידי הוגן בשווי המוצגים אחרים פיננסיים ומכשירים פיננסיים נגזרים עבור תחילה
 כאשר מופחתת, בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות עבור ההוגן השווי נקבע מכן לאחר

 מרכיבי בגין התמורה הקצאת שייר. כערך נקבעת הוניים מכשירים עבור המוקצית התמורה
 מוקצות ההנפקה עלויות הוגן. שווי יחסי לפי מבוצעת מדרג רמת באותה המצויים חבילה
 אם המס השפעת בניכוי לעיל, כאמור רכיב לכל שנקבע הסכומים ליחס בהתאם רכיב לכל

  הוניים. מכשירים לגבי קיימת
  

  פיננסיות ערבויות בגין התחייבויות  .6
  

 המחייב מחוזה כתוצאה מתהוות הקבוצה ידי על שניתנו פיננסיות ערבויות בגין התחייבויות
  ההסכם. תנאי פי על גבייה אי בשל לו שנגרם הפסד בגין למוטב פיצוי לתשלום הקבוצה את

  
 עסקה בעלויות גם התחשבות תוך ההוגן השווי לפי לראשונה מוכרות פיננסיות ערבויות
 הסכום לפי נמדדת ההתחייבות הראשונית, ההכרה לאחר הערבות. למתן המיוחסות ישירות
 תקופת פני על האפקטיבית הריבית שיטת לפי המופחת לראשונה שהוכר הסכום  מבין הגבוה

 בהתייחס IAS 37 פי על המאזן לתאריך בו להכיר נדרש) (אם שנדרש לסכום והאומדן הערבות
  הערבות. להסכם

  
  פיננסיים מכשירים גריעת  .7

 
  פיננסיים נכסים  א)

  
 מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות פקעו כאשר נגרע פיננסי נכס

 מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות את העבירה החברה או הפיננסי,
 במלואם שהתקבלו המזומנים תזרימי את לשלם מחוייבות עצמה על נטלה או הפיננסי

 הסיכונים כל את ממשי באופן העבירה ובנוסף משמעותי, עיכוב ללא השלישי, לצד
 כל את ממשי באופן הותירה לא ואף העבירה לא או לנכס הקשורים וההטבות
  הנכס. על השליטה את העבירה אך לנכס הקשורים וההטבות הסיכונים

  
 ולא העבירה ולא מהנכס מזומנים תזרימי לקבל זכויותיה את העבירה החברה כאשר
 את העבירה לא ואף בנכס הקשורים וההטבות הסיכונים את ממשי באופן הותירה
 החברה של הנמשכת המעורבות למידת בהתאם חדש נכס מוכר הנכס, על השליטה

 השווי מבין הנמוך לפי נמדדת המועבר לנכס ערבות של בדרך נמשכת מעורבות בנכס.
 להידרש עשויה שהחברה התמורה של המירבי והסכום הנכס של המקורי הפנקסני
  בחזרה. לשלם

  
  פיננסיות התחייבויות  ב)

  
 או בוטלה נפרעה, ההתחייבות דהיינו מסולקת, היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות

  (הקבוצה): החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות פקעה.
  

 אחרים, פיננסיים בנכסים במזומן, תשלום ידי על ההתחייבות את פורע 
 או שירותים, או בסחורות

 מההתחייבות. משפטית משוחרר  
  

 מלווה אותו כלפי אחרת בהתחייבות מוחלפת קיימת פיננסית התחייבות כאשר
 קיימת, התחייבות בתנאי מהותי שינוי נעשה כאשר או מהותית, שונים בתנאים
 התחייבות של וכהכרה המקורית בותההתחיי של כגריעה מטופלים השינוי או ההחלפה

 רווח לדוח נזקפת ל"הנ ההתחייבויות שתי של הפנקסנית העלות בין ההפרש חדשה.
 תנאי כשינוי מטופלים הם מהותיים, אינם השינוי או וההחלפה במידה והפסד.

  מההחלפה. הפסד או רווח מוכר ולא המקורית ההתחייבות
 גם כמו כמותיים קריטריונים בחשבון החברה מביאה התנאים שינוי בחינת בעת

    איכותיים. קריטריונים
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  פיננסיים נכסים ערך ירידת  .8

  
 הנכסים של קבוצה או פיננסי נכס ערך ירידת קיימת אם מאזן תאריך בכל בוחנת הקבוצה

  הבאים: הפיננסיים
  
  המופחתת בעלות המוצגים נכסים  א)

  
 וחייבים הלוואות בגין ערך מירידת הפסד שקיים אובייקטיבית ראיה קיימת אם

 בין כהפרש נמדד והפסד רווח לדוח הנזקף ההפסד סכום המופחתת, בעלותם המוצגים
 (שאינם העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי והערך הנכס של הפנקסני הערך

 הריבית לשיעור בהתאם המהוונים התהוו), שטרם עתידיים אשראי הפסדי כוללים
  הפיננסי. הנכס של המקורית האפקטיבית

  
   למכירה זמינים פיננסיים נכסים  ב)

  
 כהפרש נמדד ההפסד סכום ערך, מירידת הפסד שקיים אובייקטיבית ראייה קיימת אם
 והפסד. רווח לדוח בעבר שנזקף ערך לירידת הפסד בניכוי ההוגן, השווי ובין העלות בין

 ערך מירידת הפסד ביטול והפסד. רווח לדוח אחר כולל ברווח מחדש מסווג זה הפסד
   והפסד. רווח לדוח נזקף אינו הוניים מכשירים בגין

  
  (הגנה) גידור לצורכי נגזרים פיננסיים מכשירים  .ט

  
 בגין (Forward) אקדמה חוזי כגון נגזרים פיננסיים במכשירים התקשרויות לעתים מבצעת הקבוצה
 של החליפין בשערי בתנודות הכרוכים הסיכונים מפני עצמה על להגן כדי מדד ויחידות חוץ מטבע
 חוץ במטבע אקדמה בחוזי הקבוצה מתקשרת כן, כמו לצרכן. המחירים מדד ובשיעורי חוץ מטבע

 השווי לפי לראשונה מוכרים אלה פיננסיים נגזרים תפעולי. מלאי רכישות על הגנה לצורך המשמש
 ההכרה לאחר התהוותן. בעת הפסד וא לרווח נזקפות לייחוס הניתנות עסקה ועלויות ההוגן

  ההוגן. השווי לפי נמדדים הפיננסיים הנגזרים הראשונית,
  

 גידור למטרות משמשים שאינם נגזרים של ההוגן בשווי משינויים הנובעים הפסדים או רווחים
  והפסד. רווח לדוח מיידית נזקפים

  
 חוזים עבור קיימים חליפין לשערי בהתייחס מחושב חוץ מטבע בגין אקדמה חוזי של ההוגן השווי
 מחירי על בהתבסס נקבע ריבית שיעורי של החלפה חוזי של ההוגן השווי דומים. פרעון מועדי עם
  דומים. מכשירים של שוק

  
 דיווח לצורכי ליישם בחרה שהיא הגידור סוג את ותיעדה ייעדה הקבוצה ההתקשרות בתחילת
 המכשיר של זיהוי כולל התיעוד זה. גידור לגבי הסיכונים ניהול ואסטרטגיית יעדי ואת חשבונאי

 אפקטיביות את מעריכה החברה וכיצד המגודר הסיכון מהות המגודרים, העסקה או הפריט המגדר,
 המגודר הסיכון על אפקטיבי באופן להגן המגדר מהמכשיר הציפיות מול בפועל, הגידור מכשיר

 אפקטיביות בחינת המזומנים. בתזרימי או ההוגן בשווי השינויים של ההשפעות קיזוז באמצעות
  דיווח. תקופת בכל שוטף בסיס על נעשית הגידור

  
  כדלקמן: מטופלות מזומנים תזרימי גידור עסקאות של הקריטריונים על העונות גידור עסקאות

  
  מזומנים תזרימי גידור

  
 לא שחלק בעוד אחר כולל ברווח מוכר המגדר מהמכשיר ההפסד או הרווח של האפקטיבי החלק

  והפסד. רווח בדוח מיידית מוכר אפקטיבי
  

 רווח לדוח נזקפות הגידור עסקת תוצאות כאשר והפסד רווח לדוח מועבר אחר כולל (הפסד) רווח
 עסקה כאשר או והפסד רווח בדוח מוכרת שגודרה ההוצאה או ההכנסה כאשר לדוגמה, והפסד,
 זו עלות פיננסיים, לא התחייבות או נכס של עלותו הינו המגודר הפריט כאשר מתרחשת. חזויה
 או בנכס ההכרה במועד מההון המועבר המתייחס, אחר כולל (הפסד) הרווח סכום את גם כוללת

  בהתחייבות.
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 FIRM( איתנה התחייבות או )FORECAST TRANSACTION( חזויה עסקה בהם במקרים
COMMITMENT( מועברים אחר כולל ברווח בעבר שהוכרו הסכומים להתרחש, צפויים לא כבר 

 גידור כמכשיר הייעוד אם או מומש, או סולק נמכר, או פקע הגידור מכשיר כאשר והפסד. רווח לדוח
 או החזויה העסקה שבו למועד עד בהון נשארים אחר כולל ברווח בעבר שהוכרו הסכומים בוטל,

  מתרחשות. האיתנה ההתקשרות
  

  חכירות  .י
  

 במועד נבחנים והם ההסכמים מהות על מבוססים כתפעולית או כמימונית חכירה לסיווג המבחנים
   .IAS 17- ב שנקבעו הכללים פי-על ההתקשרות

  
  מימונית חכירה  .1

  
 על לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן לקבוצה הועברו מימונית, בחכירה
 של ההוגן השווי מבין הנמוך לפי החכירה תקופת בתחילת נמדד החכור הנכס החכור. הנכס
 מוקצים החכירה תשלומי .םהמינימאליי החכירה תשלומי של הנוכחי הערך או החכור הנכס
  האפקטיבית. הריבית שיטת לפי החכירה בגין ההתחייבות של ופרעון המימון הוצאות בין

  
  זה. נכס לגבי הנהוגה החשבונאית למדיניות בהתאם הנכס מטופל הראשונית, ההכרה לאחר

  
  תפעולית חכירה  .2

  
 הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן הקבוצה ידי על הועברו לא בהם חכירה, הסכמי
 בגין שהתהוו ישירות ראשוניות עלויות תפעולית. כחכירה מסווגים החכור, הנכס על בבעלות
 הפסד, או לרווח נזקפות אשר להשקעה לנדל"ן המתייחסות אלה למעט החכירה, הסכם

 תקבולי החכירה. מהסכם להכנסה במקביל כהוצאה ומוכרות המוחכר הנכס לעלות מתווספות
  החכירה. תקופת פני על ישר בקו והפסד רווח בדוח כהכנסה מוכרים החכירה

  
 כחכירה קרקע חכירת סיווג אופן לגבי הספציפית ההנחיה הוסרה ,IAS 17-ל לתיקון בהתאם
 כחכירה קרקע חכירת לסווג הדרישה עוד קיימת לא לזאת, בהתאם מימונית. או תפעולית
 יש אלא החכירה, תקופת בתום לחוכר לעבור צפויה אינה הבעלות בו מקרה בכל תפעולית
 המתייחסות IAS 17-ב המופיעות הכלליות להנחיות בהתאם הקרקע חכירת סיווג את לבחון
 מינהל עם המקורי ההסכם על החתימה במועד כמימונית או כתפעולית חכירה לסיווג
 חיים אורך כלל, בדרך שלקרקע, בכך, התחשבות תוך המינהל) - (להלן ישראל מקרקעי
 הנוכחי הערך בין השוואה עריכת תוך תיבחן מהמינהל קרקע חכירת לפיכך סופי. אין כלכליים

  הקרקע. של ההוגן לשווי תפעולית חכירה בגין מראש כהוצאות שנזקף סכום של
  

 אופציות עם מסוימות קרקעות לגבי מהמינהל מהוונות חכירה זכויות הקבוצה מחברות לחלק
  מהקרקעות. בחלק שנים 49 - ב החכירה תקופות להארכת
 לצורך ההשוואה. במספרי למפרע יישומו תוך ,2010 בינואר, 1 מיום החל מיושם התיקון
 רכוש במסגרת משמשות אשר מהמינהל קרקע חכירות סיווג מחדש הוערך למפרע, היישום

 חכירת כי עולה לכך ובהתאם בחכירה ההתקשרות בעת קיים שהיה המידע בסיס על קבוע,
  מימונית. חכירה הינה הקרקע

  
 המידע בסיס על מהמינהל הקרקע חכירות סיווג מחדש הוערך התיקון, מיישום כתוצאה
 קרקעות של הקבוצה מחכירות חלק לכך, בהתאם בחכירה. ההתקשרות בעת קיים שהיה

 מראש הוצאות במסגרת בעבר שהוצגו סכומים לפיכך, מימונית. כחכירה מסווגות מהמינהל
 כמקרקעין מוצגים )2009 בדצמבר, 31 ליום ש"ח מליון 333 - כ של (בסך תפעולית חכירה בגין

 פני על מופחתים להיות ממשיכים אשר קבוע, רכוש סעיף במסגרת אלו כספיים בדוחות
   להארכה. האופציה תקופת את הכוללת החכירה תקופת

 
 מימוש בעת שיחולו עתידיים תשלומים בגין ובהתחייבות בנכס הכירה לא הקבוצה כן, כמו

 של ההוגן השווי על יתבססו אלה שתשלומים מאחר החכירה, תקופת להארכת האופציה
 אין IAS 17-ל בהתאם אשר מותנים, חכירה דמי ומהווים העתידי המימוש במועד הקרקעות
  בחשבון. להביאם
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  ומוניטין עסקים צירופי  .יא
  

 וההתחייבויות הנכסים מזוהים זו בשיטה הרכישה. שיטת יישום באמצעות מטופלים עסקים צירופי
 ההוגן השווי הינה הרכישה עלות הרכישה. במועד ההוגן לשוויים בהתאם הנרכשת החברה של

 על שהונפקו ההוניות והזכויות שניטלו ההתחייבויות שניתנו, הנכסים של הרכישה במועד המצרפי
 מקנות שאינן זכויות 2010 בינואר, 1 מיום החל התרחשו אשר עסקים צירופי לגבי הרוכש. ידי

 מקנות שאינן הזכויות של היחסי החלק לפי או הרכישה במועד ההוגן שוויין לפי נמדדות שליטה
 31 ליום עד התרחשו אשר עסקים צירופי בגין הנרכשת. של לזיהוי הניתנים נטו בנכסים שליטה

 ההוגן בשווי היחסי חלקן לפי ,הרכישה במועד נמדדו, שליטה מקנות שאינן הזכויות 2009 בדצמבר,
 1 מיום החל התרחשו אשר עסקים צירופי לגבי הנרכשת. של לזיהוי הניתנים נטו הנכסים של

 בגין והפסד. רווח בדוח כהוצאה מיידית נזקפות לרכישה הקשורות ישירות עלויות 2010 בינואר,
 מעלות כחלק הוכרו כאמור עלויות ,2009 בדצמבר, 31 ליום עד התרחשו אשר עסקים צירופי

  הרכישה.
  

 החוזיים, לתנאים בהתאם וההתחייבויות הנכסים של מחדש וייעוד סיווג מבוצע הרכישה במועד
  הרכישה. במועד שקיימים אחרים רלוונטיים ותנאים הכלכליים התנאים

  
 ידי על שהוחזקו בנרכשת הוניות זכויות בשלבים, המושג עסקים בצירוף ,2010 בינואר, 1 מיום החל

 תוך הרכישה בתמורת ונכללות הרכישה למועד הוגן בשווי נמדדות השליטה להשגת קודם הרוכשת
 עד התרחשו אשר עסקים צירופי בגין כאמור. ההוגן בשווי למדידה בהתאם הפסד או ברווח הכרה
  בנפרד. רכישה לכל ביחס המוניטין את למדוד בחרה החברה 2009 בדצמבר, 31 ליום

  
 על שליטה מקנות שאינן והזכויות הרכישה תמורת עודף שהינה עלות, לפי לראשונה נמדד מוניטין
 במועד שנמדדו כפי שניטלו ההתחייבויות ושל שנרכשו לזיהוי הניתנים הנכסים של נטו הסכום

 להכיר הרוכש ועל הזדמנותי, במחיר ברכישה מדובר אזי שלילי הינו שהתקבל הסכום אם הרכישה.
   הרכישה. במועד הפסד או ברווח מכך כתוצאה שנוצר ברווח

  
 במידה שנצבר, ערך מירידת הפסד בניכוי העלות לפי המוניטין נמדד הראשונית, ההכרה לאחר

   .טז' סעיף ראה מוניטין, של ערך ירידת לבחינת באשר שיטתי. באופן מופחת אינו המוניטין שקיים.
  

  החברה: שליטה, איבוד תוך בת חברה מימוש בעת
  
 הבת. החברה של ההתחייבויות ואת מוניטין) (לרבות הנכסים את גורעת  -
 שליטה. מקנות שאינן הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה את גורעת  -
  שהתקבלה. התמורה של ההוגן בשווי מכירה  -
 כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירה ,2010 בינואר, 1 מיום החל שליטה אובדן לגבי  -

 יחסי חלק נגרע ,2009 בדצמבר, 31 ליום עד התרחש אשר שליטה אובדן לגבי .שנותרה
 בשיטת טופלה שנותרה ההשקעה כאשר ,הפסד או ברווח הכרה תוך ,שנמכרה מההשקעה

  .העניין לפי ),IAS 39 -ל (בהתאם פיננסי כנכס או )IAS 28 - ל בהתאם( המאזני השווי
 כהפסד. או כרווח גרעון) או (עודף שנוצר כלשהו בהפרש מכירה  -
 כולל (הפסד) ברווח לכן קודם שהוכרו ברכיבים האם החברה של החלק את מחדש מסווגת  -

 או הנכסים את ישירות מממשת הייתה האם החברה אם נדרש שהיה בסיס אותו לפי אחר,
  הקשורים. ההתחייבויות

  
  עסקים צירופי שאינן בנות חברות רכישות

  
 בין מוקצית הרכישה תמורת עסק מהוות אינן אשר ופעילויות מאוחדות חברות רכישת במועד
 במועד ההוגן שוויים ליחס בהתאם הנרכשת החברה של בלבד המזוהים וההתחייבויות הנכסים
 מקנות שאינן הזכויות שיתוף תוך נדחים, למסים או למוניטין כלשהו סכום לייחס ומבלי הרכישה
  הרכישה. במועד הנ"ל נטו המזוהים בנכסים ההוגן בשווי חלקן לפי קיימות, אם שליטה,
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  כלולות בחברות השקעות  .בי
  

 שלהן, והתפעולית הכספית המדיניות על מהותית השפעה יש שלקבוצה חברות הינן כלולות חברות
 שליטה. לא אך

  
 בחברה ההשקעה המאזני, השווי שיטת לפי המאזני. השווי בסיס על מוצגת כלולה בחברה ההשקעה
 נטו, בנכסים הקבוצה בחלק הרכישה שלאחר שינויים בתוספת עלות לפי במאזן מוצגת הכלולה
  הכלולה. החברה של אחר כולל (הפסד) רווח לרבות

  
 המוחזקת כהשקעה סיווגה או המהותית ההשפעה איבוד למועד עד מיושמת המאזני השווי שיטת

   שבהם. כמוקדם ,IFRS 5 להוראות בהתאם למכירה
  

 הקבוצה חלק לבין הרכישה עלות שבין כהפרש לראשונה נמדד הכלולה החברה רכישת בגין מוניטין
 המוניטין נמדד הראשונית ההכרה לאחר הכלולה. החברה של נטו המזוהים הנכסים של ההוגן בשווי
 מהשקעה כחלק ערך ירידת בחינת לצורך נבחן מוניטין שיטתי. באופן מופחת ואינו העלות לפי

  .'טז סעיף גם ראה בכללותה. הכלולה בחברה
  

 משותפת, שליטה או לשליטה מביאה שאינה כלולה בחברה נוספת מניות רכישת של במקרה
 כלולה בחברה מניות מכירת של במקרה שכבה. לכל בנפרד העלות עודפי את מחשבת הקבוצה
 התמורה בין הפער לפי בהפסד או ברווח מכירה הקבוצה מהותית, השפעה לאובדן מביאה שאינה

 כולל ברווח שהוכרו סכומים של חלקי מימוש לרבות שמומש, המאזני בשווי החלק לבין שהתקבלה
  אחר.

  
 במסגרת הכלולה החברה של הפעולות בתוצאות הקבוצה חלק את משקף הכולל הרווח על הדוח
 נטו אחר כולל (הפסד) ברווח הקבוצה חלק את וכן כלולות חברות (בהפסדי) ברווחי הקבוצה חלק

 הכלולה החברה לבין הקבוצה בין מעסקאות הנובעים והפסדים רווחים הכלולה. לחברה המתייחס
  הכלולה. בחברה ההחזקה לשיעור בהתאם מבוטלים

  
 בחלקה החברה הכירה שלהן, ההון על העולים בסכומים הפסדים נגרמו בהן כלולות בחברות
 לה להיגרם העלול הפסד בתוספת הכלולות בחברות השקעתה בהגו עד הכלולות החברות בהפסדי
 הערבות לגובה עד אלה כלולות חברות בעבור שניתנו אחרת פיננסית תמיכה או מערבות כתוצאה

 (כגון ארוך לזמן לקבל כספיים פריטים כוללת ההשקעה כך, לצורך האחרת. הפיננסית התמורה או
  לעין. הנראה בעתיד להיפרע צפויים אינם והם לסלקם כוונה אין אשר שניתנו) הלוואות

  
 המדיניות זהים. ולתקופות לתאריכים ערוכים הכלולות והחברות החברה של הכספיים הדוחות

 שיושמה זו עם ועקבי אחיד באופן יושמה הכלולות החברות של הכספיים בדוחות החשבונאית
  הקבוצה. של הכספיים בדוחות

  
  להשקעה ן"נדל  .גי

  
 בחכירה (מחכיר הבעלים ידי על המוחזק שניהם) או מבנה, או (קרקע ן"נדל הינו להשקעה ן"נדל

 שתיהן, או הונית, ערך עליית או שכירות דמי הפקת לצורך מימונית בחכירה חוכר או תפעולית)
 מכירה או מנהלתיות, למטרות או שירותים או סחורות ספקתא או בייצור שימוש לצורך ושלא
  הרגיל. העסקים במהלך

  
 מסווגות ישראל מקרקעי ממינהל תפעולית בחכירה (הקבוצה) חוכר ידי על המוחזקות ן"בנדל זכויות
 או ,ערך עליית או שכירות דמי הפקת לצורך מוחזקות אלה זכויות כאשר וזאת להשקעה ן"כנדל

 או ,מנהלתיות למטרות או ,שירותים או סחורות הספקת או בייצור שימוש לצורך ולא ,שתיהן
   .הרגיל העסקים במהלך מכירה

  
 ההכרה לאחר ישירות. המיוחסות רכישה עלויות כולל העלות לפי לראשונה נמדד להשקעה ן"נדל

 או רווחים המאזן. במועד השוק תנאי את משקף אשר ההוגן בשווי נמדד להשקעה ן"נדל הראשונית,
 במועד והפסד רווח לדוח נזקפים להשקעה, ן"הנדל של ההוגן בשווי משינויים הנובעים הפסדים
  שיטתי. באופן מופחת אינו להשקעה ן"נדל להשקעה. נדל"ן ערך (ירידת) עליית בסעיף התהוותם
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 כלכליות הטבות חזויות ולא בו השימוש נפסק כאשר או ממומש הוא כאשר נגרע להשקעה נדל"ן
 מוכר הכספיים בדוחות היתרה לבין הנכס ממימוש נטו התמורה בין ההפרש ממימושו. עתידיות
  הנכס. נגרע שבה בתקופה הכולל הרווח על בדוח

  
 על שמבוצעת שווי הערכת על הקבוצה מתבססת להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי קביעת לצורך
 הידע בעלי והינם ן"נדל של שווי בהערכות מומחים שהינם תלויים בלתי חיצוניים מעריכים ידי

  הנדרשים. והנסיון
  
  קבוע רכוש  .די

  
 ובניכוי שנצבר פחת בניכוי ישירות, רכישה עלויות בתוספת העלות לפי מוצגים הקבוע הרכוש פריטי

 חלקי כוללת העלות שוטפת. תחזוקה לצורך הוצאות כוללים ואינם שנצברו ערך מירידת הפסדים
  החברה. של והציוד למתקנים בהם להשתמש שניתן עזר וציוד חילוף

  
 וכן מימון ועלויות ישיר עבודה שכר החומרים, עלות את כוללת עצמאי באופן שהוקמו נכסים עלות
 באופן לפעול שיוכל באופן ולמצב למיקום הנכס להבאת במישרין לייחס שניתן נוספת עלות כל

  הפריט. ממוקם בו האתר ושיקום הפריטים ופינוי פירוק עלויות וכן ההנהלה שהתכוונה
  

 החיים תקופת לאורך הישר הקו שיטת בסיס על שווים שנתיים בשיעורים מחושב הפחת
  כדלקמן: בנכס, השימושיים

  
   %     
         

  )4%(בעיקר    4-10  במושכר)שיפורים(לרבות מבנים
  )15%(בעיקר    15-25 בתחנותוציוד, מכונותמיכלים משאבות,

  )4%(בעיקר    2-6  איחסון וניפוק מיכלי
  )15%(בעיקר    15-20    רכב כלי

  )20%(בעיקר    15-20  ומחשביםציוד ריהוט,
  

 לפי בנפרד, מופחתים הפריט, של העלות לסך ביחס משמעותית עלות בעלי קבוע רכוש פריט רכיבי
 כמספיקים הנחשבים שנתיים בשיעורים הישר הקו שיטת לפי מחושב הפחת הרכיבים. שיטת

   בהם. המשוערת השימוש תקופת במשך הרכיבים להפחתת
  

 מטופלים והשינויים שנה סוף בכל לפחות נבחנים נכס כל של השימושיים החיים ואורך השייר ערך
 סעיף ראה קבוע, רכוש של ערך ירידת בחינת לגבי ולהבא.- מכאן של באופן חשבונאי אומדן כשינוי

  להלן. ז'ט
  

 שבו המועד לבין למכירה כמוחזק מסווג הנכס בו המועד מבין כמוקדם מופסקת הנכסים הפחתת
 מהשימוש כלכליות הטבות עוד צפויות לא כאשר או המכירה במועד מהספרים נגרע נכס נגרע. הנכס
  בנכס.

  
  מוחשיים בלתי נכסים  .טו

  
 עלויות בתוספת העלות לפי הראשונית ההכרה עם נמדדים בנפרד הנרכשים מוחשיים בלתי נכסים
 במועד ההוגן השווי לפי נכללים עסקים בצירופי הנרכשים מוחשיים בלתי נכסים ישירות. רכישה

 הפחתה בניכוי עלותם פי-על מוצגים מוחשים בלתי נכסים הראשונית, ההכרה לאחר הרכישה.
  שנצברו. ערך מירידת הפסדים ובניכוי מצטברת

  
 אורך פני על מופחתים הנכסים מוגדר. חיים אורך מוחשיים הבלתי לנכסים ההנהלה, הערכת פי- על

 קיימים כאשר ערך ירידת לגביהם ונבחנת הישר הקו בסיס על שלהם השימושיים הכלכליים החיים
 ההפחתה ושיטת ההפחתה תקופת מוחשי. בלתי בנכס ערך ירידת שקיימת כך על המצביעים סימנים

 באורך שינוי לשנה. אחת לפחות נבחנות מוגדר שימושיים חיים אורך עם מוחשי בלתי נכס בגין
 מהנכס לנבוע הצפויות הכלכליות ההטבות של הצפוי הצריכה בדפוס או השימושיים החיים

  ולהבא. מכאן של באופן חשבונאי באומדן כשינוי מטופלים
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  : הוא מוחשיים הבלתי הנכסים של השימושיים החיים אורך
  

  שנים  
   

  8 צבעיםושיווקייצורבתחום ידע
  12 דלקיםשיווקבתחוםלקוחות קשרי
  5 תחרות אי הסכם
  3  מותג
 10דלקיםלשיווק זכות

  
  פיננסיים לא נכסים ערך ירידת  .טז

  
 מאירועים כתוצאה סימנים ישנם כאשר פיננסיים לא נכסים ערך בירידת הצורך את בוחנת החברה

 בהם במקרים השבה.- בת אינה הכספיים בדוחות שהיתרה כך על המצביעים בנסיבות שינויים או
 מופחתים שלהם, ההשבה-בר הסכום על עולה פיננסיים הלא הנכסים של הכספיים בדוחות היתרה
 ושווי נטו המכירה, מחיר מבין הגבוה הוא ההשבה- בר הסכום שלהם. ההשבה- בר לסכום הנכסים
 מס לפני ניכיון שיעור לפי הצפויים המזומנים תזרימי מהוונים השימוש שווי בהערכת שימוש.
 נקבע עצמאיים מזומנים תזרימי מייצר שאינו נכס בגין נכס. לכל הספציפיים הסיכונים את המשקף
 נזקפים ערך מירידת הפסדים הנכס. שייך שאליה המזומנים מניבת היחידה עבור השבה-בר סכום
  והפסד. רווח לדוח

  
 כיחידה אלו תדלוק תחנות נחשבות החברה מפעילה אותן תדלוק תחנות של הערך ירידת בבחינת
 בין הקיימת העסקית והתלות המשותף הלקוחות בסיס בשל היתר, בין וזאת, אחת מזומנים מניבה

 משרתות אינן מסויימות תחנות החברה, הנהלת לדעת בהם, במקרים זאת עם יחד השונות. התחנות
  נפרדת. מזומנים מניבה כיחידה אלו מתחנות אחת כל נחשבת התדלוק, תחנות רשת את

  
  הבאים: הספציפיים הנכסים של ערך ירידת בבחינת מיושמים להלן הקריטריונים

  
  מוניטין  .1

  
 לעיתים או בדצמבר, 31 ביום לשנה אחת ערך, ירידת לצורך המוניטין את בוחנת החברה
  ערך. ירידת שקיימת כך על מצביעים בנסיבות שינויים או אירועים אם יותר קרובות

  
 מניבת יחידה של ההשבה-בר סכום בחינת ידי על נקבעת מוניטין של ערך ירידת בחינת

- בר סכום כאשר המוניטין. מתייחס שאליה מזומנים) מניבות יחידות של קבוצה (או מזומנים
 מהיתרה נמוך מזומנים) מניבות יחידות של קבוצה (או מזומנים מניבת יחידה של השבה
 שאליה מזומנים) מניבות יחידות של קבוצה (או מזומנים מניבת יחידה של הכספיים בדוחות
 ערך מירידת הפסדים למוניטין. ראשית המיוחס ערך מירידת הפסד מוכר המוניטין, הוקצה
  עוקבות. בתקופות מבוטלים אינם מוניטין

  
 בצירוף שנרכש מוניטין להקצאת האפשרית ביותר הגבוהה הרמה ,2010 בינואר, 1 מיום החל

 פעילות, מגזרי -  IFRS 8-ב כהגדרתו פעילות מגזר הינה ,כוער ירידת תבחינ לצורך עסקים,
   דיווח. לצורכי קיבוץ לפני

  
  כלולות חברות  .2

  
 בגין נוסף בהפסד להכיר צורך יש באם המאזני, השווי שיטת יישום לאחר קובעת, החברה
 ראיה קיימת אם מאזן תאריך בכל קובעת החברה כלולות. בחברות ההשקעה של ערך ירידת

 בהתייחס נעשית הערך ירידת בחינת כלולה. בחברה ההשקעה של ערך לירידת אובייקטיבית
 ראיה שקיימת במידה הכלולה. לחברה המיוחס המוניטין כולל בכללותה, להשקעה

 של ההשבה- בר סכום בין ההפרש בסכום ערך, מירידת הפסד מוכר כאמור, אובייקטיבית
 מבין הגבוה הינו ההשבה-בר סכום הכספיים. בדוחות ערכה לבין הכלולה בחברה ההשקעה

 נטו המזומנים תזרימי של שווי הערכת על בהתבסס המחושב שימוש ושווי הוגן שווי
 למוניטין ספציפי באופן מוקצה אינו ערך מירידת כאמור הפסד הכלולה. החברה שמפיקה
 במידה סכומו למלוא עד לביטול ניתן ההפסד עוקבות בתקופות ולפיכך בהשקעה הכלול
  עלה. ההשקעה של ההשבה- בר שסכום
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  שהופסקו ופעילויות למכירה המוחזקים נכסים ו/או שוטף לא נכס  .יז
  

 בעיקר ייעשה יישובם כאשר למכירה, כמוחזקים מסווגים שוטפים לא נכסים קבוצת או נכס
 זמינים הנכסים כאשר מתקיים האמור מתמשך. שימוש באמצעות ולא מכירה עסקת באמצעות
 קונה לאיתור תוכנית קיימת למכירה, החברה של מחויבות קיימת הנוכחי, במצבם מיידית למכירה
 הסיווג. ממועד שנה בתוך להסתיים )highly probable( ביותר גבוהה ודאות ברמת צפוי והמימוש
 לפי במאזן, בנפרד שוטפים כנכסים ומוצגים לראשונה כך סיווגם ממועד מופחתים אינם אלה נכסים
 ההתחייבויות במקביל, למכירה. עלויות בניכוי ההוגן ושוויים הכספיים בדוחות ערכם מבין הנמוך

   דומה. באופן במאזן בנפרד מוצגות אלה לנכסים המתייחסות
  

 בהתאם להימדד ממשיכים למכירה המוחזקים שוטפים לא כנכסים המסווגים פיננסיים נכסים
  .IAS 39 להוראות

  
  ההכנסה על מסים  .יח
  

 מסים בגין המס תוצאות נדחים. ומסים שוטפים מסים כוללים והפסד רווח בדוח ההכנסה על מסים
 לרווח הנזקפים לפריטים מתייחסות הן אם למעט והפסד, רווח לדוח נזקפות נדחים או שוטפים
 כולל ברווח המתייחס לסעיף נזקפת היא אף המס השפעת אלה במקרים להון, ישירות או אחר כולל
  בהון. או אחר

  
  שוטפים מסים  .1

  
 אשר או שחוקקו המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מסים בגין חבות

 המס לחבות בקשר נדרשות התאמות וכן המאזן, לתאריך עד למעשה, הושלמה חקיקתם
  קודמות. שנים בגין לתשלום

  
  נדחים מסים  .2

  
 לבין הכספיים בדוחות הנכללים הסכומים בין זמניים הפרשים בגין מחושבים נדחים מסים

  .מס לצורכי בחשבון המובאים הסכומים
  

 לדוח ייזקפו אלה מסים כאשר לחול הצפוי המס שיעור לפי מחושבות הנדחים המסים יתרות
 עד למעשה הושלמה חקיקתם אשר או שחוקקו המס חוקי על בהתבסס להון, או והפסד רווח

   .המאזן לתאריך
  

 במקביל, מופחתים. הם ניצולם צפוי שלא ובמידה נבחנים נדחים מסים נכסי מאזן תאריך בכל
 נכס מוכר צפוי שניצולם ובמידה נבחנים נדחים מסים נכסי הוכרו לא בגינם זמניים הפרשים

  מתאים. נדחה מס
  

 מימוש של במקרה חלים שהיו המסים בחשבון מובאים לא הנדחים המסים בחישוב
 בעתיד צפויה אינה מוחזקות בחברות ההשקעות מכירת עוד כל מוחזקות, בחברות ההשקעות
 חברות ידי על רווחים חלוקת בגין נדחים מסים בחשבון הובאו לא ,כן כמו לעין. הנראה

 בשל או ,נוספת מס בחבות כרוכה אינה הדיבידנד שחלוקת מאחר כדיבידנדים, מוחזקות
  נוספת. מס חבות הגוררת דיבידנד חלוקת ליזום שלא החברה מדיניות

  
 שוטפים לא כנכסים במאזן מוצגים נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי כל

 בת חוקית זכות קיימת אם במאזן מקוזזים נדחים מסים בהתאמה. שוטפות, לא והתחייבויות
 מתייחסים הנדחים והמסים שוטף מס התחייבות כנגד שוטף מס נכס קיזוז המאפשרת אכיפה
  מס. רשות ולאותה במס החייבת ישות לאותה
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  מניות מבוסס תשלום עסקאות  .טי
  

   מניות. מבוסס תשלום של בדרך להטבות זכאים החברה מעובדי חלק
  

  הוניים במכשירים המסולקות עסקאות
  

 המכשירים של ההוגן השווי לפי נמדדת הוניים במכשירים המסולקות עובדים עם העסקאות עלות
 מקובל. תמחור במודל שימוש באמצעות נקבע ההוגן השווי ההענקה. במועד שהוענקו ההוניים
 שאינם ביצוע ותנאי שירות תנאי (הכוללים הבשלה תנאי בחשבון נלקחים לא ההוגן השווי באומדן
 שאינם ותנאים שוק תנאי הם ההוגן השווי באמידת בחשבון שמובאים היחידים התנאים שוק). תנאי
 הסחורות של ההוגן השווי לפי נמדדת העסקאות עלות אחרים, שירותים נותני לגבי .הבשלה תנאי
 את למדוד ניתן לא בהם במצבים שהוענקו. ההוניים למכשירים בתמורה המתקבלים השירותים או

 השווי לפי נמדדים הם הון, למכשירי בתמורה המתקבלים השירותים או הסחורות של ההוגן השווי
   שהוענקו. ההוניים המכשירים של ההוגן

  
 על בהון מקביל גידול עם יחד הפסד וא ברווח מוכרת הוניים במכשירים המסולקות העסקאות עלות
 העובדים שבו במועד ומסתיימת מתקיימים השירות ו/או הביצוע תנאי שבה התקופה פני

 עסקאות בגין המוכרת המצטברת ההוצאה ההבשלה). תקופת - (להלן לגמול זכאים הרלוונטיים
 תקופת חלוף מידת את משקפת ההבשלה למועד עד דיווח מועד בכל הוניים במכשירים המסולקות
 של בסופו שיבשילו ההוניים המכשירים מספר לגבי הקבוצה של ביותר הטוב האומדן ואת ההבשלה

 התקופה לסוף עד שהוכרה המצטברת בהוצאה השינוי את משקפת והפסד רווח בדוח ההוצאה דבר.
  המדווחת.

  
 שלהן שההבשלה הענקות למעט מוכרת, אינה דבר של בסופו מבשילות שאינן הענקות בגין הוצאה
 שכל בהנחה השוק, תנאי לקיום קשר ללא שהבשילו כהענקות מטופלות אשר שוק בתנאי תלויה
  התקיימו. ביצוע) ו/או (שירות ההבשלה תנאי שאר

  
 הוצאה מוכרת הוניים, במכשירים המסולקת הענקה של בתנאים שינויים מבצעת הקבוצה כאשר
 התגמול של הכולל ההוגן השווי את המגדיל שינוי כל בגין שחושבה המקורית להוצאה מעבר נוספת
  השינוי. במועד ההוגן השווי לפי העובד עם שמיטיב או המוענק

  
 שטרם וההוצאה הביטול לתאריך הבשילה כאילו מטופלת הוני, במכשיר המסולקת הענקה ביטול
 חדשה בהענקה מוחלפת שבוטלה ההענקה אם זאת, עם מיידית. מוכרת ההענקה בגין הוכרה

 תטופלנה החדשה וההענקה המבוטלת ההענקה הוענקה, בו לתאריך תחליפית כהענקה ומיועדת
  הקודמת. בפסקה כמתואר המקורית ההענקה של כשינוי שתיהן

  
  במזומן המסולקות עסקאות

  
 במודל שימוש באמצעות ההענקה במועד ההוגן השווי לפי נמדדת במזומן המסולקת עסקה עלות

   התחייבות. מוכרת ובמקביל ההבשלה תקופת פני על כהוצאה מוכר ההוגן השווי מקובל. תמחור
  

 בשווי שינויים כאשר לסילוקה, עד ההוגן השווי לפי דיווח תקופת בכל מחדש נמדדת ההתחייבות
  והפסד. רווח לדוח נזקפים ההוגן

  
  לעובדים הטבות בשל התחייבויות  .כ
  

   לעובדים: הטבה תוכניות מספר קיימות בקבוצה  
  

  קצר לזמן לעובדים הטבות  .1
  

 לביטוח והפקדות הבראה מחלה, חופשה, ימי משכורות, כוללות קצר לזמן לעובדים הטבות
 תוכנית או במזומן בונוס בגין התחייבות השירותים. מתן עם כהוצאות ומוכרות לאומי

 לשלם משתמעת או משפטית מחוייבות קיימת לקבוצה כאשר מוכרת ברווחים, להשתתפות
 את מהימן באופן לאמוד וניתן בעבר העובד ידי על שניתן שירות בגין האמור הסכום את

  הסכום.
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  העסקה סיום לאחר הטבות  .2
  

 הפקדהל כתוכניות מסווגות והן ביטוח לחברות הפקדות ידי על כלל בדרך ממומנות התוכניות
  מוגדרת. הטבהל כתוכניות וכן מוגדרת

  
 הקבוצה שלפיהן פיטורין פיצויי לחוק 14 לסעיף בהתאם מוגדרת, הפקדהל תוכניות לקבוצה
 לשלם משתמעת או משפטית מחוייבות לה שתהיה מבלי תשלומים קבוע באופן משלמת
 ההטבות כל את לשלם כדי מספיקים סכומים הצטברו לא בקרן אם גם נוספים תשלומים
 לתוכנית הפקדות קודמות. ובתקופות השוטפת בתקופה העובד לשירות המתייחסות לעובד
 לתוכנית ההפקדה בעת כהוצאה מוכרות תגמולים, בגין או פיצויים בגין מוגדרת הפקדה
  הכספיים. בדוחות נוספת הפרשה נדרשת ולא מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל

  
 פיצויי לחוק בהתאם פיצויים תשלום בגין מוגדרת הטבהל תוכנית מפעילה הקבוצה כן, כמו

 ההתחייבות פרישתם. עם או פיטוריהם עם פיצויים לקבל עובדים זכאים החוק לפי פיטורין.
 החישוב החזויה. הזכאות יחידת של אקטוארי שווי שיטת לפי נמדדת העסקה סיום בשל

 הערכה בסיס על וזאת עובדים, עזיבת ושיעור עתידיות שכר עליות בחשבון מביא האקטוארי
 הצפויים, העתידיים המזומנים תזרימי היוון בסיס על מוצגים הסכומים התשלום. עיתוי של
 ההתחייבות לתקופת קרוב פרעונן מועד אשר ממשלתיות, חוב אגרות של הריבית שיעורי לפי

 פיצויים לתשלום התחייבויותיה בגין כספים מפקידה החברה הפרישה. לפיצויי המתייחסות
 רווחים התוכנית). נכסי - (להלן ביטוח וחברות פנסיה בקרנות שוטף באופן מעובדיה לחלק

  היווצרותם. בתקופת הפסד וא לרווח נזקפים אקטואריים והפסדים
  

 התחייבות של הנוכחי הערך את מייצגת במאזן המוצגת לעובדים הטבות בשל ההתחייבות
  .עבר שירותי עלות בניכוי ,התוכנית נכסי של ההוגן השווי בניכוי המוגדרת ההטבות

  
  התפעולי המחזור תקופה  .כא
  

  חודשים. 12 הינה החברה של התפעולי המחזור תקופת
  

   הבהכנס הכרה  .בכ
  
 המשמעותיים והתשואות הסיכונים כל הועברו כאשר מוכרות סחורות ממכירות הכנסות  .1

 נמשכת ניהולית מעורבות שומרת אינה המוכרת לקונה, הסחורות על מהבעלות הנגזרים
 סכום שנמכרו, הסחורות על האפקטיבית השליטה את שומרת ואינה בעלות המאפיינת
 יזרמו לעסקה הקשורות הכלכליות שההטבות צפוי מהימן, באופן למדידה ניתן ההכנסות
  מהימן. באופן למדידה ניתנות העסקה בגין שיתהוו או שהתהוו העלויות וכן לחברה

  
  מדיבידנד. לזכאות הקובע במועד מוכרות והשקעות מדיבידנד הכנסות  .2
  
  האפקטיבית. הריבית בשיטת שימוש תוך צבירה, בסיס על מוכרות מריבית הכנסות  .3
  
    מתן עם והפסד רווח לדוח נזקפות מיכלים והשכרת אחסון דלקים, מניפוק הכנסות .4

 בהתאמה. השירות, תקופת פני השירות/על
  

  נטו בסיס על או ברוטו בסיס על הכנסות דיווח
  

 הנגזרים ובתשואות בסיכונים לשאת מבלי כמתווכת או כסוכנת פועלת הקבוצה בהם במקרים
 עסקאות קיימות אל 2011 ,בדצמבר 31 ליום (נכון נטו בסיס על מוצגות הכנסותיה ה,מהעסק
 כספק פועלת הקבוצה בהם במקרים זאת, לעומת מתווך). או כסוכן החברה משמשת בהן מהותיות
  ברוטו. בסיס על מוצגות הכנסותיה מהעסקה הנגזרים ובתשואות בסיכונים ונושאת עיקרי

  
  ללקוחות הנחות  

  
  מכירות. לסעיף ונזקפות הענקתן עם הכספיים בדוחות נכללות ללקוחות שוטפות הנחות

  
 מסוימים, ביעדים לעמוד הלקוח מחויב לא לגביהן אשר השנה בתום ללקוחות הניתנות הנחות
 האמורות. בהנחות הלקוח את המזכות היחסיות המכירות ביצוע עם הכספיים בדוחות נכללות
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  מספקים והנחות תמכירוה עלות  .כג
  

  מלאי. ומחיקת מלאי ערך ירידת בגין הפסדים נכללים המכירות בעלות
  

 חלק הנחות. באותן המזכים התנאים מתקיימים בהם במועדים הקניות מעלות מנוכות הנחות
 את מקטין הנותר והחלק למלאי מיוחס הסגירה למלאי המתווסף מהקניות חלק אותו בגין מההנחות

  המכירות. עלות
  

 מסוימים, ביעדים לעמוד החברה מחויבת לא לגביהן אשר השנה בתום מספקים המתקבלות הנחות
  האמורות. בהנחות החברה את המזכות היחסיות הרכישות ביצוע עם הכספיים בדוחות נכללות

  
 בהיקף עמידה כגון מסוימים, ביעדים החברה בעמידת מותנית לקבלתן שהזכות מספקים הנחות
 ועוד, קודמות תקופות לעומת הרכישות בהיקף גידול מינימלי, כספי) או (כמותי שנתי רכישות
 מהספקים החברה שביצעה הרכישות להיקף בהתאם יחסי, באופן הכספיים, בדוחות נכללות
 שהיעדים צפוי כאשר רק וזאת ביעדים, העמידה לקראת החברה את המקדמות המדווחת בתקופה
 על היתר, בין מבוסס, ביעדים העמידה אומדן סביר. באופן ההנחות סכומי את לאמוד וניתן יושגו
 ביתרת מהספקים החזוי הרכישות היקף ועל הספקים עם החברה של היחסים ומערכות העבר נסיון

  התקופה.
  
  מימון והוצאות הכנסות  .דכ

  
 ממכירת רווחים מדיבידנדים, הכנסות ,שהושקעו סכומים בגין ריבית הכנסות כוללות מימון הכנסות
 הנמדדים פיננסיים נכסים של ההוגן בשווי שינויים למכירה, כזמינים המסווגים פיננסיים נכסים
 באמצעות צבירתן, עם מוכרות ריבית הכנסות שער. מהפרשי רווחיםו הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 לקבלת הזכות לקבוצה מוקנית בו במועד מוכרות מדיבידנדים הכנסות האפקטיבית. הריבית שיטת

  תשלום.
  

 הזמן ערך בגין שינויים ,חוב ואגרות תקבלוהש הלוואות על ריבית הוצאות כוללות מימון הוצאות
 הפסד, או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים של ההוגן בשווי שינויים הפרשות, בגין

 כשירים, נכסים על מהוונות שאינן אשראי, עלויות .פיננסיים נכסים של ערך מירידת הפסדים
   האפקטיבית. הריבית שיטת לפי והפסד רווח לדוח נזקפות

  
 בנטו. מדווחים שער מהפרשי והפסדים רווחים

  
  פעילות מגזרי  .הכ

  
  :הבאים התנאים שלושת על העונה הקבוצה של רכיב הינו פעילות מגזר

  
 לו להתהוות עשויות ובגינן הכנסות להניב עשוי הוא שמהן עסקיות בפעילויות עוסק  .1

  הקבוצה; חברות בין לעסקאות המתייחסות והוצאות הכנסות לרבות ,הוצאות
 

 של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על סדיר באופן נסקרות התפעוליות תוצאותיו  .2
  וכן ;ביצועיו את להעריך מנת ועל לו שיוקצו משאבים לגבי החלטות לקבל מנת על ,הקבוצה

  
 .זמין נפרד כספי מידע לגביו קיים  .3
  

  למניה רווח  .וכ
  

 המניות במספר החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח של חלוקה ידי על מחושב למניה הרווח
 קיימות אשר מניות רק נכללות למניה הבסיסי ברווח התקופה. במהלך שקיים המשוקלל הרגילות
 למניה המדולל הרווח בחישוב רק נכללות פוטנציאליות רגילות מניות התקופה. במהלך בפועל
 פוטנציאליות רגילות מניות בנוסף, נמשכות. מפעילויות למניה הרווח את מדללת שהשפעתן במידה
 נכללות מועד ומאותו ההמרה, למועד עד רק למניה המדולל ברווח נכללות התקופה במהלך שהומרו
 למניה ברווח חלקה לפי מחושב מוחזקות חברות ברווחי החברה של חלקה למניה. הבסיסי ברווח
  החברה. שבידי המניות במספר מוכפל מוחזקות חברות אותן של
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  הפרשות  .זכ
  

 משתמעת) או (משפטית בהווה מחויבות קיימת לקבוצה כאשר מוכרת IAS 37-ל בהתאם הפרשה
 את לסלק מנת על כלכליים במשאבים שימוש שיידרש צפוי בעבר, שהתרחש מאירוע כתוצאה

 היוון תוך נמדדות הפרשות מהותית, שההשפעה במידה מהימן. באופן אותה לאמוד וניתן המחויבות
 הערכות את המשקף מס לפני ריבית בשיעור שימוש תוך הצפויים, העתידיים המזומנים תזרימי
 הקשורים הספציפיים הסיכונים את אף מסויימים, ובמקרים הכסף, של הזמן לערך בנוגע השוק

   להתחייבות.
  

 הכספיים: בדוחות שנכללו ההפרשות סוגי להלן
  

  משפטיות תביעות  
  

 מחוייבות או בהווה משפטית מחוייבות קיימת לקבוצה כאשר מוכרת תביעות בגין הפרשה
 הקבוצה כי )more likely than not( לא מאשר סביר יותר בעבר, שהתרחש מאירוע כתוצאה משתמעת
 השפעת כאשר מהימן. באופן אותה לאמוד וניתן המחוייבות לסילוק הכלכליים למשאביה תידרש
  הנוכחי. לערכה בהתאם ההפרשה נמדדת מהותית, הזמן ערך

  
  סביבה איכות  

  
 מפגעים ותיקון בטיהור הקשורות צפויות עלויות בגין הפרשה בחשבונותיה כוללת החברה

 וניתן התחייבות נוצרה כי )Probable( צפוי ההנהלה להערכת כאשר נרשמת ההפרשה סביבתיים.
 העלויות של הערכה מייצגות הסביבה איכות בגין ההתחייבויות סכומה. את מהימנה בצורה לאמוד

  שנוצרו. הזיהומים ותיקון בבדיקה הכרוכות
  

 הקיימת הטכנולוגיה הזיהומים, אודות וחיצוניים פנימיים אומדנים על מבוססת ההנהלה הערכת
 נצברות הסביבה איכות בגין התחייבויות המתייחסות. הסביבה איכות תקנות וסקירת בהם לטיפול
 מותאמת אלו התחייבויות בגין ההפרשה הטיפול. אופן בדבר הסקר השלמת ממועד יאוחר לא לרוב
 שוטף טיפול לצורך הנדרש ציוד לרכישת עלויות בנסיבות. שינוי בעת או נוסף, מידע שמתקבל בעת

  קבוע. לרכוש נזקפות סביבתיים במפגעים
  

  פרסום הוצאות  .חכ
  

  התהוותן. עם והפסד רווח לדוח נזקפות פרסום הוצאות
  

  וההצמדה החליפין שערי  .טכ
  
 שפורסמו היציגים החליפין שערי לפי נכללו לו, הצמודים או חוץ, במטבע והתחייבויות נכסים  .1

  המאזן. ליום תקפים והיו ישראל בנק ידי על
  
 נכס כל לגבי המתאים המדד לפי נכללו לצרכן המחירים למדד הצמודים והתחייבויות נכסים  .2

  .צמודים התחייבות או
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 המחירים ומדד החברה פועלת בהם עיקריים מטבעות של החליפין שערי על נתונים להלן
  לצרכן:

  

 החליפין שער
   של היציג

 החליפין שער
 של היציג

   חודש מדד   הדולר
  דצמבר  ארה"ב של  האירו

  *) בנקודות  בש"ח  בש"ח  ליום

31.12.2011  4.938  3.821  216.3  

31.12.2010  4.738  3.549  211.7  

31.12.2009  5.442  3.775  206.2  

31.12.2008  5.297  3.802  198.4  

  %  %  %  ביום שהסתיימה בשנה השינוי שיעור

31.12.2011  4.2  7.7  2.2  

31.12.2010  )12.9(  )6.0(  2.7  

31.12.2009  2.7  )0.7(  3.9  
  
  .100 = 1993 ממוצע בסיס לפי המדד   *)

  
  

  הכולל הרווח על דוח הצגת  .ל
  

 הכולל, הרווח על ודוח והפסד, רווח דוח דוחות: בשני הכולל הרווח על דוח להציג בחרה החברה  
 הוכרו אשר הפריטים כל והפסד, רווח מדוח הנלקח הנקי הרווח סכום מלבד מוצגים, במסגרתו
  אחר. כולל ברווח

  
  יישומם שלפני בתקופה חדשים IFRS לתקני גילוי  .לא

  
IAS 1 - כספיים דוחות הצגת  

 
 רווח הצגת בנושא עוסק התיקון התיקון). - (להלן IAS 1-ל תיקון IASB-ה פרסם 2011 יוני בחודש
 (למשל, יותר מאוחר בשלב הפסד או לרווח להעבירם ניתן אשר פריטים לתיקון, בהתאם אחר. כולל
  לעולם. הפסד או לרווח יועברו לא אשר מהפריטים בנפרד יוצגו יישוב) או גריעה בעת

  
 ,2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התיקון

  .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לתיקון ,החברה להערכת
  

12 IAS  - ההכנסה על מסים  
  

 התיקון .ההוגן השווי מודל לפי שנמדד להשקעה "ןנדל על חל התיקון) - (להלן IAS 12-ל התיקון
 שהערך ההנחה על בהתבסס כאמור נכסים בגין הנדחה המס נכס/התחייבות את למדוד שיש קובע

 אם זאת, עם ).שימוש באמצעות (ולא מימוש באמצעות במלואו ייושב הבסיס נכס של בספרים
 את להשיב במטרה החברה, של העסקי למודל בהתאם ,ומוחזק הפחתה בר הוא להשקעה "ןהנדל
 על מכירה, של בדרך ולא שימוש של בדרך בו הגלומות הכלכליות ההטבות )substantially all( מרבית
 היישוב אופן לפי יימדדו הנדחים המסים (כלומר, IAS 12 של "הרגילות" ההוראות את ליישם החברה
   שימוש). או מימוש - החברה הנהלת ידי על שנקבע כפי הבסיס, נכס של הצפוי
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 לפצל ,הוגן בשווי שנמדד להשקעה "ןנדל של במקרה ,הדורשות SIC 21 הוראות את מבטל התיקון
  הנדחה. המס את למדוד מנת על המבנה רכיב לבין הקרקע רכיב בין

 .2012 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התיקון
  .אפשרי מוקדם יישום

  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לתיקון ,החברה להערכת
  

19 IAS (מתוקן) - עובד הטבות  
  

 בתקן שנכללו התיקונים עיקרי התקן). - (להלן (מתוקן) IAS 19 את IASB-ה פרסם 2011 יוני בחודש
  הם:

  .הפסד או לרווח ייזקפו ולא האחר הכולל ברווח ורק אך יוכרו אקטואריים והפסדים רווחים  -
  .מבוטלת אקטואריים הפסדים או רווחים של דחייה אפשרה אשר "הרצועה" שיטת  -
 למדידת שמשמש היוון שיעור על בהתבסס הפסד או ברווח תוכר התכנית נכסי תשואת  -

  .ההשקעות תיק של בפועל להרכב קשר ללא ,לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות
 מועד על תתבסס ארוך לטווח עובד הטבות לבין קצר לטווח עובד הטבות בין האבחנה  -

  .להטבות העובד זכאות קמה בו המועד על ולא הצפוי הסילוק
  .מיידית תוכר בתכנית משינויים הנובעת עבר שירותי עלות  -

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם התקן

   אפשרי. מוקדם אימוץ .לאחריו
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא קןלת החברה, להערכת
  

32 IAS  - ו הצגה פיננסיים: מכשירים- IFRS 7  - גילוי פיננסיים: מכשירים  
  

 קיזוז בנושא )IAS 32 - ל התיקונים - (להלן IAS 32-ל תיקונים IASB-ה פרסם 2011 דצמבר בחודש
 משמעות את היתר, בין מבהירים, IAS 32 -ל התיקונים פיננסיות. והתחייבויות פיננסיים נכסים
 לקזז). הזכות -  (להלן לקזז" לאכיפה ניתנת משפטית זכות )currently( מיידי באופן "קיימת המונח

 רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות כי היתר, בין קובעים, IAS 32 -ל התיקונים
 אחד של פרעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה הצדדים של הרגיל העסקים במהלך

 מיידי, באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת שעל קובעים IAS 32 -ל התיקונים כן, כמו הצדדים.
 אירועים שיהיו או תחול, לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור

  לפקיעתה. שיגרמו
  

 בנושא )IFRS 7 -ל התיקונים -  (להלן IFRS 7-ל תיקונים IASB-ה פרסם 2011 דצמבר בחודש ,במקביל
 בין החברה, נדרשת IFRS 7 -ל לתיקונים בהתאם פיננסיות. והתחייבויות פיננסיים נכסים קיזוז

 מידע לתת בטוחות), בנושא הסכמים (כגון קשורים הסדרים ועל לקזז זכויות על מידע לתת היתר,
 אולם קיזוז שמאפשרים להסדרים הכפופים סכומים על מידע לתת וכן שקוזזו הסכומים הרכב על

   .IAS 32 -ב שנקבעו לקיזוז הקריטריונים בכל עומדים אינם
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו IAS 32 -ל התיקונים
 את לתת וכן זו לעובדה גילוי לתת נדרש אולם אפשרי, מוקדם אימוץ .לאחריו או 2014 ,בינואר

 החל למפרע ייושמו IFRS 7 -ל התיקונים לעיל. כאמור  IFRS 7-ל התיקונים פי על הנדרשים הגילויים
  לאחריו. או 2013 בינואר, 1 ביום המתחילות לתקופות הכספיים מהדוחות

  
 לאמוד זה, בשלב ,ביכולתה אין אך ,IAS 32 -ל התיקונים של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

 ייכללו IFRS 7 -ל התיקונים לפי הנדרשים הגילויים הכספיים. הדוחות על בכלל, אם ,םהשפעת את
  החברה. של הכספיים בדוחות
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IFRS 7  - גילוי פיננסיים: מכשירים  
  

 נכסים גריעת לגבי ונרחבות חדשות גילוי דרישותב עוסק התיקון) -  (להלן IFRS 7 -ל התיקון
 מטרת הדיווח. למועד בסמוך סביב חריגות העברות מתבצעות בהם במקרים גילוי ודרישת פיננסיים
 של העברות בגין לסיכונים החשיפות את להעריך הכספיים בדוחות למשתמשים לסייע התיקון
 שקיפות את יגביר התיקון החברה. של הכספי המצב על אלה סיכונים והשפעת פיננסיים נכסים
 של באופן ייושם התיקון פיננסיים. נכסים איגוח עסקאות של ובפרט העברה, עסקאות של הדיווח
 מוקדם יישום .2012 בינואר, 1 ביום המתחילות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ולהבא מכאן

   אפשרי.
  

  .החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים
  

IFRS 9  - פיננסיים מכשירים 
  
 מכשירים - IFRS 9 של )phase 1( הראשון בשלב הראשון החלק פורסם 2009 נובמבר בחודש .1

 (להלן IFRS 9 ומדידה. הכרה פיננסיים: מכשירים - IAS 39 החלפת מפרוייקט כחלק פיננסיים,
 הנכסים כל על חל והוא פיננסיים נכסים של ובמדידה בסיווג בעיקר מתמקד התקן) -

  .IAS 39 שבתחולת הפיננסיים
  

 שבהם משולבים מכשירים (כולל הפיננסיים הנכסים כל לראשונה ההכרה בעת כי קובע התקן
 חוב מכשירי למדוד יש עוקבות בתקופות .הוגן בשווי יימדדו )פיננסי נכס הוא המארח החוזה
  :הבאים המצטברים התנאים שני מתקיימים אם רק מופחתת בעלות

  
 את לגבות מנת על בנכסים להחזיק היא שמטרתו עסקי מודל במסגרת מוחזק הנכס  -

 .מהם הנובעים החוזיים המזומנים תזרימי
  

 לקבל ,מסויימים במועדים זכאית, החברה הפיננסי, הנכס של החוזיים התנאים פי על  -
 .הקרן יתרת על ריבית ותשלומי קרן תשלומי ורק אך המהווים מזומנים תזרימי

  
 על עונה אשר חוב מכשיר לייעד ,לראשונה ההכרה בעת ,יכולה חברה ,לעיל האמור למרות  

 מפחיתה או מבטלת כן עשות אם הפסד או רווח דרך הוגן לשווי האמורים התנאים שני
 נגרמת שהייתה )accounting mismatch( בהכרה או במדידה סימטריות חוסר משמעותית

  .כן אלמלא
  

 שווי פי על תהיה האחרים הפיננסיים והנכסים החוב מכשירי יתר כל של העוקבת המדידה
  .הוגן

  
 וההפרשים ,הוגן בשווי עוקבות בתקופות יימדדו הוניים מכשירים שהינם פיננסיים נכסים
 לגבי החשבונאית המדיניות בחירת פי על ,אחר כולל (הפסד) לרווח או והפסד לרווח ייזקפו

 ).הפסד או לרווח מכן לאחר יועברו לא אחר כולל ברווח שהוכרו (סכומים ומכשיר מכשיר כל
 דרך הוגן בשווי אותם למדוד חובה ,מסחר למטרות המוחזקים הוניים במכשירים מדובר אם
 המודל את משנה חברה כאשר ,זאת עם .לשנותה ואין סופית הינה הבחירה .הפסד או רווח

 הפיננסיים המכשירים כל את מחדש לסווג עליה ,הפיננסיים נכסיה לניהול שלה העסקי
 סיווג לבצע אין ,הנסיבות יתר בכל .זה שינוי לשקף מנת על העסקי המודל משינוי המושפעים

  .הפיננסיים המכשירים של מחדש
  

 ייעשה לראשונה אימוץ אפשרי. מוקדם אימוץ .2015 ,בינואר 1 הוא התקן של התחילה תאריך
 המצויינות להקלות בכפוף ההשוואה, מספרי של מחדש הצגה או נדרש גילוי מתן תוך למפרע
  בתקן.
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 פיננסיות. התחייבויות ובנושא גריעה בנושא לתקן תיקונים פורסמו 2010 אוקטובר בחודש .2
 התחייבויות ולגבי גריעה לגבי IAS 39 הוראות את וליישם להמשיך יש התיקונים, הוראות לפי

 הפסד). או רווח דרך הוגן לשווי (ייעוד ההוגן השווי חלופת לגביהן נבחרה שלא פיננסיות
 פיננסיות התחייבויות על לחול ימשיכו IAS 39 של והמדידה הסיווג הוראות כלומר,

  מופחתת. בעלות שנמדדות פיננסיות התחייבויות ועל למסחר שמוחזקות
  

 לגביהן שנבחרה התחייבויות מדידת על משפיעים כאמור מהתיקונים הנובעים השינויים
 שמיוחס -  ההתחייבות של ההוגן בשווי השינוי סכום ,התיקונים לפי .ההוגן השווי חלופת

 ייזקפו ההוגן בשווי השינויים יתר כל .אחר כולל לרווח ייזקף - האשראי בסיכון לשינויים
 משינויים כתוצאה שנגרם ,ההתחייבות של ההוגן בשווי השינוי זקיפת אם .הפסד או לרווח
 גם אזי ,הפסד או ברווח חשבונאית סימטריה חוסר ייצור אחר כולל לרווח ,האשראי בסיכון
  .אחר כולל לרווח ולא הפסד או לרווח ייזקף שינוי אותו

  
 מצוטטים לא הוניים מכשירים על מסוימים נגזרים בגין התחייבויות ,התיקונים לפי ,כן כמו
  .הוגן שווי לפי ורק אך אלא ,עלות לפי למדוד ניתן יהיה לא כבר

  
 שהחברה בתנאי ,אפשרי מוקדם אימוץ .2015 ,בינואר 1 הוא התיקונים של התחילה תאריך

 הנכסים). (שלב פיננסים נכסים של ומדידה לסיווג בנוגע התקן הוראות את גם מיישמת
 מספרי של מחדש הצגה או נדרש גילוי מתן תוך למפרע ייעשה התיקונים של לראשונה אימוץ

   בתיקונים. המצויינות להקלות בכפוף ההשוואה,
  

 את לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו

  
10 IFRS, 11 IFRS, 12 IFRS, 13 IFRS  - בדבר גילוי ,משותפים הסדרים ,מאוחדים כספיים דוחות 

  הוגן שווי מדידת ,אחרות בישויות זכויות
  

 IFRS ,מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10 חדשים: תקנים ארבעה IASB- ה פרסם 2011 מאי בחודש
 את כןו החדשים) התקנים - (להלן אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי IFRS 12 ,משותפים הסדרים 11
13 IFRS קיימים תקנים שני ותיקן ,הוגן שווי מדידת IAS 27R נפרדים כספיים דוחות )2011 (מתוקן 
  .משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות )2011 (מתוקן IAS 28R-ו
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים
 את לאמץ עליה לבצעו, בוחרת חברה אם אולם אפשרי, מוקדם אימוץ לאחריו. או ,2013 ,בינואר
 התקנים בנפרד). לאמצן שניתן IFRS 12 פי על הגילוי דרישות (למעט אחד כמכלול החדשים התקנים
   .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עם מעבר הוראות כוללים

  
  החברה: על הצפויות והשפעותיהם האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
10 IFRS - מאוחדים כספיים דוחות  

  
IFRS 10 27 את חליףמ )10 תקן - (להלן IAS וכן מאוחדים, כספיים בדוחות החשבונאי הטיפול בדבר 
 SIC 12-ב בעבר שטופלו )structured entities( מובנות ישויות באיחוד החשבונאי הטיפול את כולל
  מיוחדות. למטרות ישויות - איחוד

  
 איחוד לצורך שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך האיחוד, נהליב שינויים כולל אינו 10 תקן
 כוח של קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על איחוד. לצורכי יחיד מודל וכולל

)power( שתנותמ לתשואות זכות או וחשיפה )variable returns( היכולת הינו כוח המושקעת. מהחברה 
 התשואה על משמעותי באופן משפיעות אשר ,המושקעת החברה של הפעילויות את ולכוון להשפיע

  המשקיע. של
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 רק פוטנציאליות הצבעה זכויות בחשבון להביא יש שליטה של קיומה בחינת בעת כי קובע 10 תקן
 יובאו פוטנציאליות הצבעה זכויות כי קבע אשר התיקון לפני IAS 27 לעומת ממשיות, הן אם

 והיכולת ההנהלה מכוונות להתעלם יש כאשר מיידי באופן למימוש ניתנות הן אם רק בחשבון
  אלו. זכויות למימוש הפיננסית

  
 בחברה ההצבעה זכויות מרוב פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן ,בנוסף

 לאיחוד מודלים שני לבחור איפשר אשר הקיים IAS 27-ל בניגוד וזאת ),אפקטיבית (שליטה המוחזקת
   המשפטית. השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל -

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

   .לאחריו
  

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 10להערכת החברה לתקן   
  

11 IFRS - משותפים הסדרים  
  

11 IFRS את מחליף )11 תקן - (להלן IAS 31 משותפות בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 
 בשליטה ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר SIC 13 ואת

   משותפת.
  

 שליטה קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר 11 תקן
   .משותפת

  
  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11 תקן

 
 הזכויות על משותפת שליטה יש להסדר לצדדים שבהן ,)joint ventures( משותפות עסקאות  -

 לפי רק יטופלו משותפות עסקאות כי דורש 11 תקן המשותפת. העסקה של נטו בנכסים
 לבחור יכולה חברה כי קבעו אשר IAS 31 להוראות בניגוד וזאת המאזני השווי שיטת

 לגבי המאזני השווי שיטת או היחסי האיחוד שיטת את ליישם האם חשבונאית כמדיניות
   משותפת. בשליטה ישויות

 
 הזכויות על משותפת שליטה יש להסדר לצדדים שבהן ,)joint operations( משותפות פעילויות  -

 הפעילות של ההתחייבויות בגין משותפת ומחויבות המשותפת הפעילות של בנכסים
 בהכנסות ,בהתחייבויות ,בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש 11 תקן המשותפת.
 בהסדר שנקבע כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה ,המשותף

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 11 תקן

  .לאחריו
  

השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.לא צפויה להיות  11להערכת החברה לתקן   
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28R IAS  - משותפות ועסקאות כלולות בחברות השקעות  
  

IAS 28R את מחליף המתוקן) 28 תקן - (להלן IAS 28. לעומת בו הנכללים העיקריים השינויים IAS 28 
 כתוצאה ,משותפות בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסים
 אלה. בהשקעות המאזני השווי שיטת ליישום היחסי האיחוד שיטת מיישום והמעבר IFRS 11 מפרסום

 חלק לרבות משותפת, בעסקה או כלולה בחברה השקעה מימוש של במקרה כי גם קובע המתוקן 28 תקן
 ולגבי למכירה, כמוחזק לסיווג התנאים על שעונה חלק אותו על IFRS 5 הוראות את ליישם יש ממנה,
 במקרה בנוסף, בפועל. המימוש למועד עד המאזני השווי שיטת את וליישם להמשיך יש שנשאר, החלק
 להמשיך יש ולהיפך, (joint venture) משותפת בעסקה להשקעה שהופכת כלולה בחברה השקעה של

  שנותרה. ההשקעה של מחדש מדידה לבצע ואין המאזני השווי שיטת את וליישם
  

 בינואר, 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם המתוקן 28 תקן
 ,IFRS 10 את לאמץ עליה לבצעו, בוחרת חברה אם אולם אפשרי, מוקדם אימוץ לאחריו. או 2013

IFRS 11, IFRS 12 ו- IAS 27R אחד. כמכלול )2011 (מתוקן  
  

      לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. 28החברה  לתקן להערכת 
 

12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

12 IFRS בנות חברות לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע )12 תקן -  (להלן, 
 דרישות את מרחיב 12 תקן ).structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים הסדרים
 משותפת שליטה שליטה, של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי

 דרישות גם כולל 12 תקן המשותף. ההסדר סוג בקביעת וכן מוחזקות, בישויות מהותית השפעה או
  מהותיות. מוחזקות ישויות לגבי גילוי

  
  לראשונה. התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
13 IFRS - הוגן שווי מדידת  

  
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל ,הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע )13 קןת -  להלן 
 או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן .הבינלאומית לתקינה בהתאם
 תקן ,בנוסף .המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות בהעברת משולם

 על יתבסס ההוגן השווי כי וקובע (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13
 על תבוסס הוגן שווי מדידת כי 13 תקן קובע ,כן כמו .בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות
 בשוק ,עיקרי שוק בהיעדר או ,ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה
  .ביותר )advantageous( המועיל

  
 בנתונים לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים השימוש את למקסם יש כי קובע 13 תקן

 הנתונים למקור בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 תקן ,כן כמו .מהשוק לצפייה ניתנים שאינם
 :ההוגן השווי לקביעת ששימשו

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק )התאמות ללא( מצוטטים מחירים  :1 רמה
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים  :2 רמה

 .בעקיפין
 שימוש ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  :3 רמה

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני
  

 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן ,כן כמו
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 לגבי רק ,ולהבא מכאן נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן ,החדשים הגילויים
 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ,יישומו מועד לאחר המתחילות התקופות

 מספרי על חלים לא אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או 2013 ,בינואר 1 ביום
 .השוואה

 
  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
 ,השפעתו את לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,13 תקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  - :3 באור
  

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי

  141,825   28,044   למדד) הצמדה (ללא ישראלי במטבע

  12,946   7,316   לדולר) (בהצמדה חוץ במטבע

 35,360   154,771  
  
  

  קצר לזמן השקעות  - :4 באור
  

 בריבית ,דולר מליוני 25- כ של בסך ספק אצל פקדון בגין הינה במאזן היתרה עיקר 2010 בדצמבר, 31 ליום
   .2011 ינואר בחודש נפרע הפקדון .1.75% של בתוספת חודשים לשלושה ליבור של
  
  

  לקוחות  - :5 באור
  

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי

  1,520,920   1,664,555   )2( )1( פתוחים חובות

  67,125   106,647   )2( )1( לגבייה המחאות

 1,771,202   1,588,045  

  73,332   67,563   מסופקים לחובות הפרשה - בניכוי

  1,514,713   1,703,639   נטו לקוחות,

   עניין, בעלי - לקוחות יתרות לתנאי (באשר עניין בעלי כולל  )1(
  6,295   8,879   ג')29 באור ראה    

  
  ו'.20 באור ראה לקוחות, של הצמדה לתנאי באשר  )2(

  
  ימים. 54 הינו לקוחות אשראי ימי ממוצע

  
  מסופקים. לחובות הפרשה רישום באמצעות מטופלת לקוחות חובות ערך ירידת
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  (המשך) לקוחות  - :5 באור
  

  מסופקים: לחובות בהפרשה התנועה להלן
  

  ש"ח אלפי

  82,984   2010 בינואר, 1 ליום יתרה

  )607(  השנה במשך הפרשה

  )6,590(  שנמחקו אבודים בחובות הכרה

  )1,800(  למימוש מיועדים נכסים לסעיף מיון

  )649(  שנגבו מסופקים חובות בגין ביטול

  )6(  תרגום הפרשי הון קרן

  73,332   2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה

  9,528   השנה במשך הפרשה

  )15,313(  שנמחקו אבודים בחובות הכרה

  16   תרגום הפרשי הון קרן

  67,563   2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  

  :הדיווח לתאריך ביחס בגבייה הפיגור תקופת לפי הלקוחות יתרת ניתוח להלן
  

 לקוחות
 הגיע שטרם

 מועד
    הינו בגבייתם והפיגור עבר פרעונם שמועד לקוחות  פרעונם

 פיגור (ללא
  סה"כ  שנה מעל יום 271-365 יום 181-270 יום 91-180 יום 90 עד בגבייה)

  ש"ח אלפי

  2011 בדצמבר, 31

 1,771,202   87,310   1,940   8,308   24,391   21,245  1,628,008   ברוטו לקוחות

 הפרשה - בניכוי
  67,563   57,154   1,356   536   7,869   648    -    מסופקים לחובות

 1,703,639   30,156   584   7,772   16,522   20,597  1,628,008   נטו לקוחות, סה"כ

  2010 בדצמבר, 31

 1,588,045   101,145   1,186   1,801   14,159   15,315  1,454,439   ברוטו לקוחות

 הפרשה - בניכוי
  73,332   62,712   519   245   9,139   717    -    מסופקים לחובות

 1,514,713   38,433   667   1,556   5,020   14,598  1,454,439   נטו לקוחות, סה"כ
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  חובה ויתרות חייבים  - :6 באור
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  10,685   10,552   ממשלתיים מוסדות
  30,220   37,993   )1( שניתנו הלוואות של שוטפות חלויות
  2,284   2,960    שוטף בחשבון הדלק מינהל

  20,822   10,294   לקבל והכנסות מראש הוצאות
   -    5,994   בנגזרים עסקאות
  7,101   7,490   )2( עניין ובעלי קשורים צדדים
  7,253   9,117   אחרים חובה ויתרות חייבים

 84,400   78,365  
  .8 באור ראה  )1(
  ג'.29 באור ראה  )2(

  
  

  מלאי  - :7 באור
  

  ההרכב:  א.
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  156,344   212,037   ושמנים דלק מוצרי

  14,705   23,493    צריכה מוצרי מלאי

  2,781   2,839   עזר חומרי

 238,369   173,830  
  

  .25 באור ראה ,שעבודים לגבי  ב.
  
  

  שוטפות אל חובה ויתרות הלוואות  - :8 באור
  
  ההרכב:  א.

  בדצמבר 31   ריבית שיעור
  2010  2011  *) אפקטיבית

  ש"ח אלפי  %
  )1( הלוואות
  75,326   68,668   7    לצרכן המחירים למדד צמודות
  6,799   7,339   6    ארה"ב של לדולר צמודות

  79,572   48,894   6   משתנה בריבית הצמדה ללא
  1,980   1,192   -  )2( הצמדה ללא

 126,093   163,677  
  30,220   37,993   שוטפות חלויות - בניכוי

 88,100   133,457  

  234,503   251,584   )3( ארוך לזמן הדלק מינהל
  43,844   47,265   )4( שוטפים לא וחייבים לקוחות חובות
 לזמן שכירות דמי (בעיקר מראש הוצאות
  23,791   20,101   ארוך)

 407,050   435,595  
  

  .2011 בדצמבר, 31 ליום  *)
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  (המשך) שוטפות לא חובה ויתרות הלוואות  - :8 באור
  

  החברה. של אחרים וללקוחות תדלוק תחנות לבעלי ניתנו ההלוואות  )1(
    
-לסך של כ 2011בדצמבר,  31המסתכמת ליום  ערך לירידת הפרשה בניכוי מוצגות ההלוואות  

  .מליוני ש"ח 8.6
  
 מייצגת במאזן היתרה ש"ח. מליוני 3-בכ מסתכם הנקוב וערכן ריבית נושאות אינן ההלוואות  )2(

  .7% של שנתי בשיעור היוון לאחר ההלוואות של הנוכחי ערכן את
  

 התכונות בשל הדלק. מינהל עבור החברה רכשה אותו דלקים מלאי בגין בעיקר הינה היתרה  )3(
 מוצג האמור, המלאי יתרות עם בקשר הדלק מינהל עם ההתקשרות של הכספיים והסממנים

 מינהל של החוב יתרת המלאי. סעיף במסגרת ולא כחוב זה למלאי בקשר הדלק מינהל חוב
 0.75% + ליבור בשיעור ריבית ונשאה הדולר של החליפין לשער צמודה זה מלאי בגין הדלק
 הדלק, מינהל עם הסכמות בעקבות ,2008 בינואר, 1 מיום החל .2007 בדצמבר, 31 ליום עד

 (הריבית החוב קרן פרעון מועד נקבע טרם .3.3%-1.5% בתוספת לליבור הריבית שיעור עודכן
 הינו הריבית שיעור 2011 בדצמבר, 31 ליום )]12ב'(24 באור גם ראה[ שוטף באופן משולמת

3%.  
  

 בתחנות. ראשוני דלקים מילוי בגין לקוחות חובות ש"ח מליוני 4-כ של סך כוללת היתרה  )4(
 לפקדונות בעיקר מתייחסת הסכום יתרת הדלקים. למחירי בהתאם משתנה האמור החוב

  ארוך. לזמן פרעון הסדרי לגביהם נקבעו אשר לקוחות ולחובות לספקים
 בשיעור ריבית נושאה ש"ח מליוני 7- כ של בסך דלקים ספק אצל פקדון כוללת היתרה כן, כמו  

  .0.5% פחות הליבור
  

  :ההלוואות של הגבייה מועדי  .ב
  

  בדצמבר 31
2011  
  ש"ח אלפי

  37,993  שוטפות חלויות - ראשונה שנה

  18,241  שניה שנה

  14,337  שלישית שנה

  12,203  רביעית שנה

  11,498  חמישית שנה

  31,821  ואילך שישית שנה

126,093  
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  למכירה זמינים פיננסיים בנכסים השקעות  - :9 באור
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  76,810   79,110   סחירות שאינן - מניות

    
  נוסף מידע

  
 גלילות). פי -  (להלן בע"מ וצנורות נפט מסופי גלילות פי של המניות מהון 15.3%-ב מחזיקה החברה  א.

 הסכמה הושגה 2003 בשנת דלק. תוסף במכירת וכן סוגיו על דלק וניפוק באחסון עסקה גלילות פי
 גלילות, באתר הדלקים אספקת פעילות הפסקת בדבר ישראל מקרקעי מינהל עם גלילות פי של

  האמור. המקרקעין ויעוד הזכויות הסדרת וכן אביב,- לתל צפונית
  

 בדבר גלילות ופי נוספות דלק חברות שתי החברה, ישראל, מדינת בין הסכם נחתם 2005 יוני בחודש  
  הבאים: העקרונות פי על גלילות פי חברת פירוק

  
 נוספים, נכסים וכן תימכר שבע) ובאר ירושלים (אשדוד, מתקניה בשלושת גלילות פי פעילות  .1

  גלילות. באתר המקרקעין למעט
  
 התחייבויות וכן גלילות באתר קרקעות גלילות בפי יוותרו הנ"ל הפעילות מכירת לאחר  .2

 ויתרת גלילות באתר בקרקעות והזכויות מרצון בפירוק גלילות פי תפורק זה בשלב מסויימות.
 להחזקותיהם יחסי באופן גלילות פי של המניות לבעלי במלואן יועברו גלילות פי התחייבויות

  גלילות. פי של הנפרע המניות בהון
  

  .ש"ח מליוני 42- בכ ההשקעה של ההוגן השווי מוערך 2011 ,ברמבדצ 31 ליום  
  
 אורפק). - (להלן בע"מ מערכות אורפק ממניות 7.9%-בכ חזיקהה החברה 2009 בדצמבר, 31 ליום עד  .ב

 אלפי 8,295- לכ בתמורה אורפק של מניות 1,694,215 עוד ג' מצד החברה רכשה 2010 מרס בחודש
 מאי חודש בתחילת .12.8%- לכ אורפק במניות החברה החזקת שיעור עלה זו רכישה בעקבות ש"ח.
   בלונדון. AIM-ה בבורסת מהמסחר אורפק נמחקה 2010

 
 במהלך ש"ח. מליוני 37-בכ מסתכם באורפק ההשקעה של ההוגן השווי 2011 בדצמבר, 31 ליום

 ש"ח, מליוני 0.8-כ של כוללים בסכומים מאורפק דיבידנדים החברה קיבלה 2011-ו 2010 ,2009 השנים
   בהתאמה. ש"ח, מליוני 1.3-ו ש"ח מליוני 2

  
  מימון. הכנסות בסעיף נכללו למכירה זמינים פיננסיים בנכסים מהשקעות דיבידנדים  .ג

  
  

  כלולות בחברות והשקעות עסקים צירופי  - :10 באור
  

  כלולות בחברות ההשקעה הרכב  א.
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  43,684   70,363   המניות עלות

  17,315   15,006   נטו הרכישה, ממועד שנצברו רווחים

  )17,694(  )12,691(  נטו מזומנים, תזרים גידור בגין קרנות

  )48,492(  )36,334(   כספיים דוחות מתרגום התאמות

 36,344  )5,187(  

  288,212   306,598    )1( הלוואות

  283,025   342,942   כלולות בחברות השקעה סה"כ
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  (המשך) כלולות בחברות ותוהשקע עסקים צירופי  - :10 באור
 

 ריבית ונושאות לצרכן המחירים למדד צמודות ח"ש נימליו 276- כ לש בסך הלוואות יתרת  )1(
 להסדרת מימון מקורות למציאת שיביאו מגעים מנהלת החברה .5.3% של משוקלל בשיעור
  .2012 בשנת זה בשלב לפרעון ההלוואה עומדת ולכן ש"ח מליוני 255 של בסך ההלוואה פרעון
 בשיעור ריבית ונושאות הצמדה ללא ח"ש מליוני 8-כ בסך ותהלווא כוללת היתרה כן כמו
   בממוצע). 2%(פריים+ 6.2%- כ של משוקלל שתנהמ

 לחברה שניתן וריבית הצמדה ללא הון שטר בגין ח"ש נימליו 7- כ בנוסף כוללת היתרה סך של
   .פרעונו מועד נקבע טרם אשר כלולה

  
  הכלולות החברות של הכספיים מהדוחות נתונים תמצית  ב.

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי

  לשיעור בהתאם הכלולות החברות של נטו בנכסים הקבוצה חלק
  הדיווח: לתאריך בהן ההחזקה

  491,258   503,908   שוטפים נכסים

  812,635   863,010   *) שוטפים לא נכסים

  )498,711(  )806,285(  שוטפות התחייבויות

  )810,369(  )524,289(  **) שוטפות לא התחייבויות

  )5,187(  36,344   נטו (התחייבויות) נכסים
  

  .ומוניטין מיוחסים עלות עודפי יתרות כולל  *)
  הכלולות. החברות בדוחות שליטה מקנות שאינן זכויות יתרת כולל  **)
  

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

 החברות של הפעולות בתוצאות הקבוצה חלק
  בשנה: בהן ההחזקה לשיעור בהתאם הכלולות

  2,492,827  **) 2,753,933   4,004,465   הכנסות

  )8,345(  )8,376(  1,377   *)  (הפסד) נקי רווח
  

  .עלות עודפי בגין התאמות כולל     *)     
  מחדש. סווג   **)     
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  (המשך) כלולות בחברות ותוהשקע עסקים צירופי  - :10 באור
  
  מוחזקות חברות בדבר נוסף מידע  ג.
  

  החברה ידי על ובעקיפין במישרין המוחזקות כלולות חברות בדבר נוסף מידע  .1
  

  כללי מידע
  

2011  

 שהעמידה סכומים
  כלולה לחברה החברה

  מדינת

 זכויות
  החברה
 בהון

  ובהצבעה
 הלוואות
  ערבויות הון ושטרי

 היקף
  ההשקעה
 בחברה
  כלולה

  ש"ח אלפי  % התאגדות
  203,686   143,205   254,744   20 ישראל בע"מ הולדינגס אירופה דלק

Delek Hungary Ltd. 26,163    -    -    1.58 הונגריה  
  5,356    -    735   51 ישראל *) בע"מ שמנים זיקוק דלק

  962    -     -    50 ישראל סן דלק שותפות
  1,364    -    -    50 ישראל צבי ניר דלק שותפות

  3,593   100   4,639   50 ישראל  רוזנפלד מ.
  1,030    -     -    60 ישראל *) בע"מ מרכז שערי תחנות

  11,821    -    9,504   50 ישראל  אנרגיה א.ג.
  9,240   11,000   7,394   50 ישראל סעדון דלק

  4,615   5,000   10,464   50 ישראל מגידו מי אורחאן
  15,760    -    19,118   50 ישראל יהב עין דלק
  45,665    -     -    50 ישראל השרון רמת דלק
  13,384    -    -    51 ישראל *) בע"מ גורמה קפה ג'ו

  303    -     -    50 ישראל  מנוחה דלק
 306,598   159,305   342,942  

2010  
 שהעמידה סכומים
  כלולה לחברה החברה

  מדינת

 זכויות
 החברה
 בהון

  ובהצבעה
 הלוואות
  ערבויות הון ושטרי

 היקף
  ההשקעה
 בחברה
  כלולה

  ש"ח אלפי  % התאגדות
  190,124   196,223   235,397   20 ישראל בע"מ הולדינגס אירופה דלק

Delek Hungary Ltd. 35,809    -     -    3 הונגריה  
  5,995   1,750   600   51 ישראל *) בע"מ שמנים זיקוק דלק

  1,364    -     -    50 ישראל צבי ניר דלק שותפות
  3,378    -     -    50 ישראל  בע"מ פינטו דמ"ק

  3,200    -    3,874   50 ישראל  רוזנפלד מ.
  14,194    -    11,872   50 ישראל  אנרגיה א.ג.
  8,368   7,210   7,273   50 ישראל סעדון דלק

  4,804   10,000   10,822   50 ישראל מגידו מי אורחאן
  15,511    -    18,374   50 ישראל יהב עין דלק
  278    -     -    50 ישראל  מנוחה דלק

 288,212   215,183   283,025  
  
 ג'ו קפה ,בע"מ שמנים זיקוק דלק של הכספיים הדוחות את מאחדת אינה הקבוצה  *)

 בעלי בידי ממשיות השתתפות זכויות קיום עקב בע"מ מרכז שערי ותחנות בע"מ גורמה
  בחברה. מהותיות החלטות קבלת עם בקשר אינן מקנות שליטהש מניות
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  (המשך) כלולות בחברות ותוהשקע עסקים צירופי  - :10 באור
  

  החברה ידי על במישרין המוחזקות מאוחדות יותושותפו חברות בדבר נוסף מידע  .2
  

  כללי מידע
  

2011  
 זכויות
 החברה
  בהון

 שהעמידה סכומים
 מאוחדת לחברה החברה

 היקף
 ההשקעה
  בחברה

 מאוחדת  ערבויות  הלוואות  ובהצבעה  מדינת
  ש"ח אלפי  % התאגדות

  63,063   -    -    100 ישראל בע"מ דלקול - שמנים דלק

  16,933   -    7,187  100 ישראל בע"מ שינוע דלק

  104   -    -    51 ישראל בע"מ חימום דלק
 נפט ליצוא המאוחדת החברה
  45,825   -     -    75 ישראל בע"מ

  6,247   -     -    75 ישראל בע"מ טנקרים רותייש
 דרכים קמעונאות מנטה דלק

  138,498   -     -    100 ישראל  בע"מ

  21,383   -    19,189  100 ישראל  בע"מ תדלוק ענבל

  57,048   -    49,454  100 ישראל בע"מ קמעונאיים מתחמים דלק

  41,179   -     -    100 ישראל מוגבלת שותפות גלילות פי דלק

75,830    -   390,280  
  

2010  

 זכויות
 החברה
  בהון

 שהעמידה סכומים
 מאוחדת לחברה החברה

 היקף
 ההשקעה
  בחברה

 מאוחדת  ערבויות  הלוואות  ובהצבעה  מדינת
  ש"ח אלפי  % התאגדות

  70,255    -     -    100  ישראל בע"מ דלקול - שמנים דלק
 פטרוכימיות תעשיות ביטום

  17,688    -     -    60  ישראל )1( בע"מ

  15,667    -    7,008   100  ישראל בע"מ שינוע דלק

  24    -     -    51  ישראל בע"מ חימום דלק
 נפט ליצוא המאוחדת החברה
  44,718    -     -    75  ישראל בע"מ

  5,791    -     -    75  ישראל בע"מ טנקרים רותייש
 דרכים קמעונאות מנטה דלק

  202,397    -     -    100  ישראל )2( בע"מ

  22,054    -    19,785   100  ישראל  בע"מ תדלוק ענבל

  59,176    -    50,689   100  ישראל בע"מ קמעונאיים מתחמים דלק

  )403(   -     -    100  ישראל  ישיר שיווק דלק

  48,082    -     -    100  ישראל מוגבלת שותפות גלילות פי דלק

 77,482    -    485,449  
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  (המשך) כלולות בחברות ותוהשקע עסקים צירופי  - :10 באור
  
 דלק של חזקותיהה למכירת המתלים התנאים התקיימו 2011 ינואר חודש במהלך  )1(

 מליוני ש"ח. 17.3-תעשיות פטרוכימיות בע"מ וזאת בתמורה לכ ביטום בחברת ישראל
 מנטה דלק חברת עם קמעונאות דלק שותפות פעילות מוזגה 2010 שנת במהלך  )2(

 "מ.בע בדרכים קמעונאות
  
  מאוחדות ושותפויות מחברות ורווחים דיבידנד סכומי  .3
  

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  600   1,800    -      בע"מ פטרוכימיות תעשיות ביטום

   -    88,000   55,000    מוגבלת שותפות גלילות פי דלק

  2,000    -     -    בע"מ שינוע דלק

   -     -    3,750   בע"מ נפט ליצוא המאוחדת החברה

 58,750   89,800   2,600  
  
  נוסף מידע  .ד

  
 השקעת אירופה). דלק -  (להלן בע"מ הולדינגס אירופה דלק ממניות 20%-בכ מחזיקה החברה .1

 )80%( אירופה דלק מניות יתרת המאזני. השווי שיטת לפי מטופלת אירופה בדלק החברה
 תחנות בהפעלת Delek Europe BV באמצעות פועלת אירופה דלק האם. החברה ידי על מוחזקת
 ,בדצמבר 31 ליום אירופה דלק של הכספיים הדוחות .וצרפת) בנלוקס (ארצות באירופה תדלוק

 החברה. של הכספיים לדוחות מצורפים 2011
  
 על 100% של בשיעור המוחזקת (חברה Delek Europe BV השלימה ,2010 באוקטובר, 1 ביום  .2

 )BP - (להלן BP France SA של הדלקים שיווק פעילות לרכישת עסקה אירופה) דלק ידי
 טרמינלים 3-ב והחזקות נוחות חנויות 300- כ תדלוק, תחנות 410 רכישת הכוללת בצרפת,
 - (להלן Delek France Finance SNC בצרפת, שהתאגדה בת, לחברה עברה בנכסים והבעלות

SNC.(   
  

 הסכם במסגרת חוזר. הון התאמות לפני אירו נימליו 170 -כ של לסך נקבעה בעסקה התמורה  
 הרכישה. לתמורת יתווסף אשר חוזר ההון בגין ההתאמות סכום של מנגנון נקבע הרכישה
 אירו ןמליו 60 -בכ הסתכמו BP ידי על שנמסרו כפי העסקה במועד החוזר ההון התאמות
   אירו. ןמליו 230 - בכ הסתכמה שהועברה והתמורה

  
 תמורת הייחוס הסופי של את Delek Europe BVהשלימה  2011במהלך הרבעון השלישי של   

 החברות של והתחייבויות לנכסים אירו) ןמליו 209 -(כ חוזר הון התאמות אחרי הרכישה
  כדלקמן: הרכישה במועד הנרכשות

  

  אירו מליוני

  81   שוטף רכוש

  134  קבוע רכוש

  11  שוטפות לא חובה ויתרות מוחזקות בחברות השקעה

  23  לקוחות) קשרי (בעיקר אחר רכוש

  31  מוניטין

  )47(  שוטפות התחייבויות

  )24(  שוטפות לא התחייבויות

209  
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  (המשך) כלולות בחברותות והשקע עסקים צירופי  - :10 באור
  

 פרעון מועד דחיית את החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2010 אוגוסט בחודש  .3
 בדצמבר, 31 ליום עד 2007 בשנת אירופה לדלק הועמדה אשר שנצברה) (והריבית הלוואהה

  .5.5% של בשיעור ריבית נושאתו לצרכן המחירים למדד צמודה ההלוואה .2012
  
 בהון החברה מהחזקות 1.75% למכירת המתלים התנאים התקיימו 2011 אוקטובר בחודש  .4

 אלפי 9,946 -לכ בתמורה האם לחברה הונגריה) דלק -  (להלן .Delek Hungary Ltd של המניות
 הסתכם המניות ממכירת ההכנסה על מסים השפעת לפני ההון רווח .ש"ח) נימליו 37 -(כ דולר
 דלק של המניות מהון 1.58%-ב מחזיקה החברה 2011 ,בדצמבר 31 ליום ש"ח. נימליו 9 -בכ

 אלה שמניות לאחר האם החברה ידי על מוחזקת הונגריה דלק של המניות יתרת .הונגריה
 ההחזקה לצורך הוקמה הונגריה דלק .2003 בשנת ארגון רה במסגרת מהחברה אליה הועברו
 מלבד פעילות כל לה ואין )Delek US - (להלן .Delek US Holdings Inc של המניות במלוא
  זו. החזקה

  
  Delek US זיקוק תיב בהפעלת וכן בארה"ב נוחות וחנויות תדלוק תחנות בהפעלת עוסקת 

 את Delek US הנפיקה 2006 שנת של השני הרבעון במהלך בארה"ב. דלקים מוצרי ושיווק
 דלק החזקת שיעור מסתכם 2011 בדצמבר, 31 ליום יורק. ניו של בבורסה לציבור מניותיה
 להחזקתה באשר המאזני השווי שיטת את מיישמת החברה .67.9%- בכ Delek US - ב הונגריה
 האם החברה לבין החברה בין עמדות תיאום הסכם קיום בשל וזאת הונגריה דלק במניות
  .הונגריה דלק מניות ביתרת מחזיקה אשר

  
 Lion oil company בחברת המניות מהון 53.7% לרכישת עסקה הושלמה 2011 אפריל בחודש
 3,292,844 למוכרים Delek US הנפיקה הרכישה מעסקת כחלק .Delek US ידי על ),Lion - (להלן
 של ההחזקה שיעור ירד האמורה המניות הנפקת בעקבות דולר. מליון 45 של בשווי מניות
 הכירה 2011 שנת של השני ברבעון מכך וכתוצאה ,68.2%- ל 72.4%-מ Delek US-ב הונגריה דלק

 של בסך כלולה בחברה שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות בקרן בגידול החברה
  ש"ח. אלפי 1,339-כ

  
 מובאת להלן .Delek US של הכספיים הדוחות את הכספיים לדוחותיה מצרפת החברה

 מקובלים חשבונאות כללי לפי הערוכים Delek US של הכספיים הדוחות התאמת של ההשפעה
  הקבוצה: ידי על הנהוגה החשבונאית ולמדיניות IFRS לפי חשבונאות לכללי בארה"ב,

  
  בדצמבר 31    

2011  2010  
  ש"ח מליוני

  (המיוחס לבעלי מניות החברה) הון

  US Delek    653   443 ידי על שדווח כפי

  :ממס) (נטו התאמות

  13   18   )1( מלאי

  )6(  )2(  )2( לעובדים אופציות

   -    )2(  )3( סביבה לאיכות התחייבות

  450   667   סה"כ
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  (המשך) כלולות בחברותות והשקע עסקים צירופי  - :10 באור
 

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח מליוני

  (הפסד) נקי רווח

  US Delek   158  )80(   1 ידי על שדווח כפי (הפסד) רווח

  :ממס) נטו( התאמות

  9   4   5   )1( מלאי

  )2(  )3(  )1(  )2( לעובדים אופציות

   -    )1(  )2(  )3( הסביבה לאיכות התחייבות

  8   )80(  160   סה"כ
  
  מלאי  )1(

  
 יוצא אחרון "נכנס שיטת את ליישם ניתן בארה"ב מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם  

 Delek מותרת. אינה זו שיטה בינלאומיים חשבונאות כללי שלפי בעוד )Lifo( ראשון"
US ה שיטת את יישמה-Lifo כללי שלפי בעוד שלה הזיקוק בבית למלאי באשר 

  רבעוני. משוקלל ממוצע שיטת יושמה בינלאומיים חשבונאות
  
  לעובדים אופציות  )2(

  
 ההענקה במועד שנאמד האופציות של ההוגן השווי האמריקאית לתקינה בהתאם  

 ההוגן השווי בינלאומיים חשבונאות לכללי בהתאם והפסד. רווח לדוח ישר בקו מופחת
 לשיטה בהתאם ההבשלה תקופת לאורך מופחת ההענקה במועד שנאמד האופציות של

  המואצת.
  
  הסביבה לאיכות התחייבות  )3(

  
 רק מהוון בערך יוצגו הסביבה לאיכות ההתחייבויות האמריקאית לתקינה בהתאם  

 לכללי שבהתאם בעוד ההוצאה, סבירות את מהימנה בצורה לצפות ניתן כאשר
 את למדוד יש מהותית, הינה הזמן ערך השפעת כאשר בינלאומיים חשבונאות
  ההתחייבות. לסילוק הצפויה ההוצאה של הנוכחי לערך בהתאם ההתחייבות

 
 כל אשר חברה בע"מ, השרון רמת דלק חברת של הכספיים הדוחות את מצרפת אינה החברה  .5

 הינם בע"מ השרון רמת דלק ודוחות מאחר וזאת לחברה דלק תחנת השכרת הינה פעילותה
  התאגיד. לדוחות ביחס משמעות חסרי

  
 50% ד.מ.ר) נכסי - ולהלן עניין (בעלת בע"מ )1995( ד.מ.ר נכסי חברת רכשה 2003 נובמבר בחודש  .6

 התיכון המזרח צנורות מחברת צבי ניר באזור דונם 5-כ של בשטח במגרש לדורות חכירה מזכויות
 צבי ניר - דלק שותפות עבור הינה הנ"ל הרכישה ארה"ב. דולר אלפי 1,350 של כוללת בעלות בע"מ
  הנ"ל. העסקה לצורך הוקמה אשר השותפות) - (להלן

  
 בע"מ נדל"ן דלק חברת ,25% - החברה ,50% - ד.מ.ר נכסי :והינ בשותפות וחלקם השותפים  
  .25% - נדל"ן) דלק - ולהלן קשורה חברה(
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  (המשך) צירופי עסקים והשקעות בחברות כלולות  - :10 באור
  

 צבי. בניר ד.מ.ר נכסי ידי על שהוקם לוגיסטי למרכז נוחה גישה לאפשר מנת על נרכש השטח  
 והקמת נדל"ן דלק ידי על מסחרי מרכז והקמת המגרש של יעוד שינוי ליזום השותפים בכוונת
 ישראל. מקרקעי ממינהל מהוונת בחכירה הינם המקרקעין החברה. ידי על וקתדל תחנת
 זכויות נוספות. שנים 49- ב להארכה אפשרות עם 2045 בשנת מסתיימת החכירה תקופת
 השותפים בין הוסכם ישראל. מקרקעי מינהל בספרי ד.מ.ר נכסי שם על נרשמו טרם החכירה

 ותחנת המסחרי המרכז הקמת לצורך האישורים יתקבלו לא 2009 בדצמבר, 31 ליום עד אם כי
 את ולקבל השותפות את לעזוב זה ממועד שנה במשך והחברה נדל"ן דלק רשאיות ,קהתדלו

 2011 בדצמבר, 31 ליום לשנה. 6% של בשיעור וריבית הצמדה הפרשי בצירוף השקעותיהן כל
  ש"ח. מליוני 1.4-בכ הסתכמו הנ"ל השותפות עם בקשר החברה של השקעותיה

 ש"ח. מליוני 2.1 של סך ד.מ.ר. מנכסי וקיבלה השותפות את עזבה נדל"ן דלק 2010 ינואר בחודש  
  .75%-ל גדל ד.מ.ר. נכסי של חלקה מהאמור, כתוצאה

  
 מתחמים דלק חברת את שווים בחלקים נדל"ן דלק עם יחד החברה הקימה 2004 שנת בתום  .7

 בהם וקרקעות, תדלוק תחנות ורכישת לאיתור לפעול במטרה דמ"ק), - (להלן בע"מ קמעונאים
   מסחריים. ומרכזים תדלוק תחנות הכוללים נדל"ן מיזמי ותפעיל תקים תתכנן, תיזום,

  
 ידי על המוחזקות המניות כל רכישת את החברה השלימה 2010 שנת לש השני הרבעון במהלך  

 המניות מהון 50% המהוות דמ"ק), - (להלן בע"מ קמעונאים מתחמים דלק בחברת נדל"ן דלק
   ש"ח. מליון 4.7-כ של סך נדל"ן לדלק החברה שילמה למניות בתמורה דמ"ק. של המונפק

  
 רשת - (להלן בע"מ גורמה קפה ג'ו חברת ובין החברה בין הסכם נחתם 2011 ספטמבר בחודש  .8

 ברשת המניות בעלי של ממניותיהם חלק תרכוש החברה לפיו 'ו,ג ברשת המניות בעלי וכן ג'ו)
 השלמת שלאחר כך ,ש"ח מליוני 9- לכ בתמורה 'וג ברשת נוספות מניות בהקצאה ותקבל 'וג

 ,היתר בין ,עוסקת ג'ו רשת 'ו.ג רשת של המונפק המניות מהון 51%- ב החברה תחזיק העסקה
 קפה מכונות של והשכרה במכירה קפה, ומכירת בייצור קפה, בתי להפעלת זכיונות במתן

 על הממונה אישור בקבלת ,היתר בין ,הותנתה העסקה השלמת קפה. לבתי סחורות ומכירת
 לקפה אשראים העמידו אשר פיננסיים ומוסדות בנקיםהמ אישורים בקבלת ,עסקיים הגבלים

 התקיימו המתלים התנאים 2011 ,דצמברבחודש  בהסכם. כמפורט נוספים ובתנאים ,ג'ו
  הושלמה. והרכישה

  
 זכויות קיום עקב בע"מ גורמה קפה ג'ו חברת של הכספיים הדוחות את מאחדת אינה החברה

 מהותיות החלטת קבלת עם בקשר שאינן מקנות שליטה מניות בעלי בידי ממשית השתתפות
  בחברה.

פה גורמה בע"מ יוחס באופן זמני למוניטין קההון העצמי של ג'ו  עלעודף תמורת הרכישה 
  ומותג.

  
  הכספיים. לדוחות נספח ראה העיקריות, המוחזקות והשותפויות החברות לרשימת באשר  .9
  
  

  עניין לבעל הלוואות  - :11 באור
  

 שנתית ריבית תונושאו לצרכן המחירים למדד ותצמוד ותההלווא בע"מ. דלק לקבוצת הועמדו ההלוואות
 (שהועברו האם החברה ידי על חוב אגרות הנפקת במסגרת ,2004 ינואר בחודש .5.85%-כ של בשיעור

 1 ליום עד יוארך ההלוואות פרעון מועד כי הוסכם ש"ח, מליוני 170-כ של בהיקף לחברה), כהלוואות
 שלאחר במידה הנ"ל המועד לפני להיפרע תוכלנה חלקן או כולן ההלוואות כי (סוכם 2013 בפברואר,
 ההלוואות לשעבוד באשר החוב). אגרות של מסולקת הבלתי מהיתרה תקטן לא ההלוואות יתרת הפרעון

  .25 באור ראה הנ"ל,
  

 מליוני 69-כ של לסך ההסתכמ אלו הלוואות שועבדו שבגינן החוב אגרות יתרת 2011 בדצמבר, 31 ליום
  ש"ח.
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  להשקעה ן"נדל  - :12 באור
  

 שווי מעריך ידי על שבוצעה שווי בהערכת שנקבע כפי ההוגן השווי בסיס על מוצג להשקעה ן"נדל  א.
 ן"הנדל וסוג למיקום בנוגע רב ונסיון מוכרים מקצועיים כישורים בעל שהוא תלוי בלתי חיצוני

 דומה ן"לנדל ביחס בשוק לאחרונה שנערכו עסקאות על בהתבסס נקבע ההוגן השווי שהוערך.
 המזומנים תזרימי אומדן על בהתבסס וכן החברה, שבבעלות ן"הנדל של לזה דומה ובמיקום
  שלהם. המובנה הסיכון בחשבון הובא המזומנים תזרימי באמידת מהנכס. הצפויים העתידיים

  
 קרקעות בעיקר הינה המקרקעין יתרת כאשר בחלקם, המושכרים ממקרקעין מורכב להשקעה ן"הנדל

  פנויים. ושטחים
  

  תנועה:  ב.

 להשקעה נדל"ן

  ש"ח אלפי

  31,847   2011 בינואר, 1 ליום יתרה

  )950(  השנה מימוש

  )977(   ערך ירידת

  29,920   2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  

  .25 באור ראה לשעבודים, באשר  .ג
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  קבוע רכוש  - :13 באור
  

  והתנועה: ההרכב  א.
  

  2011 שנת
 ומבנים קרקע
 שיפורים לרבות

   במושכר
 איחסון מיכלי

  וניפוק

 משאבות,
 מכונות מיכלים,
  רכב כלי  בתחנות וציוד

 ציוד ריהוט,
  סה"כ  ומחשבים

  ש"ח אלפי
   עלות
  2,408,144  177,539   70,307  717,837  242,434   1,200,027  2011 בינואר, 1 ליום יתרה

  151,869  17,642  6,519  52,647  3,195   71,866  השנה במשך תוספות
  4,682   83  96  4,503   -     -   תרגום הפרשי
  4,121    -    -    -    -    4,121  לראשונה שאוחדו חברות
  )23,901(  )206(  )8,752(  )12,942(   -    )2,001( השנה במשך גריעות
  2,544,915   195,058   68,170   762,045   245,629   1,274,013  2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
 שנצבר פחת
  1,090,271  116,728   44,598  555,533  28,428   344,984  2011 בינואר, 1 ליום יתרה

  83,742  10,267  6,591  29,394  8,793   28,697  השנה במשך תוספות
  1,535   67  54  1,414   -     -   תרגום הפרשי
  33    -    -    -    -    33  לראשונה שאוחדו חברות

  )19,932(  )206(  )6,644(  )12,012(   -    )1,070( השנה במשך גריעות

  1,155,649   126,856   44,599   574,329   37,221   372,644  2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  1,389,266  68,202   23,571  187,716  208,408   901,369  2011 בדצמבר, 31 ליום מופחתת עלות

  20,980    -     -    3,754    -    17,226  *) ערך לירידת הפרשה - בניכוי
  1,368,286   68,202   23,571   183,962   208,408   884,143  2011 בדצמבר, 31 ליום מופחתת עלות יתרת

  
  תדלוק. לתחנות וציוד בהקמה) ומבנים מיזמים (כולל מבנים ערך ירידת בגין בעיקר ההפרשה  *)
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  (המשך) קבוע רכוש  - :13 באור
  

  2010 שנת
 ומבנים קרקע
 שיפורים לרבות

   במושכר
 איחסון מיכלי

  וניפוק

 משאבות,
 מכונות מיכלים,
  רכב כלי  בתחנות וציוד

 ציוד ריהוט,
  סה"כ  ומחשבים

  ש"ח אלפי
   עלות
  2,183,074  155,995   76,758  701,691  239,786   1,008,844  2010 בינואר, 1 ליום יתרה

  224,298  22,523  8,358  46,877  2,648   143,892  השנה במשך תוספות
  )2,990(  )66( )46( )2,878(  -     -   תרגום הפרשי
  58,357    -    -    -    -    58,357  לראשונה שאוחדו חברות
  )21,248(  )839( )203( )13,916(  -    )6,290( למימוש המיועדים לנכסים העברה
  )33,347(  )74(  )14,560(  )13,937(   -    )4,776( השנה במשך גריעות
  2,408,144   177,539   70,307   717,837   242,434   1,200,027  2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה
 שנצבר פחת
  1,055,087  105,400   49,220  559,212  19,894   321,361  2010 בינואר, 1 ליום יתרה

  79,967  12,094  6,981  23,275  8,534   29,083  השנה במשך תוספות
  )1,057(  )58( )39( )960(  -     -   תרגום הפרשי
  1,791    -    -    -    -    1,791  לראשונה שאוחדו חברות
  )15,721(  )652( )98( )12,322(  -    )2,649( למימוש המיועדים לנכסים העברה
  )29,796(  )56(  )11,466(  )13,672(   -    )4,602( השנה במשך גריעות
  1,090,271   116,728   44,598   555,533   28,428   344,984  2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  1,317,873  60,811   25,709  162,304  214,006   855,043  2010 בדצמבר, 31 ליום מופחתת עלות
  20,980    -     -    3,754    -    17,226  *) ערך לירידת הפרשה - בניכוי
  1,296,893   60,811   25,709   158,550   214,006   837,817  2010 בדצמבר, 31 ליום מופחתת עלות יתרת

  
  תדלוק. לתחנות וציוד בהקמה) ומבנים מיזמים (כולל מבנים ערך ירידת בגין בעיקר ההפרשה  *)
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  (המשך) קבוע רכוש  - :13 באור
    

 זכויות ישראל. מקרקעי ממינהל חכורות קרקעות על מוקמים החברה ומתקני מהמבנים חלק  ב.
 להארכה אופציה עם 2019-2068 השנים בין המסתיימות שנים 49 של לתקופות בעיקר הינן החכירה
 האמורות החכירה לזכויות שיוחסו הסכומים מסתכמים 2011 בדצמבר, 31 ליום מהמקרים. בחלק
   האופציה. בתקופת בהתחשב בזכויות השימוש תקופת פני על מופחתים והם ש"ח מליוני 320-בכ

  
 מזומנים מניבת כיחידה התדלוק תחנות מרבית בגין ערך ירידת בוחנת החברה ,טז'2 רבבאו כאמור  .ג

 העובדה לאור וכן ה'24 בבאור כמפורט השיווק במרווח הירידה לאור ,2011 בדצמבר, 31 ליום אחת.
 של העצמי מהונה משמעותית נמוך 2011בדצמבר,  31מניות החברה בבורסה ליום  של השוק ששווי

 1,009 הינו בספרים ערכן אשר התדלוק, תחנות של השבהה בר סכום את החברה בחנה החברה,
של תחנות  שימושה שווי לפי וזאת תחנות), לאותן המתייחס חוזר בהון בהתחשב (וזאת ש"ח מליוני

  תלוי. בלתי חיצוני שווי מעריך ידי על נקבע השבה בר סכום .התדלוק
  

  בקביעת הסכום בר ההשבה השתמשה החברה בהנחות המפתח הבאות:  
  

  ).8.1%- (לאחר מס כ 10.4%- י מס נאמד בכניעור הנכיון לפש  -
בחמשת השנים הקרובות  3%-בתחזית תזרימי המזומנים הובאה בחשבון צמיחה שנתית של כ  -

  .1.5%-ולאחר מכן צמיחה שנתית של כ
  

 הפרשה נדרשה לא התדלוק תחנות ם שלבספרי ןערכ על עלה היחידה של שבההה בר סכוםהו מאחר  
  התדלוק. תחנות של ערך לירידת

  .14ון וניפוק, ראה באור פעילות אחסבאשר לבחינת ירידת ערך 
  
  .25 באור ראה שעבודים, לגבי  .ד
  
  

  אחרים מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין   - :14 באור
  

  ההרכב:

  ידע
 קשרי
 לקוחות

 זכויות
 שיווק
  ומותג

 הסכם
 אי

  סה"כ  מוניטין  תחרות
  ש"ח אלפי

  עלות

 339,495  332,564    -    4,500    -    2,431   2010 בינואר, 1 ליום יתרה
 צירופי בגין (בעיקר השנה במשך תוספות
  24,564   10,279   4,489   3,166   6,565   65   עסקים)

  )439(  )439(   -     -     -     -     כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 363,620  342,404   4,489   7,666   6,565   2,496   2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה

  236  236    -     -     -     -     כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 363,856  342,640   4,489   7,666   6,565   2,496   2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה

   שנצברה הפחתה

  )17,558(  )15,094(   -    )1,125(   -    )1,339(  2010 בינואר, 1 ליום יתרה

  )1,429(   -    )267(  )607(  )220(  )335(  השנה במהלך שהוכרה הפחתה

  )18,987(  )15,094(  )267(  )1,732(  )220(  )1,674(  2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה

  )2,299(   -    )640(  )826(  )529(  )304(  השנה במהלך שהוכרה הפחתה

  )21,286(  )15,094(  )907(  )2,558(  )749(  )1,978(  2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה

  נטו הכספיים, בדוחות יתרה

 342,570  327,546   3,582   5,108   5,816   518   2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה

 344,633  327,310   4,222   5,934   6,345   822   2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה
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  (המשך) אחרים מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין   - :14 באור
  

  מוגדר חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין ערך ירידת
  

 והנכסים המוניטין, הוקצו מוגדר חיים אורך בעלי מוחשיים בלתי ונכסים מוניטין של ערך ירידת לבחינת
  :הבאות מזומנים מניבות קבוצותל הנוספים מוחשיים הבלתי

  
  סה"כ )1( דלקים וניפוק אחסון  ומסחר תדלוק מתחמי )2( ישיר שיווק יחידות
2011 2010 2011 2010  2011 2010  2011  2010  

  ש"ח אלפי

  327,546   307,766   307,766   1,394   1,394    18,150   18,386    מוניטין
 

327,310 

  5,934   5,108    -     -     -     -    5,934   5,108  ומותג שיווק זכויות
 לקוחות קשרי ידע,

  11,389   9,916    -     -     -     -    11,389   9,916   תחרות אי והסכם
  
 וניפוק אחסון לפעילות המיוחסת מוניטין יתרת מסתכמת 2011 בדצמבר, 31 ליום נכון לעיל כאמור  )1(

 יחידה של ההשבה בר סכוםה את 2011 בדצמבר, 31 ליום בחנה החברה ש"ח. מליוני 308-כ של בסך
 כולל ערכה ואשר כאמור המוניטין את וכוללת והניפוק האחסון לפעילות המיוחסת המזומנים מניבת
 שווי לפי נקבע השבהה בר סכוםה קבוע). שוברכ הנכלל לרבות( ש"ח מליוני 669 הינו בספרים
 ניפוק,הו אחסוןה פעילות של השבהה בר וסכום מאחר לוי.ת לתיב חיצוני שווי מעריך ידי על שימוש
 בגין המוניטין של ערך ירידת נדרשה לא המוניטין, את הכוללת היחידה, של בספרים ערכה על עלה

  זו. פעילות
  

  :הבאות המפתח בהנחות החברה השתמשה ההשבה בר סכום בקביעה  
  

  ).8.2%- (לאחר מס כ 10.2%- י מס נאמד בכנשיעור הנכיון לפ  -
  .1.5%-בתחזית תזרימי המזומנים הובאה בחשבון צמיחה שנתית של כ  -

  
 השיווק לפעילות המיוחס המוניטין ערך לירידת הצורך את החברה בחנה 2011 בדצמבר, 31 ליום  )2(

 הערך על עלה ההשבה בר וסכום מאחר מהפעילות יהצפו השימוש שווי על בהתבסס וזאת הישיר,
 הוכרה לא ש"ח מליוני 25-כ הינו בספרים ערכה ואשר המוניטין את הכוללת היחידה של בספרים
  בקביעת סכום בר ההשבה השתמשה החברה בהנחות המפתח הבאות: טין.יהמונ בגין ערך ירידת

  
  ).16.4%- כ(לאחר מס  21.7%-שיעור נכיון לפני מס נאמד בכ  -
  .1.5%-בתחזית תזרימי המזומנים הובאה בחשבון צמיחה שנתית של כ  -

  
  

  אחרים אשראי ונותני בנקאיים מתאגידים אשראי  - :15 באור
  

  ההרכב:  א.
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  בנקאיים מתאגידים

  224,162   264,165   )1( אליו בהצמדה או ארה"ב בדולר

  939,706   757,890   )2( הצמדה ללא בשקלים

 1,022,055   1,163,868  

  428,751   344,173    לשלם וריבית חוב אגרות ,הלוואות של שוטפות חלויות

 1,366,228   1,592,619  
  

 -  2011 בדצמבר, 31 (ליום 2.5%ליבור+ של ממוצע בשיעור משתנה ריבית נושאות ההלוואות  )1(
2.8%.(  

 31 (ליום 0.5% בתוספת הפריים ריבית של ממוצע בשיעור משתנה ריבית נושאות הלוואות  )2(
  ).4.75% -  2011 בדצמבר,

  
    .25 באור ראה ,בטחונות לגבי  ב.
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  האם מהחברה אשראי  - :16 באור
  

  ההרכב:  א.
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  33,460   34,311   האם מהחברה הלוואות של שוטפות חלויות

  5,282   3,615   שוטפות לא הלוואות בגין לשלם ריבית

 37,926   38,742  
  

  .25 באור ראה בטחונות, לגבי  ב.
  
  ב'.-ו א'19 באור ראה ההלוואה, תנאי לגבי  ג.

  
  

  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות  - :17 באור
  

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי

  ישראלי: במטבע

  76,139   113,797   *) פתוחים חשבונות

  6,859   23,890   לפרעון המחאות

  413,086   461,238   בדולר) (בעיקר לו צמודים או חוץ במטבע

 598,925   496,084  

  3,113   700   עניין ובעלי קשורים צדדים כולל *)
  

  .ימים 34-כ הינו ספקים אשראי ימי ממוצע ריבית. נושאים אינם לספקים החובות
  
  

  זכות ויתרות זכאים  - :18 באור
  

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי

  168,734   187,315    מוסדות

  2,255   3,675   )1( עניין ובעלי קשורים צדדים

  6,211   6,781   מראש והכנסות מלקוחות מקדמות

  35,461   35,442   נלוות והוצאות שכר

  8,105    -    בנגזרים עסקאות בגין התחייבויות

  57,918   52,336   ואחרות תחנות) אחזקת הוצאות בגין (בעיקר שנצברו הוצאות

 285,549   278,684  
  

  .ג'29 באור ראה  )1(
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  שוטפות לא התחייבויות  - :19 באור
  

  הרכבה  א.
  

  2011 בדצמבר, 31 ליום

 ריבית שיעור
  יתרה  אפקטיבית

 בניכוי יתרה
 חלויות
  שוטפות

  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  %
  ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות
  245,267   277,268   )1( צמוד לא שקלי

 277,268   245,267  
  מאחרים
  )5)(4()3)(2( חוב אגרות
  757,133   953,745   5.5  מדד צמודות -  חוב אגרות

  510,665   601,965   6.0  צמוד לא - שקלי -  חוב אגרות
 1,555,710   1,267,798  

  האם לחברה התחייבות

  34,313   68,624   5.8  לצרכן המחירים למדד בהצמדה
 1,901,602   1,547,376  

  
  2010 בדצמבר, 31 ליום

 ריבית שיעור
  יתרה  אפקטיבית

 בניכוי יתרה
 חלויות
  שוטפות

  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  %
  בנקאיים מתאגידים הלוואות
   -    106,640   )1( צמוד לא שקלי

   -    107,313   3.5  צמוד שקלי
 213,953    -   

  מאחרים
  )3)(2( חוב אגרות
  923,554   1,112,447   5.5  מדד צמודות -  חוב אגרות

  284,526   284,526   6.0  צמוד לא - שקלי -  חוב אגרות
 1,396,973   1,208,080  

  האם לחברה התחייבות

  66,920   100,380   5.8  לצרכן המחירים למדד בהצמדה
 1,711,306   1,275,000  

  
 )4.25% - 2011 בדצמבר, 31 (ליום הפריים ריבית בשיעור משתנה ריבית נושאות הלוואותה  )1(

   .4.95%-כ הינו הממוצע האפקטיבי הריבית שיעור .בנקאי מרווח בתוספת
  

 א') (סדרה חוב אגרות נקוב ערך ש"ח אלפי 760,000 לציבור הונפקו 2007 אוגוסט בחודש   )2(
  הנפקה). הוצאות ניכוי לאחר ש"ח אלפי 747,000( הנקוב לערכן בתמורה
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  אשר 5.1% של בשיעור שנתית ריבית ונושאות לצרכן המחירים למדד צמודות החוב אגרות
 עומדת החוב אגרות קרן .2016 ביולי, 31 ועד 2008 ביולי, 31 מיום החל בשנה פעם משולמת
  .2016 ועד 2009 מהשנים אחת כל של ביולי 31 ביום שווים שנתיים תשלומים בשמונה לפרעון

  
 חוב אגרות נקוב ערך ש"ח אלפי 3,214 מוקדם בפרעון החברה פרעה 2008 נובמבר בחודש  

  ש"ח. אלפי 368-כ של בסך הון רווח לחברה נבע מכך כתוצאה ש"ח. אלפי 3,119-לכ בתמורה
  

 של מסווגים למשקיעים פרטית הנפקה על החברה דירקטוריון החליט 2009 במאי, 6 ביום  )3(
 -  (להלן כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות שם על רשומות א') (סדרה חוב אגרות ע.נ. ש"ח 106,813,539

 760,000,000 הונפקו בה סדרה מאותה הינן הנוספות החוב אגרות הנוספות). החוב אגרות
  א'). (סדרה חוב אגרות ש"ח

  
 נכיון המהווה המתואם, הנקוב מערכן 95.309%- ל השווה במחיר הונפקו הנוספות החוב אגרות  

 בקשות לקבלת מכרז התקיים בו ליום נכון החוב אגרות של המתואם מערכן 4.691% של
 הערך המכרז). - (להלן )2009במרס,  26( מסווגים משקיעים ידי על החוב אגרות לרכישת
 וריבית הצמדה הפרשי (כולל ש"ח 1.09136 הינו חוב אגרות ע.נ. ש"ח 1 כל של המתואם הנקוב

 המהווה המכרז) ביום שנקבע החוב אגרות (מחיר ש"ח 1.0402- לכ בתמורה הונפק והוא צבורה)
 111,107,443- ב הסתכמה החוב אגרות מהנפקת שהתקבלה התמורה אגורות. 5.116- כ של נכיון
  ש"ח.

  
  כדלקמן: מהציבור חוב אגרות מדף תשקיף הצעת פי על החברה גייסה 2009 ביוני, 18 ביום  )4(

  
  כ"א. ע.נ. ש"ח 1 בנות שם על רשומות א') (סדרה נקוב ערך ש"ח 474,000,000

  
 בהנפקת הנכיון שיעור המקוריות. החוב אגרות הונפקו בה הסדר מאותה הינן החוב אגרות
 א'). (סדרה המקוריות החוב אגרות של המתואם בערך בהתחשב 1.213% הינו החוב אגרות
 ניכוי לאחר ש"ח יאלפ 519,801- (כ ש"ח אלפי 526,614- ב הסתכמה ברוטו התמורה סה"כ

  הנפקה). הוצאות
  

  כ"א. ע.נ. ש"ח 1 בנות שם על רשומות ב') (סדרה נקוב ערך ש"ח 287,000,000
  

 31 מיום החל שווים שנתיים תשלומים בשלושה לפרעון ועומדות צמודות אינן החוב אגרות
 בסיס על שנקבעה משתנה שנתית ריבית נושאות ,2012-2014 מהשנים אחת כל של במאי

  .3.6% של שנתי מרווח בתוספת ",817 ממשל "אג"ח של השנתית הריבית
 למועד עד 2009 באוגוסט, 31 מיום החל חודשים שלושה מדי תשולם החוב אגרות על הריבית
  .2014 במאי, 31 ביום הסופי הפרעון

  
 לאחר ש"ח אלפי 283,762( ש"ח אלפי 287,000-בכ הסתכמה זו הנפקה בגין ברוטו התמורה

  הנפקה). הוצאות ניכוי
  

  כדלקמן: מהציבור חוב אגרות החברה גייסה 2011 ,מאיב 5 יוםב  )5(
  

  כ"א. ע.נ. ש"ח 1 בנות שם על רשומות ג') (סדרה נקוב ערך ש"ח 222,705,000
  

 31 מיום החל שווים שנתיים תשלומים בחמישה לפרעון ועומדות צמודות אינן החוב אגרות
 בסיס על שנקבעה משתנה שנתית ריבית נושאות ,2014-2018 מהשנים אחת כל של באוגוסט
   .1.6% של שנתי מרווח בתוספת ",0520 ממשל "אג"ח של השנתית הריבית
 למועד עד 2011 במאי, 31 מיום החל חודשים שלושה מדי תשולם החוב אגרות על הריבית
  .2018 באוגוסט, 31 ביום הסופי הפרעון

  
  "ח.ש אלפי 220,767-ב הסתכמה זו הנפקה בגין נטו התמורה
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  כ"א. ע.נ. ש"ח 1 בנות שם על רשומות ד') (סדרה נקוב ערך ש"ח 104,589,000
  

 1 מיום החל המשולמים שווים תשלומים בשישה לפרעון ועומדות צמודות אינן החוב אגרות
 ריבית נושאות החוב אגרות .2016 עד 2013 מהשנים אחת כל של במאי 1 וביום בנובמבר
 של במאי 1 וביום בנובמבר 1 ביום בשנה פעמיים המשולמת 6.1% של בשיעור קבועה שנתית

 הריבית .2016 ,במאי 1 ביום הסופי פרעונן למועד ועד 2011 ,בנובמבר 1 מיום החל שנה כל
  .6.3%-בכ נאמדת האפקטיבית השנתית

  
  ."חש אלפי 103,633-ב הסתכמה זו הנפקה בגין נטו התמורה

  
  ש"ח. אלפי 2,894- בכ הסתכמו לעיל כאמור החוב, אגרות סדרות שתי בגין ההנפקה הוצאות

  
 בהתניות לעמוד השאר, בין החברה, התחייבה ,ד')-(סדרות ג' ו החוב אגרות הנפקת במסגרת

  הבאות: הפיננסיות
  

 בדרגה במקומה שתבוא אחרת מדרגת חברה כל או מידרוג של דירוג הורדת כל בגין  (א)
 הבלתי היתרה שתישא השנתית הריבית שיעור יוגדל )A2( הבסיס דירוג לעומת אחת

 שנקבע הריבית שיעור מעל 0.25% של שנתי בשיעור החוב אגרות של מסולקת
 דרגה ירידת כל בגין תיעשה לעיל כאמור הריבית שיעור הגדלת החוב. אגרות בהנפקת
 של מירבית מתוספת יותר לא אך הבסיס, דירוג לעומת החוב אגרות בדירוג אחת

 את הגדילה דירוג הורדת בו במקרה החוב. אגרות של השנתית הריבית לשיעור 0.75%
 יקטן אזי החברה, של האשראי דירוג חזרה הועלה ולאחריו השנתית הריבית שיעור
 אגרות בהנפקת שנקבע הריבית לשיעור עד וזאת שישולם השנתית הריבית שיעור
  החוב.

  
 עצמיה וההון 14% - מ יפחת למאזן עצמי הון שיחס כך ישתנה הפיננסי היחס בו במקרה  (ב)

 היחס - (להלן רצופים כספיים דוחות שני פי- על ש"ח נימליו 700 -מ יפחת החברה של
 אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא השנתית הריבית שיעור יוגדל ,הנמוך)
 במקרה החוב. אגרות בהנפקת שנקבע הריבית שיעור מעל 0.25% של בשיעור החוב

 דוחותיה פי-על האמור היחס ו,ל מתחת או הנמוך יחסל הפיננסי היחס ירידת שלאחר
 או שווה למאזן עצמי הון יחס (דהיינו, הנמוך מהיחס גבוה יהא החברה של הכספיים

 יקטן אזי ש"ח), נימליו 700 -מ גבוה או שווה החברה של העצמי ההון או ,14% על עולה
 התשלום במועד החוב אגרות למחזיקי החברה ידי על שישולם השנתית הריבית שיעור

 היחס עלה כי לחברה נודע בו מהמועד החל התקופה בגין וזאת הריבית, של הרלוונטי
 של מסולקת הבלתי היתרה שתישא הריבית ששיעור כך הנמוך, היחס מעל אל האמור
   .בהנפקה שנקבע הריבית שיעור יהיה החוב אגרות קרן

  
 העצמי וההון 12% - מ יפחת למאזן עצמי הון שיחס כך ישתנה הפיננסי היחס בו במקרה  (ג)

 תקום ,רצופים כספיים דוחות שלושה פי-על ש"ח נימליו 600 - מ יפחת החברה של
   מיידי. לפרעון החוב אגרות להעמדת הזכות

  
 והמסחר התדלוק מתחמי במגזרי רובה, או כולה החברה, פעילות מכירת של במקרה  (ד)

 במגזרים החברה של רגילות מפעולות הרווח שיעור בעקבותיה אשר הישיר, והשיווק
 החברה של רגילות מפעולות (המאוחד) הרווח מסך 25%-מ יפחת (במצטבר) האמורים

 מכירת לאחר שיפורסם הראשון הכספי בדוח שיופיע כפי פעילותה, מגזרי בכלל
    מיידי. ןלפרעו החוב אגרות להעמדת הזכות תקום כאמור, הפעילות

 
 הנאמן ידי על החברה של החוב אגרות של אחרת סדרה מיידי לפרעון שתועמד במידה  (ה)

 לעיל החוב אגרות להעמדת הזכות תקום סדרה, אותה של חוב אגרות מחזיקי ו/או
   מיידי. ןלפרעו

  
  אלו. פיננסיות בהתניות עומדת החברה 2011 ,בדצמבר 31 ליום  
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 רכשה ,ש"ח ןמליו 50 עד של בסך 2011 בדצמבר, 18 מיום עצמית רכישה תכניתל בהתאם
 כוללת בעלות החברה של א') (סדרה חוב אגרות 2,431,168 2011בדצמבר,  31ליום  עד החברה

 כוללת בעלות החברה של ב') (סדרה חוב אגרות ש"ח ע.נ. 2,704,862 "ח,ש אלפי 2,553- כ של
 כוללת בעלות החברה של ג') (סדרה חוב אגרות ש"ח ע.נ. 1,117,907 "ח,ש אלפי 2,543 -כ של
 של כוללת בעלות החברה של ד') (סדרה חוב אגרות ש"ח ע.נ. 937,408 -ו "חש אלפי 804 - כ של
 הכירה זו רכישה בגין .רכישתן עם מהמסחר נמחקו כאמור החוב אגרות "ח.ש אלפי 795 -כ

  מימון. הכנסות בסעיף נרשם אשר ש"ח אלפי 960-כ של בסך ברווח החברה
  

  
  2011 בדצמבר, 31 ליום המאזן תאריך לאחר הפרעון מועדי  .ב
 

 שנה
  ראשונה

 שנה
  שנייה

 שנה
 שלישית

 שנה
 רביעית

 שנה
 חמישית

 שנה
 שישית
  סה"כ  ואילך

  ש"ח אלפי
 מתאגידים הלוואות
  277,268    -    46  40,073  30,075 175,073  32,001  ואחרים   בנקאיים
 1,555,710  87,572 250,809 267,817 361,121 300,479  287,912  חוב אגרות

  68,624    -   -   -   -  34,313  34,311 האם לחברה התחייבות

 1,901,602  87,572 250,855 307,890 391,196 509,865  354,224  הכל סך
  

  ד'.25 באור ראה לבטחונות, באשר  .ג
  
  

  פיננסיים מכשירים  - :20 באור
  

  פיננסיים סיכון גורמי  א.
  

 ,מטבע סיכון לרבות( שוק ניסיכו כגון ,שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 וסיכון הדלקים במחירי שינויים בגין סיכון ,ריבית שיעור בגין סיכון לצרכן, המחירים מדד סיכון
 מתמקדת .הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית .נזילות סיכון ,אשראי סיכון ),אחר מחיר

 .הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות
 הדירקטוריון. ידי על שאושרה למדיניות בהתאם הכספים סמנכ"ל ידי על מבוצע הסיכונים ניהול

  .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים לעיתים משתמשת הקבוצה
  
  אשראי סיכוני  .1
  

 הפיננסי למכשיר שכנגד והצד במידה להיגרם שעלול כספי להפסד הסיכון הוא אשראי סיכון
  החוזיות. בהתחייבויותיו יעמוד לא וכדומה) לווים (לקוחות,
 בנקאיים בתאגידים שלה המזומנים ושווי המזומנים יתרות את להפקיד נוהגת הקבוצה
  אלו. יתרות בגין משמעותי אשראי סיכון אין ולהערכתה בישראל ביותר הגבוה מהדרג

  
 כרטיסי באמצעות (בחלקם לקוחות של רב ממספר מורכבת ממכירות הקבוצה הכנסות
 יתרת כלל בדרך קיימת להם אשר לקוחות של מצומצם מספר כוללת הלקוחות יתרת אשראי).

 שהועמדו וההלוואות הלקוחות יתרות מרבית בגין שקלים). מליוני (עשרות משמעותית חוב
  בטחונות. לקבוצה הועמדו לא כאמור

  
 במידת ומכירה שהועמדו והלוואות הלקוחות חובות אחר שוטף באופן עוקבת החברה הנהלת
 הערכת לפי נאותה, בצורה המשקפות מסופקים לחובות וכלליות ספציפיות בהפרשות הנדרש

   5 באורים גם (ראה בספק מוטלת שגבייתם בחובות הגלום וההפסד הסיכון את ההנהלה,
  ).8-ו
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  ריבית סיכוני  .2
  

 ארוך לזמן מההלוואות וחלק האם ומהחברה בנקאיים מתאגידים קצר לזמן ההלוואות מרבית
 בתזרים לשינויים החברה חשופה ולפיכך משתנה בשיעור ריבית נושאות החוב ואגרות

 אגרות ומרבית האם, מהחברה ארוך לזמן ההלוואות מרבית הוגן. בשווי ושינויים המזומנים
 קבועים ריבית שיעורי נושאות בנקאיים מתאגידים מההלוואות וחלק ארוך לזמן החוב

  הוגן. שווי לסיכון הקבוצה את החושפים
  
  החליפין בשער לשינוי סיכונים  .3
  

 נקובות הלוואות לחברה בנוסף לדולר. צמוד או דולרי ספקים באשראי דלקים רוכשת החברה
 ויתרות השקל הינו החברה של וההצגה הפעילות שמטבע בעוד לדולר, צמודות או בדולר
 הדולר, של חליפין בשערי מתנודות הנובעת מטבעית חשיפה לחברה לפיכך הנקובות. חובה
 החשיפה כנגד חוץ במטבע עתידיות בעסקאות להתקשר נוהגת החברה להלן. ו' סעיף ראה

  האמורה.
  
  מדד סיכוני  .4
  

 החוב מאגרות בעיקר הנובעות לצרכן המחירים למדד צמודות התחייבויות עודף לחברה
 שבעליית ולסיכון לתנודתיות החברה את חושפות אשר האם, ומהחברה מבנקים ומהלוואות

 המחירים מדד על עתידיות בעסקאות החברה מתקשרת לעיתים להלן. ו' סעיף ראה המדד,
  האמורה. החשיפה את לצמצם בכדי לצרכן

  
  הדלקים מוצרי במחירי שינויים בגין סיכונים  .5
  

 מחירי לשינויי בהתאם משתנים מכירתם ערכי אשר שמנים ומלאי דלקים מלאי לחברה
 אין לחברה אלו. במחירים תנודתיות היתה האחרונות בשנים התיכון. הים באגן הדלקים
 תחזית את מנהלת החברה הנהלת במחירים. התנודות ועל אלו מחירים על השפעה יכולת

 רכש אחר יומי מעקב לרבות חודשי בסיס על הלקוחות הזמנות וצבר מהספקים הרכישות
  האפשרי. למינימום התפעולי הדלקים מלאי וצמצום הלקוחות

  
  נזילות סיכוני  .6
  

 חוץ אשראי מועד קצר בנקאי אשראי באמצעות השוטפת הפעילות רכיוצ את מממנת החברה
 קצר לזמן המימון היקפי .מוסדיים מגופים אשראי באמצעות אף ולעתים חוב) (אגרות בנקאי

 מהגופים המועד קצרות ההלוואות להבטחת החברה. של המשתנים לצרכים מותאמים
 31 ליום .זהה אשראי בהיקף פנויים אשראי קווי על לשמור החברה מחויבת המוסדיים
 הפנויות האשראי ומסגרות כאמור מוסדיים מגופים אשראי נטלה לא החברה 2011 בדצמבר,

  ש"ח. מליוני 450-בכ כמותתמס שלה
  
  פיננסיים מכשירים של הוגן שווי  ב.

  
 ויתרות חייבים לקוחות, קצר, לזמן השקעות מזומנים, ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 ההוגן לשווי הקרוב או מתתוא זכות ויתרות זכאים רותים,יש ולנותני לספקים התחייבויות חובה,

   שלהם.
  

 קצר לזמן והלוואות ואחרים בנקאיים מתאגידים וארוך קצר לזמן הלוואות יתרת של ההוגן שווין
 קרוב או תואם ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות פקדונות, חייבים, של וכן האם מהחברה וארוך

 מהותי באופן שונה אינה אשר ריבית נושאות אלו יתרות מרביתש מאחר הכספיים בדוחות ליתרתם
  להלן: האמור למעט דומים, והתחייבויות לנכסים בשוק המקובלת מהריבית

    



  בע"מ"דלק" חברת הדלק הישראלית 
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

63 

  
  

  (המשך) פיננסיים מכשירים  - :20 באור
  

2011  
  

 מליוני 1,409- בכ 2011 בדצמבר, 31 ביום הסתכם לציבור שהונפקו החוב אגרות של השוק שווי  -
  ש"ח). מליוני 1,580 -כהינה  אלו חוב אגרות של הכספיים בדוחות יתרתן( ש"ח

  
 מליוני 292- בכ נאמד 2011 בדצמבר, 31 ליום עניין לבעל שניתנו ההלוואות של ההוגן שווין  -

  ש"ח). מליוני 293 -כ הינה הכספיים בדוחות היתרה( ש"ח
  
 נאמד 2011 בדצמבר, 31 ליום האם מהחברה שהתקבלו שוטפות אל הלוואות של ההוגן שווין  -

  ש"ח). מליוני 72 -כ הינה הכספיים בדוחות היתרה( ש"ח מליוני 67-בכ
  

2010  
  

 מליוני 1,245- בכ 2010 בדצמבר, 31 ביום הסתכם לציבור שהונפקו החוב אגרות של השוק שווי  -
  ש"ח). מליוני 1,420-בכ נאמדת אלו חוב אגרות של הכספיים בדוחות (יתרתן ש"ח

  
 מליוני 301- בכ נאמד 2010 בדצמבר, 31 ליום עניין לבעל שניתנו ההלוואות של ההוגן שווין  -

  ש"ח). מליוני 271-כ הינה הכספיים בדוחות (היתרה ש"ח
  
 נאמד 2010 בדצמבר, 31 ליום האם מהחברה שהתקבלו שוטפות אל הלוואות של ההוגן שווין  -

  ש"ח). מליוני 100-כ הינה הכספיים בדוחות (היתרה ש"ח מליוני 104-בכ
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  נזילות סיכון ריכוז  .ג

  
  מהוונים: לא בסכומים החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפרעון זמני את מציגה שלהלן הטבלה

  
  2011 בדצמבר, 31 ליום

 פי על
  שנה עד  דרישה

 עד משנה
  שנתיים

 משנתיים
 שנים 3 עד

  שנים 3-מ
  שנים 4 עד

 עד שנים 4-מ
  שנים 5

 שנים 5-מ
  סה"כ שנים 6 עד

  ש"ח אלפי
  1,022,055  -   -  -  -  - 1,022,055  - בנקאיים מתאגידים אשראי
  315,957  -  46 56,696 35,168 191,331 32,716  - ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

  598,925  -   -  -  -  - 598,925  - שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
  285,549  -   -  -  -  - 285,549  - זכאים
  1,815,865 93,364  270,340 301,488 413,152 369,477 368,044  -  חוב אגרות
  74,545 -   -  -  - 36,286 38,259  - האם מהחברה הלוואה

  159,305  -  -  -  -  -  -  159,305  שניתנו לחברות כלולותערבויות 

159,305  2,345,548  597,094  448,320  358,184  270,386  93,364  4,272,201  
  

  2010 בדצמבר, 31 ליום

 פי על
  שנה עד  דרישה

 עד משנה
  שנתיים

 משנתיים
 שנים 3 עד

  שנים 3-מ
  שנים 4 עד

 עד שנים 4-מ
  שנים 5

 שנים 5-מ
  סה"כ שנים 6 עד

  ש"ח אלפי
  939,706   -     -    -    -    -   939,706    -   בנקאיים מתאגידים אשראי
  441,374   -     -    -    -    -   441,374    -   בנקאיים מתאגידים הלוואות

  496,084   -     -    -    -    -   496,084    -   שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
  270,579   -     -    -    -    -   270,579    -   זכאים
  1,640,401   194,513   204,146  311,849  327,252  342,655  259,986    -    חוב אגרות
  106,641   -     -    -   33,623  35,547  37,471    -   האם מהחברה הלוואה

  8,105   -     -    -    -    -   8,105    -    בנגזרים עסקאות בגין התחייבויות

  215,183    -     -     -     -     -     -    215,183  כלולות לחברות שניתנו ערבויות

 215,183   2,453,305   378,202   360,875   311,849   204,146   194,513   4,118,073  
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 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג  ד.

 
 דומים, מאפיינים בעלות קבוצות לפי מסווגים, הוגן שווי לפי במאזן המוצגים הפיננסיים המכשירים

   ההוגן: השווי לקביעת ששימש הנתונים למקור בהתאם הנקבע כדלהלן הוגן שווי למדרג
  

   זהים. תוהתחייבויו נכסים של פעיל בשוק התאמות) (ללא מצוטטים מחירים  :1 רמה
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים   :2 רמה

   בעקיפין.
 שימוש ללא הערכה (טכניקות לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים   :3 רמה

  לצפייה). ניתנים שוק בנתוני
  

  הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
  
  2011 בדצמבר, 31

  3 רמה  2 רמה  1 רמה
  ש"ח אלפי

  79,110    -     -    למכירה זמינים פיננסיים נכסים בגין מניות

   -    7,059    -    מגדרים מט"ח )forward( אקדמה חוזי

  -    7,059   79,110  
  

  הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות
  

  2011 בדצמבר, 31
  3 רמה  2 רמה  1 רמה

  ש"ח אלפי
 או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות

  הפסד:
  לצרכן המחירים מדד על )forward( אקדמה חוזה

   -    4,213    -    וסחורות

  1,426    -     -    משובצים נגזרים

  -    4,213   1,426  
  

   3 לרמה המסווגים פיננסיים בנכסים התנועה  
 נכסים
  פיננסיים

 למכירה זמינים
  ש"ח אלפי

  76,810   2011 בינואר, 1 ליום יתרה
  2,300   שערוך (לפני השפעת מס)

   -    אחר כולל ברווח שהוכר רווח סך

  79,110   2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  
  וגידור נגזרים  .ה
  

 בחלקם שנועדו מסויימים, נגזרים פיננסיים במכשירים בעסקאות לעתים מתקשרות הקבוצה חברות
 לצרכן, המחירים במדד לשינויים חוץ, מטבעות של חליפין בשערי לשינויים החשיפה על להגן

  ריבית. בשיעורי ולשינויים מלאי של בערך לשינויים
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   להלן: כמפורט פתוחות התקשרויות לקבוצה 2011 בדצמבר, 31 ליום

  
  ש"ח. מליוני 723-לכ בתמורה דולר מליוני 191 תשילרכ  -
  ש"ח. מליוני 939- לכ בתמורה מדד יחידות מליון 900 תשילרכ  -
  מליוני ש"ח. 32- מליון דולר בתמורה לכ 8למכירת   -
  מליוני ש"ח. 103-מליון יחידות מדד בתמורה לכ 100למכירת   -

  
 קיימת לחברה בהן לתקופות חופפות והן חשבונאית כהגנה יועדו הדולריות רוורדוהפ עסקאות עיקר

  הדלקים. מספקי דולרי מלאי רכישות כנגד חשיפה
  

 ,"חש אלפי 7,059 של נטו ,נכסים משקף לעיל הדולריות העסקאות של המאזן ליום ההוגן השווי
  ."חש אלפי 4,213 של נטו התחייבות שקףמ דדיותהמ העסקאות של המאזן ליום ההוגן השווי
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  מטבע סיכוני  .ו

  
  :2011 בדצמבר, 31 ליום מאוחד הצמדה מאזן

  

 הצמדהללא
 בהצמדה
 לדולרצמוד למדד

 בהצמדה
  כספילא  הוגן שווי אחרלבסיס

 
  סה"כ

  ש"חאלפי 
        שוטפיםנכסים

       
  35,360  -     -    572  6,744  -   28,044   מזומניםושווימזומנים
  864  -     -    -   264  -   600   קצרלזמןהשקעות
  1,703,639  -     -    4,403  95,185  -   1,604,051   לקוחות
  156,904  -     -    501  6,658  83,402  66,343   חלויותללאחובהויתרותחייבים
  238,369  238,369    -    -   -   -    -    מלאי

       
  2,135,136  238,369    -    5,476  108,851  83,402  1,699,038   נכסים שוטפיםסה"כ

       
        שוטפיםלאנכסים

       
  88,100  -     -    -   7,339  )14,734(  95,495   ללקוחותהלוואות
  318,950  20,101    -    -   258,462  -   40,387   שוטפותלאחובהויתרותהלוואות
  342,942  51,222    -    -   -   274,751  16,969   כלולותבחברותהשקעות
  79,110  -    79,110   -   -   -    -    למכירהזמיניםפיננסייםבנכסיםהשקעות
  293,175  -     -    -   -   293,175   -    ענייןלבעליהלוואות
  29,920  -    29,920   -   -   -    -    להשקעהנדל"ן
  1,368,286  1,368,286    -    -   -   -    -    קבוערכוש

  327,546  327,546    -    -   -   -    -    מוניטין
  15,024  15,024    -    -   -   -    -    מוחשייםבלתינכסים
  6,763  6,763    -    -   -   -    -    נדחיםמסים

       
  2,869,816  1,788,942   109,030   -   265,801  553,192  152,851   נכסים לא שוטפיםסה"כ

       
  5,004,952  2,027,311   109,030   5,476  374,652  636,594  1,851,889   נכסיםסה"כ
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 ללא
  הצמדה

 בהצמדה
  למדד

 צמוד
  לדולר

 בהצמדה
 לבסיס
  סה"כ  כספי לא הוגן שווי  אחר
  ש"ח אלפי

 שוטפות התחייבויות

  1,366,228  -   -    -   264,165  213,928  888,135   אחרים אשראי ונותני בנקאיים מתאגידים אשראי
  37,926  -   -    -    -   37,926   -   האם מהחברה אשראי

  598,925  -   -   1,919  459,319   -   137,687  אחרים אשראי ונותני לספקים התחייבויות
  285,549   -   -     -    -     -    285,549  זכות ויתרות זכאים

  2,288,628  -   -   1,919  723,484  251,854  1,311,371  שוטפות התחייבויות סה"כ

 שוטפות לא התחייבויות

  245,267  -   -    -    -    -   245,267  בנקאיים מתאגידים הלוואות
  1,267,798  -   -    -    -   757,133  510,665  חוב אגרות

  34,311  -   -    -    -   34,311   -   האם לחברה התחייבויות
  9,891 9,891   -    -    -    -    -   לעובדים הטבות בשל התחייבויות

  16,785 16,785   -    -    -    -    -   נדחים מסים
  29,918 1,740   -    -   19,614  3,135  5,429  שוטפות לא אחרות התחייבויות

  1,603,970 28,416   -    -   19,614  794,579  761,361  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

  3,892,598 28,416   -   1,919  743,098  1,046,433  2,072,732  התחייבויות סה"כ

  1,112,354 1,998,895  109,030  3,557  )368,446( )409,839( )220,843( נטו (התחייבויות) נכסים
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  שוק בגורמי שינוי בגין רגישות מבחני  .ז
  

  לשינויים רגישות מבחן
  ריבית בשיעורי

  מהשינוי (הפסד) רווח

 של ריבית עליית
1%  

 של ריבית ירידת
1%  

  ש"ח אלפי

2011  )13,383(  13,383  

2010  )9,328(   9,265  
  

 בשערי לשינויים רגשות מבחן
  דלקים מחירי של הבורסה
  מהשינוי (הפסד) רווח

 של שער עליית
20%  

 שער ירידת
  20% של

  ש"ח אלפי

2011   34,429  )34,429(  

2010   23,943  )23,943(  
  

 במדד לשינויים רגישות מבחן
  לצרכן המחירים

  מהשינוי (הפסד) רווח

 של  מדד עליית
2.5%  

  מדד ירידת
  2.5% של

  ש"ח אלפי

2011  11,850  )11,850(  

2010  )682(   682  
  

   לשינויים רגישות מבחן

  הדולר של החליפין שער

  מהשינוי (הפסד) רווח

 של שע"ח עליית
5%  

 שע"ח ירידת
  5% של

  ש"ח אלפי

2011   16,416  )16,416(  

2010   5,584  )5,584(  
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  (המשך) פיננסיים מכשירים  - :20 באור

  
  העיקריות העבודה והנחות רגישות מבחני

  
 שינויים לגבי ההנהלה להערכות בהתאם נקבעו הרלוונטיים הסיכון במשתני שנבחרו השינויים
  אלה. סיכון במשתני סבירים אפשריים

  
 תוצאות על להשפיע כדי בהם שיש עיקריים שוק סיכון לגורמי רגישות מבחני ביצעה החברה

 כל עבור ההפסד, או הרווח את מציגים הרגישות מבחני המדווחים. הכספי המצב או הפעולות
 גורמי בחינת דיווח. מועד לכל נכון עבורו שנבחר הרלוונטי הסיכון משתנה בגין פיננסי מכשיר
 גורם כל בגין הכספי המצב או הפעולות תוצאות של החשיפה מהותיות בסיס על נעשתה הסיכון
  קבועים. המשתנים שאר שכל ובהנחה הפעילות למטבע בהתייחס סיכון

  
  

  לעובדים הטבות בשל התחייבויותו נכסים  - :21 באור
  

  ארוך. לטווח אחרות והטבות העסקה סיום לאחר הטבות קצר, לטווח הטבות כוללות לעובדים הטבות
  

  ההרכב:  .א
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  11,720   10,680   לעובדים הטבות בשל התחייבויות

  814   789    שהופקדה יעודה - בניכוי

 9,891   10,906  
  
  העסקה סיום לאחר הטבות  ב.

  
 פיטורין בעת לעובד פיצויים לשלם החברה את מחייבים בישראל פיטורין פיצויי וחוק העבודה דיני
 פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף לפי מוגדרת הפקדהל בתוכניות שוטפות הפקדות לבצע או פרישה או

 התחייבות חישוב העסקה. סיום לאחר כהטבה מטופלת כך בשל החברה התחייבות להלן. כמתואר
 העובד משכורת על ומבוסס בתוקף העסקה הסכם פי על מתבצע לעובדים הטבות בשל החברה
  הפיצויים. לקבלת הזכות את יוצרים אשר העסקתו ותקופת

  
 כתוכנית המסווגות הפקדות ידי על כלל, בדרך ממומנות, העסקה סיום לאחר לעובדים ההטבות

  להלן. כמפורט מוגדרת הפקדהל כתוכנית או מוגדרת הטבהל
  

 פיו-על ,1963- התשכ''ג פיטורין, פיצויי לחוק 14 סעיף תנאי חלים החברה, מעובדי מרבית לגבי  ג.
 מכל אותה פוטרות ביטוח, בחברות בפוליסות ו/או פנסיה בקרנות הקבוצה של השוטפות הפקדותיה
 בגין הפקדות וכן אלו הפקדות לעיל. כאמור הסכומים הופקדו בגינם לעובדים, נוספת התחייבות
  מוגדרת. הפקדהל תוכניות מהוות תגמולים

  
 לעיל, כאמור מוגדרת הפקדהל בתוכנית הפקדות ידי על מכוסה שאינו הפיצויים תשלומי של החלק  ד.

 ובגינה עובדים הטבות בגין התחייבות מוכרת לפיה מוגדרת הטבהל כתוכנית הקבוצה ידי על מטופל
  מתאימות. ביטוח ובפוליסות לפיצויים מרכזיות בקופות סכומים מפקידה הקבוצה
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  אחרות והתחייבויות הפרשות  - :22 באור

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי

  25,160   26,892   )1( סביבה איכות בגין התחייבויות

  2,797   1,426   משובצים נגזרים בגין התחייבות

  1,977   1,600   פעילות רכישת בגין התחייבויות

 29,918   29,934  
  
 לגבי בתחום, מומחים הערכות על היתר בין בהתבסס החברה הנהלת אומדן את תומייצג ותהיתר  )1(

 עם ובקשר תדלוק תחנות במספר שהתגלו זיהומים עם בקשר הסביבה איכות בגין התחייבויות
  ).22ב'(24 ובאור )19ב'(24 באור גם ראה גלילות, פי במתקני אפשריים זיהומים

  
  

  ההכנסה על מסים  - :23 באור
  

  הקבוצה חברות על החלים המס חוקי  .א
  

  1985-התשמ"ה אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס חוק
  

 לשינויים מותאמות כשהן בישראל מס לצורכי התוצאות נמדדו 2007 שנת לתום עד החוק, פי- על
   לצרכן. המחירים במדד

  
-התשמ"ה אינפלציה), בשל (תיאומים הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש

 נמדדות ,2008 משנת החל ואילך. 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985
 המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי התוצאות

 מימוש בגין כגון הון, לרווחי המתייחסים תיאומים .2007 בדצמבר, 31 ליום שעד בתקופה לצרכן
 את היתר, בין כולל, לחוק התיקון המימוש. למועד עד לחול ממשיכים ערך, וניירות (שבח) נדל"ן
 שנרכשו פחת בני (לנכסים פחת בשל הנוסף והניכוי אינפלציה בשל והניכוי התוספת תיאום ביטול
  .2008 משנת החל )2007 המס שנת לאחר

  
  הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי  ב.

  
   .24% -  2011 ובשנת 25% היה 2010 שנתב ,26% היה 2009 שנתב בישראל החברות מס שיעור
 שעה כהוראת המכירה. בשנת החל החברות מס בשיעור ריאלי הון רווח על במס חייב אדם בני חבר

 שולם שלא מוניטין (למעט בבורסה הנסחר ערך נייר שאיננו נכס במכירת כי נקבע ,2006-2009 לשנים
 ההון רווח חלק על - 2009 בדצמבר, 31 ליום עד ונמכר 2003 בינואר, 1 יום לפני שנרכש עבורו)
 הקבוע בשיעור החברות מס יחול 2002 בדצמבר, 31 ליום שעד לתקופה לינארית המיוחס הריאלי
 בינואר, 1 שמיום לתקופה לינארית המיוחס הריאלי ההון רווח חלק ולגבי המכירה בשנת בפקודה

  .25% של בשיעור מס יחול המכירה למועד ועד 2003
  

 - (להלן 2011- התשע"ב חקיקה), (תיקוני המס נטל לשינוי החוק בכנסת התקבל 2011 בדצמבר, 5 ביום
 החברות. מס שיעורי של ההפחתה מתווה ,2012 משנת החל היתר, בין בוטל, החוק במסגרת החוק).
 מס שיעור העלאת לאור .2012 משנת החל 25% של לשיעור החברות מס הועלה גם החוק במסגרת
 של המס ושיעור ריאלי הון רווח על המס שיעור גם בהתאמה הועלו לעיל, כאמור 25% -ל החברות
  הריאלי. השבח

  
 בסך , נטוהנדחים המסים ביתרות קיטוןל הביאה הנדחים המסים יתרות על כאמור השינוי השפעת

 -כ של בסך 2011 בשנת הנקי ברווח קיטוןל הביא הנדחים המסים יתרות עדכון ש"ח. מליוני 7 - כ של
 2 -כ של בסך 2011 בשנת אחר כולל ברווח קיטוןל ההכנסה, על מסים לסעיף שנזקף ש"ח, מליוני 5

  ."חש מליוני 7 -כ של בסך 2011 ,בדצמבר 31 ליום בהון קיטוןלו "חש מליוני
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  (המשך) ההכנסה על מסים  - :23 באור

  
  סופיות מס שומות  .ג

  
 מאוחדות לחברות .2006 המס שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות קיימות לחברה

 אחת מאוחדת הלחבר .2006-2008 המס לשנות כסופיות נחשבות או סופיות מס שומות מסויימות
  היווסדה. מאז סופיות מס שומות הוצאו טרם

  
  מס לצורכי מועברים הפסדים  ד.

  
 31 ליום מסתכמיםה הבאות לשנים המועברים הוניים והפסדים מס לצורכי עסקיים הפסדים הלחבר

 הפסדים מאוחדות לחברות כן, כמו .בהתאמה ,ח"ש מליוני 1.2-וכ 7.5-כ של לסך 2011 בדצמבר,
 מליוני 6.6-כ של לסך 2011 בדצמבר, 31 ליום מסתכמיםה הבאות לשנים המועברים הונייםו עסקיים
  .ש"ח

  
  נדחים מסים  .ה

  
  ההרכב:

  והפסד רווח על דוח  מאזנים

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31  בדצמבר 31

2011  2010  2011  2010  2009  

  ש"ח אלפי

 נדחים מסים התחייבויות
  )2,488(  )5,540(  )15,054(  18,928   33,982  מוניטין
   -    423    -     -     -    להשקעה נדל"ן
   -     -     -    9,313   11,881 למכירה זמינים פיננסיים נכסים
   -     -    )3,737(  612   4,927 קבוע רכוש
  337   )2,152(  7,276  9,669   )3(  אחרים

50,787   38,522  11,515  )7,269(  )2,151(  

 נדחים מסים נכסי
  4,673   1,942   121  20,039   20,160 מסופקים לחובות הפרשה
 מבוסס תשלום (כולל לעובדים הטבות
  )5,977(  3,276   )3,141(  13,684   10,573  מניות)
  )72(  2,181   1,853   -    1,853 קבוע רכוש

  )4,506(  )4,638(  )828(  9,007   8,179 מועברים הפסדים

40,765   42,730  126   2,761  )7,471(  

  5,320   )10,030(  )11,389( נדחים מסים (הוצאות) הכנסות

  4,208   )10,022( נטו נדחים, מסים )התחייבויותנכסי (

 
  כדלקמן: במאזן מוצגים הנדחים המסים

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי
  6,965   6,763  שוטפים לא נכסים

  2,757   )16,785(  שוטפות לא התחייבויות

)10,022(   4,208  
  
 המס שיעורי על בהתבסס )24%-18% - 2010( 25% של מס שיעור לפי מחושבים הנדחים המסים
   המימוש. בעת לחול הצפויים
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  (המשך) ההכנסה על מסים  - :23 באור

  
  להון שנזקפו פריטים בגין נדחים מסים  

  
  בגין: להון שנזקפו נדחים מסים סכומי

  בדצמבר 31
2011  2010  

  ש"ח אלפי
  2,227   )2,569(  למכירה זמינים פיננסיים נכסים
  )1,826(   -    מניות מבוסס תשלום

)2,569(   401  
  

  הפסד וא רווחב הכלולים ההכנסה על מסים  ו.
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  ש"ח אלפי
  18,863   16,852   535    שוטפים מסים
  )5,320(  10,030   11,389    נדחים מסים

 11,924   26,882   13,543  
  )138(  )121(  )378(  קודמות שנים בגין מסים

 11,546   26,761   13,405  
  

  תיאורטי מס  ז.
  

 וההפסדים הרווחים וההוצאות, ההכנסות כל אילו חל שהיה המס, סכום בין התאמה תמובא להלן
 ההכנסה על מסים סכום לבין ,הסטטוטורי המס שיעור לפי במס יםמתחייב היו הפסד או ברווח
  הפסד: וא ברווח שנזקף

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  108,859   86,859   29,568   ההכנסה על מסים לפני רווח

  26%  25%  24%  הסטטוטורי המס שיעור
 המס שיעור לפי מחושב מס

  28,303   21,715   7,096    הסטטוטורי
  בשל: המס בחבות (הקטנה) הגדלה

  )4,270(  464   )321(  נדחים מסים בגין זמניים הפרשים
  2,170   2,049   )330(  כלולות חברות(רווחי)  הפסדי

 המס שיעור בין הפרשים
 המס לשיעורי הסטטוטורי

  )2,011(  2,139   4,924  נדחים מסים חושבו לפיהם
 עיתוי והפרשי הפסדים ניצול

 אשר קודמות משנים מס לצורכי
 נדחים מסים נזקפו לא בגינם
  )5,291(   -     -    בעבר
  )138(  )121(  )378(  קודמות שנים בגין מסים

  )3,882(  )512(  )408(  פטורות הכנסות
 ותיאומים מוכרות בלתי הוצאות

  )1,476(  1,027   963  נטו אחרים,
  13,405   26,761   11,546   ההכנסה על מסים

  12.31%  31.02%  39.05%  אפקטיבי מס שיעור
  
 רשומות דלק בקבוצת אחרות קשורות וחברות המאוחדות מהחברות וחלק האם והחברה החברה  .ח

  עוסקים). (איחוד משותף מורשה כעוסק מוסף ערך מס לצורכי
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  והתקשרויות , ערבויותתלויות התחייבויות  - :24 באור

  
  ערבויות  .א
  

 ראה לחברה, כהלוואות (שהועמדו האם החברה ידי על שבוצעה חוב אגרות הנפקת במסגרת  .1
 העמידה ש"ח, מליוני 69 של לסך הסתכמה 2011 בדצמבר, 31 ליום יתרתן אשר ),19 באור

   החוב. אגרות למחזיקי בסכום מוגבלת בלתי ערבות החברה
  

- כ של כולל בסך שונות, והתחייבויות התקשרויות להבטחת בנקאיות ערבויות מסרה החברה  .2
 צדדים כלפי מאוחדות חברות של התחייבויותיהן לקיום החברה ערבה בנוסף, ש"ח. מליוני 19

   שכירות. הסכמי במסגרת שלישיים
  

 בסכום הגבלה ללא החברה ערבה מחו"ל שמנים לספק מאוחדת חברה של התחייבויותיה בגין  .3
 לספק, המאוחדת החברה של ההתחייבות יתרת הספק. כלפי המאוחדת החברה של לחובותיה

  ש"ח. מליוני 0.4-כ של סך על עומדת 2011 בדצמבר, 31 ליום
  
 על שייפתחו Letters of Credit ו/או ערבות בגין וזאת הסופית האם לחברה שיפוי נתנה החברה  .4

 Delek של )100%( בת חברה שהינה בנלוקס דלק של התחייבויותיה להבטחת לספקים ידה
Europe B.V, של חלקה ).20%( והחברה )80%( האם החברה ידי על המוחזקת זרה חברה 

לאחר  .2011 ,בדצמבר 31 ליום אירו, מליוני 13 עד הוא הסופית האם לחברה בשיפוי החברה
האם הסופית אשר חלקה של החברה  החברהתאריך המאזן, הועמדו ערבויות נוספות על ידי 

 על הסופית האם החברה עם ערבות על החברה חתמה בנוסףמליון אירו.  6.8-מסתכם לכ ןבה
 )20%( זו בערבות החברה של חלקה מבנק. )Delek BV France( צרפת לדלק שניתנה הלוואה
  אירו. נימליו 16 הינה

  
  ).1ד'(10 באור גם ראה ,נוסף למידע  

  
 החברות של לחובותיהן החברה ערבה כלולות חברות של לבנקים הןיהתחייבויות בגין  .5

 לבנקים הכלולות החברות של התחייבותיהן יתרת .ח"ש מליוני 26 של לסכום עד הכלולות
   .ח"ש מליוני 20-כ של סך על עומדת 2011 בדצמבר, 31 ליום

  
  תלויות ותביעות התחייבויות  .ב

  
 לכדי להגיע העלולים משמעותיים בסכומים תלויות תביעות הוגשו מוחזקות וחברות החברה נגד

 תוצאותיהן את זה בשלב להעריך ניתן לא מהן חלק לגבי אשר ש"ח ימיליארד עד מליוני מאות
  להלן: כמפורט הכספיים, בדוחות הפרשה בגינן נכללה לא ולפיכך

  
 השלב עקב המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת
  הבקשה. סיכויי את להעריך ניתן לא ההליך, של המקדמי

  
 בקשת פי על החברה. נגד יצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2011 בדצמבר, 7 ביום  .1

 מבצע במסגרת אג' 30 בסך הנחה העניקה לא כאשר לדין בניגוד פעלה החברה האישור,
   ש"ח. נימליו 18.5 על עומד הכולל התביעה סכום עצמי. בשירות המתדלקים ללקוחות

   נוספים. סעדים המשפט מבית התובעים מבקשים בנוסף,  
  

 עקב המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  
  הבקשה. סיכויי את להעריך ניתן לא ההליך של המקדמי השלב

  
 העותרת ביקשה במסגרתה החברה, נגד פתיחה המרצת הוגשה 2011 באוקטובר, 11 ביום  .2

 ללקוחות קבועה הנחה במתן העוסק הצדדים בין שנכרת ההסכם של תקפותו על להצהיר
 של קיומו את לאכוף שתכליתו צו ליתן העותרת מבקשת כן כמו הוט. צרכנות מועדון חברת
 החברה את שיחייב זמני מניעה צו למתן לבקשה במקביל הוגשה הבקשה החברה. על ההסכם
  בית המשפט. על ידי נדחתה זו בקשה הצדדים. שבין ההנחה הסכם של מהפרה להימנע

 החברה תימנע לפיו זמני, מניעה צו למתן שנייה בקשה הוגשה 2011 באוקטובר, 25 ביום  
  נדחתה. זו בקשה גם ההסכם. של צדדי חד מביטול

 שינוי על המודיע החברה על ידי מכתב לה נשלח 2011 באוקטובר, 20 ביום כי טענה העותרת  
 הצדדים, בין ההסכם של הפרה המהווה לליטר אג' 23-ל בנזין לליטר אג' 39-מ הניתנת ההנחה
  במלואו. שנחתם כפי ההסכם את לאכוף מבית המשפט וביקשה
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  (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות  - :24 באור

  
 חקירת על הצדדים ויתרו בו דיון והתקיים הפתיחה להמרצת תשובתה את הגישה החברה  

 בהסכמה בקשה הוגשה 2012 בינואר, 24 ביום סיכומים. להגשת מועדים ונקבעו המצהירים
 לכותלי מחוץ להסדר הגיעו כי המשפט, לבית הצדדים הודיעו במסגרתה התביעה, לדחיית

  נדחתה. והתביעה דין פסק ניתן 2012 בינואר, 25 ביום המשפט. בית
  
 בקשת פי על החברה. נגד יצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2011 בספטמבר, 5 ביום  .3

 מערכת באמצעות או\ו קרדיט דלק כרטיס באמצעות הנרכש לליטר הסולר מחיר האישור,
 שאינם לקוחות משלמים אותו ממחיר יותר גבוה הינו ,2006 באוקטובר, 1 מיום דלקן,

 הן הבקשה עילות ש"ח. נימליו 65 על עומד הכולל התביעה סכום החברה. עם בהסכם קשורים
  במשפט. שלא עושר ועשיית לב תום בחוסר התנהגות הטעיה, הסכם, הפרת

  
  הבקשה. לדחיית וטענה האישור לבקשת תשובה החברה הגישה 2012 ינואר,ב 15 ביום  

  
   המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  

 בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך 50%- מ נמוכים תתקבל האישור בקשת כי הסיכויים
  .הכספיים

  
  
 דלק וחברות החברה נגד ייצוגית תביעה לאישור בקשה הוגשה 2011 באוגוסט, 28 ביום  .4

 הבנזין במכירת קשורות שאינן הוצאות העמיסו הדלק חברות האישור, בקשת פי על אחרות.
 וזאת אוקטן, 96- ו 95 בנזין של המרבי מהמחיר חלק המהווה השיווק" מרווח "סל במסגרת
  הרגולטור. הטעיית ותוך לדין בניגוד

  
 .21.4%-בכ נאמד החברה של חלקה מתוכו ש"ח, מיליארד 1-ב מסתכם הכולל התביעה סכום  

 ולא עושר ועשיית הצרכן הגנת חוק הפיקוח, צו הנזיקין, פקודת מכוח הינן הבקשה עילות
  במשפט.

  
 עקב המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  

  הבקשה. סיכויי את להעריך ניתן לא ההליך של המקדמי השלב
  
 הינם התובעים החברה. נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2011 אוגוסט בחודש  .5

 ההסכמית למערכת בהתאם לטענתם, אשר סולר, אוטומטי) תדלוק (התקן "דלקן" לקוחות
 ללקוחות בתחנות למחירו ביחס סולר, רכישת בגין גבוה מחיר מהם נגבה לחברה, ביניהם
 מהחברה העודפים הכספים להשבת זכאים הם כן ועל דלקן) לקוחות (שאינם מזדמנים
 השנים בשבע סולר דלקן באמצעות המתדלקים (ציבור המיוצגת הקבוצה חברי יתר וכמוהם
 181,440 על עומד הייצוגיים התובעים על ידי הנתבע התביעה סכום הבקשה). להגשת שקדמו
 התובעים מבקשים בנוסף, הקבוצה. מחברי כדין שלא נגבו שלדעתם סכומים בגין ש"ח אלפי
   נוספים. סעדים המשפט מבית

  
   המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  

 בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך 50%- מ נמוכים תתקבל האישור בקשת כי הסיכויים
  .הכספיים

  
 דלק חברות ונגד החברה נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2010 בדצמבר, 23 ביום  .6

 הגנת לחוק 2-4 סעיפים הוראות את מפירות הדלק חברות האישור, בקשת פי על אחרות.
 ואיכות כמות טיב, בדבר הצרכנים ציבור את הטעו היתר, שבין בכך, ,1981- התשמ"א הצרכן,
 ידן על הנמכרים שהדלקים העובדה את מפרסמות לא שהן בכך כן, כמו מוכרות. שהן הדלקים
 מעלות 15 של טמפרטורה לפי מחושבים הם שברכישתם בעוד הסביבה, בטמפרטורת נמכרים
 קיבלו הדלק שחברות בכך כי טוענים המבקשים לצרכנים. נחות מוצר מוכרות הן ובכך צלזיוס
 כדין שלא התעשרו הצרכנים, הטעיית תוך שמכרו מוצר בגין כסף שבדין, זכות פי על שלא
 דורשים המבקשים .1979-התשל"ט במשפט, ולא עושר עשיית לחוק 1 סעיף להוראות בניגוד

   ח."ש מליוני 106 סך על החברה נגד התביעה סכום את יעמיד המשפט בית כי
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  (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות  - :24 באור

  
  הבקשה. לדחיית וטענה האישור לבקשת תשובה החברה הגישה 2012 ינואר,ל 1 ביום  

  
   המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  

 בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך 50%- מ נמוכים תתקבל האישור בקשת כי הסיכויים
  .הכספיים

  
 דלק חברות ונגד החברה נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2010 בנובמבר, 24 ביום  .7

 מיכלי על הפקדון לחוק 6 סעיף את מפירות הדלק חברות האישור, בקשת פי על אחרות.
 בחנויות משקה מיכלי הרוכשים ,לצרכנים להשיב מסרבות שהן בכך ,1999- התשנ"ט משקה,
 חברות כי נטען בנוסף המשקה, מיכלי על הנקוב הפקדון סכום את בהנהלתן, אשר הנוחות
 דמי בגין מע"מ ברכיב מסומנים משקה בקבוקי רוכשים אשר הצרכנים את מחייבות הדלק
 בית כי דורשים המבקשים מטעמם. המס חשבונית של ובמזיד מכוון ערפול תוך הפקדון
 חש" אלפי 482- כ של נימליימ סכום על הדלק חברות כל נגד התביעה סכום את יעמיד המשפט

 פיצויים הכולל (סכום ח"ש מליוני 2,905- כ של לסך עד )בלבד הפקדון דמי בעלות (בהתחשב
    ביתר. שחוייב המע"מ רכיב בגין ח"ש אלפי 65-כ של סך בתוספת והכל )לדוגמא

  
 הגישו 2011 יוני ובחודש הסתלקות, בקשת הגשת עם בקשר מגעים התקיימו הצדדים בין

 מתן ללא כייצוגית תובענה לאישור מהבקשה המבקשים להסתלקות מוסכמת בקשה הצדדים
 דין פסק של תוקף המשפט בית נתן 2011 ביוני, 14 ביום למבקשים. כלשהי הנאה טובת

  התובענה. את ומחק האישור בקשת את דחה ההסתלקות, להודעת
  
 וכנגד החברה כנגד ייצוגית כתובענה תובענה לאישור בקשה הוגשה 2010 ,באוקטובר 3 ביום  .8

 מהמשיבות אחת כל שבין ההסכמית המערכת הבקשה, מגישי לטענת אחרות. דלק חברות
 אסור כובל הסדר מהווה קנייני, והסכם קמעונאי הסכם הכוללת תחנותיה, מבעלי חלק לבין

 התחרות את מקטין ובכך חלופיים גורמים עם יתקשרו התחנות בעלי כי אפשרות המונע
 של כולל בסכום הינו המשיבות כל כנגד התביעה סכום הסופי. לצרכן המחיר הוזלת את ומונע
   ש"ח. נימליו 1,200

    
  הבקשה. לדחיית וטענה האישור לבקשת תשובה החברה הגישה 2012 בפברואר, 27 ביום

  
 עקב המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  

   הבקשה. סיכויי את להעריך ניתן לא ההליך, של המקדמי השלב
  
 של לשעבר למנכ"ל המשנה נגד וכן שלישיים צדדים החברה, נגד הוגשו 2006 נובמבר בחודש  .9

 עם יחד החברה המבקשים, לטענת ייצוגיות. כתובענות תביעות לאישור בקשות 3 החברה
 .חקוקה חובה והפרת רשלנות ,הטעיה ,תרמית של בדרך ,היתר בין ,נהגו הנוספים הנתבעים
 למהילות בנוגע ישראל משטרת שמקיימת חקירה בעקבות הוגשו "להנ והתביעות הבקשות
 אפשריים נזקים ולאור החברה, של דלקים המשווקות תדלוק תחנות במספר שנתגלו דלקים
  ש"ח. מליוני 1,400-בכ מסתכם כולן הבקשות סכום כך. עקב שנגרמו שונים

  
 שלושת לקביעת בקשות ,הסף על למחיקה בקשות החברה מטעם הוגשו ההליכים בכל

 עד האישור לבקשת התשובה להגשת המועד להארכת ובקשות שופט אותו בפני ההליכים
 ההליכים את לקבוע הבקשות את קיבל המשפט בית .הסף על המחיקה בבקשת הדיון לאחר
  .שופט אותו בפני

  
 מליוני 90-בכ שהסתכמה אחת בקשה בהסכמה נמחקה 2007 שנת של השלישי הרבעון במהלך
 האחדת בעקבות אחת. לבקשה האחרות הבקשות שתי את לאחד הורה המשפט ובית ש"ח
 554-ל ש"ח מליוני 1,400- מ הופחת ייצוגית כתביעה להכרה הבקשה סכום הבקשות, שתי

 הגישו המבקשים מהבקשה. החברה של לשעבר למנכ"ל המשנה נמחק כן כמו ש"ח. מליוני
 נגד חלוט פס"ד לקבלת עד יעוכבו הייצוגית התובענה לאישור הבקשה הליכי כי בקשה

 קיבל המשפט בית נגדם. שנפתח פלילי בהליך החברה) נגד לא (אולם הנוספים הנתבעים
 על ערעור רשות בקשת הגישה החברה הפלילי. בהליך להחלטה עד ההליכים לעיכוב זו בקשה

 בקשת את לדחות המשפט בית החליט 2009 אוגוסט ובחודש ההליכים, לעיכוב ההחלטה
 הדין פסק 2011 אוקטובר לחודש נכון כנו. על ההליכים עיכוב את ולהותיר הערעור רשות
  חודשו. טרם ההליכים אך ניתן, הפלילי
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 הוגשה בטרם ,המשפטיים יועציה של דעתם חוות על בהסתמך ,החברה הנהלת להערכת
 את להעריך ניתן לא ,הייצוגית התובענה אישור לבקשת החברה לתשובת המבקשים תשובת
  .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך ,הבקשה סיכויי

  
 דלק חברות ונגד החברה נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2007 דצמבר בחודש  .10

 התדלוק בתחנות תוספת גביית כי הינה הייצוגית התובענה עילת הנתבעות). - (להלן אחרות
 היתה 2002 במאי, 30 ליום עד 1993 ביולי, 14 לאחר מנוחה ובימי הלילה בשעות שירות עבור
 המבקשים להערכת .1985- התשמ"ו שעה), (הוראות ובשירותים במצרכים יציבות לחוק בניגוד
 המשפט בית להוראת בהתאם הרלוונטית. בתקופה ש"ח מליוני 22- כ של כולל סך דלק גבתה
 לגבות הדלק לחברות היה אסור כי המבקשים עמדת לפיה עמדתו את המשפטי היועץ הגיש

  נכונה. אינה הרלבנטית בתקופה שירות תוספת
  מהצדדים. סיכומים הגשת על המשפט בית הורה כן, כמו  

  
 הבקשה סיכויי המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על בהסתמך החברה, הנהלת להערכת
   הכספיים. בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך קלושים

  
 המבקשים, לטענת החברה. נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2007 יולי בחודש  .11

 מספר דלקים, מספקת החברה בהן ובתחנות החברה של בהפעלתה מסויימות בתחנות
 מצרכים מחירי על הפיקוח בצו הנדרש המשאבות ממספר נמוך עצמי בשירות המשאבות
 תוספת לגבות לתחנה אסור ולפיכך 2002- תשס"ב הדלק), בתנות מירביים (מחירים ושירותים

 מליון 8- כ הינו הכולל התביעה סכום לצו. (ג)3 לסעיף בהתאם תחנה, באותה מלא, שירות בגין
  ש"ח.

  
 ליועץ לה והתשובות הבקשה את להעביר השופט הורה 2008 יוני בחודש שנערך משפט בקדם

  בעניין. עמדתם לקבלת הדלק ולמינהל לממשלה המשפטי
  

 .החברה לעמדת המנוגדת עמדתו את לממשלה המשפטי היועץ הגיש 2009 ,ביולי 20 ביום
 הגנה, כתב הגשת על הורה המשפט ובית כייצוגית התובענה אושרה 2010 אוגוסט בחודש
 למנות המשפט בית להצעת הסכימו הצדדים בו 2011 ,בפברואר 27 ליום נקבע משפט קדם
 החברה הנהלת להערכת התביעה. נשוא בתחנות שהתקבלה התמורה סך את יבדוק אשר רו"ח

 השלכות צפויות לא האמור להליך המשפטיים, היועצים דעת חוות על היתר, בין ובהסתמך,
   הכספיים. הדוחות על מהותיות

  
 של בסך כוללת תביעה נוספות, דלק חברות שתי עם יחד החברה, הגישה 2002 נובמבר בחודש  .12

 של מלאי בגין ותש"ן בז"ן) -  (להלן בע"מ לנפט זיקוק בתי הדלק, מינהל נגד ש"ח מליוני 25-כ
 הדלק מינהל להוראות בהתאם ותש"ן בז"ן אצל התובעות ידי על בעבר שהופקד גולמי נפט
 נפט של שמיש לא (משקע ב"בוצה" שמדובר בטענה לתובעות להשיבו מסרבת בז"ן ואשר

 החל מימון הוצאות בתוספת הגולמי המלאי השבת את מבקשות התובעות החברות גולמי).
 מימון הוצאות בתוספת המלאי של הכספי ערכו השבת לחלופין, או, ,2000 ספטמבר מחודש
  כאמור.

  
 קיימים המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהתבסס, החברה, הנהלת להערכת  

 מינהל חוב יתרת בגין הפרשה נכללה לא ולפיכך תתקבל התביעה כי למדי טובים סיכויים
   ש"ח. מליוני 11.6-בכ המסתכמת האמור, בגין הדלק

  
 החברה (חלק ש"ח מליוני 120- כ של בסך כוללת תביעה הדלק מינהל הגיש 2004 שנת במהלך  
 כי הינה המינהל טענת ותש"ן. בז"ן נוספות, דלק חברות שלוש החברה, נגד ש"ח) מליוני 50-כ

 בז"ן לטענת אשר גולמי, נפט של החירום במלאי בטיפולן כביכול, התרשלו, הנתבעות החברות
 מימון אחסון, בגין לנתבעות ששולמו כספים להחזר זכאי הדלק מינהל וכי ל"בוצה" הפך

 סגור. לאחסון המלאי העברת עיכוב בגין אחסון דמי והפרש 1989 משנת המלאי וביטוח
 סיכויי המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהתבסס, החברה, הנהלת להערכת
 יופנה הנתבע הסכום עיקר תתקבל שהתביעה וככל טובים זו תביעה מפני החברה של הגנתה

 בגין הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך הדלק חברות אל ולא ותש"ן בז"ן אל
  הנ"ל. התביעה
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 הגולמי הנפט כי הצהרתי לסעד עתירה בז"ן ידי על הוגשה 2005 דצמבר בחודש לכך בקשר
   הדלק. וחברות לחברה ולא לבז"ן במלואו שייך בעלים ללא כנפט תש"ן ברישומי המופיע

  
 בסכום נוספות דלק וחברות החברה נגד תביעה תש"ן ידי על הוגשה 2008 ספטמבר בחודש
 החברות כי הינה התביעה עילת ש"ח). מליוני 13.2 החברה (חלק ש"ח מליוני 33 של כולל

  אחסון. דמי לה שילמו ולא גולמי נפט תש"ן בידי הפקידו
  

  אחד. תיק במסגרת אוחדו המשפט בבית המתנהלות אלו תביעות שלוש
  

 התביעה סיכויי המשפטיים, יועציה של דעת חוות על בהתבסס החברה, הנהלת להערכת
  הכספיים. בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך קלושים, הינם להתקבל

  
 וחברות החברה נגד ש"ח מליוני 23-כ של בסך תביעה הדלק נהלימ הגיש 2007 אוגוסט בחודש  .13

 מחיקתו על הודיעה אשר חירום, מלאי בגין ערך להפרשי זכאית שהינה בטענה נוספות דלק
 2010 ביולי, 18 ביום ותש"ן. בז"ן נגד שלישיים לצדדים הודעות הוגשו 2000 אוגוסט בחודש
 חלופית תביעה היותה בשל היתר בין עתה, לעת תתברר לא התביעה כי המשפט בית הורה

 יועציה של דעתם חוות על בהתבסס החברה, להערכת לעיל. 14 בסעיף האמורה לתביעה
 הדלק וחברות שהחברה הסיכוי לעיל, 14 בסעיף התביעה תתברר בו במקרה המשפטיים,
 בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך נמוכים, האמור, הסכום את לשלם תידרשנה האחרות

   הכספיים.
  

 ש"ח. מליוני 21- כ של כולל בסך החברה נגד תביעה החברה של לקוח הגיש 2008 יוני בחודש  .14
 לשתי ביחס התקשרותה לתנאי בקשר כלפיו התחייבויותיה את החברה הפרה הלקוח לטענת
  סוכן. ועמלת נפט מוצרי הובלת דלקים, במכירת עוסקת התביעה להפעלתו. שמסרה תחנות

  
 סכום ש"ח. מליוני 18.8-כ של כולל בסך שכנגד תביעה החברה הגישה 2008 דצמבר בחודש
 חייב הלקוח החברה לטענת ש"ח. מליוני 20.6- לכ 2010 ינואר בחודש עודכן שכנגד התביעה
 התביעות הצדדים בהסכמת מהחברה. שקיבל שונים שירותים בגין אלו סכומים לחברה

   אוחדו. ההדדיות
  

  המחלוקות. למכלול בנוגע גישור הליך הצדדים בין מתקיים המשפטיים להליכים במקביל
  

 כי נראה המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר בין בהסתמך החברה, הנהלת להערכת
   זו. בתביעה התובעים של העיקריות הטענות כנגד טובות הגנה טענות לחברה

  
       ש"ח מליוני 6 - כ של סך על תביעות שתי החברה נגד הוגשו 2009 וספטמבר יוני בחודשים  .15

 לבין בינן שנחתמו ההסכמים מערכת כי היתר, בין טוענות, התובעות ש"ח. מליוני 11.4-ו
   אחיד. בחוזה מקפח ותנאי כובל הסדר המהוות הוראות כוללת החברה

 של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת הראשונה, לתביעה באשר  
 ניתן לא הכובלים, ההסדרים בשאלת סותרות פסיקות של קיומן ולאור המשפטיים יועציה
   הכספיים. בדוחותיה הפרשה נכללה לא ולפיכך סיכוייה את זה בשלב להעריך

 שנת ובמהלך ח"ש ןמליו 1.9 של בסך שכנגד תביעה החברה הגישה השנייה, לתביעה באשר  
   שכשלו. גישור להליכי הצדדים הופנו 2010

  
 נגד התביעה סיכויי המשפטיים, יועציה על היתר, בין בהסתמך, החברה הנהלת להערכת
 כללה לא לפיכך החברה. שהגישה התביעה סיכויי גם וכך 50%-מ נמוכים להתקבל החברה
  הכספיים. בדוחותיה הפרשה החברה

  
 החברה נגד ייצוגית כתובענה התביעה לאישור ובקשה תביעה הוגשה 2009 אוקטובר בחודש  .16

 בעת כי היא האישור ובקשת התביעה של עניינה הנתבעות). - (להלן אחרות דלק חברות ונגד
 העברת לאחר מיד המשאבות מופעלות שבתחנות האוטומטיות התדלוק במכונות תדלוק
 מונה ועמו וללפע מתחיל הדלק ומונה מהמשאבה דלק יצא בטרם עוד התשלום, אמצעי

 של האוטומטיות התדלוק במכונות תדלוק בכל נגבים, זו בדרך המבקש לטענת התשלום.
  נצרך. ולא סופק שלא דלק עבור שקלים מספר עד אגורות עשרות החברה,
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 חיובי כל להשבת וכן אלו חיובים מגביית לחדול לחברה המורה הצהרתי לסעד עותר המבקש  

 ש"ח מליוני 124.3-ב מסתכם הכולל התביעה סכום החברה. ידי על לכאורה נגבו, אשר היתר
  ש"ח. מליוני 42.4-בכ מסתכם החברה של היחסי חלקה זה מתוך

  
 הסיכוי המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר בין בהסתמך החברה, הנהלת להערכת  

 החיוב מידת זאת עם יחד אך 50%- מ גבוה הינו תתקבל הייצוגית התובענה לאישור שהבקשה
 מהותי סכום אינו הייצוגית התובענה או התביעה תתקבל אם החברה תחויב בו הכספי

  הכספיים. הדוחות על מהותיות השלכות צפויות לא ולתוצאותיו
  

 מבצעת אלה בתחנות תהום. ומי קרקע זיהומי התגלו החברה של תדלוק תחנות במספר  .17
 כן כמו הזיהום. אופי את לאפיין במטרה התהום למי ניטור וקידוחי קרקע סקרי החברה
 נזקי לאיתור בדיקות לבצע המים ונציבות הסביבה להגנת מהמשרד דרישות החברה קיבלה
  נוספות. תחנות במספר ומים קרקע

 ש"ח מליוני 6-כ של בסך הפרשההכספיים  בדוחותיה כללה העבר, נסיון על בהתבסס החברה,  
  לעיל. האמורים המפגעים בתיקון הצפויות העלויות בגין

  
 כתב הסביבה. איכות בענייני אחד אישום כתב הוגש בה משרה ונושאי החברה נגד בנוסף,  

 החברה מנכ"ל נגד הוגש והוא תהום, ומי קרקע של לכאורה, זיהום, עם בקשר הוגש האישום
 המשרד מול מו"מ מתנהל זה בשלב בחברה. שיווק אנשי ומספר המכירות סמנכ"ל עת, באותה
   הכספיים. הדוחות על מהותיות השלכות צפויות לא לתוצאותיו אשר הסביבה להגנת

  
 ונגד החברה נגד הסביבה להגנת המשרד ידי על אישום כתב הוגש 2010 דצמבר בחודש   .18

 לשעבר. משרה ונושאי  מנהלים
  

 המים לתקנות בניגוד כביכול, בוצעו, אשר מחדלים של לשורה מתייחסים האישום פרטי  
 מסירת אי אטימות, בדיקות ביצוע אי ובהם 1997-התשנ"ז ,דלק) (תחנות מים) זיהום (מניעת
  אטום. לא במתקן טיפול ואי דלק דליפת על דיווח אי לממונה, אטימות בדיקות תוצאות

  
   תביעה. עדי 72 המונה רשימה צורפה האישום לכתב כן, כמו  

  
 עקב המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  

  הבקשה. סיכויי את להעריך ניתן לא ההליך, של המקדמי השלב
  
 דלק חברות ונגד החברה נגד ייצוגית תובענה לאישור בקשה הוגשה 2011 בינואר, 10 ביום  .19

 (נוסח הנזיקין פקודת לפי חקוקה חובה הפרו הדלק חברות האישור, בקשת פי על אחרות.
 אי בשל מכוחו, והתקנות 1959-התשי"ט המים, חוק הוראות ואת ,1968-תשכ"ח חדש),

 פגיעה ממוני, בלתי נזק הוא הנטען הנזק וצנרת. מיכלים דליפות מניעת על הקפדתם
 בריאותי, בסיכון העמדה תוך מזוהמים למים רצונית לא בהיחשפות הפרט של באוטונומיה

  ח."ש מליוני 200 הוא החברות מכל הנתבע והסכום
  

  האישור. לבקשת תשובה החברה הגישה 2012 ינואר,ל 22 ביום  
  

      המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר, בין בהסתמך, החברה, הנהלת להערכת  
 בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך 50%- מ נמוכים תתקבל האישור בקשת כי הסיכויים
  .הכספיים

  
 לסביבה נזקים שנגרמו שיימצא במידה כי מאוחדת לחברה הודיע הסביבה לאיכות המשרד  .20

 במפגעים לטפל עליה יהיה באשדוד, במתקן המאוחדת החברה פועלת בהן השנים 40 במהלך
 על היתר בין בהתבסס המאוחדת, החברה להערכת המתקן. את עזיבתה טרם הסביבתיים

 המתקן בשטח קרקעיים תת ומים קרקע זיהום של האפשרות את סקרו אשר קרקע קידוחי
 הינו הקרקע לטיהור ניכרות הוצאות בהשקעת הסיכון המשפטיים, יועציה של דעתם וחוות
   הכספיים. בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך נמוך,
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 מרשויות ש"ח מליוני 50-בכ המסתכמות דרישות הוגשו מאוחדות וחברות החברה נגד  .21

 ותשתיות ביוב והיטלי ארנונה חישובי עם בקשר בישראל אזוריות ומועצות מקומיות
 החברה, הנהלת לדעת קודמות. בשנים מסויימים וניפוק תדלוק לאתרי המתייחסים עירוניות
 רובן יבוטלו האמורות הדרישות המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על היתר בין בהתבסס

   מספקות. בגינן הכספיים בדוחות הכלולות וההפרשות ככולן
  

 מאוחדת שותפות נגד ייצוגית כתובענה תובענה לאישור בקשה וגשהה 2011 במרס, 8 ביום  .22
   השותפות). - (להלן החברה של מלאה בבעלות

  
 ומטרד ליחיד מטרד ביצעה חקוקה, חובה הפרה התרשלה, השותפות האישור, בקשת פי לע  

 למניעת חוקה הוראות את והפרה ,1968- תשכ"חה חדש), (נוסח הנזיקין פקודת לפי לציבור
 2009 באוקטובר, 28 ליום עד 2008 ספטמבר שבין תקופהבש בכך ,1961- "אהתשכ ,מפגעים

 חומרים המכילים ריח אדי לאוויר פלט אשר הסקה נוזל של "קמ 850 ירושלים במסוף כסנהיא
 (אזרחים הקבוצה חברי לחשיפת והביאו ,הציבור בריאות את מסכנים הינם כי חשש שקיים
 פגע אשר חזק ולריח אוויר לזיהום ),האמורה בתקופה בירושלים נוף הר בשכונת שהו אשר

  .ובבריאותם ברווחתם ,בנוחיותם ,חייהם באיכות
  

 נגרם אשר ממוני בלתי ונזק בסביבה הנכסים ערך ירידת בשל ממוני נזק הינו הנטען הנזק  
 הנתבע הסכום החריף. ולריח האוויר לזיהום לכאורה, מהחשיפה, כתוצאה הקבוצה לחברי

  ש"ח. מליוני 700 הינו מהשותפות
  

 עקב ,המשפטיים יועציה של דעתם חוות על ,היתר בין ,בהסתמך ,החברה הנהלת להערכת  
 במהלך מצויים הצדדים כי אם ,הבקשה סיכויי את להעריך ניתן לא ההליך של המקדמי השלב
  .ברהחל מהותיים שאינם סכומים בתשלום תסתיים שהפשרה גבוה סיכוי וקיים לפשרה מו"מ

  
הוגשה תביעה נגד החברה שעניינה לסעד הצהרתי וסעד כספי. מהות  2012בינואר  26ביום   .23

החברה יוצרת הסדר  הסעד ההצהרתי היא כי מערכת ההסכמים שנערכה בין התובעת ובין
  כובל ועל כן מובטלת.

דמי השכירות שהיו אמורים להיות משולמים  בנוסף, לטענת התובעת, תשלום של ההפרש בין  
על פי ההסכם, לפי התובעים, לבין דמי השכירות ששולמו בפועל, עומד לטענת התובעים, על 

התחנה קובע כי דמי השכירות מליון ש"ח. ההסכם שבין הצדדים ושעניינו בשכירות  29סך של 
ישולמו על ידי חברת דלק לפי אחת משתי חלופות, הגבוהה שביניהן: סכום שהוסכם בין 

מהמדד; או אחוזים מ"עמלת מפעיל" המוגדרת בהסכם. לפי התביעה,  80%-ל הצדדים וצמוד
גדיר את עמלת המפעיל באופן חד צדדי ובניגוד להסכם, ולכן שילמה להחברת דלק בחרה 

פועל לפי החלופה הראשונה, בעוד שהיה עליה לחשב את עמלת המפעיל באופן אחר, ב
  ולשלם את דמי השכירות על פיה.

  
להערכת הנהלת החברה, בהסתמך, בין היתר, על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, עקב   

  השלב המקדמי של ההליך, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה.
  
 לדעת הרגיל. העסקים ממהלך הנובעות תביעות מספר הוגשו וחדותמא וחברות החברה נגד  .24

 בגין שנעשו ההפרשות המשפטיים, יועציה של דעתם חוות על בהסתמך החברה, הנהלת
   מספיקות. הקיים, הביטוחי לכיסוי מעבר האמורות התביעות

  
  משרה נושאי וביטוח שיפוי  ג.

  
 בתוקף שנעשתה פעולה עקב בחברה הזכאים המשרה נושאי כל את לשפות התחייבה החברה  .1

  ובעתיד. בהווה בעבר, בחברה משרה נושאי היותם
 השיפוי בהסכמי כמפורט ולסכומים לתנאים ,האירועים לסוגי מוגבלת לשיפוי ההתחייבות

  בה. המשרה לנושאי החברה שבין
  

 כלפי הזהירות חובת בשל מאחריותם בחברה המשרה לנושאי פטור לתת החליטה החברה  .2
  .1999- התשנ"ט החברות, חוק של השישי לחלק השלישי בפרק לקבוע בהתאם החברה

  
 בסכום בה, המשרה נושאי של אחריותם את ביטחה הסופית האם החברה באמצעות החברה  .3

  ארה"ב. דולר מליוני 100 של כולל
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  (המשך) והתקשרויות תלויות התחייבויות  - :24 באור

  
  התקשרויות  ד.
  

  תפעולית חכירה לתשלומי התחייבות   .1
  

   ומבנים. מתקנים תחנות, של וחכירה שכירות בהסכמי התקשרה הקבוצה
  

 לביטול ניתנים שאינם התפעולית החכירה לחוזי העתידיים המינימליים החכירה תשלומי
  הינם:

  

  בדצמבר 31

2011  2010  

  ש"ח אלפי

  188,946   170,475   ראשונה שנה

  584,244   516,090   שנים חמש עד שנייה שנה

  435,706   577,161    שנים מחמש יותר

 1,263,726   1,208,896  
  

 3,627 - 2010( ש"ח מליוני 5,016 של בסך 2011 בשנת דלק מוצרי לרכישת התקשרויות לקבוצה .2
  ש"ח). מליוני

  
 תדלוק רותייש לאספקת 2010 דצמבר חודש בתחילת מכרז פרסמה בע"מ חיפה נמל חברת  .3

 על 2011 ס,במר 24 ביום ונתבשרה זה מכרז במסגרת הצעה הגישה יונקס חברת חיפה. בנמל
 שנים, לשלוש הינו חיפה, בנמל שיט כלי לתדלוק ההרשאה תוקף הדוח, למועד נכון זכייתה.
 אפשרות תכלול זו הרשאה כאשר ,2014 ,במאי 31 ליום ועד 2011 ,ביוני 1 ביום תחילתן אשר

 תוארכנה לאש במידה .2016 ,במאי 31 ליום עד הכול ובסך נוספות לשנתיים תוקפו להארכת
     .החברה של עסקיה על מהותית שלילית השפעה לכך להיות עשויה החכירה, תותקופ

  
 שתוקפו שיט לכלי תדלוק שירותי ןתלמ רשות כתב פי על יונקס פועלת אשדוד בנמל כן, מוכ  

 דין פסק של תוקף קיבל אשר הסכם על יונקס חתמה 2010 בשנת .2010 ביוני, 15 ליום עד
 וכנגד 2010 ,ביוני 1 ביום תחילתן אשר שנים לשלוש המתקן של החכירה תקופת הוארכה לפיו
 תקופת בתום במתקן יישאר אשר הפריק, בציוד לזכויות טענותיה על יונקס ויתרה זאת

 הכספיים בדוחותיה זקפה החברה במתקנים. התאמות לבצע יונקס התחייבה וכן החכירה
 הדוח, למועד נכון כאמור. התחייבותיה בגין הצפויות להוצאות המתאימה מלאה הפרשה
 המתקן להחכרת מכרז פרסמה האמור, הניפוק מתקן בעלת שהינה ישראל נמלי חברת

 מידע הינו זה מידע במכרז. להשתתף יונקס בכוונת .2013, בחודש יוני שתחילתה לתקופה
 בניגוד הארועים התרחשות בשל היתר, בין להתממש, שלא עשוי אשר עתיד פני צופה

  החברה. לציפיות
  
  מידע נוסף  ה.
 

, פרסם משרד התשתיות צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 2011 ,באוגוסט 31 ביום
בחתימת שר התשתיות הלאומיות  2011 -"א התשע(מחירים מרביים בתחנות תדלוק) (תיקון), 

סל  2011 ,בספטמבר 1") לפיו, בין היתר, החל מיום 2011ושר האוצר (להלן: "צו הפיקוח 
ש"ח לאלף ליטר (ובאילת  589אוקטן בשרות עצמי יעמוד על סך של  95ההוצאות בגין בנזין 

  ח לאלף ליטר. ש" 173ש"ח לאלף ליטר) והתוספת בעד שרות מלא תעמוד על סך של  479.08
 - עומד על סך של כ 2011"ן בהתאם לצו הפיקוח בזההפחתה בסל הוצאות השיווק ושער  סך  

  .)"ממע כוללים אינם דלעיל הסכומים כל( ש"ח לאלף ליטר 162
 ההוצאות סל רכיב עדכון לאופן ביחס שינויים גם, היתר בין, 2011 הפיקוח צו כולל, בנוסף  

  .מלא שירות בעד והתוספת
 עתירת בנושא"ץ כבג בשבתו העליון המשפט בבית דיון נערך, 2011 ,בספטמבר 19 ביום  

 מחודש לשימוע השיווק מרווח נושא את להחזיר הוחלט בה, נוספות דלק וחברות החברה
 במעמד שהוצגו כפי עדכניים נתונים להציג האחרות הדלק ולחברות לחברה לאפשר שעיקרו
  :כדלקמן הינם"ץ בג החלטת לביצוע הזמנים לוחות. הדיון

  .מחודשת עדכניים נתונים דרישת הדלק מנהל יוציא הדיון ממעמד שבוע תוךב  
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  (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 24באור 

 
, שעתרו הנוספות הדלק וחברות החברה תמצאנה, כאמור הדלק מנהל דרישת מקבלת שבועיים תוךב  

  .פה בעל שימוע יערך לכך ובסמוך, עדכניים נתונים
, השיווק מרווח בנושא מחודשת החלטה תתקבל פה בעל השימוע ממעמד חודשים שלושה תוך  

 החברה. מקבלתה שבוע תוךב וזאת"ץ לבג העדכנית ההחלטה בדבר הודעה תמסור המדינה כאשר
  .נוסף שבוע תוךב להגיב תוכלנה הנוספות הדלק וחברות

כי בקשת החברה יחד עם חברות הדלק הנוספות למתן צו ביניים נגד צו הפיקוח על  יצויןבהקשר זה   
 לא), הפיקוחצו  -(להלן  2002תשס"ב הבתחנות תדלוק),  מירבייםמחירי מצרכים ושירותים (מחירים 

  .אחרת להחלטה עד בתוקף להיות ממשיך הפיקוח שצו כך, נענתה
תשתנה לאור בקשת החברה וחברות הדלק הנוספות הפחתת מרווח השיווק, כאמור לעיל (באם לא   

כאמור לעיל) עשויה להשפיע לרעה באופן מהותי על עסקי החברה ותוצאות פעילותה. יודגש כי 
היקף ההשפעה ייגזר ממכלול הפעולות שתצליח החברה ליישם למיתון היקף ההשפעה הכספית של 

  הורדת מרווח השיווק.
  

  
  פיננסיות מידה ואמות שעבודים  - :25 באור

  
 שיעבדה ש"ח נייומל 1,200-כ הינה 2011 בדצמבר, 31 ליום םשיתרת לבנקים החברה חובות להבטחת  א.

 בגינו והזכויות תמורתו שברשותה, המלאי כל את ,בסכום הגבלה ללא שוטף, בשעבוד החברה
  השעבוד. במסמכי כהגדרתם

  
 לקבל מבלי נכסיה את ודרגה סוג מכל קבוע בשעבוד תשעבד לא כי בנקים למספר התחייבה החברה  ב.

  רכישתם). את שיממנו לגופים שישועבדו נכסים (למעט ומראש בכתב הבנקים הסכמת את
  

 החברה עבדהיש ,לחברה) כהלוואות (שהועמדו האם חברהה ידי על חוב אגרות הנפקת במסגרת  ג.
 החברה שהעמידה ההלוואות בגין זכויותיה כל את בסכום, הגבלה ללא ,בדרגה ןראשו קבוע בשעבוד
 293- בכ הנ"ל ההלוואה יתרת מסתכמת 2011 בדצמבר, 31 ליום ).11 באור (ראה בע"מ דלק לקבוצת
  ש"ח. מליוני

  
 למאזן ההון יחס כי המאוחדת החברה התחייבה מאוחדת חברה שנטלה ארוך לזמן הלוואות בגין  .ד

 זה. בשיעור המאוחדת החברה עומדת המאזן לתאריך .30% של משיעור יפחת לא המאוחדת החברה
 מליוני 78-בכ הבנקאי לתאגיד המאוחדת החברה התחייבויות מסתכמות 2011 בדצמבר, 31 ליום
 ,מליוני ש"ח 15-כמו כן, בגין הלוואה לזמן ארוך שנטלה חברה מאוחדת אחרת המסתכמת לכ ש"ח.

מדת וע 2011 ,בדצמבר 31 ליום .התחייבה החברה המאוחדת לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות
  באמות המידה הפיננסיות הנ"ל. המאוחדת החברה

  
 הכלולות בחברות המקרקעין נכסי שועבדו כלולות, חברות שנטלו קצר וזמן ארוך לזמן הלוואות בגין  ה.

   אלה. בחברות המקרקעין עם בקשר שנחתמו השכירות חוזי וכן
  
 ).ה'-א')(5(19החברה במסגרת הנפקת אגרות חוב, ראה באור לעניין התניות פיננסיות להן התחייבה   ו.

  
  

   הון  - :26 באור
  
  :המניות הון הרכב  א.
  

  2010- ו 2011 בדצמבר 31
  ונפרע מונפק  רשום

  מספר המניות

  11,348,640   15,000,000  כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות רגילות מניות
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  (המשך) הון  - :26 באור

  
  המניות בהון התנועה  ב.

  
  והנפרע: המונפק ההון

  ע.נ. ש"ח  מניות מספר

  11,323,231   11,323,231   2010 בינואר, 1 ליום יתרה

  25,409   25,409   עובדים) אופציות (מימוש מניות הון הנפקת

  11,348,640   11,348,640   2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה

   -     -    2011שינויים בשנת 

  11,348,640   11,348,640   2011 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  

  למניות הנלוות זכויות  ג.
  

 למינוי וזכות החברה בפירוק זכויות לדיבידנד, זכות הכללית, באסיפה הצבעה זכויות  .1
  בחברה. הדירקטורים

  
  אביב.-בתל ערך לניירות בבורסה סחירות  .2

 
  דיבידנדים  .ד

  
 24,898-כ של בסך מניותיה לבעלי דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה 2009 במרס, 24 ביום  .1

  .2009 אפריל בחודש שולם האמור הדיבידנד למניה). ש"ח 2.25-(כ ש"ח אלפי
  

 25,479-כ של בסך מניותיה לבעלי דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה 2010 במרס, 16 ביום  .2
  .2010 אפריל בחודש שולם האמור הדיבידנד למניה). ש"ח 2.25-(כ ש"ח אלפי

  
 9,987-כ של בסך מניותיה לבעלי דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה 2011 במרס, 22 ביום  .3

  .2011 אפריל בחודש שולם האמור הדיבידנד .למניה) ש"ח 0.88 -(כ ש"ח אלפי
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  (המשך) הון  - :26 באור

  
  אחרות קרנות  .ה
  

  :החברה מניות לבעלי מיוחס - ההרכב
  

 נכסים בגין קרן
 למכירה זמינים

 בגין קרן
 גידור עסקאות

 בגין קרן
 מעסקאות
 תשלום

 מניות מבוסס

 בגין קרן
 עם עסקאות

  הכל סך  שליטה בעל
 ש"ח אלפי

  69,105  15,650   19,529  )16,315(  50,241 2010 בינואר, 1 ליום יתרה
  3,396   -    3,396   -   - מניות מבוסס תשלום עלות
 פיננסיים נכסים בגין רווח

  8,244   -     -     -  8,244 נטו למכירה, זמינים
 לעובדים אופציות מימוש

  )3,705(   -    )3,705(   -   -    למניות
 בגין והפסד רווח לדוח העברה

 זמינים פיננסיים נכסים
  )16,012(   -     -     -  )16,012(  למכירה

 מבוסס תשלום בגין מסים
  )1,826(   -    )1,826(   -   -  מניות
 גידור עסקאות בגין הפסד

  )1,379(   -     -    )1,379(   - נטו מזומנים, תזרימי

  57,823  15,650  17,394  )17,694(  42,473 2010 בדצמבר, 31 ליום יתרה
  1,740   -  1,740   -   - מניות מבוסס תשלום עלות

רווח בגין נכסים פיננסיים 
  )269(  -  -  -  )269(  זמינים למכירה, נטו

עסקאות גידור  הפסד בגין
  2,518   -   -  2,518   - תזרימי מזומנים, נטו
  )2,942(  -  )2,942(  -  - פקיעת אופציות לעובדים

הנפקת מניות לבעלי זכויות 
  1,339  1,339   -   -   - שאינן מקנות שליטה

  60,209  16,989  16,192  )15,176(  40,204 2011בדצמבר,  31יתרה ליום 
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  מניות מבוסס תשלום  .ו

  
 בן אבי מר של מינויו את החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2010 אוגוסט בחודש  .1

  .2010 באוגוסט, 22 מיום החל החברה ל"כמנכ אסאייג
 ש"ח אלפי 90 של בסך חודשית משכורת החברה תשלם אסאייג בן מר של שירותיו בעבור  

  לתוקף. ההסכם כניסת ממועד החל וזאת לצרכן המחירים למדד צמוד
 לרכישת אופציות 283,099 לו העניקה החברה לפיו אסאייג בן מר עם החברה התקשרה בנוסף  

 )2.34%- כ מלא בדילול( החברה של והנפרע המונפק מההון 2.44%- כ המהוות החברה מניות
 מיום החל אחת כל אופציות 94,366 של שווים חלקים 3- ב החברה למניות למימוש הניתנות

 ההבשלה. מועד לאחר שנה חצי תפקע מנה כל .2015 באוגוסט, 22 ליום עד 2013 באוגוסט, 22
 בכפוף אופציה כתב לכל ש"ח 193.7- ל ש"ח 175.7 בין נעה הנומינלית המימוש תוספת

  דיבידנד. בגין להתאמות
 במקרה כאשר (Cashless Exercise) נטו ההטבה, שווי בסיס על יעשה למניות האופציות מימוש  

 האופציה כתבי של הכלכלי השווי מהמימוש. שתנבענה המניות של הנקוב הערך ישולם זה
 בסיס על חושב אשר המנכ"ל של העסקתו תחילת למועד ובסמוך התוכנית אישור למועד
   ש"ח. מליון 6.7-לכ הסתכם הבינומי המודל

   הינם: הכלכלי השווי לחישוב ששימשו העיקריים והפרמטרים ההנחות  
  

 סיכון חסר נומינלי תשואות עקום בסיס על הינו ההיוון שיעור ש"ח. 117.8 רגילה מניה מחיר  
  ).3.5%-2.3%( האופציה חיי למשך בישראל

  .35.95% - 37.99% - התקן סטיית  
  

  ח"ש אלפי 1,664-כ של בסך האמורים האופציה כתבי בגין הוצאות החברה כללה הדוח בשנת
  הבשלתם. לתנאי בהתאם

  
 קמיניץ דוד של מינויו את החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2009 במרס, 19 ביום  .2

 קמיניץ של המלאה בבעלותו חברה עם החברה התקשרות ואת (לשעבר) החברה ל"כמנכ
  שירותים. למתן בהסכם הניהול) חברת - (להלן

  
 החברה העניקה לפיו אופציות הקצאת בהסכם הניהול חברת עם החברה התקשרה בנוסף
 המונפק מההון 2.7%-כ המהוות החברה מניות לרכישת אופציות 300,000 הניהול לחברת
 למימוש הניתנות בתנאים כפי שנקבעו בהסכם )2.38%-כ מלא בדילול( החברה של והנפרע
 עד 2010 במרס, 1 מיום החל אחת כל אופציות 75,000 של שווים חלקים 4-ב החברה למניות
 כמפורט אחרים במועדים או 2014 במרס, 1 ביום יפקעו האופציות .2013 במרס, 1 ליום

 אופציה כתב לכל ש"ח 155.4-ל ש"ח 134.24 בין נעה הנומינלית המימוש תוספת בהסכם.
   דיבידנד. בגין להתאמות בכפוף

  
 את לסיים החלטתו על הדירקטוריון ליו"ר לשעבר החברה מנכ"ל הודיע 2010 במאי, 16 ביום

   .2010 באוגוסט, 15 ליום עד בתפקידו נותר החברה מנכ"ל החברה. כמנכ"ל כהונתו
 לשעבר המנכ"ל להם זכאי היה אשר פאנטום אופציות כתבי 75,000 מומשו 2011 ינואר בחודש
 ח"ש מליוני 0.9-בכ הסתכמה המימוש בגין נטו ההטבה סך בחברה. עבודתו תקופת בגין

 כתבי 225,000- (כ לשעבר המנכ"ל של ההאופצי כתבי יתרת .2011 ינואר בחודש ושולמה
 נרשמה ש"ח מליוני 7.2-בכ מסתכמתה לשעבר המנכ"ל בגין ההפרשה יתרת חולטו. אופציות)
  והפסד. רווח בדוח כהכנסה
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 ,לפידות) (אייל לשעבר החברה מנכ"ל של העסקתו תנאי אישור במסגרת ,2005 יולי בחודש  .3

 למנכ"ל כי הצדדים, בין שיסוכמו לתנאים בהתאם היתר, בין החברה, דירקטוריון אישר
 מהון 5% המהוות למניות למימוש ניתנים שיהיו אופציה כתבי תמורה ללא יוענקו לשעבר
  החברה. של והנפרע המונפק המניות

 ללא לו יוענקו לפיה האופציות תוכנית עיקרי לשעבר המנכ"ל עם סוכמו 2007 מאי בחודש  
 המונפק המניות מהון 5% המהוות למניות למימוש ניתנים שיהיו אופציה כתבי תמורה,
 דולר 20.5-(כ דולר מליוני 200 של שווי המשקפת מימוש לתוספת בתמורה החברה של והנפרע
 למימוש לשעבר המנכ"ל זכאות וכו'). הטבה מניות דיבידנדים, בגין להתאמות בכפוף למניה
 דצמבר חודש עד )2005 (יולי העסקתו תחילת ממועד שנים 5 במשך תיפרס האופציה כתבי
2010.  

(מר אייל  לשעבר החברה למנכ"ל לאשר החברה דירקטוריון החליט 2009 באוגוסט, 27 ביום  
 אופציות להקצאת התוכנית פי על ההטבה מרכיב בסיס על אופציות מימוש מנגנון לפידות)
 הקצאת דהיינו, 2007 בנובמבר, 5 ביום ישראל דלק דירקטוריון ידי על שאושרה 2007 לשנת
  המניות. של בלבד הנקוב ערכן לתשלום בתמורה באופציה הגלומה ההטבה לשווי ביחס מניות

  
-ל לו שהוקנו האופציות כל את החברה של לשעבר המנכ"ל מימש 2010-ו 2009 השנים במהלך

   החברה. של מניות 278,468
  

מליוני ש"ח  2.1- בסך של כ האמורים האופציה כתבי בגין הוצאות החברה כללה 2009 בשנת
  המס). השפעת לאחרמליוני ש"ח  1.6- כ(

  
  החברה ולעובדי הדירקטוריון ליו"ר אופציות תוכנית  .4

  
 הביקורת, ועדת אישור שהתקבל לאחר החברה, דירקטוריון החליט 2007 בנובמבר, 5 ביום
-ל עד תמורה ללא יוענקו, לפיה הדירקטוריון, וליו"ר החברה לעובדי אופציות תוכנית לאמץ

 ש"ח 1 בנות ,החברה של רגילות מניות 437,931 לעד למימוש הניתנים אופציה, כתבי 437,931
 אופציה כתבי 12,907 וכן החברה דירקטוריון ליו"ר יוענקו אופציה כתבי 109,483 (בזה ע.נ. כ"א
  בפועל). הענקתם על הוחלט שטרם

  
 החל שוות מנות בחמש תתגבש לעובדים שיוענקו האופציה כתבי 315,541 למימוש הזכאות
 ליו"ר שהוענקו האופציה כתבי למימוש הזכאות .2012 ,ביוני 1 ליום עד 2008 ביוני, 1 מיום

 של המימוש מחירי טווח .2009-ו 2008 ביוני, 1 בימים שוות מנות 2-ב תתגבש הדירקטוריון
 של המימוש ומחירי לאופציה, ש"ח 139.95-167.49 על עומד לעובדים שהוענקו האופציות
-ו הראשונה המנה בגין לאופציה ש"ח 139.95 הינם הדירקטוריון ליו"ר שהוענקו האופציות

 במועד לו תעניק החברה כי זכאי הדירקטוריון יו"ר השניה. המנה בגין לאופציה ש"ח 148.87
   .2013 בנובמבר, 30 מיום יאוחר לא שתיפרענה non-recourse מסוג הלוואות האופציות מימוש

  
  .2013 במאי, 31 ליום עד למימוש ניתנים יהיו האופציה כתבי

  
 העובד ישלם לא המימוש במועד כי נקבע לעובדים שהוענקו אופציה כתבי 134,800-ל ביחס
 ביחס ואילו מועד באותו ההטבה מרכיב את המשקפות מניות יוקצו אלא המימוש, מחיר את
 המנגנון פי על האופציה כתבי את לממש העובדים זכאים יהיו אופציה, כתבי 180,741-ל

 שהחברה לכך אלו עובדים זכאים יהיו בנוסף, המימוש. תוספת מלוא את לשלם או האמור,
 30 מיום יאוחר לא שתפרענה non-recourse הלוואות האופציות מימוש במועד להם תעניק

  .2013 בנובמבר,
  

 התוכנית אישור במועד נאמד הדירקטוריון ליו"ר שהוענקו  האופציה כתבי של ההוגן השווי
 12.4-ב נאמד לעובדים שיוענקו האופציה כתבי של ההוגן השווי ואילו ש"ח מליוני 4.8- ב

  ש"ח. מליוני
  

  הבאים: בנתונים ובהתחשב שולס אנד בלק לנוסחת בהתאם חושב ההוגן השווי
  

  35.3%  -  שנתית תקן סטיית
  4.0%  -  שנתי היוון שיעור
  שנים 4-כ  -  ממוצע חיים אורך
  ש"ח 137  -    מניה מחיר
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   של עובדים עזיבת שיעור בחשבון הובא לעובדים שהוענקו האופציה לכתבי ביחס

 במסלול הכנסה מס לפקודת 102 סעיף להוראות בהתאם וענקוה האופציה כתבי לשנה. 3%-כ
  עבודה. הכנסת

  
   2007 לשנת האופציות תוכניות את להגדיל החברה דירקטוריון החליט 2008 מרס בחודש

 לעד למימוש הניתנים נוספים אופציה כתבי 20,800 לעובדים להקצותו אופציה כתבי 3,893- ב
  תמורה. ללא ,ע.נ. כ"א ש"ח 1 בנות החברה, של רגילות מניות 20,800

  
 טווח .2008 באוקטובר, 1 מיום החל שוות מנות בחמש למימוש ניתנות ויהיו יוקנו האופציות

  לאופציה. ש"ח 177.62 - 148.66 על עומד האופציות של המימוש מחירי
  

  ש"ח. מליוני 0.7- בכ נאמד אלו אופציה כתבי של הכלכלי הערך
  

 אופציות להקצאת תוכנית אימוץ על החברה דירקטוריון החליט 2009 באוגוסט, 31 ביום
 הניתנות קשורות, בחברות או בחברה שירותים ונותני יועצים משרה, נושאי לעובדים,
 תוספת לתשלום בכפוף החברה של כ"א ע.נ. ש"ח 1 בנות רגילות מניות 72,000-ל למימוש
  למניה. ש"ח 197.64-ל ש"ח 165.11 בין נעה אשר מימוש

  
 1 ליום ועד 2010 ,באפריל 1 מיום החל שוות מנות בחמש למניות למימוש ניתנות האופציות
 אופציות 40,000 בעלי שהוענקו האופציות מתוך .2015 במרס, 31 ביום ויפקעו 2014 ,באפריל
 ריבית ונושאת לצרכן המחירים למדד צמודה ההלוואה. Non-recourse הלוואת לקבלת זכאים
 של החוזי הפקיעה ממועד חודשיים עד של לפרעון עומדת ההלוואה ,4% של בשיעור שנתית
  האופציה. כתבי
  ש"ח. מליוני 3-בכ נאמד התוכנית אישור למועד האופציה כתבי של הכלכלי השווי
  הבאים: בנתונים בהתחשב חושב הכלכלי השווי
  ש"ח. 168.5 -  מניה מחיר
  .32% -  שנתית תקן סטיית
  .4.65%-1.87% (נומינלי) שנתי היוון שיעור

  
 (בשנת ש"ח מליוני 1.2-כ של בסך הוצאות נכללו 2011 בדצמבר, 31 ביום שהסתיימה בשנה
  הבשלתם. לתנאי בהתאם הנ"ל, האופציה כתבי בגין )ש"ח מליוני 2.7-כ -  2010
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  השנה במהלך תנועה  .5
  

 המימוש מחיר של המשוקלל הממוצע ואת למניות האופציות מספר את הכוללת טבלה להלן
  :שלהן

  

  2010 בדצמבר 31  2011 בדצמבר 31

 מספר
  האופציות

 ממוצע
 של משוקלל

 המימוש מחיר
 מספר

  האופציות

 ממוצע
 של משוקלל

 המימוש מחיר

  ש"ח  ש"ח
 לתחילת למניות אופציות
  142   493,183   162   708,263   השנה

 שהוענקו למניות אופציות
  185   283,099    -     -    השנה במהלך

 שמומשו למניות אופציות
  72   52,979    -     -    השנה במהלך

 שחולטו למניות אופציות
  145   13,600   144   34,008   השנה במהלך

 שפקעו למניות אופציות
  144   1,440   144   20,260   השנה במהלך
 לסוף למניות אופציות
  162   708,263   164   653,995   השנה
 אשר למניות אופציות
 לסוף למימוש ניתנות
  141   272,332   146   305,346   השנה

  
 בדצמבר, 31 ליום למניות האופציות של החוזי החיים אורך יתרת של המשוקלל הממוצע

  שנים). 3.5 -  2010( שנים 2.5 הינו 2011
  .אופציות של מימושים היו לא 2011 בשנת

  
  בחברה ההון ניהול  ח.

  
  הינן: שלה ההון בניהול החברה מטרות

  
 המניות, לבעלי תשואה ליצור ובכך העסק המשכיות את להבטיח הקבוצה יכולת את לשמר  .1

  אחרים. עניין ובעלי משקיעים
 
 והשירותים המוצרים תמחור באמצעות המניות לבעלי הולמת תשואה להבטחת לדאוג  .2

  הקבוצה. של העסקית בפעילותה הקיימת הסיכון לרמת המותאמת
 
 ערך וייצרו העסקית בפעילות תמיכה שיבטיחו טובים הון ויחסי גבוה אשראי דירוג על לשמור  .3

  המניות. לבעלי מרבי
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  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  מכירות  א.

  7,542,895  8,793,259  10,063,826   מכירות

  3,252,668  3,657,424  3,804,386  בלו - בניכוי

6,259,440  5,135,835  4,290,227  

  המכירות עלות  ב.

  3,386,703  4,197,410   5,332,356  נטו ומוצרים, דלק קניות

  40,926  41,880   38,325   ונלוות עבודה שכר

  26,647  25,105   27,535   פחת

  91,344  81,469   85,023  אחרות ייצור הוצאות

  8,943  15,196   11,972   הובלה

5,495,211   4,361,060  3,554,563  

  תחנות והפעלת מכירה הוצאות  ג.

  203,330  243,947  259,828   תחנות ואחזקת שכירות דמי

  118,315  140,391  144,064  ונלוות עבודה שכר

  19,171  25,844  20,888  מכירות וקידום פרסום

  41,601  50,503  51,490   והפחתות פחת

  17,132  26,745  38,093   עמלות

  16,873  23,657  25,102  אחרות

539,465  511,087  416,422  

  וכלליות הנהלה הוצאות  ד.

  52,979  34,550  40,618  ונלוות עבודה שכר

  1,201  1,136  1,088  עניין לבעלי ניהול דמי

  5,269  5,788  5,546  והפחתות פחת

  10,996  11,597  12,980  הוצאות משפטיות, ייעוץ וביקורת

  4,740  4,583  3,587  הוצאות מחשוב

  3,906  )1,256(  10,078  אבודים וחובות מסופקים חובות

  13,629  17,314  18,435  אחרות

92,332  73,712  92,720  
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  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  

  ש"ח אלפי

  מימון הכנסות  ה.

  23,880   21,622   22,464  דלק מקבוצת הכנסות

  16,519   15,443   23,612 קשורים וצדדים כלולות לחברות מהלוואות הכנסות

  15,672   9,753   11,211   ריבית נושאי חובות
 זמינים פיננסיים נכסים על מדיבידנד הכנסות

  14,932   2,048   1,631  למכירה

  10,435    -    -  ספקים שער הפרשי

  9,829   2,841   8,567  אחרות הכנסות

67,485   51,707   91,267  

  מימון הוצאות  ו.

  23,040   13,384   5,954  האם לחברה הלוואות בגין מימון הוצאות

  49,232   18,862   27,718  קצר לזמן אשראי בגין מימון הוצאות

  114,466   112,225   114,312  חוב אגרות בגין מימון הוצאות

  10,591   10,037   12,359  ארוך לזמן הלוואות בגין מימון הוצאות

  5,922   4,339   14,291  אקדמה עסקאות בגין מימון הוצאות

   -    6,059   3,457  אחרות מימון והוצאות ספקים שער הפרשי

178,091   164,906   203,251  

  נטו אחרות, (הוצאות) הכנסות  ז.

   -     -    8,509  מוחזקות בחברות השקעה ממימוש הון רווח

   -    19,527    -    למכירה זמין פיננסי נכס ממימוש רווח

  974   1,809   1,844  נטו קבוע, רכוש ממימוש רווח

  1,692   )2,878(  )3,988(  נטו אחרות,

6,365   18,458   2,666  
  
  

  פעילות מגזרי  - :28 באור
  

  כללי  א.
  

  המאוחדים: הכספיים בדוחותיה עסקיים כמגזרים המדווחים מרכזיים פעילות מגזרי שלושה לחברה
  

 הקמה ייזום, בתחום הקבוצה פעילות כל את הכולל והמסחר התדלוק מתחמי מגזר הינו האחד
  האמורות. התחנות במתחמי נוחות חנויות והפעלת ציבוריות תדלוק תחנות והפעלת

  
 מוצרי של ישירים והפצה בשיווק הקבוצה פעילות את הכולל הישיר השיווק מגזר הינו השני המגזר
  ופרטיים. תעשייתיים מוסדיים, ללקוחות והמסחר התדלוק למתחמי מחוץ נפט

  
 רכישת בעקבות ותוספים נפט מוצרי של וניפוק באחסון הקבוצה פעילות את כולל השלישי המגזר

  גלילות. פי
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  פעילות מגזרי בדבר ראשי וחיוד  ב.

  ביום שהסתיימה לשנה
  2011 בדצמבר 31

 מגזר
 מתחמי
 הדלק
  והמסחר

 מגזר
 השיווק
  הישיר

 אחסון מגזר
 וניפוק
  סה"כ  ביטולים  דלקים
  ש"ח אלפי

 המגזר הכנסות
 6,259,440   -    59,642   2,792,854   3,406,944  מחיצוניים נטו הכנסות
   -    )52,865(  43,758   9,107    -   מגזרים בין הכנסות
 6,259,440   )52,865(  103,400   2,801,961   3,406,944  נטו הכנסות
 לרווח והתאמה המגזר תוצאות
  הנקי
  195,687   -    46,755   66,269   82,663  המגזר רווחי

  )56,890( יוחסו שלא כלליות הוצאות
  138,797 תפעולי רווח

  )178,091( מימון הוצאות
  67,485 מימון הכנסות

 חברות ברווחי החברה חלק
  1,377   נטו כלולות,

  29,568 ההכנסה על מסים לפני רווח
  11,546 ההכנסה על מסים
  18,022  נקי רווח

 נוסף מידע
 3,828,953   835,110   1,192,990   1,800,853  המגזר את המשמשים נכסים

  60,426 כלולות בחברות השקעות
 יוחסו שלא נוספים נכסים

 1,115,573  למגזרים
 5,004,952  במאוחד הנכסים סך

  798,862  5,066   324,860   468,936  המגזר התחייבויות
 3,093,736 למגזרים יוחסו שלא התחייבויות

  3,892,598 במאוחד התחייבויות סך
  133,205  19,004   16,559   97,642  ארוך לזמן נכסים רכישת עלות

  18,582 למגזרים יוחסו שלא רכישות
 151,787  

  71,941  15,199   9,807   46,935  והפחתות פחת
 יוחסו שלא והפחתות פחת

  11,801 למגזרים
83,742  
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  ביום שהסתיימה לשנה
  2010 בדצמבר 31

 מגזר
 מתחמי
 הדלק
  והמסחר

 מגזר
 השיווק
  הישיר

 אחסון מגזר
 וניפוק
  סה"כ  ביטולים  דלקים
  ש"ח אלפי

 המגזר הכנסות
  5,135,835    -    62,851   2,218,124   2,854,860  מחיצוניים נטו הכנסות
   -    )54,089(  41,277   12,812    -   מגזרים בין הכנסות
  5,135,835   )54,089(  104,128   2,230,936   2,854,860  נטו הכנסות
 לרווח והתאמה המגזר תוצאות
  הנקי
  250,792    -    47,555   69,816   133,421  המגזר רווחי

  42,358  יוחסו שלא כלליות הוצאות
  208,434  תפעולי רווח

  )164,906( מימון הוצאות
  51,707  מימון הכנסות

 חברות בהפסדי החברה חלק
  )8,376( נטו כלולות,

  86,859  ההכנסה על מסים לפני רווח
  26,761  ההכנסה על מסים
  60,098   נקי רווח
 נוסף מידע
  3,555,254   841,657   1,084,351   1,629,246  המגזר את המשמשים נכסים

  283,025  כלולות בחברות השקעות
 יוחסו שלא נוספים נכסים

  1,007,156  למגזרים
  4,845,435  במאוחד הנכסים סך

  678,538    -    4,270   293,661   380,607  המגזר התחייבויות
 יוחסו שלא התחייבויות
  3,046,187 למגזרים

  3,750,157  במאוחד התחייבויות סך
  218,635    -    10,513   23,445   184,677  ארוך לזמן נכסים רכישת עלות

  9,237  למגזרים יוחסו שלא רכישות
 227,872  

  73,214    -    18,178   11,097   43,939  והפחתות פחת
 יוחסו שלא והפחתות פחת

  8,182  למגזרים
 81,396  
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  ביום שהסתיימה לשנה
  2009 בדצמבר 31

 מגזר
 מתחמי
 הדלק
  והמסחר

 מגזר
 השיווק
  הישיר

 אחסון מגזר
 וניפוק
  סה"כ  ביטולים  דלקים
  ש"ח אלפי

 המגזר הכנסות
  4,290,227    -    64,661   1,925,217   2,300,349  מחיצוניים נטו הכנסות
   -    )49,208(  40,362   8,846    -   מגזרים בין הכנסות
  4,290,227   )49,208(  105,023   1,934,063   2,300,349  נטו הכנסות
 לרווח והתאמה המגזר תוצאות
  הנקי
  304,339    -    43,988   76,531   183,820  המגזר רווחי

  )75,151( יוחסו שלא כלליות הוצאות
  229,188  תפעולי רווח

  )203,251( מימון הוצאות
  91,267  מימון הכנסות

 חברות בהפסדי החברה חלק
  )8,345(  נטו כלולות,

  108,859  ההכנסה על מסים לפני רווח
  13,405  ההכנסה על מסים
  95,454   נקי רווח
 נוסף מידע
  3,300,565    -    833,199   1,085,702   1,381,664  המגזר את המשמשים נכסים

  233,758  כלולות בחברות השקעות
 יוחסו שלא נוספים נכסים

  1,072,826  למגזרים
  4,607,149  במאוחד הנכסים סך

  686,536    -    8,142   318,631   359,763  המגזר התחייבויות
 יוחסו שלא התחייבויות
  2,821,384  למגזרים

  3,507,920  במאוחד התחייבויות סך
  224,482    -    4,345   17,394   202,743  ארוך לזמן נכסים רכישת עלות

  14,973  למגזרים יוחסו שלא רכישות
 239,455  

  69,348    -    18,860   10,860   39,628  והפחתות פחת
 יוחסו שלא והפחתות פחת

  2,168  למגזרים
 71,516  
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  קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרותו עסקאות  - :29 באור

    
 עם רגילים אשראי ובתנאי שוק במחירי הרגיל העסקים במהלך עסקאות מנהלות הקבוצה חברות  א.

  עניין. ובעלי קשורים צדדים שהם תאגידים
  

  עסקאות  ב.
  ביום שהסתיימה לשנה

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  ש"ח אלפי
  9,919   10,498   18,633   עניין לבעלי מכירות
  12,908   11,687   12,424   קשורים לצדדים מכירות
  25,291   91,023   7,696   קשורים מצדדים קניות

  5,936   2,494   903   עניין לבעלי וכלליות הנהלה מכירה, הוצאות
  1,201   1,136   1,088   עניין לבעל ניהול דמי הוצאות
  3,632   3,577   12,281  קשורים לצדדים וכלליות הנהלה מכירה, הוצאות
  1,053   8,520   16,510   עניין לבעלי נטו מימון, הוצאות
  16,306   18,500   23,512   קשורים מצדדים נטו מימון, הכנסות
  1,573   1,701   202   עניין מבעל רכב כלי רכישות

  
  יתרות  ג.

  בדצמבר 31  בדבר
  2010  2011  תנאים

  ש"ח אלפי  באור ראה
  נכסים
  6,295   8,879   5  לקוחות
  7,101   7,490   6  חובה ויתרות חייבים
  288,212   306,598   10  מוחזקות לחברות הלוואות
  271,088   293,175   11  עניין לבעלי הלוואות

  התחייבויות
  38,742   37,926   16  האם מהחברה קצר לזמן אשראי

  3,113   866   17  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
  2,255   3,675   18  זכות ויתרות זכאים

  66,920   34,311   19  שוטפות לא התחייבויות
  
   עניין לבעלי הטבות  .ד
  

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  19,893   )4,468(  4,590   *) בחברה המועסקים עניין לבעלי ונלוות שכר

  2,793   1,270   1,855    בחברה מועסקים שאינם דירקטורים שכר
 השכר מתייחסים אליהם האנשים מספר

  וההטבות
  2   2   2   *) בחברה המועסקים העניין בעלי

  3   3   5    בחברה מועסקים שאינם דירקטורים
  

 המנכ"ל את וכן 2010 אוגוסט בחודש שפרש המנכ"ל את כולל ,אופציה כתבי בגין הטבות כולל  *)
הנתונים כוללים ביטול הפרשה בגין תשלום  2010בשנת  .2010 אוגוסט מחודש החל שמונה

  אש"ח. 8,100-מבוסס מניות למנכ"ל שפרש בסך של כ
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  ניהוליים מפתח לאנשי הטבות  ה.

  ביום שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  ש"ח אלפי

  3,638   5,917   3,274  קצר לזמן הטבות

  860   485   106  מניות מבוסס תשלום

3,380   6,402   4,498  
  
   נוסף מידע  ו.
  

 בן אבי מר של מינויו את החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת ואישר 2010 ,באוגוסט 1 ביום  .1
 ייגאאס בן מר של שירותיו רובעב .2010 ,באוגוסט 22 מיום החל החברה כמנהל ייגאאס

 לצרכן. המחירים למדד צמודה ש"ח אלפי 90-כ של בסך חודשית משכורת החברה תשלם
  ).1ז'(26 באור ראה ,ייגאאס בן אבי למר אופציה כתבי להענקת באשר

  
 זכאי ההסכם במסגרת החברה. דירקטוריון יו"ר של התקשרותו הסכם אושר 2004 יולי בחודש  .2

 ההסכם נלוות). הוצאות כולל (לא לחודש ש"ח 36,000 של חודשי לשכר הדירקטוריון יו"ר
 תוקן 2006 אוגוסט בחודש לו. מהצדדים אחד ידי על סיום לידי הובא לא עוד כל בתוקף
 (החל לחודש ש"ח 60,000-ל עודכן הדירקטוריון יו"ר של החודשי שהשכר כך העבודה הסכם
 נובמבר בחודש הדירקטוריון ליו"ר שהוענקו אופציה לכתבי באשר ).2006 ספטמבר מחודש

  ).4ז'(26 באור ראה ,2007
  
 25- כ של סךב האם הסופית תמשלמת החברה דמי ניהול לחבר 2007בהתאם להסכם משנת   .3

  לחודש. דולר אלפי
  
  ).4(10ראה באור  לחברה האם, גריהנמניות דלק הו למכירתאשר ב  .4
  
 דלק מאת החברה רכשה במסגרתה בה שליטה לבעל החברה בין עסקה אושרה 2010בשנת   .5

 עין בחברת דננ"מ ידי על המוחזקות המניות כל את דננ"מ) -  (להלן בע"מ מניבים כסיםנ נדל"ן
 עין חברת של המונפק המניות מהון 50% המהוות יהב) עין חברת - (להלן בע"מ דלק - יהב
 (ואשר יהב עין לחברת נדל"ן דלק שהעמידה הלוואות לחברה דננ"מ המחתה כן, כמו יהב.

 החברה שילמה ההלוואות ולהמחאת למניות בתמורה לדננ"מ). נדל"ן דלק ידי על הומחו
  ש"ח. מליוני 15.4-כ של סך לדננ"מ

  
 ייזום) דלק -  (להלן בע"מ קטיםיפרוי ופיתוח ייזום דלקמ תרכוש החברה כי הוסכם בנוסף  

 חברה סעדון - דלק בחברת ידה על המוחזקות המניות כל את נדל"ן) דלק של נכדה (חברה
 של המונפק המניות מהון 50.1% המהוות סעדון) דלק - (להלן בע"מ קטיםיפרוי ופיתוח לייזום
 סעדון דלק לחברת נדל"ן דלק שהעמידה הלוואות לחברה דננ"מ המחתה כן, כמו סעדון. דלק

 שילמה ההלוואות ולהמחאת למניות בתמורה לדננ"מ). נדל"ן דלק ידי על הומחו (ואשר
  ש"ח. מליוני 7.6-כ של סך ייזום לדלק החברה
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 מי אורחן בחברת זכויותיה כל את מדננ"מ החברה רכשה ההתקשרות לתנאי בהתאם כן, כמו  

 כן כמו מגידו. מי של המונפק המניות מהון 50% המהוות מגידו) מי -  (להלן בע"מ מגידו
 ידה על הומחו ואשר מגידו, מי לחברת נדל"ן דלק שהעמידה הלוואות לחברה דננ"מ המחתה
 מליוני 4.3-כ של סך לדננ"מ החברה שילמה ההלוואות ולהמחאת למניות בתמורה לדננ"מ.

  ש"ח.
  

   של בשטח קרקע של משנה כחוכר להירשם זכויותיה את מדננ"מ החברה רכשה בנוסף  
  ש"ח. מליוני 9-כ של לסך בתמורה רעננהב מ"ר 3,884-כ

 
 ידה על המוחזקות המניות כל את נדל"ן מדלק החברה רכשה ההתקשרות לתנאי בהתאם  

 על המונפק המניות מהון 50% המהוות דמ"ק) -  (להלן בע"מ קמעונאים מתחמים דלק בחברת
 באותו כן כמו ש"ח. מליוני 4.6-כ של סך נדל"ן לדלק החברה שילמה למניות בתמורה דמ"ק.
  ש"ח. מליון 1.6-כ של סך על בעלים הלוואת נדל"ן לדלק דמ"ק פרעה מועד

  
 דננ"מ מאת לרכישה בה עניין בעל לבין בינה בעסקה החברה התקשרה 2010 אפריל בחודש
 בתמורה רמלוד. לקניון הצמוד הדלק תחנת במתחם בקרקע הבלעדיות הזכויות את ג' ומצד

 זו עסקה ש"ח. מליוני 39- כ של סך ג' ולצד לדננ"מ החברה שילמה בקרקע הזכויות לרכישת
 בחודש התכנסה אשר נדל"ן דלק ושל החברה מניות בעלי של הכללית האסיפה ידי על אושרה
  .2010 מאי

  
אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר אישור  2012בינואר,  29ביום  ,לאחר תאריך המאזן  .6

גז טבעי  -ווק והפצה יועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם דלק ש
דלק גז), חברה בבעלות החברה האם, בהסכם לרכישת פעילותה של דלק גז בתחום  -(להלן 

  מליון ש"ח. 1.8-שיווק ואספקת גז בתמורה לכה
  
  

  למניה נקי רווח   - :30 באור
  

  למניה נקיה הרווח בחישוב ששימשו והרווח המניות כמות פרוט
  

  ביום לשנה שהסתיימה

  2009 בדצמבר 31  2010 בדצמבר 31  2011 בדצמבר 31

 כמות
 מניות

  נקי רווח משוקללת
 מניות כמות

  נקי רווח  משוקללת

 כמות
 מניות

 נקי רווח משוקללת

  אלפים ש"ח אלפי  אלפים ש"ח אלפי  אלפים
 אלפי
  ש"ח

  90,545   11,136   56,508   11,328   17,019  11,349 בסיסי נקי רווח חישוב לצורך

 רגילות מניות השפעת
   -    193    -    2    -     -   מדללות פוטנציאליות

  )59(   -     -     -     -     -   מוחזקות חברות בהפסדי חלק

  90,486   11,329   56,508   11,330   17,019  11,349 מדולל נקי רווח חישוב לצורך
  
 עקב שהוענקו לעובדים אופציותמה כל בחשבון הובאו לא למניה המדולל הנקי הרווח בחישוב  *)

  מדללת. אנטי השפעה
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 רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
 
 

     בדצמבר 31   
   2011     
    המקנות מניות   

    הצבעה זכויות    
  הצגה דרך  החזקה אחוז החברהשם  המחזיקההחברה

       
        הדלקחברת"דלק"

  מאוחדת  100.00 בע"מדלקול-שמניםדלק  בע"מ:הישראלית
  מאוחדת  51.00 בע"מחימוםדלק 
  מאוחדת  100.00 בע"משינועדלק 
  מאוחדת  100.00 **) בע"מדרכיםקמעונאותמנטהדלק 
  מאוחדת  75.00 בע"מנפטליצואהמאוחדתהחברה 
  מאוחדת  75.00 בע"מטנקריםרותייש 
  מאוחדת  100.00 מוגבלתשותפותגלילותפי-דלק 
 מאוחדת  100.00 בע"מקמעונאייםמתחמיםדלק 
  מאוחדת  100.00 בע"מונכסיםתדלוקענבל 
  מאוחדת  100.00 דלקיםווקישישראלדלקשותפות 
  מאוחדת  65.00 קליאוט-דלקשותפות 
 Delek Hungary ltd. 1.57  כלולה  
  כלולה  20.00 בע"מהולדינגסאירופהדלק 
  כלולה  50.00 בע"ממגידומיאורחאן 
  כלולה  50.00  בע"מ פרוייקטיםופיתוחלייזוםחברהסעדוןדלק 
  כלולה  50.00 בע"מיהבעיןדלק 
  כלולה  50.00 בע"מהשרוןרמתדלק 
  כלולה  51.00 *)בע"מגורמהג'וקפה 

 קמעונאיים מתחמים דלק
  כלולה  50.00 בע"מפינטודמ"ק בע"מ:

  כלולה  50.00  בע"מודלקעסקיםמרכזדלק-רוזנפלדמ. 
  כלולה  50.00 בע"מ)2005(אנרגיהא.ג. 

  *) כלולה    51.00 בע"משמניםזיקוקדלק בע"מ: דלקול-שמניםדלק
  כלולה  50.00 בע"מסןדלק 

Delek Hungary Ltd  Delek US  Holding Inc  73.40  כלולה  
  כלולה  Delek Europe B.V.  100.00  :הולדינגסאירופהדלק

Delek Europe B.V. Delek Benelux B.V.  100.00  כלולה  
  Delek France Finance SNG 100.00  כלולה  
  
  
 זכויות קיום עקב בע"מ גורמה ג'ו וקפה בע"מ שמנים זיקוק דלק של הכספיים הדוחות את מאחדת אינה הקבוצה  *)

  .שאינן מקנות שליטה מניות בעלי בידי ממשיות השתתפות
  

  בע"מ. דרכים קמעונאות מנטה דלק לחברת קמעונאות דלק שותפות מוזגה 2010 תשנ מהלךב  **)
  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -  
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 ברההמיוחסים לח יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
  
  
  

  בדצמבר 31ליום 
2011  2010  

  אלפי ש"ח  באור

  נכסים שוטפים

  110,007   6,013   2  מזומנים ושווי מזומנים

  88,725    -    השקעות לזמן קצר

  1,241,152   1,441,613   3  לקוחות

  105,562   188,927   חייבים ויתרות חובה

  56,173   103,537   מלאי

 1,740,090   1,601,619  

  17,688    -    נכס המיועד למימוש

 1,740,090   1,619,307  

  נכסים לא שוטפים

  420,213   389,262   הלוואות ויתרות חובה 

  76,810   79,110   פיננסיים זמינים למכירההשקעות בנכסים 

  724,110   716,772   השקעות בחברות מוחזקות

  271,088   293,175   הלוואות לבעל עניין

  31,847   29,920   נדל"ן להשקעה

  1,128,801   1,186,198   4  רכוש קבוע 

  307,766   307,766   מוניטין

  2,925   2,475   נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  134    -    12  מסים נדחים

 3,004,678   2,963,694  

 4,744,768   4,583,001  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 המיוחסים לחברה יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
  
  

  בדצמבר 31ליום 

2011  2010  

  אלפי ש"ח  באור

  התחייבויות שוטפות

  1,523,734   1,286,916   5  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  38,742   37,926   6  מהחברה האםאשראי 

  361,861   460,910   7  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  277,537   279,893   8  זכאים ויתרות זכות

 2,065,645   2,201,874  

  התחייבויות לא שוטפות

  1,208,080   1,267,798   9  אגרות חוב

   -    230,002   9  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  66,920   34,311   9  התחייבויות לחברה האם

  8,926   8,128   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

   -    14,039   12  עתודה למיסים נדחים

  27,957   28,179   הפרשות והתחייבויות אחרות

 1,582,457   1,311,883  

  1,069,244   1,096,666   הון

 4,744,768   4,583,001  
  
 

  המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף 
 
  
  
  
  
  

         2012במרס,  25
  משה משיח   בן אסאייג אבי  משה עמית תאריך אישור הדוחות הכספיים

  סמנכ"ל כספים   מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 חברההמיוחסים לעל רווח והפסד  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  אלפי ש"ח  באור

  2,999,928   3,661,598   4,767,345   א'13  הכנסות ממכירות

  2,790,394   3,458,677   4,541,337   ב'13  עלות המכירות

  209,534   202,921   226,008   רווח גולמי

  90,181   110,261   118,198   ג'13  הוצאות מכירה והפעלת תחנות

  61,111   35,966   46,955   ד'13  הוצאות הנהלה וכלליות

  20,558   34,455   25,234   הכנסות אחרות

  78,800   91,149   86,089   רווח תפעולי

  90,156   52,523   70,274   הכנסות מימון

  198,400   158,121   171,057   הוצאות מימון
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, 

  115,944   85,035   43,209   נטו

  86,500   70,586   28,515   רווח לפני מסים על ההכנסה

  )4,045(  14,078   11,496   12  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

  90,545   56,508   17,019   רווח נקי 
  
  

  בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק 
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  חברההמיוחסים לעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  אלפי ש"ח

  90,545   56,508   17,019   רווח נקי

  כולל אחר (לאחר השפעת המס):רווח (הפסד) 

  15,485  8,244  )269(  פיננסיים זמינים למכירה רווח (הפסד) בגין נכסים
  העברה לדוח רווח והפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 

  -  )16,012(  -    למכירה  

  -  -  2,620  ין עסקאות גידור תזרימי מזומניםרווח (הפסד) בג
בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים  רווח (הפסד)

והתאמות הנובעים מתרגום דוחות כספיים בחברות 
  )17,681(  )30,612(  14,960  כלולות

  )2,196(  )38,380(  17,311   כולל אחר  )הפסדרווח (סה"כ 

  88,349   18,128   34,330   סה"כ רווח כולל
  
  
  
  
  

  הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 
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 חברההמיוחסים לנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

  90,545   56,508   17,019   רווח נקי המיוחס לחברה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
  )93,971(  )130,235(  )69,903(  של החברה (א)

  )3,426(  )73,727(  )52,884(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

  )214,934(  )199,267(  )142,038(  רכישת נכסים קבועים

   -    29,256    -    תמורה ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה

   -     -    54,419   תמורה ממימוש השקעה בחברות מוחזקות

   -    )8,295(   -    השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

   -    11,541    -    פרעון אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה האם

  634   2,347   2,320   תמורה ממימוש נכסים קבועים

   -    )94,900(  79,424   פקדונות )הפקדתפרעון (

  )12,171(  )124,039(  )40,607(  השקעות והלוואות לחברות כלולות נטו

  )114,708(  )6,442(  )3,440(  מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

  16,711   33,893   47,468   גביית הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

  )324,468(  )355,906(  )2,454(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

  43    -     -    הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)

  )85,145(  )110,590(  )33,584(  פרעון הלוואות שהתקבלו מהחברה האם

  )24,898(  )25,479(  )9,987(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

  914,470    -    324,400   הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)

  )181,520(  )185,909(  )193,711(  פרעון אגרות חוב

   -     -    )6,696(  רכישה עצמית של אגרות חוב

  150,000    -    255,000   קבלת הלוואות לזמן ארוך

   -     -    )210,000(  פרעון הלוואות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 

  )370,111(  499,918   )174,078(  אחרים, נטו

  402,839   177,940   )48,656(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

  74,945   )251,693(  )103,994(  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

  286,755   361,700   110,007   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  361,700   110,007   6,013   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 חברההמיוחסים לנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  אלפי ש"ח

 (א)
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

  החברה

  התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

  )1,977(  6,175   9,301   לזמן קצר במטבע חוץשערוך פקדון 

  60,478   66,353   68,918   פחת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  13,719   )6,011(  1,740   עלות תשלום מבוסס מניות

   -    3,100   977   ירידה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

  )2,000(   -     -    קיטון בהפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

  )34(  )588(  )1,147(  הפסד (רווח) ממימוש רכוש קבוע, נטו
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לא 

  65,050   31,550   39,535   שוטפות, נטו

   -     -    960   רווח הון מפרעון מוקדם של אגרות חוב

   -    )19,527(   -    רווח ממימוש השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

  )744(  )13,877(  17,492   שערוך הלוואות לזמן קצר במטבע חוץ למימון מלאי

  2,718   10,708   )25,296(  ירידת (עליית) ערך הלוואות שניתנו וחובות לא שוטפים, נטו
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות עם בעלי עניין וצדדים 

  )30,555(  )44,046(  )45,415(  קשורים, נטו

  )113,344(  )83,235(  )35,895(   חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו **)

   -    )4,050(  -    רווח משערוך חברה כלולה

  )3,800(  14,078   11,605   מסים נדחים, נטו

  )73(  )376(  )798(  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

   -     -    )9,106(  כלולהרווח הון ממימוש השקעה בחברה 

   -     -    378   הפסד ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

 33,249  )39,746(  )10,562(  

  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

  )224,239(  )142,745(  )146,550(  בלקוחות עלייה

  )16,114(  )19,803(  )6,372(  עלייה בחייבים ויתרות חובה

  )38,554(  24,401   )47,364(  (עלייה) במלאי ירידה

  123,077   26,336   99,049   בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה

  72,421   21,322   )1,915(  בזכאים ויתרות זכות(ירידה) עלייה 

)103,152(  )90,489(  )83,409(  

)69,903(  )130,235(  )93,971(  
מאוחדת כנגד יתרת לקוח (לא *) משיכת רווחים משותפות 

   -    88,000   55,000   במזומן)

  2,600   1,800   7,313   **) דיבידנדים שהתקבלו

  פעילות מהותית שלא במזומן  (ב)

   -    1,977    -    התחייבויות בגין רכישת פעילות
  

  הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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  אופן עריכת הנתונים הכספיים  -: 1באור 
  
  הגדרות  .א

 
  אלית בע"מר"דלק" חברת הדלק היש -החברה

  
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת  -חברה כלולה, הקבוצה, חברה מוחזקת, בעל עניין 

  הדוחות המאוחדים). -(להלן  2011הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לשנת 
  
  עיקרי אופן עריכת הנתונים הכספיים  ב.
  

 - הנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (להלן 
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9הנתונים הכספיים), נערכו בהתאם להוראות תקנה 

לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן  1970- ומיידיים) התש"ל
  התוספת העשירית). -

  
תאם כמו כן, נכללים במסגרת הבאורים שיובאו להלן, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בה

לדרישות הגילוי האמורות בתקנה האמורה וכמפורט בתוספת העשירית, ככל שמידע זה לא 
  נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורט לחברה עצמה כחברה אם.

  
בדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות  2המדיניות החשבונאית שפורטה בבאור 

ד זה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים החשבונאית, יושמה לצורך הצגת מידע כספי נפר
  הכספים במסגרת הדוחות המאוחדים, בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל.

  
  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  .1
  

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   
מפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו ועצמה כחברה אם 

אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. כמו כן, נתונים אלה משקפים את 
חזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות היתרות ההדדיות בין החברה לחברות מו

המאוחדים. לעניין זה, נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 
  , ובהתאמה, ככל שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוח על המצב הכספי.1

  
  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם  .2
  

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או   
לחברה עצמה כחברה אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. הפסד, המיוחסים 
  באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים. ונתונים אלו סווג

  
ת בגין עסקאות הדדיות שבוטלו כמו כן, נתונים אלו משקפים את תוצאות הפעילו  

במסגרת הדוחות המאוחדים. לעניין זה, נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן 
, ובהתאמה, ככל שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוחות רווח 1 מספר חשבונאות בינלאומי

  והפסד.
  
  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  .3
  

גים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה מוצ  
עצמה כחברה אם, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים, 
בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון 

  ו סווגו בדוחות המאוחדים.תוך פירוט מרכיביהם. נתונים אלו סווגו באותו אופן ב
  
מליוני ש"ח לתזרים מזומנים  326-לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 2011בדצמבר  31ליום   ג.

מליוני ש"ח בשנה שהסתיימה באותו תאריך, ראה באור  53-שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ
  ב' לדוחות המאוחדים.1
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  מזומנים ושווי מזומנים  -: 2באור 

  

  בדצמבר 31

2011  2010  

  אלפי ש"ח

  110,007   6,013   במטבע ישראלי

   -     -    במטבע חוץ (בהצמדה לדולר)

 6,013   110,007  
  

  לקוחות  -: 3באור 
  בדצמבר 31

2011  2010  
  אלפי ש"ח

  1,266,367   1,433,827   *)חובות פתוחים 

  30,928   57,829   המחאות לגבייה 

 1,491,656   1,297,295  

  56,143   50,043   הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

  1,241,152   1,441,613   לקוחות, נטו

  455,808   320,041   כולל בעלי עניין וצדדים קשורים  )*
  

  
  רכוש קבוע  - :  4באור 

  
  ההרכב והתנועה:  א.

  
  2011שנת 

ע קרק
ומבנים 
לרבות 

שיפורים 
 במושכר 

מיכלי 
איחסון 
  וניפוק

משאבות 
מיכלים 
וציוד 
  כלי רכב  בתחנות

ריהוט, ציוד 
  סה"כ  ומחשבים

  אלפי ש"ח

  עלות  

 2011בינואר,  1יתרה ליום 
 

1,107,265  242,434  560,510   21,078   155,960  
 

2,087,247 

  127,038   13,911   487   39,241  3,195  70,204  תוספות במשך השנה

  )8,695(  )195(  )2,146(  )5,284(   -    )1,070( גריעות במשך השנה
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2011  
 

1,176,399  245,629   594,467   19,419   169,676  
 

2,205,590 

  פחת שנצבר

  958,446   100,890   14,021   476,675  28,428  338,432  2011בינואר,  1יתרה ליום 

  68,468   8,430  1,638   22,055  8,793  27,552  תוספות במשך השנה

  )7,522(  )195(  )1,322(  )4,935(   -    )1,070( גריעות במשך השנה
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2011   364,914   37,221   493,795   14,337   109,125  
 

1,019,392 

יתרת עלות מופחתת ליום 
  60,551   5,082   100,672   208,408   811,485  2011בדצמבר,  31

 
1,186,198 
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  (המשך) רכוש קבוע  -: 4באור 

  
  2010שנת 

  
קרקע 
ומבנים 
לרבות 

שיפורים 
במושכר 

(*  

מיכלי 
איחסון 
  וניפוק

משאבות 
מיכלים 
וציוד 
  כלי רכב  בתחנות

ריהוט, 
ציוד 

  סה"כ ומחשבים

  אלפי ש"ח

  עלות  

  137,142   24,146   551,958   239,786   968,524  2010בינואר,  1יתרה ליום 
 

1,921,556 

  189,410   18,892   1,873   22,480   2,648   143,517  תוספות במשך השנה

  )23,719(  )74(  )4,941(  )13,928(   -    )4,776( גריעות במשך השנה
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2010  
 

1,107,265  242,434   560,510   21,078   155,960  
 

2,087,247 

 פחת שנצבר

  914,503   89,879   15,866   473,877   19,894   314,987  2010בינואר,  1יתרה ליום 

  65,903   11,067   1,785   16,470   8,534   28,047  תוספות במשך השנה

  )21,960(  )56(  )3,630(  )13,672(   -    )4,602( גריעות במשך השנה
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2010   338,432   28,428   476,675   14,021   100,890   958,446  

יתרת עלות מופחתת ליום 
  55,070   7,057   83,835   214,006   768,833  2010בדצמבר,  31

 
1,128,801 

  
  סווג מחדש.  *)
  

חלק מהמבנים ומתקני החברה מוקמים על קרקעות חכורות ממינהל מקרקעי ישראל. זכויות   ב.
עם אופציה  2019-2068השנים  שנים המסתיימות בין 49החכירה הינן בעיקר לתקופות של 
מסתכמים הסכומים שיוחסו לזכויות  2011בדצמבר,  31להארכה בחלק מהמקרים. ליום 

מליוני ש"ח והם מופחתים על פני תקופת השימוש בזכויות  320 - החכירה האמורות בכ
  בהתחשב בתקופת האופציה. 

  
  

  אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים  -: 5באור 
  

  בדצמבר 31

2011  2010  

  אלפי ש"ח

  מתאגידים בנקאיים

  224,162   264,165   בדולר של ארה"ב או בהצמדה אליו 

  875,240   678,651   בשקלים ללא הצמדה 

 942,816   1,099,402  
חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך וריבית 

  424,332   344,100   לשלם 

 1,286,916   1,523,734  
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  אשראי מהחברה האם  -: 6באור 

  
  בדצמבר 31

2011  2010  
  אלפי ש"ח

  33,460   34,313   חלויות שוטפות 

  5,282   3,613   ריבית לשלם בגין הלוואות לזמן ארוך 

 37,926   38,742  
  

  
  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 7באור 

  
  בדצמבר 31

2011  2010  
  ש"ח אלפי

  במטבע ישראלי:

  39,247   50,806   חשבונות פתוחים  *)

  1,455   13,690   המחאות לפרעון

  321,159   396,414   במטבע חוץ או צמודים לו (בעיקר בדולר)

 460,910   361,861  

  8,784   15,443   כולל צדדים קשורים ובעלי עניין  *)
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 8באור 
  

  בדצמבר 31
2011  2010  

  אלפי ש"ח

  168,078   186,802   מוסדות 

  39,100   37,165   חברות מאוחדות ובעלי עניין

  987   886   מקדמות מלקוחות והכנסות מראש

  13,241   12,233   שכר והוצאות נלוות

  8,105   התחייבויות בגין עסקאות בנגזרים
תחנות) הוצאות שנצברו (בעיקר בגין הוצאות אחזקת 

  48,026   42,807   ואחרות

 279,893   277,537  
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  לא שוטפותהתחייבויות   -: 9באור 

  
  הרכבה  א.
  

  2011בדצמבר,  31ליום 

שיעור ריבית 
  יתרה  אפקטיבית *)

יתרה בניכוי 
חלויות 
  שוטפות

  אלפי ש"ח  %
  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  230,002   261,930   )1שקלי לא צמוד (

 261,930   230,002  
  מאחרים

  )3)(2אגרות חוב (
  757,133   953,745   5.5  צמודות מדד - אגרות חוב 

  510,665   601,965   6  לא צמוד -שקלי  - אגרות חוב 
 1,555,710   1,267,798  

  התחייבות לחברה האם

  34,313   68,624   5.8  בהצמדה למדד המחירים לצרכן
 1,886,264   1,532,111  

  
  2010בדצמבר,  31ליום 

שיעור ריבית 
  יתרה  אפקטיבית *)

יתרה בניכוי 
חלויות 
  שוטפות

  אלפי ש"ח  %
  הלוואות מתאגידים בנקאיים

   -    107,313   )1שקלי לא צמוד (

   -    102,221   3.5  שקלי צמוד
 209,534    -   

  מאחרים
  )3)(2אגרות חוב (
  925,806   1,114,699   5.5  צמודות מדד - אגרות חוב 

  282,274   282,274   6  לא צמוד -שקלי  - אגרות חוב 
 1,396,973   1,208,080  

  התחייבות לחברה האם

  66,920   100,380   5.8  בהצמדה למדד המחירים לצרכן
 1,706,887   1,275,000  

  
  2011בדצמבר,  31ליום  הדיווחמועדי הפרעון לאחר תאריך   ב.

  שנה  שנה  שנה  שנה  שנה
שנה 
  שישית

  ואילך חמישית רביעית שלישית  שניה ראשונה  סה"כ
  אלפי ש"ח

הלוואות 
מתאגידים 
  261,930    -     -    25,000   30,002  175,000   31,928   בנקאיים

  87,572  250,809  267,817  361,121  300,479  287,912   אגרות חוב
 

1,555,710 
 התחייבות

  68,624    -     -     -     -    34,313   34,311   לחברה האם

  87,572  250,809  292,817  391,123  509,792  354,151   סך הכל
 

1,886,264 
  



  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
  מידע נוסף

- 14 - 

  
  

  מכשירים פיננסיים  -: 10באור 
  

  ריכוז סיכון נזילות  א.
  

  הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:
  

  2011בדצמבר,  31ליום 
  

  עד שנה
משנה עד 
  שנתיים

משנתיים עד 
  שנים 3

שנים עד  3-מ
  שנים 4

שנים עד  4-מ
  שנים 5

שנים עד  5-מ
  סה"כ  שנים 6

  אלפי ש"ח

  942,816  -     -    -    -    -   942,816 והלוואות מתאגידים בנקאייםאשראי 

  297,728  -     -   40,870 34,383 190,545 31,930 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  460,910  -    -    -    -    -    460,910  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  279,893   -     -    -    -    -   279,893 זכאים

  1,815,865  93,364  270,340  301,488  413,152  369,477  368,044  אגרות חוב 

  74,545   -     -     -     -    36,286   38,259  הלוואה מהחברה האם

2,121,852  596,308  447,535  342,358  270,340  93,364  3,871,757  
  

  2010בדצמבר,  31ליום 
  

  עד שנה
משנה עד 
  שנתיים

משנתיים עד 
  שנים 3

שנים עד  3-מ
  שנים 4

שנים עד  4-מ
  שנים 5

שנים עד  5-מ
  סה"כ  שנים 6

  אלפי ש"ח

  1,312,117   -     -    -    -    -   1,312,117  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים

  361,861   -     -    -    -    -   361,861  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  277,538   -     -    -    -    -   277,538  זכאים

  1,640,401  194,513   204,146  311,849  327,252  342,655  259,986  אגרות חוב 

  106,641    -     -     -    33,623   35,547   37,471  הלוואה מהחברה האם

 2,248,973   378,202   360,875   311,849   204,146   194,513   3,698,558  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 10באור 

  
  נגזרים וגידור  .ב
  

חברות הקבוצה מתקשרות לעתים בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסויימים, שנועדו 
המחירים בחלקם להגן על החשיפה לשינויים בשערי חליפין של מטבעות חוץ, לשינויים במדד 

  לצרכן, לשינויים בערך של מלאי ולשינויים בשיעורי ריבית.
  

  התקשרויות פתוחות כמפורט להלן:  לחברה 2011בדצמבר,  31ליום 
  

  מליוני ש"ח. 723-מליוני דולר בתמורה לכ 191לרכישת   -
  מליוני ש"ח. 939- מליון יחידות מדד בתמורה לכ 900לרכישת   -
  מליוני ש"ח. 32- מליוני דולר בתמורה לכ 8למכירת   -
  מליוני ש"ח. 103-מליון יחידות מדד בתמורה לכ 100למכירת   -

  
עיקר עסקאות הפרוורד הדולריות יועדו כהגנה חשבונאית והן חופפות לתקופות בהן לחברה 

  קיימת חשיפה כנגד רכישות מלאי דולרי מספקי הדלקים.
  

אלפי ש"ח,  7,059נטו של  ים,נכסת הדולריות לעיל משקף השווי ההוגן ליום המאזן של העסקאו
  אלפי ש"ח. 4,214השווי ההוגן ליום המאזן של העסקאות המדדיות משקף התחייבות נטו של 

  
  

  התחייבויות תלויות  -: 11באור 
  

נגד החברה וחברות מוחזקות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים העלולים להגיע לכדי מאות 
ארדי ש"ח אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיהן ולפיכך לא יעד מילמליוני 

 31 ב' בדוחות הכספיים המאוחדים ליום24נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים, כמפורט בבאור 
  .2011בדצמבר, 
  

  
  מסים על ההכנסה  -: 12באור 

  
  החברהחוקי המס החלים על   א.

  
  1985-ה"בשל אינפלציה), התשמחוק מס הכנסה (תיאומים 

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת - על

  במדד המחירים לצרכן. 
  

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),  2008בחודש פברואר 
, 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- התשמ"ה

נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

התיקון לחוק כולל, בין בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. 
(לנכסים בני היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

  .2008החל משנת ) 2007פחת שנרכשו לאחר שנת המס 

 
  שיעורי המס החלים על הקבוצה/החברה  ב.

  
   .24% -  2011ובשנת  25% היה 2010שנת ב ,26% היה 2009שנת בשיעור מס החברות בישראל 

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. כהוראת 
, נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך הנסחר בבורסה (למעט מוניטין 2006-2009שעה לשנים 

על חלק  -  2009בדצמבר,  31ונמכר עד ליום  2003בינואר,  1שלא שולם עבורו) שנרכש לפני יום 
יחול מס החברות  2002בדצמבר,  31רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שעד ליום 

בשיעור הקבוע בפקודה בשנת המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה 
  .25%ועד למועד המכירה יחול מס בשיעור של  2003בינואר,  1שמיום 
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  (המשך) ההכנסהמסים על   -: 12באור 
  

 2011-התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר,  5ביום 
, מתווה ההפחתה של שיעורי 2012החוק). במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת  -(להלן 

. לאור 2012החל משנת  25%מס החברות. במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 
כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון  25% -ת שיעור מס החברות להעלא

  ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי.
  

 , נטוהמסים הנדחים ביתרותקיטון יתרות המסים הנדחים הביאה להשינוי כאמור על  השפעת
 2011קיטון ברווח הנקי בשנת יתרות המסים הנדחים הביא ל ש"ח. עדכון מליוני 6.5 -בסך של כ
קיטון ברווח כולל אחר בשנת , לש"ח, שנזקף לסעיף מסים על ההכנסה מליוני 4.5 -בסך של כ

  ."חש מליוני 6.5 -כ של בסך 2011, בדצמבר 31 ליום בהוןקיטון ו"ח ש מליוני 2 -בסך של כ 2011
  
  מסים נדחים  .ג

  
  ההרכב:

  דוחות על רווח והפסד  מאזנים

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31

2011  2010  2011  2010  2009  
  אלפי ש"ח

  התחייבויות מסים נדחים

  )2,488(  )5,540(  )15,054(  18,928   33,982   מוניטין

   -    423    -     -     -    נדל"ן להשקעה 

   -     -     -    9,313   11,881   השקעות זמינות למכירה 

  )435(  )1,886(  10,155   10,122   )33(  אחרים

 45,830   38,363  )4,899(  )7,003(  )2,923(  

  נכסי מסים נדחים

  2,521   4,789   118   16,173   16,055   הפרשה לחובות מסופקים

הטבות לעובדים (כולל תשלום 
  )6,803(  4,255   4,884   11,246   6,362   מבוסס מניות)

  507   2,669   )862(  2,071   2,933   רכוש קבוע

  )2,948(  )4,638(  2,566   9,007   6,441   הפסדים מועברים

 31,791   38,497   6,706   7,075  )6,723(  

  3,800   )14,078(  )11,605(  הכנסות (הוצאות) מסים נדחים

  134   )14,039(  נכסי מסים נדחים, נטו
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 12באור 
  

  מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו להון   
  

  בדצמבר 31
2011  2010  

  אלפי ש"ח

  2,227   )2,569(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  )1,826(   -    תשלום מבוסס מניות

)2,569(   401  

 
  הפסד וארווח במסים על ההכנסה הכלולים   .ד
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  

  אלפי ש"ח

   -     -    -    מסים שוטפים 

  3,800   14,078   11,605    מסים נדחים

 11,605   14,078   3,800  

  245    -    )109(  מסים בגין שנים קודמות

  4,045   14,078   11,496   מסים על ההכנסה
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 12באור 
  

  מס תיאורטי  .ה
  

וההוצאות, הרווחים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא
מסים , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבברווח או הפסד  וההפסדים

  :הפסד ואשנזקף ברווח על ההכנסה 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31

2011  2010  2009  
  אלפי ש"ח

  86,500   70,586   28,515   רווח לפני מסים על ההכנסה

  26%  25%  24%  שיעור המס הסטטוטורי

  22,490   17,647   6,844   מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 

  הגדלה (הקטנה) בחבות המס בשל:

  )4,270(  1,858   435   הפרשים זמניים בגין מסים נדחים

  )10,322(  )9,216(  1,666  רווחי חברות מוחזקות

שיעור המס הסטטוטורי הפרשים בין 
  )2,011(  2,154   4,457 לשיעורי המס לפיהם חושבו מסים נדחים

ניצול הפסדים והפרשי עיתוי לצורכי מס 
משנים קודמות אשר בגינם לא נזקפו 

  )5,291(   -     -    מסים נדחים בעבר

  )245(   -    109   מסים בגין שנים קודמות

  )3,882(  )512(  )408(  הכנסות פטורות
הוצאות בלתי מוכרות ותיאומים אחרים, 

  )514(  2,147   )1,607(  נטו

  )4,045(  14,078   11,496   מסים על ההכנסה

  -    19.94%  40.32%  שיעור מס אפקטיבי
  

    



  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
  מידע נוסף

-         -  19

  
  הפסד וארוטים נוספים לסעיפי רווח יפ  -: 13באור 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  אלפי ש"ח

  מכירות  א.

  6,252,596   7,319,022   8,571,731   מכירות 

  3,252,668   3,657,424   3,804,386   בלו -בניכוי 

 4,767,345   3,661,598   2,999,928  

  עלות המכירות  ב.

  2,691,845   3,370,786   4,440,895   קניות דלק ומוצרים, נטו

  18,860   16,564   19,479   פחת 

  43,665   32,816   43,253   ייצור אחרותהוצאות 

  36,024   38,511   37,710   הובלה 

 4,541,337   3,458,677   2,790,394  

  הוצאות מכירה והפעלת תחנות  ג.

  15,174   22,956   35,278   דמי שכירות ואחזקת תחנות 

  25,290   23,675   22,457   שכר עבודה ונלוות

  5,499   10,425   6,583   פרסום וקידום מכירות

  38,492   46,130   46,272   פחת והפחתות 

  5,726   7,075   7,608   אחרות

 118,198   110,261   90,181  

  הוצאות הנהלה וכלליות  ד.

  36,263   12,851   20,437   שכר עבודה ונלוות

  1,181   1,136   1,088   דמי ניהול לבעלי עניין

  3,127   3,659   3,217   פחת והפחתות

  2,163   )3,649(  541   חובות מסופקים וחובות אבודים

  18,377   21,969   21,672   אחרות

 46,955   35,966   61,111  
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  חברות מאוחדות מוחזקות (ללא חברות כלולות)עם  ועסקאות מהותיותיתרות   -: 14באור 

    
במחירי שוק ובתנאי אשראי רגילים עם חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל   א.

  תאגידים שהם חברות מוחזקות.
  

  עסקאות  ב.
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
2011  2010  2009  

  אלפי ש"ח

  2,735,310   3,748,185   4,448,025   מכירות 

  88,557   95,424   99,274   קניות בעלות המכר

  145,309   170,132   172,287   הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

  6,519   19,823   5,195   הכנסות מימון

  19,717   16,565   16,598   הכנסות אחרות
  
  יתרות  ג.

  בדצמבר 31
2011  2010  

  אלפי ש"ח

  נכסים

  455,808   320,041   לקוחות

  27,078   96,915   חייבים ויתרות חובה

  77,484   75,830   הלוואות לחברות מוחזקות (ללא חברות כלולות)

  התחייבויות

  8,784   15,443   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  38,991   32,206   זכאים ויתרות זכות
  
  

  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -  
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  בע"מ אירופה הולדינגסדלק 
  

  2011בדצמבר,  31ליום  מאוחדים דוחות כספיים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
  
  

  2  ביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים ברבד דוח רואה החשבון המבקר
  
  

  3-4  נים מאוחדיםמאז
  
  

  5  רווח והפסד מאוחדים על ותדוח
  
  

  6  הכולל רווח מאוחדים על ה ותדוח
  
  

  7  בהון על השינוייםמאוחדים  ותדוח
  
  

  8-10  על תזרימי המזומנים ות מאוחדיםדוח
  
  

  11-59  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
    

  
  60  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות -המאוחדים הכספיים נספח לדוחות 

  
  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -   
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  דלק אירופה הולדינגס בע"מ

3  

  מאזנים מאוחדים
  
  
  בדצמבר 31ליום      
     2011   2010  
  מליוני ש"ח  באור  
       

        נכסים שוטפים
       

 680 542  3   מזומנים ושווי מזומנים
 997  1,183  4  לקוחות

  -  18    סים לקבלמ
 143  59  5   חייבים ויתרות חובה

 432 587  6  מלאי
      
    2,389 2,252 
      

       נכסים לא שוטפים
      

 95 99  7   השקעות בחברות מוחזקות
 15 52     הלוואות ויתרות חובה 

 1,732 1,975  8    , נטורכוש קבוע
 699 730  9  מוניטין

 613 680  9  , נטונכסים בלתי מוחשיים אחרים
 79 65 ה'22   מסים נדחים

      
    3,601 3,233 
      
    5,990 5,485 
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



  דלק אירופה הולדינגס בע"מ

4  

  מאזנים מאוחדים
  
  
  בדצמבר 31ליום       
      2011   2010  
  מליוני ש"ח   באור  
       

        התחייבויות שוטפות
       

 247 289 10   אשראי מתאגידים בנקאיים 
 - 1,484 11  מבעלי מניותחלות שוטפת בגין הלוואות 

 885 777 12  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 12 10     מסים לשלם

 1,099 1,316 13   זכאים ויתרות זכות
      
    3,876 2,243 
      

       א שוטפותהתחייבויות ל
      

 1,703 1,914 14  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,379 - 11   מבעלי מניותהלוואות

 97 102     נגזרים פיננסיים
 198 246 15   התחייבויות אחרות

 28 26 17  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 63 76 ה'22   מסים נדחים

      
    2,364 3,468 
      

   20  המיוחס לבעלי מניות החברההוןגרעון ב
      

 *) - *)  -    הון מניות
 167 167     פרמיה על מניות

 )129( )198(     הפסדיתרת
 )175( )128(    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 )89( )96(     אחרותנותקר
      
    )255( )226( 
      

 - 5     זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 )226( )250(     הון גרעון בסה"כ
      
    5,990 5,485 
  
  מליוני ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ  *)
  
  

  הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
  
  
  
  

       2012במרס,  18
  גבריאל לסט  אילן שפיר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  דירקטור  יו"ר הדירקטוריון  



  דלק אירופה הולדינגס בע"מ

5  

  רווח והפסד  מאוחדים על דוחות
  
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2011   2010   2009  
  מליוני ש"ח  באור  

            
  9,020   11,365   16,285     הכנסות ממכירות
  7,764   9,981   14,354  א'21   עלות המכירות

          
  1,256   1,384   1,931  רווח גולמי

          
  982   1,045   1,599 ב'21 הוצאות מכירה והפעלת תחנות

  162   148   152 ג'21  כלליותוהוצאות הנהלה 
  )26(   )10(   4  אחרות, נטו )הוצאותהכנסות (

          
  86   181   184   רווח תפעולי

          
  33   12   9 ד'21  הכנסות מימון
  198   178   255 ה'21  הוצאות מימון

          
  )62(   15   )79(  

  -   )2(   -  הפסד ממימוש השקעות בחברות מוחזקות, נטו
  13   9   11 7 חברות מוחזקות, נטו ברווחיחלק החברה

          
  )66(   22   )51(  הכנסההלפני מסים על (הפסד)רווח

  )27(   15   18 ו'22 (הטבת מס) מסים על ההכנסה
          

  )39(   7   )69(  המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי (הפסד)
          
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



  דלק אירופה הולדינגס בע"מ

6  

  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 2011   2010   2009  
  מליוני ש"ח 

         
         

  )39(   7   )69(  רווח נקי (הפסד)
         

         רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):
         

  )98(   )7(   )7( הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
  17   )109(   47 של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

         
  )81(   )116(   40 כולל אחר )הפסדרווח (סה"כ

         
  )120(   )109(   )29( המיוחס לבעלי מניות החברה סה"כ הפסד כולל

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
  



  מ"דלק אירופה הולדינגס בע

7  

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

       מיוחס לבעלי מניות החברה   

   
  הון
 מניות

  פרמיה
  על
 מניות

  יתרת
  הפסד

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של
פעילויות 
 חוץ

  קרנות
  סה"כ אחרות

  זכויות
  שאינן

מקנות 
 שליטה

  סה"כ
  הון

 ש"חמליוני   
                

  3  -  3 16 )83(  )97(  167 *)-  2009בינואר,1יתרה ליום
                

  )39(  -  )39( - -  )39(  - -   הפסד
  )81(  -  )81( )98( 17  -  - -  רווח (הפסד) כולל אחר
  )120(  -  )120( )98( 17  )39(  - -  סה"כ רווח (הפסד) כולל

                
  )117(  -  )117( )82( )66(  )136(  167 *)-  2009,בדצמבר31יתרה ליום

                
  7  -  7 - -  7  - -  רווח נקי

  )116(  -  )116( )7( )109(  -  - -  הפסד כולל אחר
  )109(  -  )109( )7( )109(  7  - -  סה"כ רווח (הפסד) כולל

                
  )226(  -  )226( )89( )175(  )129(  167 *)-  2010,בדצמבר31יתרה ליום

                
  )69(  -  )69( - -  )69(  - -   הפסד

  40  -  40 )7( 47  -  - -  רווח (הפסד) כולל אחר
  )29(  -  )29( )7( 47  )69(  - -  סה"כ רווח (הפסד) כולל

                
  5  5  - - -  -  - -  עלות תשלום מבוסס מניות

                
  )250(  5  )255( )96( )128(  )198(  167 *)-  2011בדצמבר,31יתרה ליום

  
  ש"ח. נימליו 1-ממייצג סכום הנמוך   *)
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



  מ"דלק אירופה הולדינגס בע

8  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  מליוני ש"ח  

          
         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

        
  )39(   7   )69(  רווח נקי (הפסד)

  345   498   180 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (א)
         

  306   505   111 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
         

  )99(   )61(   )364(   נכסים קבועיםרכישת
  20   13   6  נכסים קבועיםתמורה ממימוש 

  -   33   -  תמורה ממימוש השקעה בחברה מוחזקת
  )29(   )55(   )80(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

  -   )17(   -  איחוד לראשונה של חברות כלולות לשעבר (ב)
  -   )1,011(   -  )ג(באירופהאיחוד לראשונה של פעילויות דלקים וחנויות נוחות

          
  )108(   )1,098(   )438(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

          
          זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
          

  7   27   88  נטואחרים,ומנותני אשראיאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
  2   471   -  קבלת הלוואות מהחברה האם

  -   391   74    קבלת הלוואות לזמן ארוך
          

  9   889   162  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
          

  6   )57(   27  ושווי מזומניםהפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים
          

  213   239   )138(  במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) עלייה
          

  228   441   680  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
          
  441   680   542  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהי
  
  
  
  
  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



  מ"דלק אירופה הולדינגס בע

9  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
  

  
  שהסתיימה ביוםלשנה 

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  מליוני ש"ח  
        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת(א)

       
       הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

       
  195   178   257  והפחתותפחת

  )38(   )3(   22  מסים נדחים, נטו
  )7(   )5(   )3( , נטוהטבות לעובדיםבהתחייבויות בשל שינוי
  -   10   15 , נטוממימוש רכוש קבועהפסד

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן 
  -   )17(   20  ארוך, נטו

  חברות מוחזקות בניכוי דיבידנד  ברווחיהחברה חלק 
  )8(   )9(   -  שהתקבל, נטו *) 

  )8(   )20(   )8( שינוי בשווי הוגן של נגזרים, נטו
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות עם בעלי עניין וצדדים 

  29   49   105  קשורים, נטו
  5   2   35 עלות תשלום מבוסס מניות

         
         שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

         
  )131(   )167(   )178(  עלייה בלקוחות

  )5(   )77(   78 בחייבים ויתרות חובה )עלייהירידה (
  )18(   3   )137(  במלאיירידה (עלייה) 

  114   299   )193( ולנותני שירותיםספקיםהתחייבויות לב(ירידה) עלייה
  217   255   167 עלייה בזכאים ויתרות זכות

         
 180   498   345  
         

  5   -   11 שהתקבלו דיבידנדים *)
         

         איחוד לראשונה של חברות כלולות לשעבר (ב)
         

  -   25   - )ושווי מזומניםנטו (למעט מזומנים הון חוזר, 
  -   )70(   -  רכוש קבוע 
  -   )4(   -  חייבים לזמן ארוך 
  -   26   - ביטול השקעות והלוואות לכלולות 
  -   )2(   -  מוניטין 
  -   )3(   -  נכסים בלתי מוחשיים 
  -   7   -  מסים נדחים 
  -   4   - התחייבויות לא שוטפות 

         
  -   )17(   -  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



  מ"דלק אירופה הולדינגס בע

10  

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2011   2010   2009  
  מליוני ש"ח   

           
          אירופהאיחוד לראשונה של פעילויות דלקים וחנויות נוחות ב )ג(
          
  -   )370(   -  )ושווי מזומניםלמעט מזומנים( רכוש שוטף 
  -   )28(   -  השקעות בחברות מוחזקות 
  -   )17(   -  פקדונות, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 
  -   )313(   -   נכסים בלתי מוחשיים 
  -   )672(   -   רכוש קבוע, נטו 
  -   237   -   התחייבויות שוטפות 
  -   152   -  התחייבויות לא שוטפות 
           
   -   )1,011(   -  
           
          פעילות מהותית שלא במזומן )ד(

         
  -   45   26  רכישת נכסים קבועים  
           
  -   -   31  רכישת נכסים בלתי מוחשים 
           
  -   -   6  תמורה ממכירת נכסים 
           
         מידע נוסף על תזרימי המזומנים)ה(

         
         מזומנים ששולמו במשך השנה עבור:

         
  120   82   127 ריבית

         
  15   -   18  מסים על ההכנסה

         
          במשך השנה עבור: שהתקבלומזומנים 

          
  -   4   -   מסים על ההכנסה

          
  1   1   5   ריבית

          
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  כללי  -: 1באור 
  

 החברה האם) -והינה בשליטה של דלק פטרוליום בע"מ (להלן  2007החברה התאגדה בחודש אוגוסט   א. 
ידי "דלק" חברת הדלק - ) מוחזקות על20%ממניות החברה. יתרת המניות ( 80%-המחזיקה ב
החברה מחזיקה  ידי החברה האם.- דלק ישראל), אשר אף היא נשלטת על - בע"מ (להלן  תהישראלי

 Delek Beneluxמהון המניות של  100%-) בDEBV -(חברה זרה, להלן  Delek Europe B.Vבאמצעות 
מפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות בארצות הבנלוקס (הולנד, בלגיה ה דלק בנלוקס) -(להלן 

המפעילה תחנות דלק וחנויות נוחות   Delek France BVמהון המניות של 100%- וב ולוקסמבורג)
 ).2010וקטובר, בא 1בצרפת (החל מיום 

 
   גרעון בהון החוזר  ב. 

 
מליוני ש"ח, הנובע  1,487- ן בהון החוזר המאוחד בסך של כלקבוצה גרעו 2011בדצמבר,  31ליום 

יחול  המקורי אשר מועד פרעונן מליוני ש"ח, 1,484-בסך של כ ,לבעלי מניותבעיקר מהתחייבויות 
דרוש התחייבה החברה האם שלא ל ,2012בחודש מרס  לאחר תאריך המאזן, .2012בחודש דצמבר 

ריכה את מועד פרעונן עד והא מליוני ש"ח 1,229- בסך של כ ההלוואות שהעמידה לחברה את פרעון
שיביאו למציאת מנהלים מגעים והחברה . בנוסף, בעלי המניות של החברה 2013בדצמבר,  31ליום 

  מליוני ש"ח.  255-לדלק ישראל בסך של כמקורות מימון להסדרת פרעון התחייבויות החברה 
  
  הגדרות  ג. 
  

  -בדוחות כספיים אלה 
  

 בע"מ.אירופה הולדינגסדלק -  החברה
    

 דלק פטרוליום בע"מ. - החברה האם
    

החברה האם 
 הסופית

  קבוצת דלק בע"מ. -

    
  והשותפויות המאוחדות שלה.החברותהחברה, -  הקבוצה

    
ואשר )מתוקן) IAS )2008 27-ב החברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרת - חברות מאוחדות

  דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 
    

חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן הסכם שליטה -  כלולותחברות 
משותפת ואינן חברות מאוחדות ואשר השקעת החברה בהן מוצגת בדוחות

  החברה על בסיס שיטת השווי המאזני.כספיים המאוחדים שלה
    

(ראה נספח לדוחות הכספיים בדבר חברות חברות מאוחדות וחברות כלולות - חברות מוחזקות
 .ושותפויות עיקריות)

  
 .מתוקן24IAS-בכהגדרתם - צדדים קשורים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.

  
 בסיס המדידה .1
  

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נגזרים ומכשירים פיננסיים 
אשר נמדדים מדי תקופת דיווח בהתאם  מסוימים והתחייבויות בגין תשלום מבוסס מניות,

   לשווים ההוגן.
  לפי שיטת מאפיין הפעילות. פריטי הרווח או הפסדהחברה בחרה להציג את 

  
  ת העריכה של הדוחות הכספייםמתכונ  .2
  

). IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
  תקנים אלו כוללים:

  
  ).IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים (  א)
  ).IASתקני חשבונאות בינלאומיים (  ב)
  ).SICחשבונאות בינלאומיים () ולתקני IFRICהבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים (  ג)

  
  מדיניות חשבונאית עקבית   .3
  

יושמה באופן עקבי בכל המאוחדים המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים 
   , למעט האמור להלן:התקופות המוצגות

  
  שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים

  
IAS 1 - הצגת דוחות כספיים  

  
, ניתן להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה התיקון) - (להלן  IAS 1 בהתאם לתיקון

לדוחות הכספיים  הבאוריםבגין כל רכיב של רווח כולל אחר בדוח על השינויים בהון או במסגרת 
  .בדוח על השינויים בהון אמורה הפירוטבחרה להציג את  החברה, לכך בהתאםהשנתיים. 

  .2011, בינואר 1 מיום החלהתיקון מיושם למפרע 
  

IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  
  

התיקון) מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם  -(להלן  IAS 24 -התיקון ל
ניתנת,  לממשלה הקשורות, לחברות בנוסףצד קשור ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו. 

 .כאמורועם חברות אחרות  הממשלהגילוי בדבר עסקאות עם  במתן חלקיתבמסגרת התיקון, הקלה 
  .2011בינואר,  1למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  יושםמהתיקון 

  
  ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

  
7 IFRS - גילוימכשירים פיננסיים :  
  

מודגש  זו במסגרתהתיקון) מבהיר את דרישות הגילוי המובאות בתקן.  -(להלן  IFRS 7-ל התיקון
הקשר בין הגילויים הכמותיים והגילויים האיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכונים הנובעים 
ממכשירים פיננסיים. כמו כן במסגרת התיקון צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות שהחברה 

יושם למפרע החל מהדוחות מסיכון האשראי. התיקון  אודותהגילוי דרישות  ותוקנומחזיקה 
   .2011בינואר,  1הכספיים לתקופות המתחילות ביום 

  
 ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  הכספייםאומדנים והנחות בעריכת הדוחות   ב.
  

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות 
והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, 
התחייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים 

  חשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.באומדנים ה
  

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים 
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם 

  ווח הבאה:של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדי
  
  (כולל רכוש קבוע ומוניטין) ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  -

  
ערך של נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם  בבחינה של ירידתהקבוצה בוחנת את הצורך 

(ראה  השבה תב השל נכסים אלה אינ שהיתרה בדוחות הכספייםסימנים המצביעים על כך 
  להלן). 'חי סעיף

  
הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את בנוסף, 

ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה 
מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה. ראה מידע נוסף 

  להלן. 'יגבסעיף 
ל ממועד הרכישה ליחידה מניבת מזומנים או קבוצת יחידות מניבות מוניטין מיוחס הח

  מזומנים אשר חזויות להנות מהסינרגיה של הצירוף.
  

  ירידת ערך של נכסים פיננסיים  -
  

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים 
מינים למכירה סכום ההפסד נזקף לדוח רווח בעלותם המופחתת, או בגין נכסים פיננסיים ז

  להלן. י'והפסד, ראה סעיף 
  כאמור. תעל הנהלת החברה לקבוע האם קיימת ראיה אובייקטיבי

  
  חובות מסופקים  -

  
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת הקבוצה 

בגין קבוצות לקוחות המוערכות  הפרשהב מכירהגבייתם מוטלת בספק. כמו כן, הקבוצה 
באופן קולקטיבי בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם. חובות לקוחות 

  שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
  

  נכסי מסים נדחים  -
  

רשים זמניים, שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפ
במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש שיקול דעת של 
ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, 

 'יט סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המס. ראה מידע נוסף בסעיף
  להלן.

  
  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

  
הקבוצה  IAS 27 (2008)ושל  IFRS 3 (Revised) , מועד יישום לראשונה של2010בינואר  1החל מיום 
בטיפול בצירופי עסקים ועסקאות  נדרשת על פי תקנים אלהאת המדיניות החשבונאית ה מיישמת

  עם הזכויות שאינן מקנות שליטה. 
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  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -: 2אור ב
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות 
בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת, במישרין או בעקיפין, להתוות את המדיניות 

בחשבון השפעת זכויות הצבעה  מובאתהכספית והתפעולית של החברה הנשלטת. בבחינת שליטה 
פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך המאזן. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת 

  השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
  

הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה מהותיים יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים 
  פיים המאוחדים. בוטלו במלואם בדוחות הכס

  
הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  בדוחות הכספיים של החברה.
  
  ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות  ד.
  

  הפעילות ומטבע ההצגהמטבע   .1
  

  הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, מטבע הפעילות וההצגה של החברה.
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
החברה ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות כלולות וחברות 

ל פי שיטת השווי המאזני, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי בשליטה משותפת המוצגות ע
פעילות של שונה ממטבע ה מוחזקתותוצאות פעולותיה. כאשר מטבע הפעילות של חברה 

, חברה זו מהווה פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם החברה
  בדוחות הכספיים המאוחדים כדלקמן:

  
  .מאזןמתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך  דיווחות בכל תאריך נכסים והתחייבוי  א)
הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח רווח והפסד (כולל מספרי השוואה)   ב)

מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם, במקרים בהם 
ורגמות לפי שערי חלו תנודות משמעותיות בשערי החליפין, הכנסות והוצאות מת

  החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.
הון מניות, קרנות ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד   ג)

  התהוותם.
יתרת הרווח מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער החליפין לאותו   ד)

ג) -שתורגמו כאמור בסעיפים ב) ומועד ותנועות רלוונטיות נוספות במשך התקופה 
  לעיל.

כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כרווח (הפסד) כולל אחר לסעיף נפרד בהון, בקרן   ה)
  ."של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים"

  
חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה -הלוואות בין

ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה,  לעין,
 כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון, כאמור בסעיף ה) לעיל

  .בניכוי השפעת המס
  

  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
  

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד  עסקאות הנקובות במטבע חוץ
העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ 

למעט אלה מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין בתאריך המאזן. הפרשי שער 
ח רווח והפסד. נכסים נזקפים לדוהמהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור 

והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. 
מוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים הנכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

  למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
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  פריטים כספיים צמודים למדד המחירים לצרכן  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המחירים לצרכן בישראל 
המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך מאזן, בהתאם לתנאי ההסכם.  -(להלן 

  כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד.הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה 
  

  תקופת המחזור התפעולי  ה.
  

  תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה אינה עולה על שנה. 
  

  שווי מזומנים  ו.
  

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר 
 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ,אשר אינם מוגבלים בשעבוד

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול 
  המזומנים של הקבוצה.

  
  פקדונות לזמן קצר  ז.
  

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 
  השקעה. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.ה

  
  הפרשה לחובות מסופקים  ח.
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלות חברות הקבוצה 
במועד בו ייקבע שחובות אלה  נגרעיםגבייתם מוטלת בספק. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, 

  אינם ניתנים לגבייה.
  

  מלאי  .ט
  

מלאי מוצרי דלק (מלאי תפעולי), מלאי חומרי עזר ומלאי מוצרי צריכה נמדדים לפי הנמוך מבין 
עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו 
ן ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומד

  עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
  

  .ממוצע משוקלל"נקבעת לפי שיטת " הדלקים שבמלאי התפעוליעלות -דלקים ומוצרי צריכה
על בסיס השיטה הקמעונאית,  בעיקר עלות מלאי מוצרי הצריכה מוערכת    

שבה עלות המלאי נקבעת באמצעות הפחתת ערך המכירה של המלאי 
  בשיעור הרווח הגולמי המקובל. 

  
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות השלמה 

  צעת בכל תקופה עוקבת.ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. הערכה מחדש לשווי מימוש נטו מבו
  
  מכשירים פיננסיים  .י

  
  נכסים פיננסיים   .1
  

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  IAS 39בתחולת 
דרך רווח או בשווי הוגן  נכסים פיננסיים הנמדדיםעסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי 

  הפסד. ואעלויות עסקה נזקפות לרווח  ם, אשר לגביההפסד
  

  דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן   א)
  

הפסד הכוללים נכסים  ואנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח לקבוצה 
פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם 

  ן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד.להיות מוצגים בשווי הוג
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נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או 
רכישה חוזרת בתקופה הקרובה, מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים 

בזמן הקצר, או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה. המנוהלים יחד להשגת רווחים 
רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח רווח 

  והפסד.
  

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר, למעט אם הם 
  מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית. 

  
  יםהלוואות וחייב  ב)
  

לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) בעלי תשלומים 
קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, 

שיטת הריבית וש במשי תוךהלוואות וחייבים נמדדים לפי עלות המופחתת 
  . רך כלל בערכו הנומינלימוצג לפי תנאיו, בד . אשראי לזמן קצרהאפקטיבית

  
  שווי הוגן  .2
  

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך המאזן.   
בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. 

התייחסות לשווי שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, 
השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה 

  אחרות.
  

  התחייבויות פיננסיות  .3
  

  יבויות פיננסיות בעלות מופחתתיהתח  א)
  

לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה התחייבויות נושאות ריבית מוכרות 
מוצגות ההתחייבויות הנ"ל על פי תנאיהן מיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, 

י לזמן קצר מוצג א. אשרלפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
בעת  לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד

  עת ההתחייבות הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית.גרי
  
  דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן   ב)
  

כוללות התחייבויות  דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן 
פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית 

  בהן להיות מוצגות בשווי ההוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד.
  

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם 
נה אפקטיבית. במקרה של חוזה המכיל נגזר משובץ לשמש כמכשירים להג מיועדים

אחד או יותר, החוזה המשולב בשלמותו יכול להיות מיועד, במועד ההכרה הראשונית 
  .דרך רווח או הפסדבלבד, כהתחייבות פיננסית הנמדדת בשווי ההוגן 

  
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת 

ראשונה צד להתקשרות. הערכה מחדש של נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש להיות ל
  שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .4
  

אם קיימת זכות  מאזןנכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג ב  
ת לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת שניתנת לאכיפה משפטי

  ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
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  גריעת מכשירים פיננסיים  .5

 
  נכסים פיננסיים

  
לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות 

החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על 
עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב 

ם לנכס או לא משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורי
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 

  את השליטה על הנכס.
  

כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה 
על הנכס,  באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה

מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. מעורבות נמשכת בדרך 
הפנקסני המקורי של הנכס והסכום  הערךשל ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין 

  המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.
  
  התחייבויות פיננסיות  .6

  
  נגרעת כאשר ההתחייבות סולקה, בוטלה או פקעה.התחייבות פיננסית 

  
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים 
שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי 

ההפרש בין העלות מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. 
ל נזקף לדוח רווח והפסד. במידה וההחלפה או השינוי "הפנקסנית של שתי ההתחייבויות הנ

לרבות התאמת הריבית אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית 
  ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה.האפקטיבית 

  
שינוי מהותי, מביאה הקבוצה בעת הקביעה האם עסקת החלפה של מכשיר חוב מהווה 

  בחשבון קריטריונים כמותיים ואיכותיים. 
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים
  

ערך נכס פיננסי או  ראייה אוביקטיבית לירידתהקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת 
  קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

  
  המוצגים בעלות המופחתתפיננסיים נכסים 

  
המוצגים בעלותם המופחתת  הלוואות וחייביםו האובייקטיבית לגבי מכשירי חוביה הרא

קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים 
העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. ראיות לירידת ערך כוללות סימנים לכך שלחייב קשיים 

ולת לעמוד בתשלומי קרן או ריבית. סכום ההפסד הנזקף פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ואי יכ
הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן  תהפסד נמדד כהפרש בין יתר ואלרווח 

תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו), 
הפיננסי (שיעור הריבית המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס 

). אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון לראשונההאפקטיבית שחושב בעת ההכרה 
נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך 

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש  ימבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב
  ווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.רה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרלאחר ההכ
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  מכשירים פיננסיים נגזרים  .אי

  
בגין  (Forward)הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 

כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים  (IRS)עסקאות החלפה של שיעורי ריבית ומטבע חוץ 
בתנודות בשערי חליפין של מטבע חוץ, בשיעורי הריבית, ושינויים במחירי רכישה או מכירה של 
מלאים. נגזרים פיננסיים אלה מוכרים לראשונה לפי השווי ההוגן. לאחר ההכרה הראשונית, הנגזרים 

  נמדדים לפי השווי ההוגן. הפיננסיים 
  

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור 
  נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד.

  
השווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס לשערי חליפין קיימים עבור חוזים 

גן של חוזי החלפה של שיעורי ריבית ושל עסקאות לקיבוע מחירי עם מועדי פרעון דומים. השווי ההו
  הגז והמלאים נקבע בהתבסס על מחירי שוק של מכשירים דומים.

  
של  השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם סחירים נקבע לפי מודלים מקובלים להערכת שווי

  .מרכיבים פיננסים דומים
  

את סוג הגידור שהיא בחרה ליישם לצורכי דיווח  בתחילת ההתקשרות הקבוצה ייעדה ותיעדה
חשבונאי ואת יעדי ואסטרטגיית ניהול הסיכונים לגבי גידור זה. התיעוד כולל זיהוי של המכשיר 
 המגדר, הפריט או העסקה המגודרים, מהות הסיכון המגודר וכיצד החברה מעריכה את יעילות

להגן באופן אפקטיבי על הסיכון המגודר מכשיר הגידור בפועל, מול הציפיות מהמכשיר המגדר 
באמצעות קיזוז ההשפעות של השינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים. בחינת אפקטיביות 

  הגידור נעשית על בסיס שוטף בכל תקופת דיווח.
  

  עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:
  

  מזומניםגידור תזרימי 
  

החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר נזקף לרווח הכולל האחר בעוד שחלק לא 
  אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.

  
סכומים שנזקפו לרווח הכולל האחר מועברים לדוח רווח והפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור 

וצאה שגודרה מוכרת בדוח רווח והפסד או נזקפות לדוח רווח והפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או הה
כאשר עסקה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט המגודר הינו עלותו של נכס או התחייבות לא פיננסיים, 

  עלות זו כוללת גם את הסכומים המתייחסים שנזקפו ישירות לרווח הכולל האחר.
  

 FIRM() או התחייבות איתנה FORECAST TRANSACTIONבמקרים בהם עסקה חזויה (
COMMITMENT כבר לא צפויים להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר לרווח הכולל האחר מועברים (

לדוח רווח והפסד. כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור 
 בוטל, הסכומים שהוכרו בעבר ברווח הכולל האחר נשארים בהון עד למועד שבו העסקה החזויה או

  .ותההתקשרות האיתנה מתרחש
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  חכירות  .בי
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
  . IAS 17- פי הכללים שנקבעו ב-ההתקשרות על

  
  כחוכר החברה

  
  חכירה מימונית  .1

  
באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על לקבוצה בחכירה מימונית הועברו 

הנכס החכור. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של 
הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. ההתחייבות בגין תשלומי 

כאשר תשלומי החכירה מוקצים בין הוצאות המימון ופרעון של  החכירה מוצגת בערך נוכחי
  ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

  
  לאחר ההכרה הראשונית, מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה.

  
  חכירה תפעולית  .2

  
הסיכונים וההטבות הגלומים הסכמי חכירה, בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי כל 

בבעלות על הנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין 
ן להשקעה אשר נזקפות לרווח או הפסד, "הסכם החכירה, למעט אלה המתייחסות לנדל

מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל להכנסה מהסכם החכירה. תקבולי 
 חכירה מוכרים כהכנסה בדוח רווח והפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.ה

  
  צירופי עסקים ומוניטין  .גי

  
 כעסקהחברה  מטפלת(מתוקן)  IFRS 3הרחבת הגדרת "עסק" על פי  לאור ,2010בינואר,  1מיום  החל
  כעסק. להפעילם מסוגל המוכר עוד כל, כעסק מנוהלים שלא ונכסים בפעילויות גם
  

צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה. בשיטה זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות 
של החברה הנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה. עלות הרכישה הינה השווי ההוגן 
המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו, ההתחייבויות שניטלו והזכויות ההוניות שהונפקו על 

  ש. ידי הרוכ
  

זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות  2010בינואר,  1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום 
לפי שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו 

 31. בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום , למועד הרכישההניתנים לזיהוי של הנרכשת
 ההוגן בשווי היחסיחלקן  לפי, הרכישה במועדמקנות שליטה נמדדו,  שאינן הזכויות 2009בדצמבר, 

   הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת. של
  

עלויות ישירות הקשורות לרכישה  2010בינואר,  1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום 
בדצמבר,  31צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום נזקפות מיידית כהוצאה בדוח רווח והפסד. בגין 

  , עלויות כאמור הוכרו כחלק מעלות הרכישה.2009
  

במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים, 
  התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה.

  
בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי  ,2010בינואר,  1החל מיום 

הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך 
, כולל מימוש סכומים שנזקפו כרווח הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור

החברה בחרה למדוד את  2009בדצמבר,  31אשר התרחשו עד ליום . בגין צירופי עסקים כולל אחר
  המוניטין ביחס לכל רכישה בנפרד.
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מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות, שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה על 

שו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכ
סכום שהתקבל הינו שלילי אזי מדובר ברכישה במחיר הזדמנותי, ועל הרוכש להכיר ההרכישה. אם 

  ברווח שנוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה. 
  

מידה לאחר ההכרה הראשונית, נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, ב
  .'יחסעיף שקיים. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין, ראה 

  
, עדכון יתרת נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים שנרכשו ואשר לא עמדו 2010בינואר,  1החל מיום 

  בדרישות ההכרה במועד הרכישה, מתבצע מול רווח או הפסד ולא כתיקון המוניטין.
  

  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
  

במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין 
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד 

יתוף הזכויות שאינן מקנות הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים, תוך ש
המזוהים נטו הנ"ל במועד הרכישה. עלויות  שליטה, אם קיימות, לפי חלקן בשווי ההוגן בנכסים

  ישירות הקשורות לרכישה מהוונות כחלק מתמורת הרכישה.
  

  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .יד
  

דיניות הכספית והתפעולית שלהן, חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המ
 אך לא שליטה.

  
ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני. לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה 

לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו,  במאזןהכלולה מוצגת 
  לרבות רווח (הפסד) כולל אחר של החברה הכלולה. 

  
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת 

, כמוקדם שבהם. כאשר השקעה הכלולה אשר סווגה קודם לכן IFRS 5למכירה בהתאם להוראות 
כמיועדת למכירה אינה מקיימת עוד את הקריטריונים לסיווגה ככזו, יש לטפל בה למפרע תוך שימוש 

י המאזני החל ממועד סיווגה כמוחזקת למכירה תוך תיקון הדוחות הכספיים לתקופות בשיטת השוו
  קודמות.

  
מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה 

של החברה הכלולה. לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין נטו בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים, 
העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה  לפי
  .'חיברה הכלולה בכללותה. ראה גם סעיף בח

  
הדוח על הרווח הכולל משקף את חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברה הכלולה במסגרת 

רווח (הפסד) כולל אחר נטו חלק הקבוצה ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות וכן את חלק הקבוצה ב
המתייחס לחברה הכלולה. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה 

  הכלולה.מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה 
  

כירה החברה בחלקה מהפסדים בסכומים העולים על ההון שלהן,  יםבחברות כלולות בהן נגרמ
בה השקעתה בחברות הכלולות בתוספת הפסד העלול להיגרם לה בהפסדי החברות הכלולות עד גו

כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברות כלולות אלה עד לגובה הערבות 
או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון 

  הם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם ו
  

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  בדוחות הכספיים של הקבוצה.
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  רכוש קבוע  .וט
  

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי 
הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי 

  .לרכוש הקבועחילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר 
  

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמאי כוללת את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר ועלויות מימון וכן 
כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול באופן 

   .שהתכוונה ההנהלה וכן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט
  

ושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים הפחת מח
  בנכס, כדלקמן:

  
   %   
      

   3.3-5   מבנים
  3.3-10  משאבות, מיכלים וציוד בתחנות

   5-33  ומחשבים, ציודריהוט
  התקנות ושיפורים במושכר

 
לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה, או 

 אורך החיים המשוער, כנמוך מביניהםלפי
  

ערך השייך ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בסוף כל שנה והשינויים מטופלים 
לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע, ראה סעיף  .ולהבא ןאכשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכ

הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין  הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו' להלן. חי
במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד  מהדוחות הכספייםהמועד שבו הנכס נגרע. נכס נגרע 

הפסד בתקופה בה  וארווח או הפסד מגריעת הנכס נכלל ברווח הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. 
  נגרע הנכס.

  
  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .טז

  
מכירתו והוא  נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד אונכס כשיר הוא 

  ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה.כולל נכסים קבועים 
  הקבוצה מהוונת עלויות אשראי לעלות נכסים כשירים.

ר היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר מתחילות הפעולות להכנת הנכס הכשיר ומסתיים כאש
הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של 
  עלויות האשראי המהוון בתקופת הדוח לא עולה על עלויות האשראי שהתהוו באותה תקופת דיווח.

במסגרת עלויות אשראי הכשירות להיוון הקבוצה כוללת הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע 
  נחשבים תיאום לעלויות הריבית. םשהחוץ, במידה 

  
  היוון עלויות אשראי מושעה במהלך תקופות ממושכות בהן מופסק הפיתוח.

  
  נכסים בלתי מוחשיים  .זי

  
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 

ם נכללים לפי השווי ההוגן במועד רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקי
פי עלותם בניכוי הפחתה -הרכישה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשים מוצגים על

מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו 
  עת התהוותן. באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לדוח רווח והפסד ב

פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת -על נמדדיםלאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים 
  ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

  
פי הערכת ההנהלה, לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר. הנכסים מופחתים על פני אורך - על

קו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר החיים הכלכליים השימושיים שלהם על בסיס שיטת ה
קיימים סימנים המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי. תקופת ההפחתה ושיטת 

שינויים ההפחתה בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה. 
אופן של מכאן ולהבא. הוצאות הפחתה באורך החיים שימושיים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי ב

  בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן:

  
 שנים 

   
 15הסכמי אספקה ואי תחרות

 5-10סימני מסחר
 5-15קשרי לקוחות

 19-50  זיכיונות
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .חי
  
מאירועים  ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה בירידתה בוחנת את הצורך וצבקה

השבה. במקרים בהם -שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בתאו שינויים בנסיבות המצביעים על כך 
ההשבה שלהם, מופחתים - של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום ברהיתרה בדוחות הכספיים 

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי -ההשבה שלהם. סכום בר-הנכסים לסכום בר
ם הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומני

המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע 
הקבוצה בוחנת ירידת ערך בגין  השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.- סכום בר

, וזאת מאחר וחלק משמעותי מהכנסות אחתכל תחנות הדלק באותה מדינה כיחידה מניבת מזומנים 
הקבוצה בכל מדינה נובעות משימוש בכרטיסי תדלוק בהם יכול הלקוח להשתמש בכל תחנות 

הפסד מירידת ערך של נכס,  הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח והפסד.התדלוק באותה מדינה. 
ההשבה של -סכום ברלמעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת ה

הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין 
ההשבה של הנכס. -ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום ברהסכום ירידת 
  הפסד.  ואהפסד כאמור נזקף לרווח , ביטול לפי העלות נמדדלגבי נכס ה

  
  ים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:הקריטריונ

  
  מוניטין  .1

  
, אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או ירידת ערך מוניטיןהקבוצה בוחנת את 

  שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
  

ההשבה של יחידה מניבת מזומנים (או -ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר
השבה של -קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום בר

מהיתרה בדוחות יחידה מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך 
מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה  של יחידה מניבתהכספיים 

המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות 
   עוקבות.

  
  כלולותחברות   .2

  
ה קובעת, לאחר יישום שיטת השווי המאזני, באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין וצבקה

ה יאם קיימת ראי מאזןקובעת בכל תאריך  . הקבוצהשקעה בחברות כלולותירידת ערך של הה
  ערך של ההשקעה בחברה כלולה. על ירידת אובייקטיבית 

  
של  ההשבה מוכר הפסד מירידת ערך, בסכום ההפרש בין סכום ברויש צורך בכך, במידה   

  .בדוחות הכספייםההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה 
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  מסים על ההכנסה  .יט
  

מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין מסים 
שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות 

מס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון או להון או לרווח כולל אחר, במקרים אלה השפעת ה
  לרווח כולל אחר.

  
  מסים שוטפים  .1

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

  לתשלום בגין שנים קודמות.
  

  מסים נדחים  .2
  

לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
   ., למעט מספר מצומצם של חריגיםהסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס

כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח  יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם , רווח והפסד, לרווח כולל אחר או להון
מבטא את  הפסד ואסכום המסים הנדחים ברווח . הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן

הדיווח, למעט בגין שינויים המיוחסים לפריטים הנזקפים  בתקופתהשינויים ביתרות הנ"ל 
  .הוןרווח כולל אחר או לל
  

שהיו חלים במקרה של מימוש  בחשבון המסים מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד ההשקעות בחברות מוחזקות, 

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות  ,כמו כןהנראה לעין. 
בשל  או, חלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת במקרים בהםמוחזקות כדיבידנדים, 

  מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת.
  

כנכסים בלתי שוטפים  במאזןנכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כל 
והתחייבויות לא שוטפות, בהתאמה. מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה 

ות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייב
  ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

  
במקרים בהם קיימת אי וודאות באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד, לא נרשמים מסים 

  נדחים כנכס בדוחות הכספיים.
  

ואשר לא עמדו בדרישות ההכרה  בחברה נרכשתעדכון יתרת מס נדחה בגין הפרשים זמניים 
  במועד הרכישה, תתבצע מול רווח והפסד ולא כתיקון מוניטין.

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כ

  
עובדים של חלק מחברות הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה 

עסקאות  -(להלן  עסקאות המסולקות בהון) ולהטבות המסולקות במזומן -למכשירים הוניים (להלן 
  המסולקות במזומן).

  
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 

  ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל.
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  (המשך) ת החשבונאיתעיקרי המדיניו  -: 2באור 

  
הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על  ואעלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח 

פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 
אות תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסק -הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן 

המסולקות במכשירים הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת 
ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של 

עד לסוף שנצברה  הוצאהין הבדוח רווח והפסד משקפת את השינוי באו ההכנסה ההוצאה  דבר.
  .לבין זו שנצברה עד לסוף התקופה הקודמת מדווחתהתקופה ה

  
כאשר הקבוצה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, נרשמת הוצאה 
 נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה. הוצאה נוספת מוכרת בגין כל שינוי המגדיל את השווי

עם העובד לפי השווי ההוגן במועד  ההוגן הכולל של הסדר התשלום מבוסס המניות או שמיטיב
  השינוי.

  
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו היא הבשילה לתאריך הביטול וההוצאות 
שטרם הוכרו בגין ההענקה מוכרות מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה 

המבוטלת וההענקה החדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך שבו היא הוענקה, ההענקה 
  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 

מוכרת התחייבות. תמחור מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל 
ההוגן עד לסילוקה, כאשר שינויים בשווי  ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי

  ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.
  

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כא
  

  בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח  הטבות לעובדים לזמן קצר
לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית 
להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 

יתן לאמוד באופן מהימן את את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר ונ
  הסכום.

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2

  
הפקדה להתוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדה לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 

  הטבה מוגדרת.למוגדרת וכן כתוכניות 
  

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף ללקבוצה תוכניות 
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות 

ת קודמות. הפקדות לתוכנית לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופו
הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית ל

  במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
  

הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי לכמו כן, הקבוצה מפעילה תוכנית 
  פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם.

  
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 

  בקרנות פנסיה וחברות ביטוח.
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גין תוכנית זו מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי של מעביד ב-ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת 
עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי 

ות חוב ממשלתיות, אשר מועד המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגר
  פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה.

  
  הפסד בתקופת היווצרותם. וארווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח 

  
  ותהכרה בהכנס  .כב

  
הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות 

  כמות והחזרות.  מסחריות, הנחות
  

בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות בדבר הכרה בהכנסות של הקבוצה  הקריטריונים הספציפייםלהלן 
  :הבאים

  
הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים   .1

הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה, המוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת 
מאפיינת בעלות ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו, סכום ה

ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו 
  עסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין ה

  
  במועד הקובע לזכאות מדיבידנד.הכנסות מדיבידנד והשקעות מוכרות   .2

  
  הכנסות מריבית מוכרות על בסיס צבירה, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.  .3

  
  הנחות ללקוחות  כג. 

  
  הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות.

  
הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים, הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב 

  נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות.
  

הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף 
ות קודמות ועוד, רכישות שנתי (כמותי או כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופ

נכללות בדוחות הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת 
המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את 

  סכומי ההנחות באופן סביר. 
  
  והנחות מספקים המכירותעלות   .דכ
  

נכללות הוצאות בגין אובדן, איחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית. כמו בעלות המכירות 
  כן, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.

  
הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק 

תו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את מההנחות בגין או
  עלות המכירות.

 
הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת החברה לעמוד ביעדים מסוימים, 

  נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות.
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הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף 
רכישות שנתי (כמותי או כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, 
נכללות בדוחות הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצעה החברה מהספקים 

קדמות את החברה לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים בתקופה המדווחת המ
  יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. 

  
  הפרשות  .הכ

  
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות  IAS 37-בהתאם ל הפרשה

משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק 
ההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות תוך שאת המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במידה 

ם, תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויי
השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים מסויימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים 

  התחייבות. ב
  

  סביבההאיכות   .1
  

הקבוצה כוללת בחשבונותיה הפרשה בגין עלויות צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים 
) כי נוצרה התחייבות Probableנרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי (סביבתיים. ההפרשה 

וניתן לאמוד בצורה סבירה את סכומה. ההתחייבויות בגין איכות הסביבה מייצגות הערכה של 
  העלויות הכרוכות בבדיקה ותיקון הזיהומים שנוצרו.

  
נולוגיה ערכת ההנהלה מבוססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומים, הטכה

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 

  טיפול שוטף במפגעים סביבתיים נזקפות לרכוש קבוע. ציוד הנדרש לצורך
  

  תביעות משפטיות  .2
  

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה מחויבות קיימת (משפטית או משתמעת) כתוצאה 
מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים 

  ן מהימן. פבאו המחויבותוניתן לאמוד את  לסילוק המחויבות
  

  שינוי מבני  .3
  

כי  נדרש בנוסף. בהפרשה ההכרה תנאי מתקיימיםרק כאשר הפרשה לשינוי מבני מוכרת 
 לשינוילעסק או לחלק מהעסק שרלוונטי  בקשרומפורטת  פורמאלית וכניתת אישרה החברה
 של מפורט מהימןאומדן  וקיים, מהשינוי כתוצאה שיושפעו העובדים ולמספר למיקום, המבני

יש ציפייה תקפה  המבני מהשינוי המושפעים לאלהולוח זמנים מתוכנן.  הקשורות העלויות
  .שהשינוי אכן ייצא לפועל או שיישום השינוי כבר החל

  
  הוצאות פרסום  .וכ

  
  הוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן.

  
  הכנסות והוצאות מימון  .זכ

  
הכנסות מדיבידנדים, שינויים בשווי  ,ריבית בגין סכומים שהושקעו הכנסות מימון כוללות הכנסות

הכנסות רווחים מהפרשי שער. והפסד או בשווי הוגן דרך רווח  הנמדדיםההוגן של נכסים פיננסיים 
ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות 

  במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום. 
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ם שינויים בשווי ההוגן של נכסי ,תקבלוההוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות ש

 .הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים וכן הפסד או בשווי הוגן דרך רווח הנמדדיםפיננסיים 
עלויות אשראי, שאינן מהוונות על נכסים כשירים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית 

   האפקטיבית.
  

  רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.
  

  שערי החליפין וההצמדה  .חכ
  
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו   .1

  על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.
  

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס   .2
  .צמודים או התחייבות

  
ומדד המחירים  ל מטבעות עיקריים בהם פועלת החברהשלהלן נתונים על שערי החליפין 

  לצרכן:
  

שער החליפין
היציג של 
האירו

מדד חודש 
 דצמבר

*) בנקודותבש"חליום
  

31.12.2011 4.938 216.3  
31.12.2010 4.738 211.7  
31.12.2009 5.442 206.2  
31.12.2008 5.297198.4  

  
 %%בשנהשיעור השינוי

  
31.12.2011 4.2 2.2  
31.12.2010 )12.9( 2.6  
31.12.2009 2.7 3.9  

     
  
  .100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע   *)  

  
  הכולל הרווח על דוח הצגת  .טכ
  

החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בשני דוחות: דוח רווח והפסד, ודוח על הרווח הכולל, 
מוצגים, מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד, כל הפריטים אשר הוכרו במסגרתו 

  ברווח כולל אחר.
  

  האחר הכולל הרווח בסעיפי התנועה הצגת  . ל
  

הקבוצה מציגה את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר   
  בדוח על השינויים בהון.
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  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .לא

  
1 SAI - הצגת דוחות כספיים  
 

התיקון). התיקון עוסק בנושא הצגת רווח  -(להלן  IAS 1-תיקון ל IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
כולל אחר. בהתאם לתיקון, פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד בשלב מאוחר יותר (למשל, 

  בעת גריעה או יישוב) יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או הפסד לעולם.
  

, 2013בינואר,  1נתיות המתחילות ביום התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות ש
  או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי.

  
  להערכת החברה, לתיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

  
91 SAI (מתוקן) - הטבות עובד  

  
התקן). עיקרי התיקונים שנכללו בתקן  - (מתוקן) (להלן  IAS 19את  IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 

  הם:
  
  רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או הפסד.  -
  שיטת "הרצועה" אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת.  -
תשואת נכסי התכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש למדידת   -

  דים, ללא קשר להרכב בפועל של תיק ההשקעות.ההתחייבויות בשל הטבות לעוב
האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד   -

  הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות.
  עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית.  -

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
   אימוץ מוקדם אפשרי. .לאחריו

  
  , אך אין באפשרותה בשלב זה להעריך את ההשפעה.בוחנת את השפעת התקן האמורהחברה 

  
IAS 32  - 7 -מכשירים פיננסיים: הצגה ו IFRS  - מכשירים פיננסיים: גילוי  

  
) בנושא קיזוז IAS 32 - התיקונים ל -(להלן  IAS 32-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2011בחודש דצמבר 

מבהירים, בין היתר, את משמעות  IAS 32 - נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל
הזכות לקזז).  -) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" (להלן currentlyהמונח "קיימת באופן מיידי (

קובעים, בין היתר, כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק  IAS 32 -התיקונים ל
במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של 

קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן  IAS 32 -אחד הצדדים. כמו כן, התיקונים ל
תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו מיידי, אסור שהיא תהיה 

  אירועים שיגרמו לפקיעתה.
  

) בנושא IFRS 7 -התיקונים ל -(להלן  IFRS 7-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2011במקביל, בחודש דצמבר 
, בין נדרשת החברה IFRS 7 - קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. בהתאם לתיקונים ל

היתר, לתת מידע על זכויות לקזז ועל הסדרים קשורים (כגון הסכמים בנושא בטוחות), לתת מידע 
על הרכב הסכומים שקוזזו וכן לתת מידע על סכומים הכפופים להסדרים שמאפשרים קיזוז אולם 

  . IAS 32 -אינם עומדים בכל הקריטריונים לקיזוז שנקבעו ב
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל פרעלמ מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
אימוץ מוקדם אפשרי, אולם נדרש לתת גילוי לעובדה זו וכן לתת את  .לאחריו או 2014 ,בינואר

 החללמפרע  ייושמו IFRS 7 -כאמור לעיל. התיקונים ל  IFRS 7-הגילויים הנדרשים על פי התיקונים ל
  או לאחריו. 2013בינואר,  1חילות ביום מהדוחות הכספיים לתקופות המת

  
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 32-ל יקוניםלת החברה, להערכת

  ייכללו בדוחות הכספיים של החברה. IFRS 7 -הנדרשים לפי התיקונים להגילויים 
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7 IFRS - גילוימכשירים פיננסיים :  

  
 נכסים גריעת לגבי ונרחבות חדשות גילוי דרישותהתיקון) עוסק ב -(להלן  IFRS 7 -התיקון ל
ודרישת גילוי במקרים בהם מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח. מטרת  פיננסיים

התיקון לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של 
נכסים פיננסיים והשפעת סיכונים אלה על המצב הכספי של החברה. התיקון יגביר את שקיפות 

של באופן יושם יהתיקון ברה, ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים. הדיווח של עסקאות הע
. יישום מוקדם 2012בינואר,  1מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום  מכאן ולהבא החל

   אפשרי.
  

  הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה.
  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
מכשירים  - IFRS 9 של) phase 1החלק הראשון בשלב הראשון ( פורסם 2009בחודש נובמבר  .1

(להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39החלפת  כחלק מפרוייקטפיננסיים, 
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים התקן)  -

  .IAS 39הפיננסיים שבתחולת 
  

בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים (כולל מכשירים משולבים שבהם  התקן קובע כי
החוזה המארח הוא נכס פיננסי) יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב 

  בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
  

ים על מנת לגבות את הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכס  -
 תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

  
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל   -

 תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.
  

לייעד מכשיר חוב אשר עונה על למרות האמור לעיל, חברה יכולה, בעת ההכרה לראשונה,   
שני התנאים האמורים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם עשות כן מבטלת או מפחיתה 

) שהייתה נגרמת accounting mismatchמשמעותית חוסר סימטריות במדידה או בהכרה (
  אלמלא כן.

  
פי שווי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על 

  הוגן.
  

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים 
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי 

. (סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד) כל מכשיר ומכשיר
אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך 
רווח או הפסד. הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. עם זאת, כאשר חברה משנה את המודל 
העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים, עליה לסווג מחדש את כל המכשירים הפיננסיים 

י על מנת לשקף שינוי זה. בכל יתר הנסיבות, אין לבצע סיווג המושפעים משינוי המודל העסק
  מחדש של המכשירים הפיננסיים.

  
אימוץ מוקדם אפשרי. אימוץ לראשונה ייעשה  .2015, בינואר 1תאריך התחילה של התקן הוא 

בכפוף להקלות המצויינות  ,הצגה מחדש של מספרי ההשוואהמתן גילוי נדרש או למפרע תוך 
  בתקן.

  
ובנושא התחייבויות פיננסיות.  גריעהבנושא  פורסמו תיקונים לתקן 2010בחודש אוקטובר  .2

לגבי גריעה ולגבי התחייבויות  IAS 39לפי הוראות התיקונים, יש להמשיך וליישם את הוראות 
פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן (ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד). 

לחול על התחייבויות פיננסיות  ימשיכו IAS 39הסיווג והמדידה של  כלומר, הוראות
  שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת.
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השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן 

שמיוחס  - הוגן. לפי התיקונים, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות חלופת השווי ה
ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו  -לשינויים בסיכון האשראי 

לרווח או הפסד. אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות, שנגרם כתוצאה משינויים 
ייצור חוסר סימטריה חשבונאית ברווח או הפסד, אזי גם  בסיכון האשראי, לרווח כולל אחר

  אותו שינוי ייזקף לרווח או הפסד ולא לרווח כולל אחר.
  

כמו כן, לפי התיקונים, התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים 
  כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות, אלא אך ורק לפי שווי הוגן.

  
 שהחברה בתנאי, אפשרי מוקדם אימוץ. 2015, בינואר 1 הוא התיקונים של ההתחיל תאריך

(שלב הנכסים).  פיננסים נכסים של ומדידה לסיווג בנוגעהתקן מיישמת גם את הוראות 
אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי 

  ההשוואה, בכפוף להקלות המצויינות בתיקונים. 
  

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את 
  השפעתו, אם בכלל, על הדוחות הכספיים.

  
IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12 ,IFRS 13 - בדבר גילוי, משותפים הסדרים, מאוחדים כספיים דוחות 
  הוגן שווי מדידת, אחרות בישויות זכויות

  
 IFRS ,מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10ארבעה תקנים חדשים:  IASB- ה פרסם 2011 מאי בחודש

 את כןו החדשים) התקנים - (להלן אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי IFRS 12 ,משותפים הסדרים 11
13 IFRS קיימים תקנים שני יקןות ,הוגן שווי מדידת IAS 27R נפרדים כספיים דוחות )2011 (מתוקן 
  .משותפות ותאובעסק כלולות בחברות השקעות )2011 (מתוקן IAS 28R-ו
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים
 את לאמץ עליה לבצעו, בוחרת חברה אם אולם אפשרי, מוקדם אימוץ לאחריו. או ,2013 ,בינואר
 התקנים בנפרד). ןלאמצ שניתן IFRS 12 פי על הגילוי דרישות (למעט אחד כמכלול החדשים התקנים
   .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עם מעבר הוראות כוללים

  
  החברה: על הצפויות והשפעותיהם האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
10 IFRS - מאוחדים כספיים דוחות  

  
IFRS 10  27את  חליף) מ10תקן  - (להלן IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים, וכן
 SIC 12-) שטופלו בעבר בstructured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כולל
  ישויות למטרות מיוחדות. - איחוד

  
 איחוד לצורך שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך האיחוד, נהליב שינויים כולל אינו 10 תקן
 כוח של קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על איחוד. לצורכי יחיד מודל וכולל

)power( שתנותמ לתשואות זכות או וחשיפה )variable returns( היכולת הינו כוח המושקעת. מהחברה 
 התשואה על משמעותי באופן משפיעות אשר ,המושקעת החברה של הפעילויות את ולכוון להשפיע

  המשקיע. של
  

 רק פוטנציאליות הצבעה זכויות בחשבון להביא יש שליטה של קיומה בחינת בעת כי קובע 10 תקן
 יובאו פוטנציאליות הצבעה זכויות כי קבע אשר התיקון לפני IAS 27 לעומת ממשיות, הן אם

 והיכולת ההנהלה מכוונות להתעלם יש כאשר מיידי באופן למימוש ניתנות הן אם רק בחשבון
  אלו. זכויות למימוש הפיננסית

  
 בחברה ההצבעה זכויותמרוב  פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן ,בנוסף

 לאיחוד מודלים שני לבחור פשריא אשר הקיים IAS 27-ל בניגוד וזאת ,)אפקטיבית (שליטה המוחזקת
   המשפטית. השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל -

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

   .לאחריו
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  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 10 לתקן החברה, להערכת

  
27R IAS  - נפרדים כספיים דוחות  

  
IAS 27R את מחליף )המתוקן 27 תקן - (להלן IAS 27 ההנחיות נפרדים. כספיים בדוחות רק ומטפל 
  .המתוקן 27 תקן במסגרת שינוי ללא נותרו נפרדים כספיים דוחות לגבי הקיימות

  
11IFRS  - משותפים הסדרים  

  
11 IFRS את מחליף )11 תקן - (להלן IAS 31 משותפות בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 

 בשליטה ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר SIC 13 ואת
   משותפת.

  
 שליטה קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר 11 תקן

   .משותפת
  

  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11 תקן
 

, שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות )joint ventures( משותפות עסקאות  -
רק לפי  יטופלו משותפות עסקאות כי דורש 11 תקןבנכסים נטו של העסקה המשותפת. 

אשר קבעו כי חברה יכולה לבחור  IAS 31וזאת בניגוד להוראות  המאזני השווי שיטת
כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת השווי המאזני לגבי 

 ישויות בשליטה משותפת. 
  
, שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות )joint operations( משותפות פעילויות  -

הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של הפעילות  בנכסים של
 בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש 11 תקןהמשותפת. 
 בהסדר שנקבע כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 11 תקן

  .לאחריו
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 11 לתקן החברה, להערכת
  

28R IAS  - ועסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות  
  

IAS 28R  את  מחליףהמתוקן)  28תקן  -(להלןIAS 28 .השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת IAS 28 
 כתוצאה, משותפות בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסים
. והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני בהשקעות אלה IFRS 11 מפרסום

המתוקן קובע גם כי במקרה של מימוש השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת, לרבות חלק  28תקן 
על אותו חלק שעונה על התנאים לסיווג כמוחזק למכירה, ולגבי  IFRS 5ממנה, יש ליישם את הוראות 

מקרה החלק שנשאר, יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני עד למועד המימוש בפועל. בנוסף, ב
ולהיפך, יש להמשיך  (joint venture)של השקעה בחברה כלולה שהופכת להשקעה בעסקה משותפת 

  וליישם את שיטת השווי המאזני ואין לבצע מדידה מחדש של ההשקעה שנותרה.
  

בינואר,  1המתוקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  28תקן 
, IFRS 10אימוץ מוקדם אפשרי, אולם אם חברה בוחרת לבצעו, עליה לאמץ את או לאחריו.  2013

IFRS 11 ,IFRS 12 ו- IAS 27R  כמכלול אחד.2011(מתוקן (  
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא המתוקן 28 לתקן החברה, להערכת
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12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  

  
12 IFRS בנות חברות לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע )12 תקן -  (להלן, 

 דרישות את מרחיב 12 תקן ).structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים הסדרים
 משותפת שליטה שליטה, של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי

 דרישות גם כולל 12 תקן המשותף. ההסדר סוג בקביעת וכן מוחזקות, בישויות מהותית השפעה או
  מהותיות. מוחזקות ישויות לגבי גילוי

  
  לראשונה. התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
13 IFRS - הוגן שווי מדידת  

  
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל, הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13 קןת -  להלן 
 או, נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן. הבינלאומית לתקינה בהתאם
 תקן, בנוסף. המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם

 על יתבסס ההוגן השווי כי וקובע (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13
 על תבוסס הוגן שווי מדידת כי 13 תקן קובע, כן כמו. בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות
 קבשו, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה
 . ביותר) advantageous( המועיל

  
 בנתונים לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים השימוש את למקסם יש כי קובע 13 תקן

 הנתונים למקור בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 תקן, כן כמו. מהשוק לצפייה ניתנים שאינם
 ן:ההוג השווי לקביעת ששימשו

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק) התאמות ללא( מצוטטים מחירים  :1 רמה
 או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים  :2 רמה

 .בעקיפין
 שימוש ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  :3 רמה

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני
  

 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן, כן כמו
  

 לגבי רק ,ולהבא מכאן נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן ,החדשים הגילויים
 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ,יישומו מועד לאחר המתחילות התקופות

 מספרי על חלים לא אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או 2013 ,בינואר 1 ביום
 .השוואה

 
  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
 מהותית השפעה להיות צפויה לא 13 לתקן החברה, להערכת ,הכספיים הדוחות על להשפעה באשר
  .הכספיים הדוחות על

  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
 בדצמבר 31 
 2011  2010 
 ש"ח מליוני 
    

 656  443 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
 24  99 פקדונות לזמן קצר

     
  542  680 

  
בשיעורים של  שנתיתריבית  2011בדצמבר,  31פקדונות לזמן קצר בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום 

1.9%-2.5%.  
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  לקוחות  -: 4באור 

  
 בדצמבר 31 
 2011  2010 
 ש"ח מליוני 
     

 997 1,183 )2) (1חובות פתוחים (
     
 33 36 הפרשה לחובות מסופקים ניכוילאחר   )1(
     
 42 15 כולל בעלי עניין  )2(

  
  ימים. 17 הינוחובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי לקוחות 

  
  רישום הפרשה לחובות מסופקים.ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות 

  
  להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:

  כ"סה   
 מליוני ש"ח   
     

  15  2010בינואר, 1יתרה ליום 
     

  2  הפרשה במשך השנה
  19  איחוד לראשונה

  )3(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
     

  33  2010בדצמבר, 31יתרה ליום 
     

  2  השנההפרשה במשך 
  1  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

     
  36  2011בדצמבר, 31יתרה ליום 

     
  

  :הדיווחלהלן ניתוח יתרת הלקוחות לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך 
 

 
לקוחות שטרם
  הגיע מועד

  לקוחות שמועד פרעונם עבר
  והפיגור בגבייתם הינו

 
פרעונם (ללא 
 פיגור בגבייה)

  עד
 יום 90

91-180   
  סה"כ  יום

  מליוני ש"ח 
        

          
  1,219  15  228  976  2011, בדצמבר 31
           

  36        הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
           
  1,183        2011בדצמבר,  31

           
           
  1,030  25  72  933  2010, בדצמבר 31
           

  33        הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
           
  997        2010בדצמבר,  31
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  חייבים ויתרות חובה  -: 5באור 

 בדצמבר 31
2011  2010  

 מליוני ש"ח 
       

 20  31 הוצאות מראש והכנסות לקבל
 1  3 יתרות שוטפות -בעלי עניין 

  -   5  נגזרים פיננסיים
  99   - חייבים בגין רכישת פעילות

 23  20 אחריםויתרות חובהחייבים 
    

  59  143 
  
  

  מלאי  -: 6באור 
 בדצמבר 31 
 2011  2010 
 מליוני ש"ח  

     :דלקים
     
 384  533 מוצרי דלק בתחנות ומתקנים  
 48  54 מלאי מוצרי צריכה  
     
  587  432 

  
  

  מוחזקותבחברות השקעות   -: 7 באור
  

  הרכב השקעות בחברות כלולות  א.
  חברות כלולות   
  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  מליוני ש"ח   
       

  88   92  מניותהשקעה ב
  7   7  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

        
   99   95  

  
  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות  ב.

 בדצמבר 31  
  2011  2010 
 ש"ח מליוני  

חלק הקבוצה במאזן החברות הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה 
    :הדיווחבהן לתאריך

      
 332  76  נכסים שוטפים

 155  111  נכסים לא שוטפים
 )352(  )81(  התחייבויות שוטפות

 )47(  )14(  התחייבויות לא שוטפות
      

 88  92  נכסים, נטו
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  (המשך) מוחזקותבחברות השקעות   -: 7 באור

  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  מליוני ש"ח  

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות 
          :בשנההכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן

            
  646   406   60  הכנסות

            
  13   9   11  רווח נקי

  
  חברות מאוחדות  .ג

  
  מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה 

  

   
מדינת 
 התאגדות

זכויות החברה
בהון ובזכויות

  הצבעה 

 הלוואות
שהעמידה 
החברה 
לחברה 
   מאוחדת 

היקף 
ההשקעה 
בחברה 
 המאוחדת
(בשיטת 
השווי 
  המאזני)

  מליוני ש"ח   %     
2011             

             
DEBV  650   604   100  הולנד  

             
2010             

             
DEBV  600   481   100  הולנד  

  
  מידע נוסף לגבי חברות מאוחדות  .ד
  

על ידי החברה)  100%(חברה המוחזקת בשיעור של  DEBVהשלימה  2010באוקטובר,  1ביום   .1
) בצרפת, הכוללת רכישת BP - (להלן  BP France SA עסקה לרכישת פעילות שיווק הדלקים של

טרמינלים והבעלות בנכסים עברה  3- חנויות נוחות והחזקות ב 300-תחנות תדלוק, כ 410
  לחברה בת.

  
אירו לפני התאמות הון חוזר. במסגרת הסכם  מליוני 170-התמורה בעסקה נקבעה לסך של כ

 אים את עלות הרכישה.חוזר אשר יתההרכישה נקבע מנגנון של סכום ההתאמות בגין ההון 
אירו  מליוני 60-הסתכמו בכ BPהתאמות ההון החוזר במועד העסקה כפי שנמסרו על ידי 

 DEBV נקבע בהסכם בין 2011בחודש מרס  אירו. מליוני 230- והתמורה שהועברה הסתכמה בכ
אירו באופן המשקף תמורה כוללת לעסקה  מליוני 39- כי התאמות ההון החוזר יוקטנו לכ BP-ו

  ).2011בחודש אפריל  BP-התקבלו מאירו  מליוני 21-(כ אירו מליוני 209-בסך של כ
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  (המשך) מוחזקותבחברות השקעות   -: 7 באור

  
את הייחוס הסופי של תמורת  DEBVהשלימה  2011במהלך הרבעון השלישי של שנת 

  ל עודף עלות הרכישה:סופי שזמני וההרכישה. להלן הייחוס ה
  

  
  

 ייחוס זמני 
   

 ייחוס סופי
  מליוני אירו    
          

  81   81   רכוש שוטף
  134   134   רכוש קבוע

  11   9    השקעה בחברות מוחזקות ויתרות חובה לזמן ארוך    
  23   26   )שנים10במשךמופחתיםקשרי לקוחות (

  31   37   מוניטין
  )47(   )47(   התחייבויות שוטפות

  )24(   )31(   לא שוטפותהתחייבויות
         
    209   209  

  
התמורה לרכישת פעילות הדלקים בצרפת מומנה באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל 

מליוני אירו. ההלוואה הינה לתקופה של שבע שנים, בריבית משתנה של ליבור  80בסך של 
ההלוואה שועבדו מניות חברות בנות של לשלושה חודשים בתוספת מרווח. להבטחת פרעון 

ויחסי  EBITDA-דלק אירופה ונקבעו אמות מידה פיננסיות, המבוססות בעיקר על יחסי חוב ל
כיסוי. בנוסף, כחלק מהבטחונות נקבע כי החברה ודלק ישראל יעמידו ערבויות נפרדות, כל 

  אחת לפי חלקה היחסי בהחזקות.
בעלים, שהועמדו על ידי דלק פטרוליום ודלק  יתרת התמורה מומנה באמצעות הלוואות

מליוני אירו, בהתאמה. הלוואות הבעלים צמודות למדד  11-מליוני אירו ו 84ישראל בסך של 
 31ביום  עומדות לפרעון. ההלוואות הנ"ל 5.5%המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור של 

 פעילות החברות הנרכשות. . התאמות ההון החוזר מומנו בעיקרן מתוך כספי2012בדצמבר, 
  
  -תשלום מבוסס מניות בחברות הקבוצה   .2

  
  הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים  א)

  
בעבור הפסד במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות  וארווח ההוצאה שהוכרה ב

  מוצגת בטבלה שלהלן:  של חברות מוחזקות שירותים שהתקבלו מעובדים
  

  לשנה שהסתיימה ביום    
 בדצמבר 31

   2011    2010    2009  
  מליוני ש"ח   
           

תוכניות תשלום מבוסס מניות 
 במכשירים הונייםהמסולקות

  
5   -   -  

תוכניות תשלום מבוסס מניות 
 המסולקות במזומן

  
30   2   5  
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  (המשך) מוחזקותבחברות השקעות   -: 7 באור

  
 מידע נוסף  )ב
  

  שם החברה

  כמות 
אופציות 
 במחזור

כמות 
אופציות 
 שהבשילו

מחיר מימוש 
  למניה

אופן מימוש 
  התוכנית

משך שנים 
ממוצע 
למימוש 
  (בשנים)

  2011בדצמבר  31   
          

  מיידי מניות/מזומןש"ח5,579-6,458 630 750  הולדינגסאירופהדלק
DEBV  45,000 - 234-271  3.5  מניות אירו  

  
גם כיו"ר הדירקטוריון  לשעבר שכיהןבמסגרת הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה   )1

 750, הוענקו לו 2008המנכ"ל), אשר נחתם במהלך חודש דצמבר  - (להלן 
בדילול  2.5%- אופציות הניתנות למימוש למניות החברה (שיעור החזקה של כ

ני ש"ח. מליו 167-מלא). מחיר המימוש נקבע בהתבסס על שווי חברה בסך של כ
 DEBV)על ידי  100%בנלוקס (חברה המוחזקת בשעור של דלק ככל שהחברה, 

או חברה קשורה אחרת יונפקו בבורסה כלשהיא, תוקנה למנכ"ל זכות  DEBVאו 
להמיר את המניות שיוקצו לו במניות החברה המונפקת תוך שמירת מרכיב 

. 2007ודש יוני מועדים שנתיים החל מח 6-ההטבה. האופציות ניתנות למימוש ב
עוד סוכם כי למנכ"ל תהיה אופציה למכור לחברה את מניותיו כל עוד מניות 
החברה לא יונפקו לציבור ולפיכך הענקת האופציות טופלה כהענקה 

 התחייבותית.
  

הודיע מנכ"ל החברה על החלטתו לסיים את כהונתו  2011בספטמבר,  18ביום 
  .2011בדצמבר,  15בתפקידו עד ליום  נותרהמנכ"ל  בחברה.

  
אופציות.  630-הבשילו מסתכמת בשיתרת האופציות  2011, בדצמבר 31ליום 

מליוני ש"ח בהתבסס על שווי חברה  17.7-השווי ההוגן של התוכנית נאמד בכ
. להלן 2אשר נקבע במסגרת סיום העסקתו של מנכ"ל דלק בנלוקס לשעבר, ראה 

מליוני ש"ח  10.6- החברה את שווי האופציות בסך של כבתקופת הדיווח עדכנה 
והוצאות אלה נכללות בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף הוצאות הנהלה 

מנכ"ל החברה הודיע לחברה כי ברצונו למכור לה את האופציות שלא  וכלליות.
שהוענקו במקור) והצדדים  6מנות מתוך  5מומשו אך קמה הזכות לממשן (קרי 

גנון הקבוע בהסכם לצורך קביעת התמורה שתשולם, ככל פועלים לפי מנ
  שקיימת, בגין האופציות האמורות.

  
 45,000בנלוקס לשעבר הוענקו לו דלק במסגרת הסכם העסקתו של מנכ"ל   )2

 2.5%-בנלוקס (שיעור החזקה של כדלק למניות אופציות הניתנות למימוש 
בנלוקס בסך של דלק  בדילול מלא). מחיר המימוש יהיה בהתבסס על שווי של

או חברה קשורה אחרת  DEBVבנלוקס או  דלק מליוני אירו. ככל שהחברה, 129
המנכ"ל) זכות להמיר  - יונפקו בבורסה כלשהיא, תוקנה למנכ"ל חברה בת (להלן 

את המניות שיוקצו לו במניות החברה המונפקת תוך שמירת מרכיב ההטבה. 
. עוד 2008תיים החל מחודש אפריל מועדים שנ 7- האופציות ניתנות למימוש ב

בנלוקס תהיה אופציה למכור לחברה את מניותיו כל עוד דלק סוכם כי למנכ"ל 
מניות החברה לא יונפקו לציבור, ולפיכך הענקת האופציות טופלה כהענקה 

  התחייבותית.
  

בנלוקס לשעבר על רצונו לסיים את דלק הודיע מנכ"ל  2011בחודש פברואר 
באשר לאופציות שהוענקו בעבר נערכו  ,בהסכם העסקתותפקידו. כקבוע 
בנלוקס לשם עדכון שווי האופציות שהבשילו ואשר שולמו דלק הערכות שווי ל

בנלוקס. כתוצאה מכך, בתקופת הדיווח עדכנה דלק בנלוקס את דלק למנכ"ל 
מליוני ש"ח) (לפני  19-מליוני אירו נוספים (כ 3.8-שווי האופציות בסך של כ

אלו נכללות בדוח רווח והפסד במסגרת  סים על הכנסה). הוצאותהשפעת מ
  סעיף הוצאות הנהלה וכלליות.
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  (המשך) מוחזקותבחברות השקעות   -: 7 באור

  
, הוסכם 2011מחודש מרס  החדש DEBVשל מנכ"ל במסגרת הסכם העסקתו   )3

 DEBVאופציות הניתנות למימוש למניות  45,000באופן עקרוני על הענקת 
  בדילול מלא). 2.5%(שיעור החזקה של 
מנות על פני חמש שנים. מחיר המימוש יחושב על פי  4-בהאופציות יבשילו 

כפול מכפיל  2010לשנת  DEBVשל  Normalized Ebitda-נוסחה המתבססת על ה
בניכוי חוב חיצוני והלוואת בעלים (הכוללת ריבית רעיונית). למועד אישור  8.25

  רם אושרה ונחתמה תוכנית האופציות הסופית.הדוחות הכספיים ט
  

רו מליוני אי 3.3 -שווי ההטבה בכבשלב זה  ך, הוערבהתאם לעקרונות התוכנית
נזקפה הוצאה בסך  2011בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  בשנה. מליוני ש"ח) 16- (כ

  זו. בגין תוכניתמליוני ש"ח)  5 -אלפי אירו (כ 966 -של כ
  
  

   רכוש קבוע  -: 8באור 
  
  ההרכב והתנועה:  א.
  

  2011לשנת 

  

קרקע, 
מבנים 

ושיפורים 
 במושכר

משאבות, 
מיכלים וציוד
 בתחנות

ריהוט, 
ציוד 

 סה"כומחשבים
  מליוני ש"ח  

         עלות
          

  2,127  25 1,191 911 2011בינואר,1יתרה ליום
  390  4  137 249 תוספות במשך השנה

  )79(  )2(  )59( )18( במשך השנה גריעות
  86  1  49 36התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

         
  2,524  28 1,318  1,178 2011בדצמבר,31יתרה ליום

         
        פחת שנצבר

         
  395  10  325 60 2011בינואר,1יתרה ליום

  190  3  125 62 תוספות במשך השנה
  )52(  )1(  )46( )5( במשך השנה גריעות

  16  1  13 2  התאמות הנובעת מתרגום דוחות כספיים
         

  549  13  417 119 2011בדצמבר,31יתרה ליום
         

 דצמבר,ב 31עלות מופחתת ליום יתרת 
2011  1,059  901  15  1,975  
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  (המשך) רכוש קבוע  -: 8באור 

  
  2010לשנת 

  

  

קרקע, 
מבנים 

ושיפורים 
 במושכר

משאבות, 
מיכלים וציוד
 בתחנות

ריהוט, 
ציוד 

 סה"כומחשבים
  מליוני ש"ח  

         עלות
         

  1,527  24  991 512 2010בינואר,1יתרה ליום
  106  1  36 69 תוספות במשך השנה

  )34(  -  )13( )21( במשך השנה גריעות
  742  3  313 426 חברות שאוחדו לראשונה

  )214(  )3(  )136( )75(התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
         

  2,127  25 1,191 911 2010בדצמבר,31יתרה ליום
         

        פחת שנצבר
         

  306  7  246 53 2010בינואר,1יתרה ליום
  128  3  107 18 השנהתוספות במשך

  )11(  -  )5( )6( במשך השנה גריעות
  )28(  -  )23( )5(  התאמות הנובעת מתרגום דוחות כספיים

         
  395  10  325 60 2010בדצמבר,31יתרה ליום

         
 דצמבר,ב 31עלות מופחתת ליום יתרת 
2010  851 866  15  1,732  

  
  
  .19ראה באור  ,שעבודיםלגבי   .ב
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  , נטומוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 9באור 

  
  ההרכב:

  

  זכיונות, 
קשרי לקוחות
  סה''כ  מוניטין אחריםוסימני מסחר

  ש"חמליוני   
         עלות

       
  1,321  633  18 670  2010בינואר, 1יתרה ליום 

       
  55  -  26 29  נרכשו בנפרד - תוספות 

  271  156  9 106  חברות שאוחדו לראשונה
  )184(   )90(   )3(  )91( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
  1,463  699  50 714  2010בדצמבר, 31יתרה ליום 

       
  111  -  54 57 נרכשו בנפרד - תוספות 

  60  31  1 28 דוחות כספייםהתאמות הנובעות מתרגום
       

  1,634  730  105 799 2011בדצמבר, 31יתרה ליום 
       

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך 
          שנצברו

       
  114  -  4 110  2010בינואר, 1יתרה ליום 

         
  50  -  3 47  הפחתה שהוכרה במהלך השנה

  )13(  -  - )13(  הנובעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות 
       

  151  -  7 144  2010בדצמבר, 31יתרה ליום 
       

  67  -  8 59 הפחתה שהוכרה במהלך השנה
  6  -  - 6 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
  224  -  15 209 2011בדצמבר, 31יתרה ליום 

       
          יתרה נטו

       
  1,410  730  90 590  2011בדצמבר,  31ליום 

       
  1,312  699  43 570  2010בדצמבר,  31ליום 

  
מליוני ש"ח) מיוחסת ליחידות  730-מליוני אירו (כ 148-יתרת המוניטין בסך של כ 2011בדצמבר,  31ליום   

  מניבות מזומנים הבאות:
 

  יחידה מניבת 
 מזומנים

  מליוני
 אירו

  מליוני 
  ש"ח

    
 168 34   בלגיה
 198 40   הולנד

 158 32  לוקסמבורג
 153 31   צרפת
 53 11  אחרים

     
   148 730 
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  (המשך) מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו   -: 9באור 

  
המוניטין המיוחס ליחידות מניבות המזומנים השונות, בחינת ירידת הערך של  2011בדצמבר,  31ליום   

כאמור לעיל, נעשתה בהתבסס על שווי השימוש של היחידה וזאת תוך שימוש בפרמטרים הבאים: שיעור 
, תחזית תזרים מזומנים מייצגת לחמש עד שבע שנים הכוללת צמיחה 1.5%, שיעור אינפלציה 8.36%היוון 

  .3%-ל 1%שנתית בין 
הפרשה לירידת ערך בגין  2011זו של סכום בר ההשבה של היחידות השונות, לא נדרשה בשנת  לאור בחינה  

  המוניטין כאמור (כל השינויים בהשוואה לשנה קודמת נובעים מהפרשי מטבע).
 

  
  אשראי מתאגידים בנקאיים   -: 10באור 

  
   .)2.95% - 2011בדצמבר,  31בממוצע (ליום  1.6%+  ההלוואות נושאות ריבית בשיעור יוריבור  א.
  
  .19לגבי בטחונות, ראה באור   ב.

  
  

  מניות מבעליהלוואות   -: 11באור 
  
בנלוקס, דלק עודכנו תנאי הלוואות מבעלי מניות שניתנו לרכישת הפעילות ב 2011במהלך שנת   א.

. ההלוואות 2012בדצמבר,  31ומועד הפרעון נדחה ליום  5.5%- ונקבע כי ריבית ההלוואות תעודכן ל
  צמודות למדד המחירים לצרכן.

 
רכישת הפעילות בצרפת, ראה במסגרת  2010לעניין הלוואות בעלי מניות שהועמדו במהלך שנת   ב.

  .)1ד'(7באור 
  
, האריכה החברה האם את מועד פרעון ההלוואות שהעמידה 2012לאחר תאריך המאזן, בחודש מרס   ג.

. כמו כן, מנהלת החברה עם בעלי המניות בחברה מגעים למציאת 2013ר, בדצמב 31לחברה עד ליום 
  ב'.1הסדר לפרעון חוב החברה לדלק ישראל, ראה באור 

  
  

  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 12באור 
 בדצמבר 31 
 2011  2010  
 מליוני ש"ח 

    -בעיקר חשבונות פתוחים
      

 81  115 אליובדולר ארה"ב או צמודים
 804  662 באירו או צמודים אליו

     
  777  885 

  
  .ימים 20החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי ספקים הינו 

  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 13באור 
  בדצמבר 31   
   2011   2010  
  מליוני ש"ח    
         

  875    996  מוסדות 
  47    18 ות נלוותוהוצא שכר

  7    30  צדדים קשורים
  1    8 נגזרים פיננסיים

  169    264 אחרים והוצאות שנצברו
        
  1,316    1,099  
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  הלוואות מתאגידים בנקאיים  -: 14באור 

  
  ).4.5% - 2011בדצמבר,  31בממוצע (ליום  3.2+% ההלוואות נושאות ריבית בשיעור יוריבור  א.
  
  מועדי הפרעון:  ב.
  

 בדצמבר 31 
 2011  
מליוני ש"ח  

      
  54   שנה שניה

  110   שנה שלישית
  49   שנה רביעית

  -   חמישיתשנה 
  1,701   שנה שישית ואילך

      
    1,914  

  
  .19 ראה באור ואמות מידה פיננסיות,בטחונות לגבי   ג.
 

  
  אחרותלא שוטפות התחייבויות   -: 15באור 

  
  בדצמבר 31  
  2011   2010 
 ח"ש מליוני  
      

 74  91  )1התחייבות לתיקון מפגעים סביבתיים (
  33   37   הכנסות מראש

  14   47  )2(מותגהתחייבות בגין חידוש
 77  71   אחרות 

     
  246  198 
  
היתרה במאזן מייצגת את אומדן הנהלות הקבוצה לגבי התחייבויות בגין איכות הסביבה בקשר עם   )1(

  ).1'(הכ2במספר תחנות תדלוק, ראה גם באור זיהומים שהתגלו 
  
בהסכם רישיון חדש עם חברות מקבוצת שברון  2011דלק בנלוקס התקשרה בחודש אוקטובר   )2(

ועד  2014מנים מסחריים נלווים לתקופה שמאוגוסט יוס  "Texaco"לשימוש בסימן המסחרי של
החברה הכירה בהתחייבות כנגד גידול מקביל ברכוש קבוע בגובה היתרה  ,. בהתאם2030לאוגוסט 

המסתכמות לסך בגין מיתוג מחדש בסוף תקופת ההסכם המהוונת של העלויות העתידיות הצפויות 
  .מליוני ש"ח) 65 - (כ אירו נימליו 13.1של 

  
 המסחרי של דלק צרפת בהסכם רישיון חדש לשימוש בסימןהתקשרה  ,2010כחלק מהרכישה בשנת   

"BP" החברה הכירה  2010בשנת  ,שנים. בהתאם 10מנים מסחריים נלווים לתקופה של יוס
בהתחייבות כנגד גידול מקביל ברכוש קבוע בגובה היתרה המהוונת של העלויות העתידיות הצפויות 

  .מליוני ש"ח) 22 -(כ אירו נימליו 4.5המסתכמות לסך של בגין מיתוג מחדש בסוף תקופת ההסכם 
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  מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

  
  יםפיננסי סיכון גורמי  א.
  

סיכון , חוץ מטבע סיכון( שוק ניסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות
 הסיכונים ניהול תוכנית. נזילות סיכוןו אשראי סיכון), מחיר וסיכון ריבית סיכוןמדד מחירים לצרכן, 

 הביצועים על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת
 מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים
  .לסיכונים
  

  חליפין שער סיכון  .1
  

 .לאירו מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת הקבוצה
 שהוכרו והתחייבויות שהוכרו נכסים, עתידיות מסחריות מעסקאות נובע חליפין שער סיכון

לעיתים  .חוץ בפעילויות נטו מהשקעות וכן הפעילות מטבע שאינוחוץ  במטבע הנקובים
  מתקשרות חברות הקבוצה בעסקאות עתידיות במטבע חוץ בכדי לצמצם את החשיפה האמורה.

  
 בשער אפשרי לשינוי חשופים ,נטוהפיננסיים  נכסיה אשר, חוץ ותויבפעיל השקעות לקבוצה
   .האירו של החליפין

  
בעיקר לדולר, וזאת משום שרכישת הדלקים מבוצעות  ,חשיפת שער חליפין לקבוצה, כן כמו

   בחלקן בדולר.
  
  מחירים לצרכןהסיכון מדד   .2
  

לקבוצה עודף צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל.  מבעלי המניותלקבוצה הלוואות 
התחייבויות על נכסים, אשר חושפות את הקבוצה לתנודתיות ולסיכון שבעליית המדד (ראה 

   סעיף ו' להלן).
  
  אשראי סיכון  .3
  

סיכון אשראי הוא הסיכון להפסד כספי שעלול להיגרם במידה והצד שכנגד למכשיר הפיננסי 
  ווים וכדומה) לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות.(לקוחות, ל

הקבוצה נוהגת להפקיד את יתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה בתאגידים בנקאיים מהדרג 
  הגבוה ביותר ולהערכתה אין סיכון אשראי משמעותי בגין יתרות אלו.

  
ירה, במידת חברות הקבוצה עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות והלוואות שהועמדו ומכ

הנדרש, בהפרשות ספציפיות וכלליות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת 
  ).11-ו 4ההנהלה, את הסיכון וההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק (ראה גם באורים 

  
  סיכון ריבית  .4
  

מרבית ההלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים וחלק מההלוואות לזמן ארוך נושאות ריבית 
בשיעור משתנה ולפיכך חשופה החברה לשינויים בתזרים המזומנים. מרבית ההלוואות לזמן ארוך 

  נושאות שיעורי ריבית קבועים החושפים את הקבוצה לסיכון שווי הוגן. מבעלי המניות
מאוחדת בעסקאות לקיבוע הריבית המשתנה כדי לצמצם את החשיפה  לעיתים מתקשרת חברה

  כאמור.
  

  סיכונים בגין שינויים במחירי מוצרי הדלקים  .5
  

לחברות הקבוצה מלאי דלקים אשר ערכי מכירתם משתנים בהתאם לשינויי מחירי הדלקים 
רה אין יכולת באיזורים שונים בעולם. בשנים האחרונות היתה תנודתיות רבה במחירים אלו. לחב

השפעה על מחירים אלו ועל התנודות במחירים. הנהלת החברה מנהלת את תחזית הרכישות 
  .במידת האפשרמהספקים וצבר הזמנות הלקוחות ופועלת לצמצום החשיפה 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

  
  ריכוז סיכון נזילות  ב.

  
ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של 

  החוזיים בסכומים לא מהוונים:
  

  2011בדצמבר,  31ליום 
  

  
  עד 
  שנה

 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 
   שנים

שנים  3-מ
 4עד 
  שנים

שנים  4-מ
 5עד 
   שנים

  5מעל 
  סה"כ   שנים

  מליוני ש"ח 
             

אשראי מתאגידים 
  1,854  -  -  - - - 1,854 ובעלי מניותבנקאיים

התחייבויות לספקים 
  777  -  -  - - - 777 ולנותני שירותים

  1,316  -  -  - - - 1,316  זכאים
  10  -  -  - - - 10 מסים לשלם

הלוואות מתאגידים 
בנקאיים כולל חלויות 

  2,320  1,402  595  98  152 42 31 שוטפות
  90  -  14  14  14 19 29 נגזרים פיננסיים

  8  4  1  1 1 1 - התחייבויות אחרות
             
  4,017 62 167  113  610  1,406  6,375  

  
  2010בדצמבר,  31ליום 

  

  
  עד 
  שנה

 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
 3עד 
   שנים

שנים  3-מ
 4עד 
  שנים

שנים  4-מ
 5עד 
   שנים

  5מעל 
  סה"כ   שנים

  מליוני ש"ח 
             

אשראי מתאגידים 
  251  -  -  - - - 251 בנקאיים

התחייבויות לספקים 
  885  -  -  - - - 885 ולנותני שירותים

  1,099  -  -  - - - 1,099  זכאים
  12  -  -  - - - 12 מסים לשלם

הלוואות מתאגידים 
בנקאיים כולל חלויות 

  2,245  1,707  126  123  119 93 77 שוטפות
  97  -  -  - - - 97 נגזרים פיננסיים

  1,531  -  -  - - 1,455 76 התחייבויות אחרות
             
  2,497 1,548 119  123  126  1,707  6,120  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

  
  שווי הוגן  ג.
  

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 
ואות נקבע בהתבסס על ופי שווים ההוגן. השווי ההוגן של הל-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על
  למכשירים דומים.שיעורי ריבית בשוק לתאריך המאזן 

  
  שווי הוגן   יתרה   
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2011  2010  2011  2010  
 מליוני ש"ח   

        התחייבויות פיננסיות
         

  1,472  1,914  1,703 1,914 הלוואות מתאגידים בנקאיים
  -  1,484  - 1,484 הלוואות לזמן קצר מבעלי מניות

הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו 
  1,360  -  1,379 - מהחברה האם

         
  2,832  3,398  3,082 3,398  כ"סה

  
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, הלוואות 

 ,בנקאיים ואחריםהלוואות לזמן קצר מתאגידים לחברות כלולות, הלוואות שניתנו לזמן ארוך, 
תואם או קרוב לערכם הפנקסני מאחר  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות

מרבית יתרות אלו נושאות ריבית אשר אינה שונה באופן מהותי מהריבית המקובלת בשוק לנכסים ש
  והתחייבויות דומים, למעט המפורט לעיל.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 
  
  תנאי הצמדה של יתרות כספיות  ד.

  
 2011בדצמבר31  

  
  ללא
  הצמדה

  בהצמדה
  למדד

  בהצמדה
  לדולר

  בהצמדה
  לליש"ט

  פריטים
  המוצגים
  בשווי הוגן

פריטים 
  כספיים

פעילויות חוץ
   אירו

  פריטים
  לא

  סה"כ   כספיים
 מליוני ש"ח  

              נכסים שוטפים
               

  542 -  505 -  4  33  - -  מזומנים ושווי מזומנים
  1,183 -  1,175 -  1  7  - -  לקוחות

  18 -  18 -  -  -  - -  מסים לקבל
  59 -  59 -  -  -  - -  חייבים ויתרות חובה

  587 -  587 -  -  -  - -  מלאי
               

               נכסים לא שוטפים
               

  99 92  7 -  -  -  - -  השקעות בחברות מוחזקות
  52 -  49 3  -  -  - -  חובה לזמן ארוךהלוואות ויתרות

  1,975 1,975  - -  -  -  - -  , נטורכוש קבוע
  730 730  - -  -  -  - -  מוניטין

  680 680  - -  -  -  - -  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו
  65 65  - -  -  -  - -  מסים נדחים

               
  5,990 3,542  2,400 3  5  40  - -  נכסיםסה"כ

               
               התחייבויות שוטפות

               
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי

  289 -  289 -  -  -  - -  אחרים
  1,484 -  - -  -  - 1,484 -  חלות שוטפת בגין הלוואות מבעלי מניות

  777 -  662 -  -  115  - -  התחייבות לספקים ולנותני שירותים
  10 -  10 -  -  -  - -  מסים לשלם

  1,316 -  1,282 18  -  7  - 9  זכאים ויתרות זכות
               

               התחייבויות לא שוטפות
               

  1,914 -  1,914 -  -  -  - -  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  102 -  102 -  -  -  - -  נגזרים פיננסיים

  246 -  246 -  -  -  - -  התחייבויות אחרות
  26 -  26 -  -  -  - -  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  76 76  - -  -  -  - -  מסים נדחים
               

  6,240 76  4,531 18  -  122 1,484 9  סה"כ התחייבויות
               

עודף נכסים על התחייבויות (התחייבויות על
  )250( 3,466  )2,131( )15(  5  )82( )1,484( )9(  נכסים)
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

 2010בדצמבר31  

  
  ללא
  הצמדה

  בהצמדה
  למדד

  בהצמדה
  לדולר

  פריטים
  המוצגים
  בשווי הוגן

  בהצמדה
   לדולר

פריטים 
  כספיים

פעילויות חוץ
   אירו

  פריטים
  לא

  סה"כ   כספיים
 מליוני ש"ח  

              נכסים שוטפים
               

  680 -  669 11  -  -  - -  מזומנים ושווי מזומנים
  997 -  980 17  -  -  - -  לקוחות

  143 -  143 -  -  -  - -  חייבים ויתרות חובה
  432 432  - -  -  -  - -  מלאי

               
               נכסים לא שוטפים

               
  95 88  7 -  -  -  - -  השקעות בחברות מוחזקות

  15 -  15 -  -  -  - -  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
  1,732 1,732  - -  -  -  - -  רכוש קבוע, נטו

  699 699  - -  -  -  - -  מוניטין
  613 613  - -  -  -  - -  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  79 79  - -  -  -  - -  מסים נדחים
               

  5,485 3,643  1,814 28  -  -  - -  נכסיםסה"כ
               

               התחייבויות שוטפות
               

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
  247 -  247 -  -  -  - -  אחרים

  885 -  804 -  -  81  - -  התחייבות לספקים ולנותני שירותים
  12 -  12 -  -  -  - -  מסים לשלם

  1,099 -  925 -  -  166  - 8  זכאים ויתרות זכות
               

               התחייבויות לא שוטפות
               

הלוואות מתאגידים בנקאיים כולל חלויות
  1,703 -  1,703 -  -  -  - -  שוטפות

  1,379 -  - -  -  - 1,379 -  הלוואות מהחברה האם
  97 -  - -  97  -  - -  נגזרים פיננסיים

  198 -  191 -  7  -  - -  התחייבויות אחרות
  28 28  - -  -  -  - -  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  63 63  - -  -  -  - -  מסים נדחים
               

  5,711 91  3,882 -  104  247 1,379 8  סה"כ התחייבויות
               

עודף נכסים על התחייבויות (התחייבויות על
  )226( 3,552  )2,068( 28  )104(  )247( )1,379( )8(  נכסים)
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים  .ה
  

 DEBV  
  
1.  DEBV  מסתכמות  2011בדצמבר,  31התקשרה במספר חוזי החלפת שיעורי ריבית. ליום

הריבית האפקטיבית הממוצעת אותה  מליוני אירו, לפיהם 142-של כהפתוחות בסך העסקאות 
  ).2.72%-  2010 ת(בשנ 2.836% היא DEBVמשלמת 

  
מטופלות כעסקאות הגנה חשבונאית. השווי ההוגן של בחלקן עסקאות החלפה אלו  

  מליוני אירו. 22.1-משקף התחייבות של כ 2011בדצמבר,  31העסקאות הנ"ל ליום 
  
2.  DEBV  עסקאות אלו אינן מוכרות  .לעת בעסקאות אקדמה בגין מטבע חוץמתקשרת מעת

  כהגנה חשבונאית.
-מליוני דולר בתמורה לכ 22התקשרויות פתוחות לרכישת  DEBV -ל  2011בדצמבר,  31ליום  

משקף התחייבות  2011בדצמבר,  31השווי ההוגן של העסקאות הנ"ל ליום  מליוני אירו. 16.8
  מליוני אירו. 0.2-של כ

  
3. DEBV  מלאי דלקים. עסקאות אלו אינן מוכרות מתקשרת מעת לעת בעסקאות אקדמה בגין

  כהגנה חשבונאית.
להגנה על  אירומליוני  19 בהיקף שלהתקשרויות פתוחות  DEBV -ל 2011בדצמבר,  31ליום 

משקף התחייבות של  2011בדצמבר,  31. השווי ההוגן של העסקאות הנ"ל ליום מלאי דלקים
  מליוני אירו. 0.7-כ

  
  מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  ו.

  
  בדצמבר 31ליום 

  

   
מבחן רגישות לשינויים בשער
  החליפין של דולר/אירו

  רווח (הפסד) מהשינוי   

   
עליית שע"ח

   5%של 
ירידת שע"ח 

  5%של 
  ח"מליוני ש   
        

2011   -   -  
        

2010   3   )3(  
  
  

    
  לשינוייםמבחן רגישות 

  במדד המחירים לצרכן
  רווח (הפסד) מהשינוי    

    
 עליית מדד

   2%של 
  ירידת מדד

  2%של 
  ח"מליוני ש    
         

2011    )30(   30  
         

2010    )28(   28  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

 

 
  מבחן רגישות לשינויים
  בשיעורי ריבית היוריבור

     רווח (הפסד) מהשינוי 

 

עלייה 
בריבית של

0.5%  

ירידה 
בריבית של

  בהון העצמי גידול (קיטון)   0.5%
  מליוני ש"ח   מליוני ש"ח 
           
           

2011  )4(  4   10   )10(  

            
2010  )9(  9   12   )12(  

  
  
  

   
  מבחן רגישות לשינויים

  יםבמחירי הדלק
  רווח (הפסד) מהשינוי   

   

  עלייה 
בגורם השוק 

   10%של 

  ירידה 
בגורם השוק 

  10%של 
  ח"מליוני ש   
        

2011   46   )46(  
        

2010   28   )28(  
  
  

  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
  

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
  אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

  
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי 
בהון העצמי (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל 

עד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או מו
  המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

  
  בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה תוצאתית בגין סיכון ריבית.

  
ן ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בהלוואות לזמ

  בריבית.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 16באור 

  
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ז
  

המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, 
  למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 

  
  זהים.  תמחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו  :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  בעקיפין. 
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   : 3רמה 

  בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
  

  בשווי הוגן נכסים פיננסיים הנמדדים
  

  2011בדצמבר,  31
  3ה רמ   2רמה    1רמה    
  מליוני ש"ח  
           

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן
         

  -   -   4  בגין מלאי דלקים)futureחוזי אקדמה (
  -   -   1  מט"ח מגדרים)futureחוזי אקדמה (

           
   5   -   -  

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

  
  2011בדצמבר,  31
  3רמה    2רמה    1רמה    
  ש"ח מליוני  
           

        התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:
  -   109   -  על ריבית)forwardחוזי אקדמה (

           
  
  

  , נטובשל הטבות לעובדיםהתחייבויות   -: 17באור 
  

 DEBV .התוכניות, בדרך כלל, ממומנות באמצעות  כוללת הפרשה בגין הטבות לאחר סיום העסקה
הטבה לתשלומים לחברות ביטוח וקרנות ייעודיות אחרות. הטבות לאחר סיום העסקה כוללות הן תוכניות 

  הפקדה מוגדרת.למוגדרת והן תוכניות 
  
  

  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 18באור 
  

  ערבויות  .א
  

 Letters ofוזאת בגין ערבות ו/או הסופית נתנו שיפוי לחברה האם  החברה האם ודלק ישראל  .1
Credit  מליוני אירו 45שיינתנו על ידה לספקים להבטחת התחייבויותיה של דלק בנלוקס עד 

במלוא  החברה האם ודלק ישראל. בתמורה לשיפוי האמור יזוכו מליוני אירו) 24 - 2010(
לא היו ערבויות  2011 ,בדצמבר 31ליום  לוקס.מדלק בנהסופית העמלה שתגבה החברה האם 

ת לטובת יוערבו החברה האםהעמידה פתוחות לטובת דלק בנלוקס. לאחר תאריך המאזן, 
  אירו. נימליו 34 - כדלק בנלוקס בסך של 
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  (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 18באור 

  
 Letters ofוזאת בגין ערבות ו/או  הסופית ודלק ישראל נתנו שיפוי לחברה האםהאם  החברה  .2

Credit 31ליום בצרפת. והפעילות השוטפת תנו על ידה בקשר עם רכישת הפעילות שני 
כמו כן מליוני אירו.  65- העמידה החברה האם הסופית ערבויות בסך של כ 2011בדצמבר, 

שה ודלק ישראל העמידו ערבות לצורך הלוואה בנקאית שנלקחה במסגרת הרכיהאם החברה 
לאחר תאריך המאזן, . 2011בדצמבר,  31אירו ליום  מליוני 80 -בצרפת המסתכמת לסך של כ

 אירו שהעמידה החברה האם הסופית. נימליו 30ערבות בסך של  פקעה 2012בחודש מרס 
 1.5%בתמורה להעמדת הערבויות גובות החברה האם ודלק ישראל עמלת ערבות בשיעור של 

בגין העמדת שנתיים החברה האם ודלק ישראל זכאיות לקבל דמי ניהול בשנה. בנוסף, 
  חלקן היחסי.ל בהתאםמליוני אירו  1.2בסך של ערבויות 

  
  התחייבויות ותביעות תלויות  .ב

  
 תביעות תלויות נגד דלק אירופה הפתוחות לתאריך המאזן 

  
הוגשו מספר תביעות משפטיות במהלך העסקים הרגיל בהיקף מצטבר  והחברות הבנות DEBVנגד  

סיכויי התביעות להתקבל נמוכים  DEBV. להערכת הנהלת ש"ח) נימליו 69- (כ אירו מליוני 14 -של כ
  ולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים.

  
  התקשרויות  ג.

  
  ם כדלהלן:ילקבוצה התקשרויות עם צדדים שלישי

  

    
  ברבדצמ 31

 2011  
 מליוני ש"ח     

    :לשכירות וחכירות של תחנות, מתקנים ומבנים
      

  235   שנה ראשונה
  689   שנה שניה עד חמש שנים

  1,030   חמש שניםמעל 
      
    1,954  
  
  

  שעבודים ואמות מידה פיננסיות  -: 19באור 
  

מליוני אירו שיעבדו החברות  446- להבטחת התחייבויות לבנקים של חברות מאוחדות באירופה בסך כ 
אמות וכן התחייבו לעמוד באמות מידה פיננסיות מסויימות.  ואת הון המניות המאוחדות את כל נכסיהן

(כהגדרתם בהסכם), יחסים המשתנים בהתאם לתקופות  EBITDA-המידה מתייחסות ליחס יתרת החוב ל
רך תקופת ההלוואות ועמידה בסף להוצאות מימון לאו EBITDAהשונות לאורך חיי ההלוואה, יחסי 

  מקסימלי של השקעות ברכוש קבוע.
  

  עומדות החברות המאוחדות באמות המידה הפיננסיות האמורות. 2011בדצמבר,  31ליום  
  
  

  הון  -: 20באור 
  

  הרכב הון המניות  א.
 2010- ו 2011בדצמבר  31  
 מונפק ונפרע  רשום  
 מספר המניות  
    

  30,000   30,000  ע.נ. כ"אש"ח0.01בנותרגילותמניות 
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  (המשך) הון  -: 20באור 

  
  ניהול ההון בחברה  .ב

  
החברה פועלת על מנת להבטיח שמירה על מבנה הון אשר יאפשר לחברה לתמוך באפיקים ובמטרה 
למקסם ערך לבעלי המניות שלה. החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת בו שינויים בהתאם 

  פועלת. יאלשינויים בסביבה בה ה
  
  

  הפסד ואפרוטים נוספים לסעיפי רווח   -: 21באור 
  

 עלות המכירות  .א
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

           
  7,677   9,885   14,253  רכישת דלקים ומוצרים

  87   96   101  הובלה
          
  14,354   9,981   7,764  

  
  הוצאות מכירה והפעלת תחנות  ב.

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

            
  24   43   36 מכירותםפרסום וקידו

  147   156   251 פחת והפחתות
  433   433   699 אחזקת תחנותדמי שכירות ו

  270   281   410 ונלוותעבודה שכר
  108   132   203  אחרות

            
  1,599   1,045   982  

  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  ג.

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

       
  48   22   6 פחת והפחתות
  -   2   2 אבודיםוחובות מסופקים

  44   48   77 ונלוותעבודהשכר 
  5   12   24 שירותים מקצועיים

  65   64   43  אחרות
            
  152   148   162  
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  (המשך) הפסד ואפרוטים נוספים לסעיפי רווח   -: 21באור 

  
  הכנסות מימון  ד.
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

       
  5   6   - הכנסות מהלוואות לחברות כלולות

  12   3   8 מתאגידים בנקאייםחובות נושאים ריבית
  13   3   - הפרשי שער

  3   -   1  אחרים
            

9   12   33  
  

  הוצאות מימון  ה.
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

            
  75   75   113  בעלי מניותבגין הלוואות מהוצאות מימון

  116   92   138 מתאגידים בנקאייםהלוואותהוצאות מימון בגין
  -   9   - , נטוהפרשי שער והצמדה
  7   2   4 , נטוהוצאות מימון אחרות

            
  255   178   198  

  
  

  מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  

  חברות בישראל  .1
  

  1985-התשמ"החוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), 
  

כשהן מותאמות בישראל נמדדו התוצאות לצורכי מס  2007פי החוק, עד לתום שנת - על
  לצרכן. לשינויים במדד המחירים

  
התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),  2008בחודש פברואר 

, 2008משנת ואילך. החל  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- התשמ"ה
נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 

תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון . 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
 התיקון לחוק כוללבגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. 

(לנכסים  התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחתתיאום בין היתר את ביטול 
  .2008החל משנת  )2007בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 

  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2

  
החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל, נישומות לפי חוקי המס בארצות 

  מושבן.
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 22באור 

  
  שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  ב.

  
  חברות בישראל  .1

  
   .24% -  2011ובשנת  25% היה 2010שנת ב ,26% היה 2009שנת בשיעור מס החברות בישראל 

  
 2011- התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר,  5ביום 

, מתווה ההפחתה של שיעורי 2012רת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת החוק). במסג -(להלן 
. לאור 2012החל משנת  25%מס החברות. במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 

כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון  25% -העלאת שיעור מס החברות ל
  האמור לא הייתה השפעה על החברה. ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי. לשינוי

  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2

  
  .25% -  34%שיעור מס החברות באירופה החל על החברות המאוחדות הינו בין 

  
  מס סופיות שומות  ג.

  
  . הלחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסד

  
  הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות  ד.

  
 2011בדצמבר,  31לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 

  מליוני ש"ח. 20-לסך של כ
  בהעדר וודאות לניצולם בעתיד הנראה לעין.עסקיים לא נכלל נכס מס נדחה בגין הפסדים 

  
מליוני  923-מליוני אירו (כ 187- ת באירופה הפסדים עסקיים להעברה בסך של כומאוחד ותלחבר

  .מליוני ש"ח) 142- אירו (כ נימליו 29-מס נדחה בסך של כ יש"ח) אשר בגינם נוצרו נכס
  

  מסים נדחים  .ה
  

  ההרכב:
 הפסדורווח על  ותדוח ניםמאז  

 בדצמבר31  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20112010 2011 2010 2009  
  ח"מליוני ש  

         התחייבויות מסים נדחים
           

  -  )6(  6  29 37  מלאי
בגין צירופי עסקים (בעיקר נכסים בלתי

  2  9  15  186 211 מוחשיים ורכוש קבוע)
           
  248 215  21  3  2  

         נכסי מסים נדחים
           

  )39(  2  2  186 193 הפסדים מועברים לצורכי מס
לעובדים (כולל תשלום מבוסס הטבות 

  3  4  1  5 7 מניות)
  -  )2(  )4(  10 6  אחרים
  -  )4( -  27 31  נגזרים

           
  237 228  )1(  -  )36(  
           

  )38(  )3(  22    מסים נדחים)הכנסותהוצאות (
           

       13 )11( מסים נדחים, נטו)התחייבויותנכסי (
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 22באור 

  
  המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

  
 בדצמבר 31  
  2011  2010 
 מליוני ש"ח  
     

 79  65  שוטפיםלאנכסים 
 )63(  )76(  התחייבויות לא שוטפות

     
   )11(  16 

  
הצפויים לחול בעת המימוש בהתבסס על חוקי המס שהיו  מס יהמסים הנדחים מחושבים לפי שיעור

  ).32%בתוקף בתאריך המאזן (באירופה 
  

  הפסד ואהכלולים ברווח (הטבת מס) מסים על ההכנסה   ו.
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

            
  11   18   )4( מסים שוטפים
  )38(   )3(   22 מסים נדחים

           
  18   15   )27(  

  
  

  מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו להון  ז.
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח   

            
  34   2   2 רווח בגין עסקאות גידור מזומנים

  
    



  דלק אירופה הולדינגס בע"מ
  לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים 

 57

  
  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 22באור 

  
  מס תיאורטי  .ח

  
 וההוצאות, הרווחים וההפסדים בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא

מסים על ההכנסה , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבהפסד  ואברווח 
  :הפסד וארווח בשנזקף 

  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 2011  2010   2009  
  מליוני ש"ח  

          
  )66(   22   )51( (הפסד) לפני מסים על ההכנסהרווח 

           
  26%   25%   24% שיעור המס הסטטוטורי

           
  )17(   6   )12( הסטטוטורימסהמחושב לפי שיעור(הטבת מס)מס 

           
         הגדלה (הקטנה) בחבות המס בשל:

           
הפסדים לצורכי מס והפרשי עיתוי בגינם לא נרשמו 

  19   10   20 מסים נדחים
  7   2   3 התאמות שיעורי מס שונה בין מדינות

  4   -   - הפסדי חברות כלולות בגינם לא נרשמו מסים נדחים
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות אשר בגינם

  )43(   )6(   )4( לא נזקפו מסים נדחים בעבר, נטו
יאומים ותבלתי מוכרות  הוצאות טורות,פהכנסות 

  3   3   11 אחרים, נטו
           

  )27(   15   18 מסים על ההכנסה (הטבת מס)
          

  
, וחברות קשורות אחרות בישראל רשומות לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף החברה  .ט

  (איחוד עוסקים).
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  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות   -: 23באור 

  
מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ובתנאי אשראי רגילים עם חברות הקבוצה   א.

  .19- ו 7בדבר עסקאות עם צדדים קשורים, ראה באור  תאגידים שהם בעלי עניין.
  
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב.
  

 בדצמבר 31   
   2011  2010  
 מליוני ש"ח    

        נכסים
        

 42  15    לקוחות
  88   92   השקעה בחברה מוחזקת

 7  7   הלוואות לחברות מוחזקות
       

      התחייבויות
       

 7  30   זכאים ויתרות זכות
 1,379  1,484   הלוואות מהחברה האם

         
  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ג
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  2011   2010   2009  
  חמליוני ש"  

           
  689   503   105  מכירות לצדדים קשורים
  10   7   22 קניות מצדדים קשורים

  75   75   113 הוצאות מימון, נטו לבעלי עניין
  5   6   - הכנסות מימון, נטו מצדדים קשורים
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  תמצית נתוני החברה סולו לצורכי מס  -: 24באור 

  
  נתוני סולו לצורכי מס הכנסה בלבד.החברה כוללת   א.
  
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי החשבונאות בינלאומיים מקובלים, על בסיס מוסכמות   ב.

העלות, לפיכך השקעות החברה בחברות מוחזקות מוצגת על בסיס העלות (החברה אינה כוללת 
  .-IAS 27ב  10רווחים או הפסדים מחברות מוחזקות) בהתאם לסעיף 

  
  מאזני החברה  .ג

  
  בדצמבר  31ליום    
   2011   2010  
  ח "אלפי ש   

       נכסים שוטפים
        

  333   343  מזומנים ושווי מזומנים
  -   512,006  הלוואות לחברות מוחזקות

  63   88  חייבים ויתרות חובה
        
   512,437   396  
        

       נכסים לא שוטפים
        

 1,319,888   847,280  מוחזקותהשקעות בחברות
  612   595  רכוש קבוע

        
   847,875   1,320,500 
        
   1,360,312   1,320,896 
        

       התחייבויות שוטפות
        

  7,649   27,123  זכאים ויתרות זכות
  -   1,484,153 חלויות שוטפות בגין הלוואות מצדדים קשורים (כולל ריבית לשלם)

        
   1,511,276   7,649  
        

       התחייבויות לא שוטפות
        

 1,379,479   -  הלוואות מצדדים קשורים (כולל ריבית לשלם)
  7,000   -  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

        
   -   1,386,479 
        

        הון 
        

  30   30  הון מניות
  167,330   167,330  פרמיה על מניות

  )240,592(   )318,324(  הפסדיתרת 
        
   )150,964(   )73,232(  
        
   1,360,312   1,320,896 

  
    



  דלק אירופה הולדינגס בע"מ
  לדוחות הכספיים המאוחדיםבאורים 

 60

  
  (המשך) תמצית נתוני החברה סולו לצורכי מס  -: 24באור 

  
  דוחות על הרווח הכולל של החברה  ד.
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר  31
   2011   2010  
  ח "אלפי ש   
        

  2,517   3,350  ניהול מצד קשורהכנסות דמי
        

  5,110   13,951  הוצאות הנהלה וכלליות
        

  2,593   10,601  תפעוליהפסד 
        

  13,938   48,001  הכנסות מימון
        

  87,277   115,132  הוצאות מימון
        

  )75,932(   )77,732(   הפסד 
        

  )75,932(   )77,732(  סה"כ הפסד כולל
        

  
  דוחות על השינויים בהון  ה.

  

   
  וןה

  המניות
פרמיה על
   מניות

  יתרת
   הפסד

  סה"כ
  הון

  אלפי ש"ח   
             

  2,700   )164,660(   167,330  30  2010בינואר,1יתרה ליום
             

  )75,932(   )75,932(   -  -   הפסד 
             

  )73,232(   )240,592(   167,330  30  2010בדצמבר,31יתרה ליום
             

  )77,732(   )77,732(   -  -   הפסד 
             

  )150,964(   )318,324(   167,330  30  2011בדצמבר,31יתרה ליום
  
  
 
 

  



  הולדינגס בע"מדלק אירופה 
 נספח לדוחות הכספיים המאוחדים

61  

  
 

  
  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות

  
  

  

    
שיעורי 
    הבעלות

    
והשליטה 

  החברה של
   המחזיקה    

  שם החברה   החברה המחזיקה

  ליום
בדצמבר 31

  דרך הצגה  2011
    %    
        

  מאוחדת  Delek Europe BV.  100  דלק אירופה הולדינגס בע"מ
        

Delek Europe BV.  Delek Benelux BV.  100  מאוחדת  
  Delek France BV.  100  מאוחדת  
  Delek Europe Finance BV.  100  מאוחדת  
        

  
  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -  
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Report of Independent Registered Public Accounting Firm

The Board of Directors and stockholders of
Delek US Holdings, Inc.

We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Delek US Holdings, Inc. as of December 31, 2011 and 2010, and the related consolidated
statements of operations, changes in stockholders' equity and comprehensive income, and cash flows for each of the three years in the period ended
December 31, 2011. Our audits also included the financial statement schedule listed in the Index at Item 15(a). These financial statements and schedule are the
responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and schedule based on our audits.

We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits
provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Delek US Holdings, Inc.
at December 31, 2011 and 2010 , and the consolidated results of its operations and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31,
2011 , in conformity with U.S. generally accepted accounting principles. Also, in our opinion, the related financial statement schedule, when considered in
relation to the basic financial statements taken as a whole, presents fairly in all material respects the information set forth therein.

We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), Delek US Holdings, Inc.'s
internal control over financial reporting as of December 31, 2011, based on criteria established in Internal Control - Integrated Framework issued by the
Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and our report dated March 14, 2012 expressed an unqualified opinion thereon.

/s/  Ernst & Young LLP

Nashville, Tennessee
March 14, 2012 
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Delek US Holdings, Inc.

Consolidated Balance Sheets

  December 31,

  2011  2010

  (In millions, except share and per share data)

ASSETS     

Current assets:     

Cash and cash equivalents  $ 225.9  $ 49.1

Accounts receivable  277.1  104.7

Inventory  508.0  136.7

Other current assets  39.6  8.9

Total current assets  1,050.6  299.4

Property, plant and equipment:     

Property, plant and equipment  1,317.3  886.7

Less: accumulated depreciation  (263.5)  (206.6)

Property, plant and equipment, net  1,053.8  680.1

Goodwill  69.7  71.9

Other intangibles, net  17.5  7.9

Minority investment  —  71.6

Other non-current assets  39.0  13.7

Total assets  $ 2,230.6  $ 1,144.6

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY     

Current liabilities:     

Accounts payable  $ 521.1  $ 222.9

Current portion of long-term debt and capital lease obligations  68.2  14.1

Current note payable to related party  6.0  —

Obligation under Supply and Offtake Agreement  298.6  —

Accrued expenses and other current liabilities  100.8  55.5

Total current liabilities  994.7  292.5

Non-current liabilities:     

Long-term debt and capital lease obligations, net of current portion  297.9  237.7

Note payable to related party  60.5  44.0

Environmental liabilities, net of current portion  9.7  2.8

Asset retirement obligations  7.9  7.3

Deferred tax liabilities  168.1  105.9

Other non-current liabilities  38.2  11.1

Total non-current liabilities  582.3  408.8

Stockholders’ equity:     

Preferred stock, $0.01 par value, 10,000,000 shares authorized, no shares issued and outstanding  —  —

Common stock, $0.01 par value, 110,000,000 shares authorized, 58,036,427 shares and 54,403,208 shares
issued and outstanding at December 31, 2011 and 2010, respectively

 0.6  0.5

Additional paid-in capital  356.9  287.5

Accumulated other comprehensive income  1.8  —

Retained earnings  294.1  155.3

Non-controlling interest in subsidiaries  0.2  —

Total stockholders’ equity  653.6  443.3

Total liabilities and stockholders’ equity  $ 2,230.6  $ 1,144.6

See accompanying notes to the consolidated financial statements
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Delek US Holdings, Inc.

Consolidated Statements of Operations

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

  (In millions, except share and per share data)

Net sales  $ 7,198.2  $ 3,755.6  $ 2,666.7

Operating costs and expenses:       

Cost of goods sold  6,429.9  3,412.9  2,394.1

Operating expenses  320.9  229.5  219.0

Impairment of goodwill  2.2  —  7.0

Insurance proceeds — business interruption  —  (12.8)  (64.1)

Property damage proceeds, net  —  (4.0)  (40.3)

General and administrative expenses  81.4  59.0  64.3

Depreciation and amortization  74.1  61.1  52.4

Loss on sale of assets  3.6  0.7  2.9

Total operating costs and expenses  6,912.1  3,746.4  2,635.3

Operating income  286.1  9.2  31.4

Interest expense  51.2  34.1  25.5

Interest income  —  —  (0.1)

(Gain) loss on investment in Lion Oil  (12.9)  60.0  —

Other expenses, net  —  —  0.6

Total non-operating expenses, net  38.3  94.1  26.0

Income (loss) from continuing operations before income taxes  247.8  (84.9)  5.4

Income tax expense (benefit)  84.7  (5.0)  3.1

Income (loss) from continuing operations  163.1  (79.9)  2.3

Loss from discontinued operations, net of tax  —  —  (1.6)

Net income (loss)  163.1  (79.9)  0.7

Net income attributed to non-controlling interest  4.8  —  —

Net income (loss) attributable to Delek  $ 158.3  $ (79.9)  $ 0.7

Basic earnings (loss) per share:       

Income (loss) from continuing operations  $ 2.80  $ (1.47)  $ 0.04

Loss from discontinued operations  —  —  (0.03)

Basic earnings (loss) per share  $ 2.80  $ (1.47)  $ 0.01

Diluted earnings (loss) per share:       

Income (loss) from continuing operations  $ 2.78  $ (1.47)  $ 0.04

Loss from discontinued operations  —  —  (0.03)

Diluted earnings (loss) per share  $ 2.78  $ (1.47)  $ 0.01

Weighted average common shares outstanding:       

Basic  56,543,977  54,264,763  53,693,258

Diluted  57,026,864  54,264,763  54,484,969

Dividends declared per common share outstanding  $ 0.33  $ 0.15  $ 0.15

See accompanying notes to the consolidated financial statements
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Delek US Holdings, Inc

Consolidated Statements of Changes in Stockholders' Equity and Comprehensive Income

  Common Stock  Additional Paid-in
Capital

 Accumulated Other
Comprehensive Income

 Retained
Earnings

 Non-Controlling
Interest in

Subsidiaries

 Total Stockholders'
Equity

  Shares  Amount      

  (In millions, except share and per share data)

Balance at December 31, 2008 53,682,070  0.5  277.8  (0.6)  256.1  —  533.8

Comprehensive income, net of tax:              

Net income —  —  —  —  0.7  —  0.7

Unrealized gain on cash flow hedges, net of
deferred income tax expense of $0.3 million

—  —  —  0.6  —  —  0.6

Comprehensive income —  —  —  0.6  0.7  —  1.3

Common stock dividends ($0.15 per share) —  —  —  —  (8.1)  —  (8.1)

Stock-based compensation expense —  —  4.0  —  —  —  4.0

Exercise of stock-based awards 18,500  —  —  —  —  —  —

Balance at December 31, 2009 53,700,570  0.5  281.8  —  248.7  —  531.0

Net Loss —  —  —  —  (79.9)  —  (79.9)

Common stock dividends ($0.15 per share) —  —  —  —  (8.4)  —  (8.4)

Stock-based compensation expense —  —  3.1  —  —  —  3.1

Net settlement of share appreciation rights 638,909  —  2.6  —  (5.1)  —  (2.5)

Exercise of stock-based awards 63,729  —  —  —  —  —  —

Balance at December 31, 2010 54,403,208  0.5  287.5  —  155.3  —  443.3

Comprehensive income, net of tax:              

Net income —  —  —  —  158.3  4.8  163.1

Unrealized gain on cash flow hedges, net of
deferred income tax expense of $0.9 million

—  —  —  1.8  —  —  1.8

Comprehensive income —  —  —  1.8  158.3  4.8  164.9

Common stock dividends ($0.33 per share) —  —  —  —  (19.5)  —  (19.5)

Stock-based compensation expense —  —  2.7  —  —  —  2.7

Non-controlling interests in subsidiaries —  —  —  —  —  25.6  25.6

Acquisition of non-controlling interest in Lion
Oil

—  —  17.2  —  —  (30.2)  (13.0)

Income tax benefit of stock-based compensation
expense

—  —  2.7  —  —  —  2.7

Stock issued in connection with the Lion
Acquisition

3,292,844  0.1  44.2  —  —  —  44.3

Exercise of stock-based awards 340,375  —  2.6  —  —  —  2.6

Balance at December 31, 2011 58,036,427  0.6  356.9  1.8  294.1  0.2  653.6

See accompanying notes to the consolidated financial statements
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Delek US Holdings, Inc.
Consolidated Statements of Cash Flows

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

Cash flows from operating activities:  (In millions, except per share data)

Net income (loss)  $ 163.1  $ (79.9)  $ 0.7

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:       
Depreciation and amortization  74.1  61.1  52.4

Amortization of deferred financing costs  5.4  7.1  6.4

Accretion of asset retirement obligations  0.6  0.5  0.4

Deferred income taxes  57.7  (4.6)  39.8

Impairment of goodwill  2.2  —  7.0

(Gain) loss on investment in Lion Oil  (12.9)  60.0  —

Loss on sale of investments  —  —  0.6

Loss on sale of assets  3.6  0.7  2.9

Loss on sale of assets held for sale  —  —  1.1

Gain on involuntary conversion of assets  —  (4.0)  (40.3)

Stock-based compensation expense  2.7  3.1  4.0

Income tax benefit of stock-based compensation  (2.7)  —  —

Changes in assets and liabilities, net of acquisitions:       
Accounts receivable, net  (157.1)  (28.0)  (31.3)

Inventories and other current assets  (166.9)  20.9  (46.9)

Accounts payable and other current liabilities  65.3  38.9  137.2

Obligation under Supply and Offtake Agreement, net  96.9  —  —

Non-current assets and liabilities, net  (1.9)  (4.8)  3.8

Net cash provided by operating activities  130.1  71.0  137.8

Cash flows from investing activities:       
Sales of short-term investments  —  —  5.0

Business combinations  (105.2)  —  —

Purchase of remaining non-controlling interest in Lion Oil  (13.0)  —  —

Purchases of property, plant and equipment  (81.0)  (56.8)  (170.0)

Expenditures to rebuild refinery  —  (0.2)  (11.6)

Property damage insurance proceeds  —  4.2  51.9

Proceeds from sales of convenience store assets  3.5  8.3  12.5

Proceeds from sale of assets held for sale  —  —  9.3

Net cash used in investing activities  (195.7)  (44.5)  (102.9)

Cash flows from financing activities:       
Proceeds from long-term revolvers  620.1  815.1  554.9

Payments on long-term revolvers  (663.3)  (739.0)  (521.1)

Proceeds from term debt  102.3  100.0  —

Payments on term debt and capital lease obligations  (19.8)  (176.4)  (67.7)

Proceeds from note payable to related party  40.0  —  65.0

Payments of note payable to related party  (17.5)  (21.0)  —

Proceeds from exercise of stock options  2.6  —  —

Proceeds from inventory financing agreement  201.7  —  —

Proceeds from non-controlling interests in subsidiaries  0.2  —  —

Taxes paid in connection with settlement of share purchase rights  —  (2.5)  —

Income tax benefit of stock-based compensation  2.7  —  —

Dividends paid  (19.5)  (8.4)  (8.1)

Deferred financing costs paid  (7.1)  (13.6)  (4.8)

Net cash provided by (used in) financing activities  242.4  (45.8)  18.2

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  176.8  (19.3)  53.1



Cash and cash equivalents at the beginning of the period  49.1  68.4  15.3

Cash and cash equivalents at the end of the period  $ 225.9  $ 49.1  $ 68.4

       

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

Supplemental disclosures of cash flow information:       
Cash paid during the period for:       
Interest, net of capitalized interest of a nominal amount in 2011 and $0.3 million and $1.4 million in 2010 and 2009, respectively.  $ 43.9  $ 25.1  $ 19.1

Income taxes  $ 54.6  $ 1.6  $ 1.7

Non-cash financing activities:       
Stock issued in connection with the Lion Acquisition  $ 44.3  $ —  $ —

See accompanying notes to the consolidated financial statements
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Delek US Holdings, Inc.

Notes to Consolidated Financial Statements

1. General

Delek US Holdings, Inc. (“Delek”, “we”, “our” or “us”) is the sole stockholder of MAPCO Express, Inc. (“Express”), MAPCO Fleet, Inc. (“Fleet”), Delek
Refining, Inc. (“Refining”), Delek Finance, Inc. (“Finance”), Delek Marketing & Supply, Inc. (“Marketing”), Lion Oil Company (“Lion Oil”) and Paline
Pipeline Company, LLC ("Paline") (collectively, the “Subsidiaries”). See "Glossary of Terms" included in Item 1, Business, of this Annual Report on
Form 10-K for definitions of certain business and industry terms used herein.

Delek is listed on the New York Stock Exchange under the symbol DK. As of December 31, 2011, approximately 68.5% of our outstanding shares were
beneficially owned by Delek Group Ltd. (“Delek Group”) located in Natanya, Israel.

2.  Accounting Policies

Basis of Presentation

Our consolidated financial statements include the accounts of Delek and its wholly-owned subsidiaries. All significant intercompany transactions and
account balances have been eliminated in consolidation.

The preparation of financial statements in conformity with U.S. generally accepted accounting principles (“GAAP”) and in accordance with the rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission (“SEC”) requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and
expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Segment Reporting

Delek is a diversified energy business focused on petroleum refining, wholesale sales of refined products and retail marketing. Management views
operating results in primarily three segments: refining, marketing and retail. The refining segment operates high conversion, independent refineries in Tyler,
Texas and El Dorado, Arkansas. The marketing segment sells refined products on a wholesale basis in west Texas through company-owned and third-party
operating terminals. The retail segment markets gasoline, diesel and other refined petroleum products, and convenience merchandise through a network of
377 company-operated retail fuel and convenience stores. Segment reporting is more fully discussed in Note 13.

Discontinued Operations

In December 2008, we met the requirements under the provisions of Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Statement of Financial Accounting
Standards Codification (“ASC”) 360, Property, Plant and Equipment (“ASC 360”) to classify our retail segment's Virginia division (“Virginia stores”) as a
group of assets held for sale. The fair value assessment of these assets, performed in the fourth quarter of 2008, did not result in an impairment. We ceased
depreciation of these assets. In December 2008, we sold 12 of the 36 stores in this division. During 2009, we sold an additional 15 stores and in December
2009, the remaining nine stores were reclassified back into normal operations. The assets of these nine stores required a depreciation catch up in December
2009. We continued to operate these stores in 2011.

Cash and Cash Equivalents

Delek maintains cash and cash equivalents in accounts with large, national financial institutions and retains nominal amounts of cash at the convenience
store locations as petty cash. All highly liquid investments purchased with an original maturity of three months or less are considered to be cash equivalents.
As of December 31, 2011 and 2010, these cash equivalents consisted primarily of overnight investments in U.S. Government obligations, bank repurchase
obligations collateralized by U.S. Government obligations and bank money market accounts.

Accounts Receivable

Accounts receivable primarily consists of receivables related to credit card sales, receivables from vendor promotions and trade
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receivables generated in the ordinary course of business. Delek recorded an allowance for doubtful accounts related to trade receivables of less than
$0.1 million as of both December 31, 2011 and 2010, respectively.

One customer in the refining segment accounted for 21.4% of our consolidated accounts receivable during the year ended December 31, 2011 . No
customers accounted for more than 10% of consolidated accounts receivable as of December 31, 2010 or 2009 . No customers accounted for more than 10%
of consolidated net sales for the years ended December 31, 2011 , 2010 or 2009 .

Inventory

Refinery inventory consists of crude oil, refined products and blendstocks which are stated at the lower of cost or market. Inventory cost at the Tyler
Refinery is determined under the last-in, first-out (“LIFO”) valuation method. Cost of crude oil, refined product and blendstock inventories in excess of
market value are charged to cost of goods sold. Such changes are subject to reversal in subsequent periods, not to exceed LIFO cost, if prices recover.
Inventory costs at the El Dorado refinery are stated at the lower of cost or market on a first-in, first-out (“FIFO”) basis.

Marketing inventory consists of refined products which are stated at the lower of cost or market on a FIFO basis.

Retail merchandise inventory consists of gasoline, diesel fuel, other petroleum products, cigarettes, beer, convenience merchandise and food service
merchandise. Fuel inventories are stated at the lower of cost or market on a FIFO basis. Non-fuel inventories are stated at estimated cost as determined by the
retail inventory method.

One vendor in the refining segment and a second vendor used by both the refining and retail segments accounted for a total of 34.7% of our consolidated
inventory purchases during the year ended December 31, 2011. On a consolidated basis, there were no vendors that accounted for more than 10% of our
inventory purchases during the years ended December 31, 2010 or 2009. Delek believes that sources of inventory are available from suppliers other than from
its current vendors; however, the cost structure of such purchases may be different.

Property, Plant and Equipment

Assets acquired by Delek in conjunction with acquisitions are recorded at estimated fair market value in accordance with the purchase method of
accounting as prescribed in ASC 805, Business Combinations (“ASC 805”). Other acquisitions of property and equipment are carried at cost. Betterments,
renewals and extraordinary repairs that extend the life of an asset are capitalized. Maintenance and repairs are charged to expense as incurred. Delek owns
certain fixed assets on leased locations and depreciates these assets and asset improvements over the lesser of management's estimated useful lives of the
assets or the remaining lease term.

Depreciation is computed using the straight-line method over management's estimated useful lives of the related assets, which are as follows:

 Years

Automobiles 3-5

Computer equipment and software 3-10

Refinery turnaround costs 4-5

Furniture and fixtures 5-15

Retail store equipment 7-15

Asset retirement obligation assets 15-50

Refinery machinery and equipment 5-40

Retail, including store equipment and other site improvements 8-30

Building and building improvements 15-40

Other Intangible Assets

Delek has intangible assets consisting of long-term supply contracts, non-compete agreements, trademarks, capacity contracts and rights of way. We
amortize the definite-lived intangible assets on a straight-line bases over the estimated useful live of three to 11.5 years. The amortization expense is included
in depreciation and amortization on the accompanying consolidated statements
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of operations.

Property, Plant and Equipment and Other Intangibles Impairment

Property, plant and equipment and definite life intangibles are evaluated for impairment whenever indicators of impairment exist. In accordance with
ASC 360 and ASC 350, Intangibles - Goodwill and Other (“ASC 350”), Delek evaluates the realizability of these long-lived assets as events occur that might
indicate potential impairment. In doing so, Delek assesses whether the carrying amount of the asset is unrecoverable by estimating the sum of the future cash
flows expected to result from the asset, undiscounted and without interest charges. If the carrying amount is more than the recoverable amount, an impairment
charge must be recognized based on the fair value of the asset.

Property and equipment of retail stores identified for closing are written down to their estimated net realizable value at the time such stores are closed.
Delek analyzes regional market, division and store operations for changes in market demographics, competition, economic conditions and other factors,
including the variability of cash flow. As a result, we identified and recorded impairment charges of $1.7 million, $1.8 million and $0.4 million for closed
stores in 2011, 2010 and 2009, respectively. Similar changes may occur in the future that will require us to record an impairment charge.

Minority Investment

The minority investment in the equity shares of Lion Oil, were carried as a cost-method investment which required that we review for any diminishment of
fair value in the instance when there are indicators that a possible impairment has occurred. This evaluation resulted in the recognition of a $60.0 million non-
cash impairment of our minority investment in the fourth quarter of 2010. In 2011, we acquired the remaining equity interest in Lion Oil and currently report
Lion Oil as part of our consolidated group and recognized gains of $12.9 million as a result of remeasuring the cost basis interest in Lion Oil at its fair value
as of the acquisition date. See Note 4 for discussion of the Lion Acquisition.

Capitalized Interest

Delek capitalizes interest on capital projects associated with the refining segment and with the construction related to the new “prototype” stores being built
in the retail segment. For the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009, interest of a nominal amount, $0.3 million and $1.3 million, respectively, was
capitalized relating to these projects.

Refinery Turnaround Costs

Refinery turnaround costs are incurred in connection with planned shutdowns and inspections of the Tyler and El Dorado refineries' major units to perform
necessary repairs and replacements. Refinery turnaround costs are deferred when incurred, classified as property, plant and equipment and amortized on a
straight-line basis over that period of time estimated to lapse until the next planned turnaround occurs. Refinery turnaround costs include, among other things,
the cost to repair, restore, refurbish or replace refinery equipment such as vessels, tanks, reactors, piping, rotating equipment, instrumentation, electrical
equipment, heat exchangers and fired heaters.

Goodwill and Potential Impairment

Goodwill in an acquisition represents the excess of the aggregate purchase price over the fair value of the identifiable net assets. Delek's goodwill, all of
which was acquired in various purchase business combinations, is recorded at original fair value and is not amortized. Goodwill is subject to annual
assessment to determine if an impairment of value has occurred and Delek performs this review annually in the fourth quarter. We could also be required to
evaluate our goodwill if, prior to our annual assessment, we experience disruptions in our business, have unexpected significant declines in operating results,
or sustain a permanent market capitalization decline. If a reporting unit's carrying amount exceeds its fair value, the impairment assessment leads to the testing
of the implied fair value of the reporting unit's goodwill to its carrying amount. If the implied fair value is less than the carrying amount, a goodwill
impairment charge is recorded. Our annual impairment assessment of goodwill resulted in $2.2 million and $7.0 million non-cash goodwill impairment
charges to our retail segment during the years ended December 31, 2011 and 2009, respectively. Our annual assessment of goodwill did not result in
impairment during the year ended December 31, 2010.

Derivatives

Delek records all derivative financial instruments, including interest rate swap and cap agreements, fuel-related derivatives, over the counter (“OTC”)
future swaps and forward contracts at estimated fair value in accordance with the provisions of ASC 815, Derivatives and Hedging (“ASC 815”). Changes in
the fair value of the derivative instruments are recognized in operations, unless
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we elect to apply the hedging treatment permitted under the provisions of ASC 815 allowing such changes to be classified as other comprehensive income.
We validate the fair value of all derivative financial instruments on a monthly basis, utilizing valuations from third party financial and brokerage institutions.
On a regular basis, Delek enters into commodity contracts with counterparties for crude oil and various finished products. These contracts usually qualify for
the normal purchase / normal sale exemption under the standard and, as such, are not measured at fair value.

Delek's policy under the guidance of ASC 815-10-45, Derivatives and Hedging - Other Presentation Matters (“ASC 815-10-45”), is to net the fair value
amounts recognized for multiple derivative instruments executed with the same counterparty and offset these values against the cash collateral arising from
these derivative positions.

Fair Value of Financial Instruments

The fair values of financial instruments are estimated based upon current market conditions and quoted market prices for the same or similar instruments.
Management estimates that the carrying value approximates fair value for all of Delek's assets and liabilities that fall under the scope of ASC 825, Financial
Instruments (“ASC 825”).

Delek applies the provisions of ASC 820, Fair Value Measurements and Disclosure (“ASC 820”) in its presentation and disclosures regarding fair value,
which pertain to certain financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of position on a recurring basis. ASC 820 defines fair value,
establishes a framework for measuring fair value and expands disclosures about such measurements that are permitted or required under other accounting
pronouncements. See Note 14 for further discussion.

Delek also applies the provisions of ASC 825 as it pertains to the fair value option. This standard permits the election to carry financial instruments and
certain other items similar to financial instruments at fair value on the balance sheet, with all changes in fair value reported in earnings. By electing the fair
value option in conjunction with a derivative, an entity can achieve an accounting result similar to a fair value hedge without having to comply with complex
hedge accounting rules. As of December 31, 2011 or 2010, we did not make the fair value election for any financial instruments not already carried at fair
value in accordance with other standards.

Self-Insurance Reserves

Delek is primarily self-insured for employee medical, workers' compensation and general liability costs, with varying limits of per claim and aggregate stop
loss insurance coverage that management considers adequate. We maintain an accrual for these costs based on claims filed and an estimate of claims incurred
but not reported. Differences between actual settlements and recorded accruals are recorded in the period identified.

Vendor Discounts and Deferred Revenue

Delek receives cash discounts or cash payments from certain vendors related to product promotions based upon factors such as, quantities purchased,
quantities sold, merchandise exclusivity, store space and various other factors. In accordance with ASC 605-50, Revenue Recognition - Customer Payments
and Incentives, we recognize these amounts as a reduction of inventory until the products are sold, at which time the amounts are reflected as a reduction in
cost of goods sold. Certain of these amounts are received from vendors related to agreements covering several periods. These amounts are initially recorded as
deferred revenue, are reclassified as a reduction in inventory over the period the products are received, and are subsequently recognized as a reduction of cost
of goods sold as the products are sold.

Delek also receives advance payments from certain vendors relating to non-inventory agreements. These amounts are recorded as deferred revenue and are
subsequently recognized as a reduction of cost of goods sold as earned.

Environmental Expenditures

It is Delek's policy to accrue environmental and clean-up related costs of a non-capital nature when it is both probable that a liability has been incurred and
the amount can be reasonably estimated. Environmental liabilities represent the current estimated costs to investigate and remediate contamination at our
properties. This estimate is based on internal and third-party assessments of the extent of the contamination, the selected remediation technology and review
of applicable environmental regulations, typically considering estimated activities and costs for the next 15 years, unless a specific longer range estimate is
practicable. Accruals for estimated costs from environmental remediation obligations generally are recognized no later than completion of the remedial
feasibility study and include, but are not limited to, costs to perform remedial actions and costs of machinery and equipment that are dedicated to the remedial
actions and that does not have an alternative use. Such accruals are adjusted as further information develops or circumstances change. We discount
environmental liabilities to their present value if payments are fixed and
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determinable. Expenditures for equipment necessary for environmental issues relating to ongoing operations are capitalized.

Asset Retirement Obligations

Delek recognizes liabilities which represent the fair value of a legal obligation to perform asset retirement activities, including those that are conditional on
a future event, when the amount can be reasonably estimated. In the retail segment, these obligations relate to the net present value of estimated costs to
remove underground storage tanks at owned and leased retail sites which are legally required under the applicable leases. The asset retirement obligation for
storage tank removal on leased retail sites is being accreted over the expected life of the owned retail site or the average retail site lease term. In the refining
segment, these obligations relate to the required disposal of waste in certain storage tanks, asbestos abatement at an identified location and other estimated
costs that would be legally required upon final closure of the Tyler and El Dorado refineries. In the marketing segment, these obligations related to the
required cleanout of the pipeline and terminal tanks, and removal of certain above-grade portions of the pipeline situated on right-of-way property.

The reconciliation of the beginning and ending carrying amounts of asset retirement obligations as of December 31, 2011 and 2010 is as follows (in
millions):

  December 31,

  2011  2010

Beginning balance  $ 7.3  $ 7.0

Liabilities acquired  0.5  —

Liabilities settled  (0.5)  (0.2)

Accretion expense  0.6  0.5

Ending balance  $ 7.9  $ 7.3

In order to determine fair value, management must make certain estimates and assumptions including, among other things, projected cash flows, a credit-
adjusted risk-free rate and an assessment of market conditions that could significantly impact the estimated fair value of the asset retirement obligation.

Revenue Recognition

Revenues for products sold are recorded at the point of sale upon delivery of product, which is the point at which title to the product is transferred, and
when payment has either been received or collection is reasonably assured.

Delek derives service revenue from the sale of lottery tickets, money orders, car washes and other ancillary product and service offerings. Service revenue
and related costs are recorded at gross amounts and net amounts, as appropriate, in accordance with the provisions of ASC 605-45, Revenue Recognition -
Principal Agent Considerations (“ASC 605-45”). We record service revenue and related costs at gross amounts when Delek is the primary obligor, is subject
to inventory risk, has latitude in establishing prices and selecting suppliers, influences product or service specifications, or has several but not all of these
indicators. When Delek is not the primary obligor and does not possess other indicators of gross reporting as discussed previously, we record net service
revenue.

Cost of Goods Sold and Operating Expenses

For the retail segment, cost of goods sold comprises the costs of specific products sold. Operating expenses include costs such as wages of employees at the
stores, lease expense for the stores, utility expense for the stores and other costs of operating the stores. For the refining segment, cost of goods sold includes
all the costs of crude oil, feedstocks and external costs. Operating expenses include the costs associated with the actual operations of the Tyler and El Dorado
refineries. For the marketing segment, cost of goods sold includes all costs of refined products, additives and related transportation. Operating expenses
include the costs associated with the actual operation of owned terminals, terminaling expense at third-party locations and pipeline maintenance costs.

Sales, Use and Excise Taxes

Delek's policy is to exclude sales, use and excise taxes from revenue when we are an agent of the taxing authority, in accordance with ASC 605-45.

F-12



Deferred Financing Costs

Deferred financing costs represent expenses related to issuing our long-term debt and obtaining our lines of credit. These amounts are amortized ratably
over the remaining term of the respective financing and are included in interest expense. See Note 11 for further information.

Advertising Costs

Delek expenses advertising costs as the advertising space is utilized. Advertising expense for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 was $3.1
million, $2.9 million and $3.5 million, respectively.

Operating Leases

Delek leases land and buildings under various operating lease arrangements, most of which provide the option, after the initial lease term, to renew the
leases. Some of these lease arrangements include fixed rental rate increases, while others include rental rate increases based upon such factors as changes, if
any, in defined inflationary indices.

In accordance with ASC 840-20, Leases - Operating Leases, for all leases that include fixed rental rate increases, Delek calculates the total rent expense for
the entire lease period, considering renewals for all periods for which failure to renew the lease imposes economic penalty, and records rental expense on a
straight-line basis in the accompanying consolidated statements of operations.

Income Taxes

Income taxes are accounted for under the provisions of ASC 740, Income Taxes (“ASC 740”). This statement generally requires Delek to record deferred
income taxes for the differences between the book and tax bases of its assets and liabilities, which are measured using enacted tax rates and laws that will be
in effect when the differences are expected to reverse. Deferred income tax expense or benefit represents the net change during the year in our deferred
income tax assets and liabilities.

ASC 740 also prescribes a comprehensive model for how companies should recognize, measure, present and disclose in their financial statements uncertain
tax positions taken or expected to be taken on a tax return and prescribes the minimum recognition threshold a tax position is required to meet before being
recognized in the financial statements. Finally, ASC 740 requires an annual tabular roll-forward of unrecognized tax benefits.

Earnings Per Share

Basic and diluted earnings per share (“EPS”) are computed by dividing net income by the weighted average common shares outstanding. The common
shares used to compute Delek’s basic and diluted earnings per share are as follows:

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

Weighted average common shares outstanding  56,543,977  54,264,763  53,693,258

Dilutive effect of equity instruments  482,887  —  791,711

Weighted average common shares outstanding, assuming dilution  57,026,864  54,264,763  54,484,969

Outstanding equity awards totaling 2,752,514, 3,797,558 and 3,419,922 common share equivalents were excluded from the diluted earnings per share
calculation for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively. These share equivalents did not have a dilutive effect under the treasury
stock method. Outstanding stock options totaling 16,826 were also excluded from the diluted earnings per share calculation for the year ended December 31,
2010. These stock options were anti-dilutive due to the net loss for the period.

Stock-Based Compensation

ASC 718, Compensation - Stock Compensation (“ASC 718”), requires the cost of all share-based payments to employees, including grants of employee
stock options, to be recognized in the income statement and establishes fair value as the measurement objective in accounting for share-based payment
arrangements. ASC 718 requires the use of a valuation model to calculate the fair value of stock-based awards. Delek uses the Black-Scholes-Merton option-
pricing model to determine the fair value of stock
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option and stock appreciation right (SAR) awards, with the exception of the SARs granted to certain executive employees, which are valued under the Monte-
Carlo simulation model.

Restricted stock units (“RSUs”) are measured based on the fair market value of the underlying stock on the date of grant. Vested RSUs are not issued until
the minimum statutory withholding requirements have been remitted to us for payment to the taxing authority. As a result, the actual number of shares
accounted for as issued may be less than the number of RSUs vested, due to any withholding amounts which have not been remitted.

We generally recognize compensation expense related to stock-based awards with graded or cliff vesting on a straight-line basis over the vesting period. It
is our practice to issue new shares when stock-based compensation is exercised.

Comprehensive Income

For the years ended December 31, 2011 and 2009, comprehensive income includes net income and changes in the fair value of derivative instruments
designated as cash flow hedges. Comprehensive income for the year ended December 31, 2010 was equivalent to net income (in millions).

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

Net income (loss) attributable to Delek  $ 158.3  $ (79.9)  $ 0.7

Other comprehensive income:       

Net unrealized gain on derivative instruments, net of tax expense of $0.9 million and $0.3 million for the years ended
December 31, 2011 and 2009, respectively

 1.8  —  0.6

Comprehensive income (loss)  $ 160.1  $ (79.9)  $ 1.3

New Accounting Pronouncements

In December 2011, the FASB issued guidance requiring the disclosure of information about offsetting and related arrangements to enable users of
financial statements to understand the effect of these arrangements on financial position. The guidance requires the disclosure of both gross information and
net information about both instruments and transactions eligible for offset in the balance sheet and instruments and transactions subject to an agreement
similar to a master netting arrangement. This guidance is effective for interim and annual reporting periods beginning on January 1, 2013. The adoption of this
guidance will not affect our business, financial position or results of operations, but may result in additional disclosures.

In June 2011, the FASB issued guidance regarding the presentation of comprehensive income. This guidance eliminates the option to present the
components of other comprehensive income ("OCI") as part of the statement of stockholders' equity. Instead, OCI must be reported in either a single,
continuous statement of comprehensive income, which contains two sections, net income and OCI, or in two separate but consecutive statements. In both
cases, the entity is required to present reclassification adjustments on the face of the financial statements for items that are reclassified from OCI to net income
in the statement where those components are presented. This guidance does not change the items that must be reported in OCI or when an item of OCI must
be reclassified to net income. Originally, this standard is effective for interim and annual reporting periods beginning after December 15, 2011. However, in
October 2011, the FASB announced that it would defer the effective date of the requirement to present reclassifications from OCI to net income on the face of
the financial statements. This announcement did not change the requirement to present net income, components of OCI and total comprehensive income in
either one continuous or two consecutive statements. The adoption of this guidance will not have affect our business, financial position or results of
operations, but will result in changes to our financial statement presentation.

3. Explosion and Fire at the Tyler, Texas Refinery

On November 20, 2008, an explosion and fire occurred at our 60,000 bpd refinery in Tyler, Texas. Two of our employees died as a result of the event and
other individuals have claimed injuries. The event caused damage to both our saturates gas plant and naphtha hydrotreater and resulted in an immediate
suspension of our refining operations. The Tyler refinery was subject to a gradual, monitored restart in May 2009, culminating in a full resumption of
operations on May 18, 2009. We settled all outstanding property damage and business interruption insurance claims related to the explosion and fire in the
second quarter 2010.
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4. Acquisitions

Lion Oil Acquisition

In 2007, Delek acquired approximately 34.6% of the issued and outstanding shares of common stock of Lion Oil. In April 2011, Delek acquired an
additional 53.7% of the Lion Oil from Ergon, Inc. ("Ergon") (the “Lion Acquisition”), bringing Delek’s interest in Lion Oil to 88.3%. On October 7, 2011, we
acquired the remaining 11.7% minority equity interests in Lion Oil held by a consortium of private investors for approximately $13.0 million, funded through
existing cash on hand. Upon closing of the transaction, we increased our total equity ownership in Lion Oil from 88.3% to 100%.

Lion Oil owns the following assets: an 80,000 bpd refinery located in El Dorado, Arkansas; the 80-mile Magnolia crude oil transportation system that runs
between Shreveport, Louisiana and the Magnolia crude terminal; the 28-mile El Dorado crude oil transportation system that runs from the Magnolia terminal
to the El Dorado refinery, as well as two associated product pipelines; a crude oil gathering system with approximately 600 miles of operating pipeline; and
light product distribution terminals located in Memphis and Nashville, Tennessee. The distribution terminals located in Tennessee supply products to some of
Delek’s convenience stores in the Memphis and Nashville markets.

Upon acquiring a majority equity ownership position in Lion Oil in April 2011, Delek assumed operational management of the El Dorado refinery and its
related assets. Delek now reports Lion Oil as part of its consolidated group. Transaction costs associated with the Lion Acquisition were $5.5 million during
the year ended December 31, 2011 and were recognized in general and administrative expenses in the accompanying condensed consolidated statements of
operations.

As of December 31, 2010, Delek carried its investment in Lion Oil at $71.6 million, using the cost method of accounting. During the year ended 
December 31, 2011, we recognized gains of $12.9 million, respectively, as a result of remeasuring the 34.6% cost basis interest in Lion Oil at its fair value as
of the Lion Acquisition date in accordance with ASC 805, Business Combinations. This remeasurement was derived from the consideration transferred in the
Lion Acquisition. This gain was recognized in the consolidated statements of operations. The acquisition-date fair value of the previous cost basis interest was
$84.5 million and is included in the measurement of the consideration transferred.

The components of the consideration transferred were as follows:

Cash paid to Ergon    $ 80.2

Delek restricted common stock issued to Ergon  3,292,844   

Average price per share of Delek stock on April 29, 2011  $ 13.45   

Total value of common stock consideration    44.3

Contingent consideration    6.7

Fair value of Delek investment prior to the Lion Acquisition    84.5

    $ 215.7

The allocation of the purchase price was based upon a preliminary valuation. During 2011, we adjusted certain of the acquisition-date fair values previously
disclosed, based primarily on additional information regarding contingent consideration and the finalization of working capital amounts, obtained subsequent
to the acquisition. The fair value of the contingent consideration is based on certain payments due to Ergon related to future sales of the asphalt produced at
the El Dorado refinery. The liability for these payments is recorded in accrued expenses and other current liabilities and other non-current liabilities in the
consolidated balance sheets.
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The allocation of the aggregate purchase price of Lion Oil as of December 31, 2011 is summarized as follows (in millions):

Inventory $ 227.3

Accounts receivable and other current assets 16.9

Property, plant and equipment 315.3

Intangible assets 11.3

Other non-current assets 15.5

Accounts payable and other current liabilities (272.4)

Long-term note to Ergon (50.0)

Asset retirement obligations and environmental liabilities (9.9)

Other liabilities (12.9)

 241.1

Fair value of non-controlling interest in Lion Oil (25.4)

Net fair value of equity acquired $ 215.7

Certain liabilities recorded in the Lion Acquisition relate to accruals for possible loss contingencies associated with two lawsuits pending at the time of the
acquisition. We reached an agreement to settle one of these in the third quarter of 2011; the other is discussed more fully in Note 17.

Delek began consolidating Lion Oil’s results of operations on April 29, 2011. Lion Oil contributed $2,089.8 million to net sales for the period from
April 29, 2011 through December 31, 2011. Lion Oil contributed net income of $19.3 million (net of income attributed to non-controlling interest of $4.8
million) for the for period from April 29, 2011 through December 31, 2011. Below are the pro forma consolidated results of operations of Delek for the year
ended December 31, 2011 and 2010, as if the Lion Acquisition had occurred on January 1, 2010 (amounts in millions, except per share information):

  Year Ended December 31,

  2011  2010

Net sales  $ 7,545.0  $ 6,248.9

Net income  164.1  (57.7)

Net income (loss) attributed to non-controlling interest  6.6  3.1

Net income attributable to Delek  $ 157.5  $ (60.8)

Basic earnings per share  $ 2.63  $ (1.06)

Diluted earnings per share  $ 2.61  $ (1.06)

Product purchased from Lion Oil by the retail segment prior to the Lion Acquisition totaled $4.3 million, $15.4 million and $9.8 million during the years
ended December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively. Also prior to the Lion Acquisition, the refining segment sold $3.6 million, $1.5 million and $2.5
million, respectively, of intermediate products to the El Dorado refinery during the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009. These product purchases
and sales were made at market values. All product purchases and sales subsequent to the Lion Acquisition have been eliminated in consolidation.

Paline Acquisition

On December 19, 2011, Delek acquired all of the membership interests of Paline from Ergon Terminaling, Inc ("Ergon Terminaling"). Paline owns and
operates a 10-inch, 185-mile pipeline system. The Paline Pipeline System is a crude line that runs between Nederland, Texas and Longview, Texas. Under the
prior owner, Paline had been used to transport Gulf Coast and offshore crudes north into Longview; however, we are nearly finished with a project that will
reverse the flow of crude on Paline. Delek acquired Paline and all related assets for a purchase price of $50.0 million, consisting of $25.0 million cash and a 3-
year, $25.0 million note initially payable to Ergon Terminaling and subsequently assigned to Ergon.

The allocation of the purchase price was based upon a preliminary valuation. Our estimates and assumptions are subject to change during the purchase
price allocation period. The primary areas of the purchase price allocation that are not yet finalized relate to property, plant and equipment values, the
valuation of intangible assets acquired, and income taxes.
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The preliminary allocation of the aggregate purchase price of Paline as of December 31, 2011 is summarized as follows (in millions):

Other current assets $ 0.6

Property, plant and equipment 55.3

Intangible assets 1.6

Accounts payable and other current liabilities (2.5)

Other liabilities (5.0)

 50.0

5.  Dispositions and Assets Held for Sale

Virginia Stores

In December 2008, the retail segment's Virginia division met the requirements as enumerated in ASC 360, that require the separate reporting of assets held
for sale. Management committed to plan to sell the retail segment's Virginia stores and proceeded with efforts to locate buyers; however, until we obtained the
necessary amendments to our credit agreements, we were encumbered from that action. At the time the credit agreement limitations were lifted, in December
2008, we had contracts to sell 28 of the 36 Virginia properties. As of December 31, 2008, we closed on 12 of the properties. We sold an additional 15 of these
stores during the year ended December 31, 2009. In December 2009, the remaining nine Virginia stores were reclassified back into normal operations. We
received proceeds from these sales, net of expenses, of $9.3 million and $9.8 million, respectively, recognizing net (losses) gains on the sales of $(1.1) million
and $0.4 million, respectively, during the years ended December 31, 2009 and 2008. In addition to the real properties sold, we sold $0.9 million and
$1.0 million, respectively, in inventory, at cost, to the buyers during the years ended December 31, 2009 and 2008.

The carrying amounts of the Virginia store assets sold during the year ended December 31, 2009 are as follows (in millions):

  For the Year Ended December 31, 2009

   

Inventory  $ 0.9

Property, plant & equipment, net of accumulated depreciation of $4.0 million  10.4

  $ 11.3

There were no assets held for sale as of December 31, 2011 or 2010.
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Once the Virginia stores were identified as assets held for sale, the operations associated with these properties qualified for reporting as discontinued
operations under ASC 360. Accordingly, the operating results, net of tax, from discontinued operations are presented separately in Delek's Consolidated
Statement of Operations and the Notes to the consolidated financial statements have been adjusted to exclude the discontinued operations. The amounts
eliminated from continuing operations did not include allocations of corporate expenses included in the selling, general and administrative expenses caption in
the Consolidated Statement of Operations, nor the income tax benefits from such expenses. The remaining nine Virginia stores that were reclassified into
normal operations required a depreciation catch up in December 2009. Components of amounts reflected in income from discontinued operations for the year
ended December 31, 2009 are as follows (in millions):

  For the Year Ended December 31, 2009

   

Net sales  $ 6.4

Operating costs and expenses  (8.0)

Loss on sale of assets held for sale  (1.1)

Loss from discontinued operations before taxes  (2.7)

Income tax benefit  (1.1)

Loss from discontinued operations, net of income taxes  $ (1.6)

6. Inventory

Refinery inventory consists of crude oil, refined products and blendstocks which are stated at the lower of cost or market. Cost of inventory for the Tyler
refinery is determined under the LIFO valuation method. Cost of crude oil, refined product and feedstock inventories in excess of market value are charged to
cost of goods sold. Cost of inventory for the El Dorado refinery is determined on a FIFO basis.

Marketing inventory consists of refined products which are stated at the lower of cost or market on a FIFO basis.

Retail merchandise inventory consists of gasoline, diesel fuel, other petroleum products, cigarettes, beer, convenience merchandise and food service
merchandise. Fuel inventories are stated at the lower of cost or market on a FIFO basis. Non-fuel inventories are stated at estimated cost as determined by the
retail inventory method.

Carrying value of inventories consisted of the following (in millions):

  December 31,
2011

 December 31,
2010

Refinery raw materials and supplies  $ 177.9  $ 29.5

Refinery work in process  63.4  31.5

Refinery finished goods  202.8  18.9

Retail fuel  18.8  20.2

Retail merchandise  26.2  28.3

Marketing refined products  18.9  8.3

Total inventories  $ 508.0  $ 136.7

At December 31, 2011 and December 31, 2010 , the excess of replacement cost (FIFO) over the carrying value (LIFO) of the Tyler refinery inventories was
$45.2 million and $36.6 million , respectively. There were reductions of $5.9 million , $0.8 million and $2.5 million to costs of goods sold during the years
ended December 31, 2011 , 2010 and 2009 , respectively, as a result of the liquidation of LIFO inventories.

7. Crude Oil Supply and Inventory Purchase Agreement

Delek entered into a Master Supply and Offtake Agreement (“Supply and Offtake Agreement”) with J. Aron & Company (“J. Aron”) at the closing of the
Lion Acquisition. Pursuant to the Supply and Offtake Agreement, J. Aron purchased a majority of the crude oil and refined products in Lion Oil’s inventory at
market prices. Throughout the term of the Supply and Offtake Agreement, which expires on April 29, 2014, Lion Oil and J. Aron will identify mutually
acceptable contracts for the purchase of crude oil
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from third parties and J. Aron will supply up to 100,000 bpd of crude to the El Dorado refinery. Crude oil supplied to the El Dorado refinery by J. Aron will
be purchased daily at an estimated average monthly market price by Lion Oil. J. Aron will also purchase all refined product from the El Dorado refinery at an
estimated market price daily, as they are produced. These daily purchases and sales are trued-up on a monthly basis in order to reflect actual average monthly
prices. We have recorded a receivable of $29.1 million as of December 31, 2011 related to this monthly settlement. Also pursuant to the Supply and Offtake
Agreement and other related agreements, Lion Oil will endeavor to arrange potential sales by either Lion Oil or J. Aron to third parties of the products
produced at the El Dorado refinery. In instances where Lion Oil is the seller to such third parties, J. Aron will first transfer the applicable products to Lion Oil.

Upon any termination of the Supply and Offtake Agreement, including in connection with a force majeure, the parties are required to negotiate with third
parties for the assignment to us of certain contracts, commitments and arrangements including procurement contracts, commitments for the sale of product,
and pipeline, terminalling, storage and shipping arrangements. While title of the inventories resides with J. Aron, this arrangement is accounted for as a
financing. Delek incurred fees of $5.6 million during the year ended December 31, 2011, which are included as a component of interest expense in the
statement of operations.

Upon the expiration of the Supply and Offtake Agreement on April 29, 2014 or upon any earlier termination, Delek will be required to repurchase the
consigned crude oil and refined products from J. Aron at then market prices. At December 31, 2011, Delek had 3.0 million barrels of inventory consigned to J.
Aron and we have recorded a liability associated with this consigned inventory of $298.8 million.

Each month, J. Aron sets target inventory levels for each product subject to pre-agreed minimum and maximum inventory levels for each product group. At
December 31, 2011, we recorded a current receivable of $0.2 million for forward commitments related to the month end actual consignment inventory levels
differing from the month end consignment inventory target levels and the associated pricing with these inventory level differences.

8.  Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment, at cost, consist of the following (in millions):

  December 31,

  2011  2010

Land  $ 72.9  $ 72.8

Building and building improvements  200.8  178.4

Refinery machinery, marketing equipment and pipelines  781.5  412.7

Retail, including store equipment and other site improvements  129.4  115.1

Refinery turnaround costs  48.1  47.7

Other equipment  35.2  22.1

Construction in progress  49.4  37.9

  1,317.3  886.7

Less: accumulated depreciation  (263.5)  (206.6)

  $ 1,053.8  $ 680.1

Property, plant and equipment, accumulated depreciation and depreciation expense by reporting segment as of and for the years ended December 31, 2011
and 2010 are as follows (in millions):

  As of and For the Year Ended December 31, 2011

  Refining  Marketing  Retail  Corporate,
Other and Eliminations

 Consolidated

Property, plant and equipment  $ 815.1  $ 91.7  $ 402.6  $ 7.9  $ 1,317.3

Less: Accumulated depreciation  (117.4)  (9.4)  (136.3)  (0.4)  (263.5)

Property, plant and equipment, net  $ 697.7  $ 82.3  $ 266.3  $ 7.5  $ 1,053.8

Depreciation expense  $ 43.4  $ 1.8  $ 25.5  $ 0.1  $ 70.8
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  As of and For the Year Ended December 31, 2010

  Refining  Marketing  Retail  Corporate,
Other and Eliminations

 Consolidated

Property, plant and equipment  $ 460.4  $ 35.5  $ 388.6  $ 2.2  $ 886.7

Less: Accumulated depreciation  (73.9)  (7.5)  (124.9)  (0.3)  (206.6)

Property, plant and equipment, net  $ 386.5  $ 28.0  $ 263.7  $ 1.9  $ 680.1

Depreciation expense  $ 33.6  $ 1.7  $ 24.3  $ 0.1  $ 59.7

9.  Goodwill

Goodwill represents the excess of the aggregate purchase price over the fair value of the identifiable net assets acquired. Goodwill acquired in a purchase
business combination is recorded at fair value and is not amortized. Delek's goodwill relates to its retail and marketing segments only. Additionally, Delek
recognized impairment to certain goodwill carried in the retail segment in 2011 and 2009. As of December 31, 2011, our accumulated impairment losses were
$20.4 million, all of which related to our retail segment.

Delek performs an annual assessment of whether goodwill retains its value. This assessment is done more frequently if indicators of potential impairment
exist. We performed our annual goodwill impairment review in the fourth quarter of 2011 , 2010 and 2009 . In performing these reviews we determined
reporting units at a level below segment for our retail segment and in our marketing segment our review was done at the original west Texas Operations level
of the segment. We performed a discounted cash flows test to test for value of each of our reporting units. We use a market participant weighted average cost
of capital, estimated minimal growth rates for revenue, gross profit, and capital expenditures based on history and our best estimate of future forecasts. We
also estimated the fair values of the reporting units using a multiple of expected future cash flows such as those used by third party analysts. In 2011 and
2009 , this review resulted in the need to determine the impairment of goodwill in one of the reporting units of the retail segment. We estimated the fair value
of the assets and liabilities attributable to reporting units and this work resulted in impairments of goodwill, and therefore, non-cash charges of $2.2 million
and $7.0 million were recorded in the accompanying consolidated statements of operations during the years ended December 31, 2011 and 2009 ,
respectively. In 2010, the annual impairment review resulted in the determination that no impairment of goodwill had occurred.

A summary of our goodwill accounts in our retail and marketing segments are as follows (in millions):

   Retail  Marketing  Total

Balance, December 31, 2008  $ 71.4  $ 7.5  $ 78.9

Goodwill impairment  (7.0)  —  (7.0)

Balance, December 31, 2009  64.4  7.5  71.9

Goodwill impairment  —  —  —

Balance, December 31, 2010  64.4  7.5  71.9

Goodwill impairment  (2.2)  —  (2.2)

Balance, December 31, 2011  $ 62.2  $ 7.5  $ 69.7
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10.  Other Intangible Assets

A summary of our identifiable intangible assets are are as follows (in millions):

As of December 31, 2011  Useful Life  Gross  Accumulated Amortization  Net

Intangible Assets subject to amortization:         

Supply contracts  11.5 years  12.2  (5.7)  6.5

Trademarks  4 years  0.7  (0.7)  —

Non-compete Agreements  3-10 years  1.3  (1.1)  0.2

Capacity contract  3 years  9.3  (2.1)  7.2

Intangible assets not subject to amortization:        

Rights-of-Way  Indefinite  3.6  —  3.6

Total    27.1  (9.6)  17.5

As of December 31, 2010  Useful Life  Gross  Accumulated Amortization  Net

Intangible Assets subject to amortization:         

Supply contracts  11.5 years  12.2  (4.7)  7.5

Trademarks  4 years  0.7  (0.6)  0.1

Non-compete Agreements  3-10 years  1.3  (1.0)  0.3

Total    14.2  (6.3)  7.9

Amortization of intangible assets was $3.3 million, $1.4 million and $1.3 million during the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 and is
included in depreciation and amortization on the accompanying consolidated statements of operations. Amortization expense is estimated to be $4.3 million,
$4.2 million, $2.1 million, $1.1 million and $1.1 million, for the years ended 2012 through 2016, respectively.

11. Long-Term Obligations and Short-Term Note Payable

Outstanding borrowings under Delek’s existing debt instruments and capital lease obligations are as follows (in millions):

  December 31,
2011

 December 31,
2010

MAPCO Revolver  $ 77.5  $ 122.1

Fifth Third Revolver  30.3  29.0

Promissory notes  228.6  144.0

Term loan facility  95.5  —

Capital lease obligations  0.7  0.7

  432.6  295.8

Less: Current portion of long-term debt, notes payable and capital lease obligations  74.2  14.1

  $ 358.4  $ 281.7
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Principal maturities of Delek's existing third party debt instruments for the next five years and thereafter are as follows as of December 31, 2011 (in
millions):

  2012  2013  2014  2015  2016  Thereafter  Total

MAPCO Revolver  —  —  —  77.5  —  —  77.5

Fifth Third Revolver  30.3  —  —  —  —  —  30.3

Promissory notes  30.4  119.7  24.4  16.0  16.0  22.1  228.6

Term loan facility  13.5  16.0  16.0  16.0  34.0  —  95.5

Capital lease obligations  —  0.1  0.1  0.1  0.1  0.3  0.7

Total  74.2  135.8  40.5  109.6  50.1  22.4  432.6

MAPCO Revolver

On December 23, 2010, we executed a $200.0 million revolving credit facility (“MAPCO Revolver”) that includes (i) a $200.0 million revolving credit
limit; (ii) a $10.0 million swing line loan sub-limit; (iii) a $50.0 million letter of credit sub-limit; and (iv) an accordion feature which permits an increase in
borrowings of up to $275.0 million, subject to additional lender commitments. The MAPCO Revolver extended and increased the $108.0 million revolver and
terminated the $165.0 million term loan outstanding under our Second Amended and Restated Credit Agreement among MAPCO, Fifth Third Bank as
Administrative Agent and the lenders party thereto (“Senior Secured Credit Facility”). As of December 31, 2011, we had $77.5 million outstanding under the
MAPCO Revolver, as well as letters of credit issued of $19.0 million. Borrowings under the MAPCO Revolver are secured by substantially all the assets of
Express and its subsidiaries. The MAPCO Revolver will mature on December 23, 2015. The MAPCO Revolver bears interest based on predetermined pricing
grids which allow us to choose between Base Rate Loans or LIBOR Rate Loans. At December 31, 2011, the weighted average borrowing rate was
approximately 4.3%. Additionally, the MAPCO Revolver requires us to pay a leverage ratio dependent quarterly fee on the average unused revolving
commitment. As of December 31, 2011, this fee was 0.75% per year. Amounts available under the MAPCO Revolver as of December 31, 2011 were
approximately $103.5 million.

Wells ABL

Delek has an asset-based loan revolving credit facility (“Wells ABL”) that includes an accordion feature which permits an increase in facility size of up to
$600.0 million subject to additional lender commitments. In connection with the closing of the Lion Acquisition, Delek executed an amendment to the Wells
ABL (the “Wells ABL Amendment”) on April 29, 2011. Under the terms of the Wells ABL Amendment, among other things, (i) the size of the Wells ABL
was increased from $300.0 million to $400.0 million, (ii) the swing line loan sub-limit was increased from $30.0 million to $40.0 million, (iii) the letter of
credit sub-limit was increased from $300.0 million to $375.0 million, (iv) the maturity date of the facility was extended from February 23, 2014 to April 29,
2015, and (v) the Wells ABL Amendment permits the issuance of letters of credit under the Wells ABL to secure obligations of Lion Oil and authorizes a
factoring agreement between Refining and Lion Oil. As of December 31, 2011, we had letters of credit issued under the facility totaling approximately $227.8
million and nominal amounts in outstanding loans under the Wells ABL. Borrowings under the Wells ABL are secured by substantially all the assets of
Refining and its subsidiaries, with certain limitations. Under the facility, revolving loans and letters of credit are provided subject to availability requirements
which are determined pursuant to a borrowing base calculation as defined in the Wells ABL. The borrowing base as calculated is primarily supported by cash,
certain accounts receivable and certain inventory. Borrowings under the facility bear interest based on predetermined pricing grids which allow us to choose
between Base Rate Loans or LIBOR Rate Loans. Additionally, the Wells ABL requires us to pay a credit utilization dependent quarterly fee on the average
unused revolving commitment. As of December 31, 2011, this fee was 0.63% per year. Borrowing capacity, as calculated and reported under the terms of the
Wells ABL credit facility, net of a $20.0 million availability reserve requirement, as of December 31, 2011 was $80.6 million.

Fifth Third Revolver

We have a revolving credit facility with Fifth Third Bank (“Fifth Third Revolver”) that carries a credit limit of $75.0 million, including a $35.0 million sub-
limit for letters of credit. As of December 31, 2011, we had $30.3 million outstanding borrowings under the facility, as well as letters of credit issued of $10.5
million. Borrowings under the Fifth Third Revolver are secured by substantially all of the assets of Marketing. The Fifth Third Revolver matures on
December 19, 2012. The Fifth Third Revolver bears interest based on predetermined pricing grids that allow us to choose between Base Rate Loans or LIBOR
Rate Loans. At December 31, 2011, the weighted average borrowing rate was approximately 3.9%. Additionally, the Fifth Third Revolver requires us to pay a
quarterly fee of 0.50% per year on the average available revolving commitment. Amounts available under the Fifth Third Revolver as of December 31, 2011
were approximately $34.2 million.
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Reliant Bank Revolver

We have a revolving credit agreement with Reliant Bank (“Reliant Bank Revolver”) that provides for unsecured loans of up to $7.5 million. As of
December 31, 2011, we had no amounts outstanding under this facility. The Reliant Bank Revolver was amended on March 28, 2011 to (i) extend the
maturity date by three months to June 28, 2011 and (ii) increase the interest rate for borrowings under the facility to a fixed rate of 5.75%. On June 28, 2011,
we further amended the Reliant Bank Revolver to (i) extend the maturity date by one year to June 28, 2012, (ii) decrease the bank borrowing commitments
under the facility from $12.0 million to $7.5 million, and (iii) modify the financial covenant definitions to align with those contained in the Term Loan
Facility discussed below. Additionally, the Reliant Bank Revolver requires us to pay a quarterly fee of 0.50% per year on the average available revolving
commitment. As of December 31, 2011, we had $7.5 million available under the Reliant Bank Revolver.

Promissory Notes

On November 2, 2010, Delek executed a promissory note in the principal amount of $50.0 million with Bank Leumi USA (“Leumi Note”). In connection
with the closing of the Lion Acquisition, the Leumi Note was amended on April 29, 2011 to address the effect of the purchase on the security and financial
covenants under the note. As of December 31, 2011, we had $42.8 million in outstanding borrowings under the Leumi Note. The Leumi Note replaced and
terminated promissory notes with Bank Leumi USA in the original principal amounts of $30.0 million and $20.0 million and is secured by (i) all of our shares
in Lion Oil, (ii) a guarantee by Lion Oil and its subsidiaries, and (iii) a second lien on all assets of Lion Oil that secure the Term Loan Facility discussed
below. The Leumi Note requires quarterly amortization payments of $2.0 million beginning on April 1, 2011 and matures on October 1, 2013. The Leumi
Note bears interest at the greater of a fixed spread over three-month LIBOR or an interest rate floor of 5.0%. As of December 31, 2011, the weighted average
borrowing rate was 5.0%.

On October 5, 2010, Delek entered into two promissory notes with Israel Discount Bank of New York (“IDB”) in the principal amounts of $30.0 million
and $20.0 million (collectively the “IDB Notes”). In connection with the closing of the Lion Acquisition, the IDB Notes were amended and restated on
April 29, 2011 to address the effect of the purchase on the security and financial covenants under the notes. As of December 31, 2011, we had $42.0 million in
total outstanding borrowings under the IDB Notes. The IDB Notes replaced and terminated promissory notes with IDB in the original principal amounts of
$30.0 million and $15.0 million and are secured by (i) all of our shares in Lion Oil, (ii) a guarantee by Lion Oil and its subsidiaries, and (iii) a second lien on
all assets of Lion Oil that secure the Term Loan Facility discussed below. The IDB Notes require quarterly amortization payments totaling $2.0 million,
beginning at the end of the first quarter of 2011. The maturity date of both IDB Notes is December 31, 2013. Both IDB Notes bear interest at the greater of a
fixed spread over various LIBOR tenors, as elected by the borrower, or an interest rate floor of 5.0%. As of December 31, 2011, the weighted average
borrowing rate was approximately 5.1% under both IDB Notes.

On September 28, 2010, Delek executed an amended and restated note in favor of Delek Petroleum Ltd, an Israeli corporation and an affiliate of the
company ("Delek Petroleum") (“Petroleum Note”) in the principal amount of $44.0 million, replacing a note with Delek Petroleum in the original principal
amount of $65.0 million. As of December 31, 2011, $26.5 million was outstanding under the Petroleum Note. The Petroleum Note contains the following
provisions: (i) the payment of the principal and interest may be accelerated upon the occurrence and continuance of customary events of default under the
note, (ii) Delek is responsible for the payment of any withholding taxes due on interest payments, (iii) the note is unsecured and contains no covenants, and
(iv) the note may be repaid at the borrower’s election in whole or in part at any time without penalty or premium. The Petroleum Note was amended on
April 28, 2011 to extend the maturity date from January 1, 2012 to January 1, 2013. The Petroleum Note bears interest, payable on a quarterly basis, at 8.25%
(excluding any applicable withholding taxes) and Delek is responsible for the payment of any withholding taxes due on interest payments.

In 2011, Delek entered into four joint ventures (the “Joint Ventures”) with Gatlin Partners, LLC (“Developer”), to develop and construct four new MAPCO
Mart convenience stores. Delek and Developer each own 50% of the Joint Ventures. In order to fund the construction projects, each Joint Venture entered into
separate Notes for its respective project with Standard Insurance Company (the “Notes”) varying in size from $1.0 million to $1.9 million. Each Joint Venture
has entered into a lease with Express whereby Express will lease the completed property for a minimum of 20 years. One of the Notes bears interest at a fixed
rate of approximately 6.4%, while the other three bear interest at fixed rates of 5.5%. Each of the Notes is secured by the land, building and equipment of its
respective completed MAPCO Mart. Under the terms of each Note, beginning on the first day of the eleventh month following the initial fund advancement,
each Joint Venture shall make payments of principal on its respective Note over a ten year term calculated using a 25 year amortization schedule. If any Note
is not paid in full after the initial ten year period, the respective Joint Venture may continue to make monthly payments under the Note, however the interest
rate will reset pursuant to the terms of the Note. There is also an additional interest rate reset after the first twenty year period. The final maturity dates of the
Notes range from June 1, 2036 to January 1, 2037. As of December 31, 2011, the Joint Ventures have drawn approximately $2.3 million in total under the
Notes.
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On April 28, 2011, Delek executed a Subordinated Note with Delek Petroleum in the principal amount of $40.0 million (“Subordinated Note”). As of
December 31, 2011, $40.0 million was outstanding under the Subordinated Note. The Subordinated Note matures on December 31, 2017 and is subordinated
to the Term Loan Facility discussed below. Interest on the unpaid balance of the Subordinated Note will be computed at a rate per annum equal to 7.25% (net
of withholding taxes) and Delek is responsible for the payment of any withholding taxes due on interest payments. The payment of the principal and interest
on the Subordinated Note may be accelerated upon the occurrence and continuance of customary events of default. The Subordinated Note requires Delek to
make quarterly interest payments commencing June 30, 2011 and annual principal amortization payments of $6.0 million commencing June 30, 2012, with
payment of the latter subject to meeting certain payment conditions set forth in the subordination agreement in effect between Delek Petroleum and the Term
Loan Facility creditors.

On April 29, 2011, Delek entered into a $50.0 million promissory note with Ergon, Inc. (“Ergon Note”) in connection with the closing of the Lion
Acquisition. As of December 31, 2011, $50.0 million was outstanding under the Ergon Note. The Ergon Note requires Delek to make annual amortization
payments of $10.0 million each commencing April 29, 2013. The Ergon Note matures on April 29, 2017. Interest under the Ergon Note is computed at a fixed
rate equal to 4.0% per annum.

On December 19, 2011, Delek entered into a $25.0 million promissory note with Ergon Terminaling, Inc. (“Ergon Paline Note”) in connection with the
closing of the acquisition of all of the membership interests of Paline Pipeline Company, LLC from Ergon Terminaling, Inc. The Ergon Paline Note was
subsequently assigned by Ergon Terminaling, Inc. to Ergon, Inc. As of December 31, 2011, $25.0 million was outstanding under the Ergon Paline Note. The
Ergon Paline Note requires Delek to make quarterly amortization payments of approximately $2.1 million each commencing on March 31, 2012. The Ergon
Paline Note matures on December 19, 2014. Interest under the Ergon Paline Note is computed at fixed rate equal to 6.0% per annum.

Term Loan Facility

On April 29, 2011, Delek entered into a $100.0 million term loan credit facility (“Term Loan Facility”) with Israel Discount Bank of New York, Bank
Hapoalim B.M. and Bank Leumi USA as the lenders. As of December 31, 2011, $95.5 million was outstanding under the Term Loan Facility. The Term Loan
Facility requires Delek to make four quarterly amortization payments of $1.5 million each commencing June 30, 2011, followed by sixteen quarterly
amortization payments of $4.0 million each. The Term Loan Facility matures on April 29, 2016, and is secured by all assets of Lion Oil (excluding inventory
and accounts receivable) as well as all of our shares in Lion Oil. Interest on the unpaid balance of the Term Loan Facility will be computed at a rate per
annum equal to the LIBOR Rate or the Reference Rate, at our election, plus the applicable margins, subject in each case to an interest rate floor of 5.5% per
annum. As of December 31, 2011, the weighted average borrowing rate was 5.5%.

Restrictive Covenants

Under the terms of our MAPCO Revolver, Wells ABL, Fifth Third Revolver, Reliant Bank Revolver, Leumi Note, IDB Notes and Term Loan Facility we
are required to comply with certain usual and customary financial and non-financial covenants. Further, although we are not required to comply with a fixed
charge coverage ratio financial covenant under the Wells ABL during the year ended December 31, 2011, we may be required to comply with the covenant at
times when the borrowing base excess availability is less than certain thresholds, as defined in the Wells ABL. We believe we were in compliance with all
covenant requirements under each of our facilities as of December 31, 2011.

Certain of our credit facilities contain limitations on the incurrence of additional indebtedness, making of investments, creation of liens, disposition of
property, making of restricted payments and transactions with affiliates. Specifically, these covenants may limit the payment, in the form of cash or other
assets, of dividends or other distributions, or the repurchase of shares with respect to the equity of our subsidiaries. Additionally, we are limited in our ability
to make investments, including extensions of loans or advances to, or acquisition of equity interests in, or guarantees of obligations of, any other entities.

Restricted Net Assets

Some of Delek's subsidiaries have restrictions in their respective credit facilities limiting their use of certain assets, as has been discussed above. The total
amount of our subsidiaries' restricted net assets as of December 31, 2011 was $633.8 million.

Interest-Rate Derivative Instruments

In 2011, Delek entered into interest rate swap agreements for a total notional amount of $160.0 million. These agreements are intended to economically
hedge floating rate debt related to our current borrowings. However, as we have elected to not apply the permitted hedge accounting treatment, including
formal hedge designation and documentation, in accordance with the provisions of ASC 815, Derivatives and Hedging ("ASC 815"), the fair value of the
derivatives is recorded in other non-current liabilities in the accompanying consolidated balance sheets with the offset recognized in earnings. The derivative
instruments mature in 2015.
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The estimated mark-to-market liability associated with our interest rate derivatives as of December 31, 2011 was $4.2 million.

In accordance with ASC 815, we recorded non-cash expense representing the change in estimated fair value of the interest rate swap agreements of $4.2
million for the year ended December 31, 2011.

While Delek has not elected to apply permitted hedge accounting treatment for these interest rate derivatives in accordance with the provisions of ASC 815
in the past, we may choose to elect that treatment in future transactions.

12. Stock Based Compensation

2006 Long-Term Incentive Plan

The Delek US Holdings, Inc. 2006 Long-Term Incentive Plan, as amended (the “Plan”), allows Delek to grant stock options, SARs, restricted stock, RSUs
and other stock-based awards of up to 5,053,392 shares of Delek's common stock to certain directors, officers, employees, consultants and other individuals
who perform services for Delek or its affiliates. Stock options and SARs granted under the Plan are generally granted at market price or higher. The vesting of
all outstanding awards is subject to continued service to Delek or its affiliates except that vesting of awards granted to certain executive employees could,
under certain circumstances, accelerate upon termination of their employment and the vesting of all outstanding awards could accelerate upon the occurrence
of an Exchange Transaction (as defined in the Plan).

On May 13, 2009, we filed a Tender Offer statement that gave eligible employees and directors the ability to exchange outstanding options under the Plan
with per share exercise prices ranging between $16.00 and $35.08, for new options under the Plan to purchase fewer shares of our common stock at a lower
exercise price. The Tender Offer expired on June 10, 2009 and we accepted for exchange options to purchase an aggregate of 1,398,641 shares of our
common stock, representing 84.28% of the 1,659,589 shares covered by eligible options. We granted replacement options to purchase 803,385 shares of
common stock in exchange for the tendered options. The exercise price per share of each replacement option granted pursuant to the Tender Offer was $9.17,
the closing price of our common stock on the New York Stock Exchange on the grant date, June 10, 2009. This modification resulted in an additional
$0.1 million in stock-based compensation expense, which will be recognized over the remaining terms of the original options granted. Prior to the Tender
Offer, approximately 75% of grants under the Plan vested ratably over a period between three to five years and approximately 25% of the grants vested at the
end of the fourth year. Following the Tender Offer, we expect that most new awards granted under the Plan will vest ratably over a period of four years.

In the second quarter of 2010, Delek's Board of Directors and its Incentive Plan Committee began using stock-settled SARs, rather than stock options, as
the primary form of appreciation award under the Plan.

Option and SAR Assumptions

The table below provides the assumptions used in estimating the fair values of our outstanding stock options and SARs. For all awards granted, we
calculated volatility using historical volatility and implied volatility of a peer group of public companies using weekly stock prices.

  2011 Grants  2010 Grants  2009 Grants  2009 Grants

  (Graded Vesting)  (Graded Vesting)  (Graded Vesting)  (Cliff Vesting)

  4 years  4 years  3-4 years  4 Years

Expected Volatility  58.58%-60.54%  33.01-60.88%  34.73%-37.78%  35.31%-37.22%

Dividend Yield  1.00%  1.00%  1.00%  1.00%

Expected Term  6.25 years  6.25 years  6.0-6.25 years  7.0 years

Risk Free Rate  0.00%-3.37%  0.06%-3.33%  0.06%-3.53%  0.06%-3.53%

Fair Value  $ 6.59  $ 3.51  $ 2.66  $ 0.98
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Stock Option and SAR Activity

The following table summarizes the stock option and SAR activity for Delek for the years ended December 31, 2011 , 2010 and 2009 :

  Number of Options  Weighted-Average Exercise
Price

 Weighted-Average
Contractual Term

 Average Intrinsic Value

Options outstanding, December 31, 2008 3,132,716  $ 11.86     

Granted  3,297,325  $ 10.73     

Exchanged  (1,398,641)  $ 19.35     

Forfeited  (211,860)  $ 17.60     

Options outstanding, December 31, 2009 4,819,540  $ 8.66     

Granted  459,400  $ 7.36     

Exercised  (1,319,493)  $ 2.03     

Forfeited  (240,639)  $ 9.77     

Options/SARs outstanding, December 31, 2010 3,718,808  $ 10.78     

Granted  945,500  $ 14.22     

Exercised  (311,912)  $ 8.92     

Forfeited  (294,567)  $ 11.07     

Options/SARs outstanding, December 31, 2011 4,057,829  $ 11.71  5.6  $ 7.8

Vested options exercisable, December 31, 2011 1,122,229  8.68  4.8  3.1

Restricted Stock Units

The fair value of RSUs is determined based on the closing price of Delek's common stock on grant date. The weighted-average grant date fair value of
RSUs granted during the year ended December 31, 2011 was $11.66.

The following table summarizes the RSU activity for Delek for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009:

  Number of RSUs  Weighted-Average Grant Price

Non-vested RSUs, December 31, 2008 48,875  15.84

Granted  109,500  8.94

Vested  (18,500)  15.42

Forfeited  (3,250)  15.15

Non-vested RSUs, December 31, 2009 136,625  10.38

Granted  36,500  7.84

Vested  (64,125)  11.21

Non-vested RSUs, December 31, 2010 109,000  9.04

Granted  875,000  11.66

Vested  (43,500)  11.14

Forfeited  (5,000)  7.55

Non-vested RSUs, December 31, 2011 935,500  11.41

Compensation Expense Related to Equity-based Awards

Compensation expense for the equity-based awards amounted to $2.7 million ($1.8 million , net of taxes), $3.1 million ($2.0 million , net of taxes) and
$4.0 million ($2.7 million , net of taxes) for the years ended December 31, 2011 , 2010 and 2009 ,
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respectively. These amounts are included in general and administrative expenses in the accompanying condensed consolidated statements of operations. We
recognized a total income tax benefit for equity-based awards of $2.7 million for the year end December 31, 2011 . There was no income tax benefit for
equity-based awards for the year ended December 31, 2010 and a nominal tax benefit for the year ended December 31, 2009.

As of December 31, 2011 , there was $12.7 million of total unrecognized compensation cost related to non-vested share-based compensation
arrangements, which is expected to be recognized over a weighted-average period of 1.8  years.

The aggregate intrinsic value, which represents the difference between the underlying stock's market price and the award's exercise price, of the share-
based awards exercised or vested during the years ended December 31, 2011 , 2010 and 2009 was $2.3 million , $7.2 million and $0.3 million , respectively.
During the years December 31, 2011 , 2010 and 2009 , respectively, we issued 340,375 , 702,638 and 18,500 shares of common stock as a result of exercised
or vested share-based awards. These amounts are net of 15,037 and 680,980 shares, respectively, withheld to satisfy employee tax obligations related to the
exercises and vestings for the years ended December 31, 2011 and 2010 . Delek paid approximately $0.1 million and $2.5 million of taxes in connection with
the settlement of these awards for the years ended December 31, 2011 and 2010 . There were no shares withhheld or taxes paid in connection with the
settlement of share-based awards during the year ended December 31, 2009. We issue new shares of common stock upon exercise or vesting of share-based
awards.

13. Segment Data

We report our operating results in three reportable segments: refining, marketing and retail. Decisions concerning the allocation of resources and
assessment of operating performance are made based on this segmentation. Management measures the operating performance of each of its reportable
segments based on the segment contribution margin.

Segment contribution margin is defined as net sales less cost of sales and operating expenses, excluding depreciation and amortization. Operations which
are not specifically included in the reportable segments are included in the corporate and other category, which primarily consists of operating expenses,
depreciation and amortization expense and interest income and expense associated with corporate headquarters.

The refining segment processes crude oil and other purchased feedstocks for the manufacture of transportation motor fuels including various grades of
gasoline, diesel fuel, aviation fuel, asphalt and other petroleum-based products that are distributed through owned and third-party product terminals. The
refining segment has a combined nameplate capacity of 140,000 bpd, including the 60,000 bpd refinery located in Tyler, Texas and the 80,000 bpd refinery
located in El Dorado, Arkansas.

Our marketing segment sells refined products on a wholesale basis in west Texas through company-owned and third-party operated terminals. This segment
also provides marketing services to the Tyler refinery.

Our retail segment markets gasoline, diesel, other refined petroleum products and convenience merchandise through a network of company-operated retail
fuel and convenience stores throughout the southeastern United States. As of December 31, 2011, we had 377 stores in total, consisting of 205 located in
Tennessee, 85 in Alabama, 62 in Georgia, 12 in Arkansas and 8 in Virginia. The remaining 5 stores are located in Kentucky and Mississippi. The retail fuel
and convenience stores operate under Delek’s MAPCO Express ® , MAPCO Mart®, East Coast ® , Fast Food and FuelTM, Favorite Markets ® , Delta Express®

and Discount Food Mart TM brands. The retail segment also supplied fuel to approximately 67 dealer locations as of December 31, 2011 . In the retail
segment, management reviews operating results on a divisional basis, where a division represents a specific geographic market. These divisional operating
segments exhibit similar economic characteristics, provide the same products and services, and operate in such a manner such that aggregation of these
operations is appropriate for segment presentation.

Our refining business has a services agreement with our marketing segment, which, among other things, requires the refining segment to pay service fees
based on the number of gallons sold at the Tyler refinery and a sharing of a portion of the margin achieved in return for providing marketing, sales and
customer services. This intercompany transaction fee was $12.2 million and $10.6 million during the years ended December 31, 2011 and 2010 , respectively.
Additionally, the refining segment pays crude transportation and storage fees to the marketing segment for the utilization of certain crude pipeline assets.
These fees were $10.1 million and $9.5 million during the years ended December 31, 2011 and 2010 , respectively. During the year ended December 31,
2011 , the refining segment sold finished product to the retail and marketing segments in the amount of $83.4 million and the marketing segment sold $5.5
million in finished product to the refining segment. During the year ended December 31, 2010 , the refining segment sold $15.6 million in finished product to
the marketing segment. All inter-segment transactions have been eliminated in consolidation.
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The following is a summary of business segment operating performance as measured by contribution margin for the period indicated (in millions):

  As of and For the Year Ended December 31, 2011

(In millions)  Refining  Retail  Marketing  Corporate,
Other and Eliminations

 Consolidated

Net sales (excluding intercompany fees and sales)  $ 4,634.1  $ 1,859.4  $ 704.2  $ 0.5  $ 7,198.2

Intercompany fees and sales  71.2  —  27.8  (99.0)  —

Operating costs and expenses:           

Cost of goods sold  4,140.6  1,679.4  700.5  (90.6)  6,429.9

Operating expenses  193.1  132.6  5.3  (10.1)  320.9

Impairment of goodwill  —  2.2  —  —  2.2

Segment contribution margin  $ 371.6  $ 45.2  $ 26.2  $ 2.2  445.2

General and administrative expenses          81.4

Depreciation and amortization          74.1

Loss on sale of assets          3.6

Operating income          $ 286.1

Total assets  $ 1,584.5  $ 411.4  $ 140.6  $ 94.1  $ 2,230.6

Capital spending (excluding business combinations)  $ 36.0  $ 36.5  $ 0.9  $ 7.6  $ 81.0

  As of and For the Year Ended December 31, 2010

(In millions)  Refining  Retail  Marketing  Corporate,
Other and Eliminations

 Consolidated

Net sales (excluding intercompany fees and sales)  $ 1,678.2  $ 1,592.3  $ 484.3  $ 0.8  $ 3,755.6

Intercompany fees and sales  5.0  —  20.1  (25.1)  —

Operating costs and expenses:           

Cost of goods sold  1,546.8  1,405.2  476.7  (15.8)  3,412.9

Operating expenses  101.4  134.7  2.9  (9.5)  229.5

Insurance proceeds - business interruption  (12.8)  —  —  —  (12.8)

Property damage proceeds, net  (4.0)  —  —  —  (4.0)

Segment contribution margin  $ 51.8  $ 52.4  $ 24.8  $ 1.0  130.0

General and administrative expenses          59.0

Depreciation and amortization          61.1

Loss on sale of assets          0.7

Operating income          $ 9.2

Total assets  $ 545.1  $ 420.6  $ 65.2  $ 113.7  $ 1,144.6

Capital spending (excluding business combinations)  $ 42.3  $ 14.4  $ —  $ 0.1  $ 56.8
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  As of and For the Year Ended December 31, 2009

(In millions)  Refining  Retail  Marketing  Corporate,
Other and Eliminations

 Consolidated

Net sales (excluding intercompany fees and sales)  $ 878.5  $ 1,421.5  $ 359.2  $ 7.5  $ 2,666.7

Intercompany fees and sales  3.6  —  15.2  (18.8)  —

Operating costs and expenses:           

Cost of goods sold  809.6  1,240.8  349.5  (5.8)  2,394.1

Operating expenses  85.9  138.5  1.2  (6.6)  219.0

Impairment of goodwill  —  7.0  —  —  7.0

Insurance proceeds - business interruption  (64.1)  —  —  —  (64.1)

Property damage proceeds, net  (40.3)  —  —  —  (40.3)

Segment contribution margin  $ 91.0  $ 35.2  $ 23.7  $ 1.1  151.0

General and administrative expenses          64.3

Depreciation and amortization          52.4

Loss on sale of assets          2.9

Operating income          $ 31.4

Total assets  $ 573.8  $ 430.0  $ 62.3  $ 156.9  $ 1,223.0

Capital spending (excluding business combinations)  $ 155.1  $ 14.3  $ 0.5  $ 0.1  $ 170.0

14. Fair Value Measurements

The fair values of financial instruments are estimated based upon current market conditions and quoted market prices for the same or similar instruments.
Management estimates that the carrying value approximates fair value for all of Delek’s assets and liabilities that fall under the scope of ASC 825.

Delek applies the provisions of ASC 820, which defines fair value, establishes a framework for its measurement and expands disclosures about fair value
measurements. ASC 820 applies to our interest rate and commodity derivatives that are measured at fair value on a recurring basis. The standard also requires
that we assess the impact of nonperformance risk on our derivatives. Nonperformance risk is not considered material at this time.

ASC 820 requires disclosures that categorize assets and liabilities measured at fair value into one of three different levels depending on the observability of
the inputs employed in the measurement. Level 1 inputs are quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. Level 2 inputs are observable
inputs other than quoted prices included within Level 1 for the asset or liability, either directly or indirectly through market-corroborated inputs. Level 3
inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting our assumptions about pricing by market participants.

OTC commodity swaps, physical commodity purchase and sale contracts and interest rate swaps are generally valued using industry-standard models that
consider various assumptions, including quoted forward prices for interest rates, time value, volatility factors and contractual prices for the underlying
instruments, as well as other relevant economic measures. The degree to which these inputs are observable in the forward markets determines the
classification as Level 2 or 3. Our contracts are valued using quotations provided by brokers based on exchange pricing and/or price index developers such as
Platts or Argus. These are classified as Level 2.
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The fair value hierarchy for our financial assets and liabilities accounted for at fair value on a recurring basis at December 31, 2011, was (in millions):

  As of December 31, 2011

  Level 1  Level 2  Level 3  Total

Assets         

Commodity derivatives  $ —  $ 3.6  $ —  $ 3.6

Liabilities         

Interest rate derivatives  —  (4.2)  —  (4.2)

Commodity derivatives  —  (1.4)  —  (1.4)

Total liabilities  —  (5.6)  —  (5.6)

Net liabilities  $ —  $ (2.0)  $ —  $ (2.0)

  As of December 31, 2010

  Level 1  Level 2  Level 3  Total

Liabilities         

Commodity derivatives  —  (1.4)  —  (1.4)

The derivative values above are based on analysis of each contract as the fundamental unit of account as required by ASC 820. Derivative assets and
liabilities with the same counterparty are not netted where the legal right of offset exists. This differs from the presentation in the financial statements which
reflects our policy under the guidance of ASC 815-10-45, wherein we have elected to offset the fair value amounts recognized for multiple derivative
instruments executed with the same counterparty. As of December 31, 2011 and December 31, 2010, $1.4 million and $(0.7) million, respectively, of net
derivative positions are included in other current assets (liabilities) on the accompanying consolidated balance sheets. As of December 31, 2011, $3.4 million
of cash collateral is held by counterparty brokerage firms and has been netted with the net derivative positions with each counterparty.

15. Derivative Instruments

From time to time, Delek enters into swaps, forwards, futures and option contracts for the following purposes:

• To limit the exposure to price fluctuations for physical purchases and sales of crude oil and finished products in the normal course of business; and

• To limit the exposure to floating-interest rate fluctuations on our borrowings.

We use derivatives to reduce normal operating and market risks with a primary objective in derivative instrument use being the reduction of the impact of
market price volatility on our results of operations. The following discussion provides additional details regarding the types of derivative contracts held during
the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009.

Swaps

In April 2011, we entered into a series of OTC swaps based on the future price of West Texas Intermediate Crude ("WTI") as quoted on the NYMEX
which fixed the purchase price of WTI for a predetermined number of barrels at future dates from July 2011 through February 2012. We also entered into a
series of OTC swaps based on the future price of unleaded gasoline as quoted on the Gulf Coast Platts which fixed the sales price of unleaded gasoline for a
predetermined number of gallons at future dates from July 2011 through February 2012.

In accordance with ASC 815, the WTI and unleaded gasoline swaps have been designated as cash flow hedges and the change in fair value between the
execution date and the end of period has been recorded in other comprehensive income. For the year ended December 31, 2011, Delek recorded unrealized
gains as a component of other comprehensive income of $2.7 million ($1.8 million, net of deferred taxes), respectively, related to the change in the fair value
of these swaps. The fair value of these contracts is recognized in income at the time the positions are closed and the hedged transactions are recognized in
income. For the year ended December 31, 2011, we recognized losses of $5.5 million related to positions closed during the period and gains of $0.1 million
related to the ineffective portion of the swaps. As of December 31, 2011, Delek had total unrealized gains, net of deferred income taxes, in accumulated other
comprehensive income of $1.8 million associated with its cash flow hedges.

Also, in the second quarter 2011, we entered into a series of OTC swaps based on the future price of WTI as quoted on the
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NYMEX which fixed the purchase price of WTI for a predetermined number of barrels in July 2011. We recognized gains of $2 million on these swaps
during the year ended December 31, 2011, which are included as an adjustment to cost of goods sold in the accompanying consolidated statements of
operations. There were no gains or losses recognized related to these swap contracts during the years ended December 31, 2010 or 2009. There were $0.3
million in unrealized loss held on the consolidated balance sheet as of December 31, 2011. There were no unrealized gains or losses held on the consolidated
balance sheets as of December 31, 2010.

Forward Fuel Contracts

From time to time, Delek enters into forward fuel contracts with major financial institutions that fix the purchase price of finished grade fuel for a
predetermined number of units at a future date and have fulfillment terms of less than 90 days. Delek recognized gains (losses) of $0.7 million, $0.6 million
and $(2.1) million during the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively, which are included as an adjustment to cost of goods sold in the
accompanying consolidated statements of operations. There were unrealized gains related to these forward fuel contracts of a nominal amount held on the
consolidated balance sheet as of December 31, 2011. There were no unrealized gains or losses held on the consolidated balance sheet as of December 31,
2010.

Futures Contracts

From time to time, Delek enters into futures contracts with major financial institutions that fix the purchase price of crude oil and the sales price of finished
grade fuel for a predetermined number of units at a future date and have fulfillment terms of less than 180 days. Delek recognized (losses) gains on futures
contract of $(5.8) million, $4.2 million and $(0.5) million during the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009, respectively, which are included as an
adjustment to cost of goods sold in the accompanying consolidated statements of operations. There were unrealized losses of $0.4 million and $1.4 million
held on the consolidated balance sheets as of December 31, 2011 and December 31, 2010, respectively.

From time to time, Delek also enters into futures contracts with fuel supply vendors that secure supply of product to be purchased for use in the normal
course of business at our refining and retail segments. These contracts are priced based on an index that is clearly and closely related to the product being
purchased, contain no net settlement provisions and typically qualify under the normal purchase exemption from derivative accounting treatment under ASC
815.

Interest Rate Instruments

From time to time, Delek enters into interest rate swap and cap agreements that are intended to economically hedge a portion of our interest rate exposure
under our floating rate debt. These interest rate derivative instruments are discussed in conjunction with our long term debt in Note 11.

16. Income Taxes

Deferred income taxes reflect the net tax effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting
purposes and the amounts used for income tax purposes.
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Significant components of Delek's deferred tax assets and liabilities, reported separately in the accompanying consolidated financial statements, as of
December 31, 2011 and 2010 are as follows (in millions):

 December 31,

 2011  2010

Current Deferred Taxes:    

Self-insurance accruals $ 2.9  $ 2.8

Environmental reserves 1.1  —

Other accrued reserves 2.5  0.3

Contingent liabilities 0.7  —

Valuation allowance (1.0)  (0.5)

Total current deferred tax assets 6.2  2.6

    

Non-Current Deferred Taxes:    

Depreciation and amortization (178.3)  (122.7)

Net operating loss carryforwards 6.6  23.1

Straight-line lease expense 1.7  1.7

ASC 718 stock compensation 5.5  4.9

ASC 815 derivatives 1.8  0.5

Minority investment —  27.0

ARO liability 1.5  1.3

Deferred revenues (17.3)  (17.9)

Environmental reserves 3.7  1.2

Other accrued reserves 4.1  —

Tax credit carryforwards 1.1  4.9

State bonus depreciation 5.7  0.4

Contingent liabilities 1.8  —

Other (0.6)  0.1

Valuation allowance (5.4)  (30.4)

Total non-current deferred tax liabilities (168.1)  (105.9)

Total net deferred tax liabilities $ (161.9)  $ (103.3)

The total current deferred tax assets, excluding the valuation allowance, are $7.2 million as of December 31, 2011 and total current deferred tax assets and
liabilities, excluding the valuation allowance, are $3.5 million and $(0.4) million, respectively, as of December 31, 2010. The total non-current deferred tax
assets and liabilities, excluding the valuation allowance, are $34.4 million and $(197.1) million, respectively, as of December 31, 2011 and $65.1 million and
$(140.6) million, respectively as of December 31, 2010.
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The difference between the actual income tax expense and the tax expense computed by applying the statutory federal income tax rate to income from
continuing operations is attributable to the following (in millions):

 Year Ended December 31,

 2011  2010  2009

Provision for federal income taxes at statutory rate $ 86.7  $ (29.7)  $ 1.9

State income taxes, net of federal tax provision 4.5  0.5  1.1

Credits (0.3)  (0.2)  (0.6)

Goodwill impairment 0.2  —  0.6

Valuation allowance (24.1)  24.2  —

Removal of Lion Oil minority investment 24.1  —  —

Other items (6.4)  0.2  0.1

Income tax (benefit) expense $ 84.7  $ (5.0)  $ 3.1

Income tax (benefit) expense from continuing operations is as follows (in millions):

 Year Ended December 31,

 2011  2010  2009

Current $ 38.9  $ (0.3)  $ (35.6)

Deferred 45.8  (4.7)  38.7

 $ 84.7  $ (5.0)  $ 3.1

Deferred income tax expense above is reflective of the changes in deferred tax assets and liabilities during the current period.

During the years ended December 31, 2011 and 2010 , Delek recorded a (decrease) increase to the valuation allowance in the amount of $(24.5) million
and $28.0 million , respectively. We carry valuation allowances against certain state deferred tax assets and net operating losses that may not be recoverable
with future taxable income. The Lion Oil Acquisition resulted in the removal of the deferred tax asset related to the previously held minority investment in
Lion Oil. The removal of the deferred tax asset also led to the removal of the $27.0 million valuation allowance associated with it, which consisted of $24.0
million for federal and $3.0 million for state.

In assessing the realizability of deferred tax assets, management considers whether it is more likely than not that some portion or all of the deferred tax
assets will be realized. The ultimate realization of deferred tax assets is dependent upon 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, projected future taxable income, and
tax planning strategies in making this assessment. Based upon the level of historical taxable income and projections for future taxable income over the periods
for which the deferred tax assets are deductible, management believes it is more likely than not Delek will realize the benefits of these deductible differences,
net of the existing valuation allowance. The amount of the deferred tax assets considered realizable, however, could be reduced in the near term if estimates of
future taxable income during the carryforward period are reduced. Subsequently recognized tax benefit or expense relating to the valuation allowance for
deferred tax assets will be reported as an income tax benefit or expense in the consolidated statement of operations.

Delek utilized all of its federal net operating loss carryforwards during 2011. Delek continues to carry $1.1 million of federal tax credit carryforwards,
which have an indefinite carryforward period. State net operating loss carryforwards at December 31, 2011 totaled $157.6 million, the majority of which was
subject to a valuation allowance and which include $15.7 million related to non-qualified stock option deductions. Delek has $1.5 million of state net
operating losses that are set to expire between 2012 and 2013. Remaining net operating losses will begin expiring in 2014-2031. To the extent net operating
loss carryforwards, when realized, relate to non-qualified stock option deductions, the resulting benefits will be credited to stockholders' equity.

Delek files a consolidated U.S. federal income tax return, as well as income tax returns in various state jurisdictions. Delek is
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no longer subject to U.S. federal income tax examinations by tax authorities for years through 2004. The Internal Revenue Service has examined Delek's
income tax returns through the tax year ending 2006. Delek carried back the 2009 federal tax net operating loss to the 2005 and 2006 tax years, thus reopening
those years for examination up to the amount of the refund claimed. The Joint Committee on Taxation is currently examining Delek's 2009 carryback claim.
Lion Oil carried back the April 30, 2010 federal tax net operating loss to the April 30, 2006, April 30, 2007, and April 30, 2008 tax years, thus reopening
those years for examination up to the amount of the refund claimed. The Internal Revenue Service is currently examining Lion Oil's April 30, 2010 carryback
claim.

ASC 740 provides a recognition threshold and guidance for measurement of income tax positions taken or expected to be taken on a tax return. ASC 740
requires the elimination of the income tax benefits associated with any income tax position where it is not “more likely than not” that the position would be
sustained upon examination by the taxing authorities. During the years ending December 31, 2011 and 2010 , respectively, an additional $0.1 million and $0.2
million of unrecognized tax benefits were recorded, while a nominal amount of unrecognized tax benefits were settled.

Increases and decreases to the beginning balance of unrecognized tax benefits during the year ended December 31, 2011 and 2010 were as follows:

 Federal Unrecognized Benefit  State Unrecognized Benefit  Total

As of December 31, 2009 $ 0.1  $ 0.3  $ 0.4

Net increase from current period tax positions —  0.2  0.2

Decreases related to settlements of tax positions —  —  —

As of December 31, 2010 0.1  0.5  0.6

Net increase from current period tax positions —  0.1  0.1

Decreases related to settlements of tax positions —  —  —

As of December 31, 2011 $ 0.1  $ 0.6  $ 0.7

The amount of the unrecognized benefit above that if recognized would change the effective tax rate is $0.7 million and $0.6 million as of December 31,
2011 and 2010, respectively.

Delek recognizes accrued interest and penalties related to unrecognized tax benefits as an adjustment to the current provision for income taxes. A nominal
amount of interest was recognized related to unrecognized tax benefits during the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009.

Uncertain tax positions have been examined by Delek for any material changes in the next 12 months and none are expected.

17. Commitments and Contingencies

Litigation

In the ordinary conduct of our business, we are from time to time subject to lawsuits, investigations and claims, including environmental claims and
employee-related matters.

Lion Oil is party to a lawsuit involving a claim brought by a crude oil vendor. This lawsuit was filed prior to the Lion Acquisition and alleges that Lion
Oil breached certain of its obligations under buy/sell agreements to exchange crude oil. The aggregate potential loss in this lawsuit ranges from zero to
approximately $14.0 million, plus interest and legal fees. An amount was accrued related to this lawsuit as part of the Lion Acquisition, as discussed in Note
4.

Although we cannot predict with certainty the ultimate resolution of lawsuits, investigations and claims asserted against us, including civil penalties or
other enforcement actions, we do not believe that any currently pending legal proceeding or proceedings to which we are a party will have a material adverse
effect on our business, financial condition or results of operations.

Self-insurance

Delek is self-insured for certain employees' medical claims up to $0.2 million per employee per year.

Delek is self-insured for workers’ compensation claims up to $1.0 million on a per accident basis. We self-insure for general
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liability claims up to $4.0 million on a per occurrence basis. We self-insure for auto liability up to $5.0 million on a per accident basis.

We have umbrella liability insurance available to each of our segments in an amount determined reasonable by management.

Rate Regulation of Petroleum Pipelines

The rates and terms and conditions of service on certain of our pipelines may be subject to regulation by the Federal Energy Regulatory Commission
(“FERC”) under the Interstate Commerce Act (“ICA”) or by the state regulatory commissions in the states in which we transport crude oil and refined
products, including the Railroad Commission of Texas, the Louisiana Public Service Commission, and the Arkansas Public Service Commission. We are
evaluating the extent to which our pipelines are subject to such regulation. To the extent we determine that the rates and terms and conditions of service of our
pipelines are subject to regulation, we intend to file tariffs with FERC or the appropriate state regulatory commissions, or, in certain cases, to seek waiver of
the requirement to file tariffs, and to comply with all regulatory requirements imposed by those agencies.

The FERC regulates interstate transportation under the ICA, the Energy Policy Act of 1992 (“EPAct 1992”) and the rules and regulations promulgated
under those laws. The ICA and its implementing regulations require that tariff rates for interstate service on oil pipelines, including pipelines that transport
crude oil and refined products in interstate commerce (collectively referred to as “petroleum pipelines”), be just and reasonable and non-discriminatory and
that such rates and terms and conditions of service be filed with FERC. Under the ICA, shippers may challenge new or existing rates or services. FERC is
authorized to suspend the effectiveness of a challenged rate for up to seven months, though rates are typically not suspended for the maximum allowable
period.

While FERC regulates rates for shipments of crude oil or refined products in interstate commerce, state agencies may regulate rates and service for
shipments in intrastate commerce. We own pipeline assets in Texas, Arkansas, and Louisiana. In Texas, a pipeline, with some exceptions, is required to
operate as a common carrier by publishing tariffs and providing transportation without discrimination. Arkansas provides that all intrastate oil pipelines are
common carriers, but it exercises light-handed regulation over crude oil and refined products pipelines. In Louisiana, all pipelines conveying petroleum from a
point of origin within the state to a destination within the state are declared common carriers. The Louisiana Public Service Commission is empowered with
the authority to establish reasonable rates and regulations for the transport of petroleum by a common carrier, mandating public tariffs and providing of
transportation without discrimination. State commissions have generally not been aggressive in regulating common carrier pipelines and have generally not
investigated the rates or practices of petroleum pipelines in the absence of shipper complaints. Complaints to state agencies have been infrequent and are
usually resolved informally.

Environmental Health and Safety

We are subject to various federal, state and local environmental and safety laws enforced by agencies including the United States Environmental
Protection Agency (“EPA”), the U.S. Department of Transportation / Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, OSHA, the Texas Commission
on Environmental Quality, the Texas Railroad Commission, the Arkansas Department of Environmental Quality and the Tennessee Department of
Environment and Conservation as well as other state and federal agencies. Numerous permits or other authorizations are required under these laws for the
operation of our refineries, terminals, pipelines, USTs and related operations, and may be subject to revocation, modification and renewal.

These laws and permits raise potential exposure to future claims and lawsuits involving environmental and safety matters which could include soil and
water contamination, air pollution, personal injury and property damage allegedly caused by substances which we manufactured, handled, used, released or
disposed, or that relate to pre-existing conditions for which we have assumed responsibility. We believe that our current operations are in substantial
compliance with existing environmental and safety requirements. However, there have been and will continue to be ongoing discussions about environmental
and safety matters between us and federal and state authorities, including notices of violations, citations and other enforcement actions, some of which have
resulted or may result in changes to operating procedures and in capital expenditures. While it is often difficult to quantify future environmental or safety
related expenditures, we anticipate that continuing capital investments and changes in operating procedures will be required for the foreseeable future to
comply with existing and new requirements as well as evolving interpretations and more strict enforcement of existing laws and regulations.

The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, also known as Superfund, imposes liability, without regard to fault or the
legality of the original conduct, on certain classes of persons who are considered to be responsible for the release of a hazardous substance into the
environment. Analogous state laws impose similar responsibilities and liabilities on responsible parties. In the course of our ordinary operations, our various
businesses generate waste, some of which falls within the statutory definition of a hazardous substance and some of which may have been disposed of at sites
that may require future cleanup under Superfund. At this time, our El Dorado refinery has been named as a minor Potentially Responsible Party at one
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site for which we believe future costs will not be material.

We carried a liability of approximately $12.6 million as of December 31, 2011 primarily related to the probable estimated costs of remediating or
otherwise addressing certain environmental issues of a non-capital nature at the Tyler and El Dorado refineries. This liability includes estimated costs for on-
going investigation and remediation efforts, which were already being performed by the former operators of the Tyler and El Dorado refineries, for known
contamination of soil and groundwater, as well as estimated costs for additional issues which have been identified subsequent to the purchase. We expect
approximately $1.4 million of this amount to be reimbursable by a prior owner of the El Dorado refinery and have recorded $0.2 million in other current
assets and $1.2 million in other non-current assets and in our condensed consolidated balance sheet as of December 31, 2011. Approximately $3.0 million of
the liability is expected to be expended over the next 12 months with most of the balance expended by 2022. In the future we could be required to undertake
additional investigations of our refineries, pipelines and terminal facilities or convenience stores, which could result in additional remediation liabilities.

Most of the cost of remediating releases from USTs in our retail segment is reimbursed by state reimbursement funds which are funded by a tax on
petroleum products and subject to certain deductible amounts. As of December 31, 2011, the amount accrued for such UST related remediation is
approximately $0.1 million.

Both of our refineries have negotiated consent decrees, referred to as Global Refining Settlements, with the EPA and the United States Department of
Justice ("DOJ") regarding certain Clean Air Act requirements. The State of Arkansas is also a party to the El Dorado refinery consent decree. The El Dorado
refinery consent decree was effective in June 2003 and the Tyler refinery consent decree became effective in September 2009. Neither consent decree alleges
any violations by Delek pertaining to Delek's operation of the refineries, and the prior operators were responsible for payment of the assessed penalties. All
capital projects required by the consent decrees have been completed; however, the consent decrees require certain on-going operational changes and work
practices. Although the consent decrees will remain in force for several years, we believe any costs resulting from these changes and compliance with the
consent decrees will not have a material adverse effect upon our business, financial condition or operations.

In 2008, the El Dorado refinery signed a Consent Administrative Order (“CAO”) that was in effect through 2009 with the State of Arkansas with regard to
wastewater discharges. In conjunction with three other area dischargers, including the city of El Dorado Water Utilities, the El Dorado refinery applied for
and was granted a National Pollutant Discharge Elimination System ("NPDES") permit for a combined discharge to the Ouachita River. The permit was
contested by several environmental groups and other parties but ultimately upheld by the State of Arkansas Supreme Court in late 2010. The El Dorado
refinery is party to an agreement with the other three dischargers to design, construct and jointly operate a 23 mile wastewater pipeline to convey the treated,
commingled waste water to the Ouachita River. The U.S. Army Corps of Engineers has issued the required wetlands permits for construction of the pipeline
and outfall structure, although environmental groups have threatened to file suit in an attempt to block the permits. Acquisition of the rights-of-way is
underway to be followed by detail design and construction. We expect the pipeline to be completed in late 2013. The EPA was not a party to the Arkansas
CAO and in late 2011 referred an enforcement action to the DOJ with regard to historical and on-going waste water discharges. We are in discussions with the
EPA and the DOJ regarding what, if any, penalties and/or interim actions may be necessary but do not believe such requirements would have a material
adverse effect upon our business, financial condition or operations.

The EPA issued final rules for gasoline formulation that required the reduction of average benzene content by January 1, 2011 and will require the
reduction of maximum annual average benzene content by July 1, 2012. We completed a project at the Tyler refinery in the fourth quarter 2010 to partially
reduce gasoline benzene levels. However, it will be necessary for us to purchase credits to fully comply with these content requirements for the Tyler refinery.
Although credits were acquired that cover our 2011 obligation, there can be no assurance that such credits will be available in the future or that we will be
able to purchase available credits at reasonable prices. Additional benzene reduction projects may be implemented to reduce or eliminate our need to purchase
benzene credits depending on the availability and cost of credits. A project to reduce gasoline benzene levels was completed at the El Dorado refinery in
June 2011.

Various legislative and regulatory measures to address climate change and greenhouse gas (“GHG”) emissions (including carbon dioxide, methane and
nitrous oxides) are in various phases of discussion or implementation. They include proposed and newly enacted federal regulation and state actions to
develop statewide, regional or nationwide programs designed to control and reduce GHG emissions from fixed sources, such as our refineries, as well as
mobile transportation sources. There are currently no state or regional initiatives for controlling GHG emissions that would affect our refineries. Although it is
not possible to predict the requirements of any GHG legislation that may be enacted, any laws or regulations that have been or may be adopted to restrict or
reduce GHG emissions will likely require us to incur increased operating and capital costs. If we are unable to maintain sales of our refined products at a price
that reflects such increased costs, there could be a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations. Further, any increase
in prices of refined products resulting from such increased costs could have an adverse effect on our financial condition, results of operations and cash flows.
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Since the 2010 calendar year, EPA rules require us to report GHG emissions from our refinery operations and consumer use of fuel products produced at
our refineries on an annual basis. While the cost of compliance with the reporting rule is not material, data gathered under the rule may be used in the future to
support additional regulation of GHG. Effective January 2, 2011, the EPA began regulating GHG emissions from refineries and other major sources through
the Prevention of Significant Deterioration and Federal Operating Permit (Title V) programs. While these rules do not impose any limits or controls on GHG
emissions from current operations, emission increases from future projects or operational changes, such as capacity increases, may be impacted and required
to meet emission limits or technological requirements such as Best Available Control Technologies. The EPA has announced its intent to further regulate of
refinery air emissions, including GHG emissions, through New Source Performance Standards and National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants
to be proposed in 2012.

In 2010, the EPA and the Department of Transportation's National Highway Traffic Safety Administration ("NHSTA") finalized new standards raising the
required Corporate Average Fuel Economy of the nation's passenger fleet by 40% to approximately 35 miles per gallon ("mpg") by 2016 and imposing the
first-ever federal GHG emissions standards on cars and light trucks. In September 2011, the EPA and the DOT finalized first-time standards for fuel economy
of medium and heavy duty trucks. In December 2011, the EPA and NHTSA proposed further mandated decreases in passenger vehicle GHG emissions and
increases in fuel economy beginning with 2017 model year vehicles and increasing to the equivalent of 54.5 mpg by 2025. Such increases in fuel economy
standards and potential electrification of the vehicle fleet, along with mandated increases in use of renewable fuels discussed below, could result in decreasing
demand for petroleum fuels. Decreasing demand for petroleum fuels could materially affect profitability at our refineries, as well as at our convenience stores.

The Energy Independence and Security Act of 2007 (“EISA”) increased the amounts of renewable fuel required by the Energy Policy Act of 2005 to

32 billion gallons by 2022. A rule finalized by the EPA in 2010 to implement EISA, RFS 2, requires that most refiners blend increasing amounts of biofuels

with refined products, equal to approximately 7.8% of combined gasoline and diesel volume in 2011, increasing to 9.2% in 2012 and escalating to

approximately 18% in 2022. Alternatively, credits, called Renewable Identification Numbers (“RINs”) can be used instead of physically blending biofuels. If

adequate supplies of the required types of biofuels are unavailable in volumes sufficient to meet our requirement or if RINs are not available in sufficient

volumes or at economical prices, refinery production or profitability could be negatively affected. The rule could also cause decreased crude runs in future

years and materially affect profitability unless fuel demand rises at a comparable rate or other outlets are found for the displaced products. The Tyler refinery

began supplying E-10 in January 2008 and biodiesel blends in June 2011. The El Dorado refinery completed a project at the truck loading rack in June 2011

to make E-10 available. We are implementing additional projects at our refineries and terminals that will allow blending increasing amounts of ethanol and

biodiesel into our fuels in 2012.

In June 2007, OSHA announced that, under a National Emphasis Program (“NEP”) addressing workplace hazards at petroleum refineries, it would
conduct inspections of process safety management programs at approximately 80 refineries nationwide. OSHA conducted an NEP inspection at our Tyler,
Texas refinery between February and August of 2008 and issued citations assessing an aggregate penalty of less than $0.1 million. We are contesting the NEP
citations. In April 2009, OSHA conducted a NEP inspection at the El Dorado refinery and assessed a penalty of less than $0.1 million, paid by the previous
operator.

Between November 2008 and May 2009, OSHA conducted another inspection at our Tyler refinery as a result of the explosion and fire that occurred there
and issued citations assessing an aggregate penalty of approximately $0.2 million. We are also contesting these citations and do not believe that the outcome
of any pending OSHA citations (whether alone or in the aggregate) will have a material adverse effect on our business, financial condition or results of
operations.

In addition to OSHA, the Chemical Safety Board and the EPA requested information pertaining to the November 2008 incident at the Tyler refinery. The
EPA conducted an investigation under Section 114 of the Clean Air Act pertaining to our compliance with the chemical accident prevention standards of the
Clean Air Act and, in late 2011, referred an enforcement action to the DOJ. We are in discussions with EPA and DOJ regarding what, if any, penalties and/or
interim actions may be necessary.

Vendor Commitments

Delek maintains an agreement with a significant vendor that requires the purchase of certain general merchandise exclusively from this vendor over a
specified period of time. Additionally, we maintain agreements with certain fuel suppliers that contain terms which generally require the purchase of
predetermined quantities of third-party branded fuel for a specified period of time. In certain fuel vendor contracts, penalty provisions exist if minimum
quantities are not met.

Letters of Credit

As of December 31, 2011, Delek had in place letters of credit totaling approximately $259.2 million with various financial institutions primarily securing
obligations with respect to its workers’ compensation and general liability self-insurance programs,
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crude oil purchases for the refining segment, gasoline and diesel purchases for the marketing segment and fuel for our retail fuel and convenience stores. No
amounts were outstanding under these letters of credit at December 31, 2011.

Operating Leases

Delek leases land, buildings, equipment and corporate office space under agreements expiring at various dates through 2032 after considering available
renewal options. Many of these leases contain renewal options and require Delek to pay executory costs (such as property taxes, maintenance, and insurance).
Lease expense for all operating leases for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 totaled $17.3 million, $16.4 million, and $16.9 million,
respectively.

The following is an estimate of our future minimum lease payments for operating leases having remaining noncancelable terms in excess of one year as of
December 31, 2011 (in millions):

2012  $ 15.7

2013  13.8

2014  11.6

2015  10.2

2016  9.7

Thereafter  69.0

Total future minimum rentals  $ 130.0

18.  Employees

Workforce

A portion of our workforce in the refining segment is represented by the United Steel, Paper and Forestry, Rubber Manufacturing, Energy, Allied Industrial
and Service Workers International Union and its Local 202. As of December 31, 2011, 162 operations and maintenance hourly employees and 40 truck
drivers at the Tyler refinery were represented by the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers
International Union and its Local 202. The Tyler operations and maintenance hourly employees are currently covered by a collective bargaining agreement
which expires on January 31, 2015. The Tyler truck drivers are currently covered by a collective bargaining agreement that expires on March 1, 2015.  As of
December 31, 2011, 168 operations and maintenance hourly employees at the El Dorado refinery were represented by the International Union of Operating
Engineers and its Local 381. These employees are covered by a collective bargaining agreement which expires on August 1, 2014. None of our employees in
our marketing or retail segments or in our corporate office are represented by a union. We consider our relations with our employees to be satisfactory.

401(k) Plan

We sponsor a voluntary 401(k) Employee Retirement Savings Plan for eligible employees administered by Fidelity Management Trust Company.
Employees must be at least 21 years of age and have 60 days of service to be eligible to participate in the plan. Employee contributions are matched on a
fully-vested basis by us up to a maximum of 6% of eligible compensation. Eligibility for the company matching contribution begins on the first of the month
following one year of employment. For the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009, the 401(k) expense recognized was $1.9 million, $1.7 million,
and $1.7 million, respectively.

19. Related Party Transactions

At December 31, 2011, Delek Group beneficially owned approximately 68.5% of our outstanding common stock. As a result, Delek Group and its
controlling stockholder, Mr. Itshak Sharon (Tshuva), will continue to control the election of our directors, influence our corporate and management policies
and determine, without the consent of our other stockholders, the outcome of any corporate transaction or other matter submitted to our stockholders for
approval, including potential mergers or acquisitions, asset sales and other significant corporate transactions.

On September 28, 2010, Delek executed the Petroleum Note in the principal amount of $44.0 million, replacing a note with
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Delek Petroleum in the original principal amount of $65.0 million. Delek Petroleum is a wholly owned subsidiary of Delek Group. As of December 31, 2011,
$26.5 million was outstanding under the Petroleum Note. The Petroleum Note was amended in April 2011 to extend the maturity date from January 1, 2012 to
January 1, 2013. We are responsible for the payment of any withholding taxes due on interest payments under the Petroleum Note and the payment of
principal and interest may be accelerated upon the occurrence and continuance of customary events of default.

On April 28, 2011, Delek executed a Subordinated Note with Delek Petroleum in the principal amount of $40.0 million. As of December 31, 2011, $40.0
million was outstanding under the Subordinated Note. The Subordinated Note matures on December 31, 2017 and is subordinated to the Term Loan Facility.
We are responsible for the payment of any withholding taxes due on interest payments under the Subordinated Note and the payment of principal and interest
may be accelerated upon the occurrence and continuance of customary events of default.

Effective January 1, 2006, Delek entered into a management and consulting agreement with Delek Group, pursuant to which key management personnel of
Delek Group provide management and consulting services to Delek, including matters relating to long-term planning, operational issues and financing
strategies. The agreement has an initial term of one year and continues thereafter until either party terminates the agreement upon 30 days’ advance notice. As
compensation, the agreement provides for payment to Delek Group of $125 thousand per calendar quarter payable within 90 days of the end of each quarter
and reimbursement for reasonable out-of-pocket costs and expenses incurred. An amended and restated management and consulting agreement dated May 1,
2011 was executed with Delek Group in the second quarter 2011. Under the amended agreement, the fee payable to Delek Group increased to $150 thousand
per calendar quarter effective April 1, 2011.

20.  Selected Quarterly Financial Data (Unaudited)

Quarterly financial information for the years ended December 31, 2011 and 2010 is summarized below. The quarterly financial information summarized
below has been prepared by Delek's management and is unaudited (in millions, except per share data).

  For the Three Month Periods Ended

  March 31, 2011  June 30, 2011  September 30, 2011  December 31, 2011

    (Revised)(1)  (Revised)(1)   

Net sales  $ 1,143.5  $ 1,848.7  $ 2,205.0  $ 2,001.0

Operating income  $ 35.3  $ 99.3  $ 148.1  $ 3.4

Net income (loss)  $ 16.9  $ 64.1  $ 88.4  $ (6.3)

Net income (loss) attributable to Delek  $ 16.9  $ 62.1  $ 85.3  $ (6.0)

Basic (loss) earnings per share  $ 0.31  $ 1.09  $ 1.47  $ (0.10)

Diluted (loss) earnings per share  $ 0.31  $ 1.08  $ 1.46  $ (0.10)

  For the Three Month Periods Ended

  March 31, 2010  June 30, 2010  September 30, 2010  December 31, 2010

Net sales  $ 892.9  $ 997.7  $ 875.5  $ 989.5

Operating (loss) income  $ (13.4)  $ 32.4  $ (5.9)  $ (3.9)

Net (loss) income  $ (14.1)  $ 15.0  $ (9.9)  $ (70.9)

Basic (loss) earnings per share  $ (0.26)  $ 0.28  $ (0.18)  $ (1.30)

Diluted (loss) earnings per share  $ (0.26)  $ 0.28  $ (0.18)  $ (1.30)
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(1)   The amounts for the second and third quarter of 2011 have been revised due to an immaterial correction of errors primarily related to inventory and

cost of goods sold for Lion Oil, the business acquired in the second quarter of 2011 which is reported as a component of our refining segment. We
recorded adjustments that increased operating income in the second quarter of 2011 by $11.3 million ($8.1 million, net of tax) and decreased
operating income by $11.2 million ($8.1 million, net of tax) in the third quarter. Included in the adjustments was a decrease to income tax expense
in the second quarter of 2011 by $1.3 million and an increase to income tax expense in the third quarter of 2011 by $1.3 million, which was also
related to the Lion Oil acquisition. These revisions increased (decreased) net income attributable to Delek by $7.2 million and $(7.2) million in the
second and third quarter of 2011, respectively. In addition, the adjustments decreased current assets by $13.2 million and $31.6 million in the
second and third quarter of 2011, respectively and increased non-current assets by $21.0 million and $20.1 million in the second and third quarter of
2011, respectively. We have concluded that these adjustments are not material to the balance sheets or statements of operations for the second and
third quarters of 2011.

21. Subsequent Events

Dividend Declaration

On February 2, 2012, Delek's board of directors voted to declare a quarterly cash dividend of $0.0375 per share, payable on March 20, 2012, to
stockholders of record on February 28, 2012.

Nettleton Acquisition

On January 31, 2012, we completed the acquisition of an approximately 35 miles long, eight and ten inch pipeline system from Plains Marketing, L.P.
(“Plains”) (“Nettleton Acquisition”). The purchase price, including the reimbursement by Delek of certain costs incurred by Plains, was approximately $12.3
million.

The Nettleton Pipeline is used exclusively to transport crude oil from our tank farms in and around Nettleton, Texas to the Bullard Junction in Tyler, Texas,
at our refinery. During the year ended December 31, 2011, more than half of the crude oil processed at the Tyler refinery was supplied through the Nettleton
Pipeline. The remainder of the crude oil was supplied through the McMurrey Pipeline, which also begins at our tank farms in and around Nettleton, Texas and
then runs roughly parallel to the Nettleton Pipeline. Prior to the Nettleton Acquisition, Delek leased the Nettleton Pipeline under the terms of the Pipeline
Capacity Lease Agreement with Plains as the lessor and Delek as the lessee, dated April 12, 1999, as amended (“Plains Lease”). As a condition to the closing
of the Plains Acquisition, Delek and Plains mutually terminated the Plains Lease.

Big Sandy Acquisition

On February 7, 2012, we purchased (“Big Sandy Acquisition”) (i) a light petroleum products terminal located in Big Sandy, Texas, the underlying real
property, and other related assets from Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. and (ii) the eight and five-eighths inch diameter Hopewell - Big Sandy
Pipeline originating at Hopewell Junction, Texas and terminating at the Big Sandy Station in Big Sandy, Texas from Sunoco Pipeline L.P.. The purchase price
was approximately $11.0 million.

The Big Sandy Terminal had previously been supplied by the Tyler refinery but has been idle since November 2008.
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SCHEDULE I

Delek US Holdings, Inc.
Parent Company Only

Condensed Balance Sheets

  December 31,

  2011  2010

  (In millions, except share and per share data)

ASSETS     

Current assets:     

Cash and cash equivalents  $ 71.2  $ 23.0

Accounts receivable  0.5  —

Accounts receivable from subsidiaries  —  6.2

Interest receivable from subsidiaries  1.6  9.1

Income tax receivable  9.8  1.0

Other current assets  2.0  1.1

Total current assets  85.1  40.4

Property, plant and equipment:     

Property, plant and equipment  6.1  2.2

Less: accumulated depreciation  (0.4)  (0.3)

Property, plant and equipment, net  5.7  1.9

Notes receivable from related parties  45.0  25.9

Minority investment  —  71.6

Investment in subsidiaries  727.3  394.5

Deferred tax asset  2.0  3.5

Other non-current assets  0.5  0.3

Total assets  $ 865.6  $ 538.1

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY     

Current liabilities:     

Accounts payable  $ 3.0  $ —

Accounts payable to subsidiaries  58.3  —

Note payable to related party  6.0  —

Current portion of long-term debt and capital lease obligations  16.3  6.0

Accrued expenses and other current liabilities  2.8  0.6

Total current liabilities  86.4  6.6

Non-current liabilities:     

Long-term debt and capital lease obligations, net of current portion  51.5  44.0

Note payable to related party  60.5  44.0

Note payable to subsidiary  13.6  —

Other non-current liabilities  0.2  0.2

Total non-current liabilities  125.8  88.2

Shareholders’ equity:     

Preferred stock, $0.01 par value, 10,000,000 shares authorized, no shares issued and outstanding  —  —

Common stock, $0.01 par value, 110,000,000 shares authorized, 58,036,427 shares and 54,403,208 shares
issued and outstanding at December 31, 2011 and 2010, respectively

 0.6  0.5

Additional paid-in capital  356.9  287.5

Accumulated other comprehensive income  1.8  —

Retained earnings  294.1  155.3

Total shareholders’ equity  653.4  443.3

Total liabilities and shareholders’ equity  $ 865.6  $ 538.1



The “Notes to Consolidated Financial Statements” of Delek US Holdings, Inc., beginning on page F-8 of this Form 10-K are an integral part of these
condensed financial statements.
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Condensed Statements of Operations

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

  (In millions, except share and per share data)

Net sales  $ —  $ —  $ —

Operating costs and expenses:       

Cost of goods sold  (1.5)  —  (0.5)

General and administrative expenses  28.9  11.4  12.3

Depreciation and amortization  0.1  0.1  0.1

Total operating costs and expenses  27.5  11.5  11.9

Operating income (loss)  (27.5)  (11.5)  (11.9)

Interest expense  7.2  2.7  3.1

Interest income  —  —  (0.1)

Net interest expense (income) from related parties  3.4  (2.5)  (6.4)

(Earnings) loss from investment in subsidiaries (1)  (171.6)  8.8  (7.9)

(Gain) loss on investment in Lion Oil  (12.9)  60.0  —

Other expenses, net  —  —  0.5

Total non-operating expenses, net  (173.9)  69.0  (10.8)

Income (loss) before income taxes  146.4  (80.5)  (1.1)

Income tax benefit  (11.9)  (0.6)  (3.4)

Net income (loss)  $ 158.3  $ (79.9)  $ 2.3

  
(1) The earnings from investment in subsidiaries for the year ended December 31, 2009 includes a gain on extinguishment of debt of $1.6 million that was

recognized in consolidation for the year ended December 31, 2008. The debt was extinguished by the consolidated entity in 2008; however, on a
separate company basis, the extinguishment was not recognized by our subsidiary until 2009.

The “Notes to Consolidated Financial Statements” of Delek US Holdings, Inc., beginning on page F-8 of this Form 10-K are an integral part of these
condensed financial statements.

F-42



Condensed Statements of Cash Flows

  Year Ended December 31,

  2011  2010  2009

  (In millions)

Cash flows from operating activities:       

Net income (loss)  $ 158.3  $ (79.9)  $ 2.3

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:       

Depreciation and amortization  0.1  0.1  0.1

Amortization of deferred financing costs  1.5  0.3  0.5

Deferred income taxes  1.5  (0.1)  (1.7)

(Gain) loss on investment in Lion Oil  (12.9)  60.0  —

Stock-based compensation expense  0.7  0.2  0.2

Income tax benefit of stock-based compensation  0.2  —  —

(Income) loss from subsidiaries  (171.6)  8.8  (7.9)

Changes in assets and liabilities, net of acquisitions:       

Accounts receivable, net  (0.5)  —  0.4

Inventories and other current assets  (9.7)  38.5  (33.4)

Receivables and payables from related parties  (8.9)  (26.9)  22.8

Accounts payable and other current liabilities  5.2  (0.4)  0.4

Non-current assets and liabilities, net  (0.1)  (0.1)  6.6

Net cash provided by operating activities  (36.2)  0.5  (9.7)

Cash flows from investing activities:       

Business combinations  (31.0)  —  —

Acquisition of remaining minority interest in Lion Oil  (13.0)  —  —

Purchase of property, plant and equipment  (3.9)  (0.1)  (0.1)

Investment in subsidiaries  (14.7)  (0.5)  (15.2)

Dividends from subsidiaries  110.7  16.7  3.0

Net repayments of notes receivable from subsidiaries  25.9  19.3  35.2

Net cash used in investing activities  74.0  35.4  22.9

Cash flows from financing activities:       

Proceeds from revolver  —  36.0  68.5

Payments on revolver  —  (36.0)  (75.0)

Proceeds from note payable to related party  40.0  —  65.0

Repayment of note payable to related party  (17.5)  (21.0)  (17.3)

Proceeds from note payable to subsidiary  13.6  —  —

Proceeds from other debt instruments  —  50.0  —

Repayments of other debt instruments  (7.2)  (50.0)  (27.7)

Proceeds from exercise of stock options  2.6  (2.5)  —

Income tax benefit of stock-based compensation  —  —  —

Dividends paid  (19.5)  (8.4)  (8.1)

Deferred financing costs paid  (1.6)  (0.3)  (0.2)

Net cash provided by (used in) financing activities  10.4  (32.2)  5.2

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  48.2  3.7  18.4

Cash and cash equivalents at the beginning of the period  23.0  19.3  0.9

Cash and cash equivalents at the end of the period  $ 71.2  $ 23.0  $ 19.3

       

Non-cash investing activity:       

Note receivable from subsidiary  $ 45.0  $ —  $ —



Forgiveness of note receivable from subsidiary  $ —  $ 67.8  $ —

The “Notes to Consolidated Financial Statements” of Delek US Holdings, Inc., beginning on page F-8 of this Form 10-K are an integral part of these
condensed financial statements.
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פרק ד׳
פרטים נוספים על התאגיד

דו“ח תקופתי לשנת 2011



  - 1 -

  פרטים נוספים על החברה –פרק ד' 
  
  

  520018946   מספר חברה ברשם:  בע"מ"דלק" חברת הדלק הישראלית   שם החברה:

  

  דרום  נתניה, 7 גיבורי ישראלרחוב   כתובת:

  

  09-8638588  פקסימיליה:  09-8638530  טלפון:

  

  2012 ,במרץ 25   תאריך הדוח:  2011 ,בדצמבר 31  תאריך המאזן:

  

   לדוחות הכספיים) 2בסכומים מדווחים (ראו באור זה הנם כל הסכומים בדוח 

  

  תיאור והתפתחות עסקי התאגיד  :א8תקנה 

  לדוח התקופתי. ףחלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי ומצור המהוו הוהתפתחות עסקיהחברה תיאור עסקי 

  

  הערכת שווי  :ב8תקנה 

  התקופתי:ל נתונים בדוח להלן יובאו פרטים בדבר הערכות שווי ששימשו בסיס לקביעת ערכם ש

  פי גלילות פעילות האחסון והניפוק: - טבלת פרטי הערכת שווי  .1

  פירוטים נדרשים  
 פעילות האחסון והניפוקפי גלילות  זיהוי נושא ההערכה

 2011בדצמבר  31 עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה, אילו כללי 

והפחתות, לא היו החשבונאות המקובלים, לרבות פחת 
 מחייבים את שינוי ערכו בהתאם להערכת השווי:

 669.0 -ערך פנקסני בספרי "דלק" חברת הדלק הישראלית: כ
  מיליון שקלים חדשים

 
 מיליון שקלים חדשים 708.7 - כשווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה

  
  זיהוי המעריך ואפיוניו

  שווי הוגן בע"מ שם המעריך
מאוניברסיטת בן  BA(מחקרי) בכלכלה, תואר  MAעל תואר ב השכלה

גוריון בכלכלה עם התמחות בחשבונאות.  רישיון ראיית חשבון 
וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל מספר  25628בישראל מספר 

9248. 
שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ  11 - בעל ניסיון של מעל ל ניסיון בביצוע

מאות הערכות שווי ועבודות ייעוץ  הכלכלי, הכולל ביצוע של
 כלכליות לחברות ציבוריות ופרטיות רבות בארץ ובחו"ל.

חברת הדלק הישראלית לבין מעריך השווי. "דלק" אין תלות בין  תלות במזמין ההערכה
 מעריך השווי מקבל את שכרו ללא התניה בתוצאות הערכת השווי

 ודהכמפורט בגוף העבהסכמי שיפוי עם מעריך השווי
 DCF (Discounted Cash Flow)מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו

  
 ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה

  לפני מס) 10.2% -(כ 8.2% ):WACCשיעור ההיוון (או 

  לטווח ארוך  1.5% שיעור הצמיחה:

 עבודהכמפורט בגוף ה ):Terminalאחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה (
 לא רלוונטי סטיית תקן:

 לא רלוונטימחירים ששימשו בסיס להשוואה:
 לא רלוונטי מספר בסיסי להשוואה:
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  ה:בחינת ירידת ערך מגזר תחנות התדלוק והמסחר בחבר - טבלת פרטי הערכת שווי  .2

  פירוטים נדרשים  
"דלק" חברת הדלק הישראלית  בחינת ירידת ערך מגזר תחנות התדלוק והמסחר בחברת  זיהוי נושא ההערכה

  בע"מ
  2011בדצמבר  31  עיתוי ההערכה

שווי נושא ההערכה סמוך לפני 
מועד ההערכה אילו כללי 
החשבונאות המקובלים, לרבות 
פחת והפחתות, לא היו 
מחייבים את שינוי ערכו 

  בהתאם להערכת השווי;
  

  ערך פנקסני בספרי "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ:
  מיליון שקלים חדשים. 1,009 - כ

שווי נושא ההערכה שנקבע 
  בהתאם לערכה;

  

  מיליון שקלים חדשים 1,096 - כ

  זיהוי המעריך ואפיוניו
  שווי הוגן בע"מ שם המעריך

מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם התמחות  BA(מחקרי) בכלכלה, תואר  MAבעל תואר השכלה
וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל  25628מספר בחשבונאות.  רישיון ראיית חשבון בישראל 

 .9248מספר 
שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי, הכולל ביצוע של  11 - בעל ניסיון של מעל ל ניסיון בביצוע

 מאות הערכות שווי ועבודות ייעוץ כלכליות לחברות ציבוריות ופרטיות רבות בארץ ובחו"ל.
ין "דלק" חברת הדלק הישראלית לבין מעריך השווי. מעריך השווי מקבל את אין תלות ב תלות במזמין ההערכה

 שכרו ללא התניה בתוצאות הערכת השווי
 כמפורט בגוף העבודההסכמי שיפוי עם מעריך השווי

מודל ההערכה שמעריך השווי 
, שיטת DCFפעל לפיו (

וכיוצא  B&Sההשוואה, מודל 
  בהם);

  

DCF (Discounted Cash Flow)  

נחות שלפיהן ביצע מעריך הה
 השווי את ההערכה

  

לפני מס). 10.4% - (כ 8.1% - כ ):WACCשיעור ההיוון (או 
  

  .2036ועד לשנת  2017החל משנת  1.5% -. כ3.0% -כ 2016-2012בשנים  שיעור הצמיחה:
אחוז ערך הגרט מסך השווי 

 ):Terminalשנקבע בהערכה (
  לא רלוונטי.

  לא רלוונטי. סטיית תקן:
מחירים ששימשו בסיס 

 להשוואה:
  לא רלוונטי.

  לא רלוונטי. מספר בסיסי להשוואה:
  

  דוחות כספיים   :9תקנה 

 יבצירוף חוות דעת רוא, 2011בדצמבר  31של החברה לשנה שנסתיימה ביום הדוחות הכספיים המבוקרים 

  קופתי.מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי ומצורפים לדוח התשל החברה, החשבון 

  

  א: אירוע פרופורמה בשנת הדיווח ועד לתאריך אישור הדוחות הכספיים9תקנה 

  אין. 

  

  ב: דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית9תקנה 

   מצורף בזה דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית.

  

  נפרד של התאגיד ג: דוח כספי9תקנה 

  מצורפים בזה נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המיוחסים לחברה עצמה. 
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   ת לפי מועדי פירעוןיוד: דוח מצבת התחייבו9תקנה 

 )126-(טופס ת לדוח התקופתימפורסם במקביל רעון ילפי מועדי פהחברה דוח מצבת התחייבויות של 

  ממנו. ומהווה חלק בלתי נפרד

  

  דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד   :10תקנה 

  מצורף לדוח התקופתי ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. החברהדוח הדירקטוריון על מצב עניני 

  

  

   הכוללעל הרווח רבעוניים תמצית דוחות   א:10תקנה 

   ):₪ באלפי(תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח להלן 

  

  

   שימוש בתמורת ניירות ערך  :ג10תקנה 

  
פי תשקיף מדף של -ועל 16.6.2009פי דוח הצעת מדף מיום - הנפיקה החברה לציבור על 2009שנת במהלך 

 - א') וע.נ. אגרות חוב (סדרה ₪  474,000,000 ")תשקיף המדף(להלן בסעיף זה: " 26.5.2009החברה מיום 

. כמפורט בדוח הצעת המדף (ברוטו)₪ ליוני ימ 814 - ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') בתמורה לכ₪  287,000,000

רעון ישימשו לפמתמורת ההנפקה ₪ ליוני ימ 600 -כיועדה תמורת ההנפקה למחזור חוב קיים של החברה. 

בפיקדונות  הההנפקה הופקדתמורת (סדרה א') ויתרת חוב הבעלי אגרות ללבנקים והחברה התחייבויות 

, ובשלב מאוחר יותר יועדה תמורה זו האמור לעיל לדוח הצעת המדף 9.2בהתאם לאמור בסעיף  בנקאיים

-ועל 5.5.2011פי דוח הצעת מדף מיום - במהלך שנת הדוח הנפיקה החברה לציבור על .התחייבויותלפירעון 

ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') ₪  104,589,000 -וע.נ. אגרות חוב (סדרה ג')  222,705,000פי תשקיף המדף 

(ברוטו). כמפורט בדוח הצעת המדף יועדה תמורת ההנפקה לפירעון חוב פיננסי ₪ מיליוני  328 -בתמורה לכ

 הפעילות ומימון התחייבויות לפירעון שימשה ההנפקה תמורת כל ולמימון הפעילות השוטפת של החברה.

   .השוטפת

  

 11/3-1 11/6-4 11/9-7  112/1-10  1120  

  נטו, מכירות
1,453,304 1,621,603  1,660,6411,523,892 6,259,440  

  מכירותעלות ה
051,251,3 1,426,339  1,466,5191,351,048 5,495,211  

  764,229 172,844 194,122  195,264  201,999  רווח  גולמי

הוצאות מכירה, הפעלת תחנות
הנהלה וכלליות מיוחסות למגזריםו

137,943  139,820  147,675 143,104 539,465  

הוצאות הנהלה וכלליות שלא
  92,332 16,546 16,479  14,409  15,821  יוחסו למגזרים 

  5,3546,365  553  )758(  216,1  ונט, אחרות(הוצאות)  הכנסות

  138,797 18,548 30,521  40,277  49,451  רווח  מפעולות רגילות

  110,606 22,066 31,148  30,046  27,345  הוצאות  מימון, נטו

(בהפסדי)  ברווחי החברה חלק
  1,377  )2,914(  6147,  )693(  )302,6(  נטו, כלולות חברות

  29,568)6432( 6,987  9,538  19,476  רווח לפני מסים על ההכנסה

  895546,11 1,536  7013,  155,4  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

  18,022)327,7( 451,5  375,8  6114,0  ווח נקיר
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   תאריך המאזןלשקעות בחברות בת ובחברות קשורות רשימת ה  :11תקנה         

  

איגרות יתרת 
החוב 

ההלוואות ו
בדוח על המצב 
הכספי (באלפי 

ועיקר ₪) 
   תנאיהן

המניות  ערך
בדוח 

הכספי 
הנפרד של 

החברה 
ליום 

31.12.2011 
 ₪) (באלפי 

שעור 
ההחזקה  

של  
- החברה ב

%   

מספר המניות 
המוחזקות 
  ע"י החברה

  
  הון מונפק ונפרע

  
  הון רשום

  
סוג 
  המניות

  
  שם החברה

מניות  35,860,000  35,860,000  100%  63,063  -
ע.נ. ₪  0.0001בנות 

  כ"א

מניות  70,000,000
ע.נ. ₪  0.0001בנות 

  כ"א

 -"דלק שמנים   רגילות
  דלקול" בע"מ

 1מניות בנות  10,000  10,000  100%
  ע.נ. כ"א₪ 

 1מניות בנות  23,993
  ע.נ. כ"א₪ 

  רגילות

מניות בנות  30,000  30,000  100%  138,498  -
  ע.נ. כ"א₪  0.01

מניות  1,000,000
ע.נ. ₪  0.01בנות 

  כ"א

דלק מנטה   רגילות
קמעונאות 

  *בע"מדרכים 

7,187  
ההלוואה נושאת  

ריבית שנתית בשיעור 
והינה צמודה  7.5%

(קרן וריבית) למדד 
המחירים לצרכן. 

ההלוואה מתחדשת 
  .מעת לעת

 1מניות בנות  5,800  5,800  100%  9,746
  ע.נ. כ"א₪ 

 1מניות בנות  19,800
  ע.נ. כ"א₪ 

 דלק שינוע בע"מ  רגילות

מניות  19,100,000  14,325,000  75%  6,247  -
ע.נ. ₪  0.0001בנות 

  כ"א

מניות  49,400,000
ע.נ. ₪  0.0001בנות 

  כ"א

שרותי טנקרים   רגילות
  בע"מ
  

מניות בנות  600,000  450,000  75%
  ע.נ. כ"א₪  0.0001

מניות בנות  600,000
  ע.נ. כ"א₪  0.0001

רגילות 
  ב'

מניות  100,000,000  75,000,000  75%  45,825  -
ע.נ. ₪  0.0001בנות 

  כ"א

מניות  400,000,000
ע.נ. ₪  0.0001בנות 

  כ"א

החברה   רגילות
המאוחדת 

לייצוא נפט  
  בע"מ

₪  1מניות בנות  100  51  51%  104  -
  ע.נ. כ"א

מניות בנות   13,000
  ע.נ. כ"א₪  1

דלק חימום   רגילות 
(מקבוצת דלק) 

  בע"מבע"מ

49,454  
ההלוואות נושאות  

ריבית שנתית בשיעור 
ובחלקן   6%-3.8%

צמודות למדד 
המחירים לצרכן 

ההלוואות מתחדשות 
  מעת לעת.

₪  1מניות בנות  100  100  100%  7,594
  ע.נ. כ"א

מניות בנות 100,000
  ע.נ. כ"א₪  1

דלק מתחמים   לות רגי
 קמעונאים בע"מ

מניות רגילות  1,000  1,000  100%  -  -
ש"ח ע.נ.  0.01בנות 

  כל אחת

מניות  1,000,000
 0.01רגילות בנות 

  ש"ח ע.נ. כל אחת

דלק שותף כללי   רגילות
  בע"מ

19,189  
  

ההלוואה נושאת  
ריבית שנתית בשיעור 

והינה צמודה  6.5%
(קרן וריבית) למדד 
ן. המחירים לצרכ

ההלוואה עומדת 
 204-לפירעון ב

תשלומים חודשיים 
ועד  2007החל ממאי 
  .2024למאי 

מניות  1,008  100%  2,194
ע.נ. ₪  1בנות 

  כ"א

 1מניות בנות  1,008
  ע.נ. כ"א₪ 

 1מניות בנות  30,000
  ע.נ. כ"א₪ 

ענבל תדלוק   רגילות
  ונכסים בע"מ

מניות  4,931  51%  5,221  -
 1רגילות בנות 

  אע.נ. כ"₪ 

מניות רגילות  9,668
  ע.נ. כ"א₪  1בנות 

מניות  100,000
₪  1רגילות בנות 
  ע.נ. כ"א

חברה לזיקוק   רגילות
טלוס  –שמנים 

  בע"מ

–דלק פי גלילות   -  -  -  -  100%  41,179  -
  שותפות מוגבלת

-  26,163  1.58%  -  -  -  -  Delek 
Hungary Ltd  
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איגרות יתרת 
החוב 

ההלוואות ו
בדוח על המצב 
הכספי (באלפי 

ועיקר ₪) 
   תנאיהן

המניות  ערך
בדוח 

הכספי 
הנפרד של 

החברה 
ליום 

31.12.2011 
 ₪) (באלפי 

שעור 
ההחזקה  

של  
- החברה ב

%   

מספר המניות 
המוחזקות 
  ע"י החברה

  
  הון מונפק ונפרע

  
  הון רשום

  
סוג 
  המניות

  
  שם החברה

254,744  
לתנאי ההלוואות  ראו 

 -ו 1.3.1 סעיפים 
  להלן1.3.2 

מניות  6,000  20%  )51,058(
ע.נ. ₪  1בנות 

  כ"א

 1מניות בנות  30,000
  ע.נ. כ"א₪ 

 1מניות בנות  30,000
  ע.נ. כ"א₪ 

דלק אירופה   רגילות
  הולדינגס בע"מ

דלק ישראל   -  -  -  -  100%  )3,202(  -
יווק דלקים ש

  (שותפות)

 –שותפות דלק   -  -  -  -  65%  -  -
  קליאוט

מניות בנות  7  50.1%  1,845  7,394
  ע.נ.₪  1

₪  1מניות בנות  14
  ע.נ. כ"א

₪  1מניות בנות  14
  ע.נ. כ"א

דלק סעדון חברה   הנהלה
לייזום ופיתוח 
 פרוייקטים בע"מ

מניות  143  50.1%
 ע.נ.₪  1בנות 

₪  1מניות בנות  286
  נ.ע.

 1מניות בנות  26,886
  ע.נ.₪ 

  רגילות

מניות  100  50.1%
 ע.נ.₪  1בנות 

₪  1מניות בנות  200
  ע.נ.

₪  1מניות בנות  200
  ע.נ.

  רווחים

עין יהב דלק   הכרעה  1  -  -  -  )3,358(  19,118
  בע"מ

 1מניות בנות  37,999  100  50  50%
  ע.נ.₪ 

  רגילות

מניות בנות  7  50%  )5,849(  10,464
  ע.נ.₪  1

₪  1מניות בנות  14
  ע.נ. כ"א

₪  1מניות בנות  14
  ע.נ. כ"א

אורחאן מי מגידו   הנהלה
  בע"מ

מניות  1,441  51%  13,384  -
 ע.נ.₪  1בנות 

 1מניות בנות  2,825
  ע.נ. כ"א₪ 

 1מניות בנות  40,000
  ע.נ. כ"א₪ 

ג'ו קפה גורמה   רגילות
  בע"מ** 

-  45,665  -  -  
  

-  
  

מניות  1,019,698
  שח ע.נ. 0.0001ות בנ

  

  רגילות
  

תחנת דלק ברמת 
  השרון בע"מ

מניות  100  100%
 0.0001בנות 

  שח ע.נ.
  

מניות בנות  100
  שח ע.נ. 0.0001

  

מניות בנות  100
  שח ע.נ. 0.0001

  

 רגילות א

מניות בנות  50  50%%
שח  0.0001

  ע.נ.
  

מניות בנות  100
  שח ע.נ. 0.0001

  

מניות בנות  100
  ע.נ. שח 0.0001

  

  רגילות ב
  

מניות בנות  100  -  -
  שח ע.נ. 0.0001

  

מניות בנות  100
  שח ע.נ. 0.0001

  

 רגילות ג

מניות  115  50%  11,822  -
שח  0.01בנות 

  ע.נ.

 0.01מניות בנות  230
  שח ע.נ.

מניות בנות  100,000
  שח ע.נ. 0.01

א.ג. אנרגיה   רגילות
  ) בע"מ2005(

  

 מניות בנות 2  50%  3,377  -
ש"ח  0.001

  ע.נ.

 0.001מניות בנות  4
  ע.נ.₪ 

  

מניות בנות  2,000
  ע.נ. שח 0.001

  

  הנהלה
  

פינטו -דמ"ק
מרכז עסקים 
  ודלק בע"מ

מניות   99,998
₪  0.001בנות 

  ע.נ.

מניות בנות  199,996
  ע.נ.₪  0.001

מניות  99,998,000
  ע.נ.₪  0.001בנות 

  רגילות
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איגרות יתרת 
החוב 

ההלוואות ו
בדוח על המצב 
הכספי (באלפי 

ועיקר ₪) 
   תנאיהן

המניות  ערך
בדוח 

הכספי 
הנפרד של 

החברה 
ליום 

31.12.2011 
 ₪) (באלפי 

שעור 
ההחזקה  

של  
- החברה ב

%   

מספר המניות 
המוחזקות 
  ע"י החברה

  
  הון מונפק ונפרע

  
  הון רשום

  
סוג 
  המניות

  
  שם החברה

מניות בנות  2  50%  1,066  -
  ע.נ.שח  1

  

שח  1מניות בנות  4
  ע.נ.
  

 1מניות בנות  100
  שח ע.נ.

  

  הנהלה
  

דלק -מ.רוזנפלד
מרכז עסקים 
  ודלק בע"מ

מניות  100
שח  1בנות 

  ע.נ.

שח  1מניות בנות  200
  ע.נ.

 1מניות בנות  49,900
  שח ע.נ.

  רגילות

  
  
  
  

מנטה קמעונאות דרכים בע"מ, כאשר אוחדה פעילות שותפות דלק קמעונאות עם פעילות דלק  2010*במהלך שנת 

  הושלם המיזוג, לאחר שנתקבלו האישורים של רשות המיסים ורשם החברות. 2012בחודש ינואר 

  

התקיימו התנאים המתלים לרכישת אחזקותיה של החברה בחברת ג'ו קפה גורמה בע"מ. לפרטים  2011** בתום שנת 

  בפרק א' לדוח זה.  7.12.2נוספים ראו סעיף 
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  שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח  :12נה תק

  

ועד למועד  בתקופת הדוחלהלן פרטים אודות שינויים שחלו בהשקעות החברה בחברות בנות ו/או קשורות 

   פרסום הדוח:

  

 ,")ביטוםמכרה החברה את כל מניותיה בביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ (להלן: " 3.1.2011ביום  .1

 ₪.מליון  17.3 -לצד שלישי,  בתמורה לכמהון המניות של ביטום,  60% - ת כהמהוו
  

  Delek Hungary Holding Limitedמהונה של חברת  1.75% -מכרה החברה כ 23.11.2011ביום  .2

, ")דלק פטרוליום(להלן: " רוליום בע"מ, בעלת השליטה בחברהלדלק פט ")דלק הונגריה(להלן: "

  להלן. 22בתקנה  1.5   לפרטים נוספים אודות המכירה כאמור ראו סעיף₪.  מיליון 37.1 -בתמורה לכ
  

 מהון המניות המונפק של ג'ו קפה גורמה בע"מ 51% -כרכשה החברה  2011בסוף חודש דצמבר  .3

ודות הרכישה כאמור ראו לפרטים נוספים א מיליוני ש"ח. 13.3 -") בתמורה לכרשת ג'ו(להלן: "

 .זה לפרק א' בדוח 7.12.2סעיף
  

יגל ג.פ.מ בע"מ - מהון המניות המונפק והנפרע של חברת דלק 60% -רכשה החברה כ 21.2.2012ביום  .4

  לפרטים נוספים אודות הרכישה כאמור ראו סעיף₪. מיליון  1.9 - ה לכ") בתמוריגל-דלק(להלן: "

  להלן.  22בתקנה  1.6 

  



  

  - 8 -

  

   ₪)(באלפי המאזן   תאריך להכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן   :13תקנה 

מועדי 
תשלום 
  ריבית

הכנסות 
  ריבית

מועדי 
תשלום 

דמי ניהול 
לאחר 

31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 

ליום 
31.12.2011  

מועדי 
תשלום 

דיבידנדים 
לאחר 

31.12.2011 

דיבידנדים 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

 דיבידנדים
ליום  שנתקבלו עד

31.12.2011  

רווח (הפסד) 
  נקי

רווח 
(הפסד) 

כולל 
  אחר

 שם החברה

דלק שמנים   -  )7,191(  -  -  -  -  -  -  -  -
דלקול 
  בע"מ

דלק מנטה   -  1,146  -  -  -  -  -  -  -  -
אות קמעונ

דרכים 
  בע"מ

הריבית בגין 
הלוואות 

אלו נצברות 
לקרן 

הלוואה 
ואינן 

משולמות 
  תזרימית

דלק שינוע   -  1,087  -  -  -  -  -  -  718
  בע"מ 

שרותי   -  168  -  -  -  -  -  -  -  -
טנקרים 
  בע"מ

החברה   -  3,043  3,750  -  -  -  -  -  -  -
המאוחדת 

לייצוא נפט 
  בע"מ

ביטום   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
תעשיות 

טרוכימיות פ
  בע"מ

דלק חימום   -  157  -  -  -  -  -  -  -  -
בע"מ 

(מקבוצת 
  דלק)
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מועדי 
תשלום 
  ריבית

הכנסות 
  ריבית

מועדי 
תשלום 

דמי ניהול 
לאחר 

31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 

ליום 
31.12.2011  

מועדי 
תשלום 

דיבידנדים 
לאחר 

31.12.2011 

דיבידנדים 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

 דיבידנדים
ליום  שנתקבלו עד

31.12.2011  

רווח (הפסד) 
  נקי

רווח 
(הפסד) 

כולל 
  אחר

 שם החברה

הריבית בגין 
הלוואות 

אלו נצברות 
לקרן 

הלוואה 
ואינן 

משולמות 
  תזרימית

דלק   -  )130(  -  -  -  -  -  -  2,347
מתחמים 

קמעונאיים 
  בע"מ

דלק שותף   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  כללי בע"מ

הריבית בגין 
הלוואות 

אלו נצברות 
לקרן 

הלוואה 
ואינן 

משולמות 
  תזרימית

ענבל תדלוק   -  )450(  -  -  -  -  -  -  1,851
 ונכסים
  בע"מ

חברה   -  )875(  -  -  -  -  -  -  -  -
לזיקוק 
שמנים 

  טלוס בע"מ

דלק פי   -  48,007  55,000  -  -  16,598  -  -  -  -
גלילות 

(שותפות 
  מוגבלת)

-  -  -  -  -  -  -  -  -  127,595 Delek 
Hungary 

Ltd  
בגין  הריבית

הלוואות 
אלו נצברות 

לקרן 

דלק    40,000  )69,185(  -  -  -  -  -  -  19,347
אירופה 

הולדינגס 
 בע"מ 
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מועדי 
תשלום 
  ריבית

הכנסות 
  ריבית

מועדי 
תשלום 

דמי ניהול 
לאחר 

31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 

ליום 
31.12.2011  

מועדי 
תשלום 

דיבידנדים 
לאחר 

31.12.2011 

דיבידנדים 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

 דיבידנדים
ליום  שנתקבלו עד

31.12.2011  

רווח (הפסד) 
  נקי

רווח 
(הפסד) 

כולל 
  אחר

 שם החברה

הלוואה 
ואינן 

משולמות 
  תזרימית

דלק ישראל   -  )2,798(  -  -  -  -  -  -  -  
שיווק 

דלקים 
  (שותפות)

  
-  

שותפות   -  -  -  -  -  -  -  -  -
 –דלק 

  קליאוט

הריבית בגין 
הלוואות 

אלו נצברות 
 לקרן

הלוואה 
ואינן 

משולמות 
  תזרימית

  
  

321  

-  -  -  -  -  -    
  

679  

דלק סעדון   -
חברה 

לייזום 
ופיתוח 

פרויקטים 
  בע"מ

עין יהב דלק   -  )988(  -  -  -  -  -  -  1,193  31.12.2011
  בע"מ

אורחאן מי   -  314  -  -  -  48  -  -  210  31.12.2011
 מגידו בע"מ

ג'ו קפה   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
גורמה 
  בע"מ

תחנת דלק   -  6,673  3,563  -  -  -  -  -  -  -
ברמת 
השרון 
  בע"מ

א.ג. אנרגיה   -  )14(  -  -  -  -  -  -  -  -
)2005 (
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מועדי 
תשלום 
  ריבית

הכנסות 
  ריבית

מועדי 
תשלום 

דמי ניהול 
לאחר 

31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

דמי ניהול 
שנתקבלו 

ליום 
31.12.2011  

מועדי 
תשלום 

דיבידנדים 
לאחר 

31.12.2011 

דיבידנדים 
שנתקבלו 
לאחר יום 
31.12.2011 

 דיבידנדים
ליום  שנתקבלו עד

31.12.2011  

רווח (הפסד) 
  נקי

רווח 
(הפסד) 

כולל 
  אחר

 שם החברה

  בע"מ

פינטו -דמ"ק  -  491  -  -  -  -  -  -  -  -
מרכז 

עסקים 
  ודלק בע"מ

-מ.רוזנפלד  -  )645(  -  -  -  -  -  -  -  -
דלק מרכז 

עסקים 
  ודלק בע"מ
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   שנרשמו למסחר, מועדי וסיבות הפסקת מסחר מסחר בבורסה, ניירות ערך  :20תקנה 

  

  בשנת הדיווח נרשמו למסחר בבורסה ניירות הערך הבאים: 

ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') שהונפקו לציבור ₪  104,589,000 - ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') ו₪  222,705,000

  .5.5.2011מיום ודוח הצעת מדף  29.5.2009פי תשקיף מדף של החברה מיום - על 8.5.2011ביום 

  .ת מסחר בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר בבורסהוהפסק היולא בשנת הדיווח 
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  לנושאי משרה בכירהתגמולים לבעלי עניין ו  :21תקנה 

בעלי עניין בחברה כפי ללבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ו 2011להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת 

  ₪): (באלפי  31.12.2011 שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

  סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

היקף   תפקיד  שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

מענק        שכר
ששולם בשנת

בגין  2011
  2010שנת 

תשלום 
וסס מב

  מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

אחר (טלפון עמלה
  ורכב) 

דמי  ריבית
  שכירות

    אחר 

  3,422  -  -  -  164  -  -  -  1,664  200  1,394  -  100%  מנכ"ל  נוכחי  1אבי בן אסאייג

  

  2משה עמית

  

יו"ר 
  הדירקטוריון

  

100%  -  822  200  -  -  -  -  146  -  -  -  1,168  

  1,301  -  -  -  79  -  -  -  53  260  909    100%סמנכ"ל הכספים  3משה משיח

סמנכ"ל מכירות  4יהודה בכר
  סיטונאיות

100%  -  809  240  53  -  -  -  132  -  -  -  1,234  

סמנכ"ל שיווק  5דוד לרון
ומנכ"ל חטיבת
  הקמעונאות

100%  -  
749  -  -  -  -  -  96  -  -  -  845  

דירקטורית  6כרמית אלרואי
  שאינה חיצונית

-  -  143  -  -  -  -  -  -  -  -  -  143  

דירקטורית  7רחל תורג'מן
  שאינה חיצונית

-  -  155  -  -  -  -  -  -  -  -  -  155  

  192  -  -  -  -  -  -  -  -  -  192  -  - דירקטור חיצוני  8יגאל רפופורט

  197  -  -  -  -  -  -  -  -  -  197  -  - דירקטור חיצוני  9ציון עזר

                                                           
  להלן. 2 לפרטים נוספים אודות התקשרותו עם החברה ראו סעיף    1
 להלן. 1 לפרטים נוספים אודות התקשרותו עם החברה ראו סעיף    2
  להלן. 3 לפרטים נוספים אודות התקשרותו עם החברה ראו סעיף    3
   .להלן 4 לפרטים נוספים אודות התקשרותו עם החברה ראו סעיף    4
   להלן. 5 ו עם החברה ראו לפרטים נוספים אודות התקשרות   5
  להלן. 6 לפרטים נוספים אודות התקשרותה עם החברה ראו סעיף     6
  .להלן 6 לפרטים נוספים אודות התקשרותה עם החברה ראו סעיף     7
  להלן. 6 לפרטים נוספים אודות התקשרותו עם החברה ראו סעיף     8
  להלן. 6 לפרטים נוספים אודות התקשרותו עם החברה ראו סעיף       9



  

  

 תנאי כהונה והעסקה של מר משה עמית, יו"ר הדירקטוריון .1

בין החברה לבין מר משה עמית, יו"ר הדירקטוריון, מכהן מר משה  4.8.2004פי הסכם מיום - על

  . להלן עיקרי ההסכם:1.7.2004עמית כיו"ר דירקטוריון פעיל החל מיום 

בהסכם נקבע כי במסגרת תפקידו כיו"ר הדירקטוריון יפעל מר עמית לקידום ולפיתוח עסקי החברה 

  ויקדיש את הזמן הנדרש לכך.

ידי אחד הצדדים. ההסכם - כם יעמוד בתוקפו כל עוד לא הובא לידי סיום עלבהסכם נקבע כי ההס

ידי החברה בהודעה מוקדמת של חודשיים מראש, ומר עמית רשאי לסיימו בהודעה -ניתן לסיום על

מוקדמת של חודש מראש. בהסכם נקבע, כי אם יסתיים, יתפטר מר עמית על פי בקשת החברה 

  כהונה או תפקיד שהיה לו כחלק מביצוע תפקידיו על פי ההסכם.מכהונתו כחבר דירקטוריון ומכל 

(צמוד למדד  יוני  ₪ 36,000בסך (ברוטו) במשך תקופת העסקתו זכאי מר עמית לתשלום חודשי 

"). מסכום התמורה תפחית החברה את הסכומים שישולמו על ידי סכום התמורה) (להלן: "2004

") למר עמית כגמול השתתפות וגמול שנתי רות הקבוצהחבקבוצת דלק ו/או חברות קשורות (להלן: "

. בנוסף, זכאי מר עמית לקבל מהחברה רכב צמוד 10ו/או כל גמול אחר בגין תפקידו בחברות הקבוצה

), תשלום הוצאות אחזקה ושימוש ברכב, טלפון 7(החברה מעמידה לרשות מר עמית רכב בדרגה 

  סלולרי וכן החזר הוצאות בתפקיד. 

ההעסקה מר עמית אינו נחשב ולא יחשב כעובד החברה וסכום התמורה המשולם פי הסכם - על

לעמית בעבור שירותיו כיו"ר הדירקטוריון בחברה נקבע בהתחשב בכך שהחברה לא תהא חייבת 

לשלם ו/או להפריש לעמית ו/או עבורו כל תשלום בגין זכויות סוציאליות, חופשה או פדיון חופשה, 

ין, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר מכל מין וסוג שהוא שנוהגת החברה דמי מחלה, פיצויי פיטור

  לשלם ו/או להפריש לעובדיה.  

במסגרת הסכם ההעסקה התחייב מר עמית לשאת ולשלם את כל המיסים ו/או תשלומי חובה 

אחרים המוטלים על פי הוראות כל דין על קבלן עצמאי, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס 

  צא בזה.בריאות וכיו

במסגרת הסכם ההעסקה התחייב מר עמית כי במהלך תקופת כהונתו כדירקטור בחברה הוא עצמו 

וכן התאגידים שבשליטתו ו/או שיש לו השפעה מהותית על ניהולם לא יתחרו בכל צורה שהיא, בין 

לא כן, עמית התחייב שלא לכהן בדירקטוריונים ו-במישרין ובין בעקיפין, בחברה או בעסקיה. כמו

יטול כל חלק בניהול תאגידים אשר הם או תאגיד קשור שלהם מתחרים בעסקי החברה, אלא אם כן 

  אישרה זאת החברה מראש ובכתב.  

  הסכם ההעסקה כולל הוראות שמטרתן להגן על זכויות הקניין הרוחני של החברה וכן תניות סודיות.

ה כך שהתשלום החודשי לו הוא זכאי תוקן הסכם העבודה בין מר עמית לבין החבר 27.8.2006ביום 

(נכון למועד הדוח, שכרו  )2006לחודש (צמוד למדד יולי ₪  60,000 - הועלה ל 1.9.2006החל מיום 

   . בשאר תנאי ההסכם לא חל שינוי.₪). 69,000החודשי של מר עמית עומד על סך 
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מקבוצת דלק  בפועל, החברה משלמת למר משה עמית את התשלום החודשי האמור ומקבלת החזר

  בגין הסכומים המגיעים למר משה עמית מתוקף תפקידו כדירקטור בקבוצת דלק.

 200 -) בסך של כ2010(בגין שנת  2011בשנת  םבנוסף, שילמה החברה למר משה עמית מענק שהסתכ

-ידי דירקטוריון החברה על-מעת לעת על יםנקבעששולמו למר משה עמית המענקים גובה ₪. אלפי 

אישרה האסיפה  24.7.2011ביום  .ומובאים לאישור באורגנים המוסמכים בחברה דעתופי שיקול 

 מיוםם החברה בישיבת ודירקטוריוןלאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת הכללית של החברה, 

  . 2010למר משה עמית, בגין שנת ₪ אלפי  200בונוס בסך ההענקת  , את29.5.2011

כתבי אופציה למשה עמית במסגרת תכנית אופציות  109,483הקצתה החברה  26.12.2007ביום 

 11.6לעובדים, נושאי משרה ויועצים של החברה. לתיאור תנאי האופציות ראה סעיף  2007לשנת 

  .התקופתי א' בדוחלפרק 

 2011העלות הכוללת לחברה בגין שכר, מענקים והוצאות (כולל הוצאות רכב) למר משה עמית בשנת 

   ₪.אלפי  1,168-כהסתכמה בסך של 

  תנאי כהונה והעסקה של מר אבי בן אסאייג, מנכ"ל החברה  .2

אסאייג -אסאייג, מועסק מר בן-בין החברה לבין מר אבי בן  2010 מחודש אוגוסטפי הסכם - על

. בהסכם נקבע כי מר בן אסאייג יפעל על פי המדיניות אשר 22.08.2010  כמנכ"ל החברה החל מיום

החברה, מעת לעת, יהיה כפוף להחלטות הדירקטוריון וימלא אותן  נקבעת על ידי הדירקטוריון

בנאמנות ובמלואן. מר בן אסאייג יעבוד בכפיפות ליו"ר הדירקטוריון החברה וידווח לו על פעילותו. 

"). השכר השכר החודשי(להלן: "₪ אלפי  90אסאייג הינה -משכורתו החודשית (ברוטו) של מר בן

חירים לצרכן ויעודכן מדי חודש בחודשו (מדד הבסיס הינו המדד החודשי צמוד לעליה במדד המ

). במקרה של ירידה במדד לא תהיה הקטנה בהתאם של השכר החודשי, 15.8.2010שפורסם ביום 

(נכון  אולם שיעור ירידת המדד יקוזז משיעור עליית המדד הבאה (עד לקיזוז מלוא ירידת המדד)

  ₪). 93,500 -אסאייג על כ-בן למועד הדוח, עומד שכרו החודשי של מר

לחברה שיקול דעת בלעדי ומוחלט על מתן מענק שנתי למר בן אסאייג, הן באשר לגובה המענק והן 

  באשר לעצם הענקתו. 

החברה תעמיד לרשות מר בן אסאייג, לצרכי מילוי תפקידו כמנכ"ל החברה, רכב מנהלים כמקובל 

לפי שיקול דעתה של החברה והיא תישא בכל  לפחות), 6למנכ"לים בקבוצת דלק בע"מ (קבוצה 

  ההוצאות הכרוכות בשימוש ברכב. שווי השימוש ברכב יגולם וישולם על ידי החברה. 

לחברה ולמר בן אסאייג הזכות להביא את ההסכם, בכל עת, לידי סיום בהודעת מוקדמת מראש 

ם יחסי עובד מעביד "). במועד סיותקופת ההודעה המוקדמתובכתב של שלושה חודשים (להלן: "

יהיה זכאי מר בן אסאייג למענק הסתגלות ואי תחרות בסכום השווה לשלושה חודשי שכר בלבד, הן 

במקרה של התפטרות והן במקרה של פיטורין. במקרה בו הודיע מר בן אסאייג על סיום עבודתו 

השכר שהיה בחברה ללא מתן הודעה מוקדמת, כולה או חלקה, ישלם לחברה פיצוי מוסכם בגובה 

מגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת או יתרתה. בנוסף נקבעו מספר מקרים, בהם החברה רשאית 

לסיים את ההסכם מיידית ללא תשלום תמורת הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות, פיצויי פיטורים או 

                                                                                                                                                                                     
מול הגתשלום  את קבל מר עמית גמול בגין שירותים נוספים שינתנו על ידו לחברות קבוצה, תביא החברהבמקרה בו בעתיד י   10

  כאמור לאישור האורגאנים המוסמכים בחברה בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיחולו עליה באותה עת. 
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נה תוך כל תשלום אחר, הכוללים, בין היתר, הפרה יסודית ע"י מר בן אסאייג של ההסכם שלא תוק

ימי עסקים, הגשת כתב אישום בגין עבירה פלילית שיש עמה קלון בין אם הייתה העבירה קשורה  3

בעבודתו בחברה ובין אם לאו, מעילה חמורה באמון החברה וכדומה. במקרה כאמור, יועברו למר בן 

תמשוך אסאייג הסכומים שהצטברו לזכותו בתוכנית הפנסיונית בגין ההפרשות לגמל בלבד והחברה 

  מהתוכנית הפנסיונית את הכספים שהצטברו בגין פיצויי פיטורין כולל הרווחים בגינם. 

כמו כן, זכאי מר בן אסאייג לביטוח מנהלים/קופת גמל/קרן פנסיה, קרן השתלמות, הוצאות טלפון 

לי וטלפון נייד, ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, החזר הוצאות סבירות לצורך מילוי תפקידו (מב

שנקבעה תקרה) והחזר הוצאות אש"ל בעת שהייה בחו"ל מטעם החברה. הסכם ההעסקה כולל 

- הוראות בדבר שמירת סודיות הן במשך תקופת ההעסקה והן לאחריה ללא הגבלת זמן ובדבר אי

תחרות במשך תקופה של שישה חודשים מיום ניתוק יחסי עובד מעביד. כמו כן, מר בן אסאייג 

  א בניגוד עניינים עסקי, אלא על פי אישור החברה בכתב ומראש.התחייב שלא להימצ

במסגרת אישור  אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת ביקורת, 1.8.2010ביום בנוסף, 

אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש  283,099תנאי העסקתו של מר בן אסאייג, הקצאת 

) 1(ב)(102רה ללא תמורה במסלול הכנסת עבודה בהתאם לסעיף מניות רגילות של החב 283,099לעד 

. מניות המימוש תהוונה (בהנחה של מימוש מלא)  עד 1961-לפקודת הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א

. האופציות ניתנות 11בדילול מלא 2.37% -מההון המונפק והנפרע של החברה ועד כ 2.43% -לכ

עת לעת בכפוף למועדי ההבשלה, וליתר תנאי תכנית למימוש למניות החברה, במלואן או בחלקן מ

אופציות למנהלים ונושאי משרה בחברה והסכם האופציה בין החברה למר בן אסאייג כמפורט 

  להלן: 

  

מס' 
 המנה

מספר 
האופציות 
המוקנות 
בכל מועד 
  הבשלה

מועד 
  ההבשלה

מחיר 
המימוש 

  (בש"ח)

מועד 
המימוש 
  האחרון

1  94,367  22.8.2013  175.70  22.2.2014  

2  94,366  22.8.2014  184.49  22.2.2015  

3  94,366  22.8.2015  193.71  22.2.2016  

  

האופציות תהיינה ניתנות למימוש בתנאי שמר בן אסאייג מועסק על ידי או נותן שירותים לחברה 

ו/או לחברות קשורות בכל זמן במשך התקופה שתחילתה בהענקת האופציה וסופה במועד ההבשלה. 

ף לאמור להלן, אם יחדל מר בן אסאייג להיות עובד או נותן שירותים בחברה או בחברות בכפו

קשורות כל האופציות שהוענקו לו יפקעו מיידית. הודעה בדבר סיום יחסי עבודה או שירותים 

תיחשב כסיום יחסים כאמור. למען הסר ספק, במקרה של סיום יחסי עבודה או שירותים, 

ע מועד הבשלתן במועד סיום היחסים לא יוקנו ולא יהיו ניתנות למימוש. האופציות אשר טרם הגי

                                                           
 327,103משו במלואם, ובהנחה כי כתבי האופציה הלא רשומים למסחר שהוקצו למר בן אסאייג ימו 283,099בהנחה כי    11

 9.4.2008, על פי מתאר מיום 8.11.2007כתבי אופציה שהוקצו לעובדים וליועצים ולנושאי משרה בחברה על פי מתאר מיום 
 ") ימומשו במלואם. המתארים(להלן: " 3.9.2009פי מתאר מיום  ועל
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מר בן אסאייג יהיה רשאי לממש אופציה במועד מאוחר ממועד סיום 

יחסי עובד מעביד או יחסי מתן שירותים במהלך תקופה נוספת לאחר סיום היחסים, אולם רק ביחס 

בשלתן במועד סיום היחסים, בהתאם לתקופת ההבשלה של האופציה, לאופציות אשר הגיע מועד ה

  והכול בהתאם למקרים המפורטים בהסכם האופציה. 

המימוש של האופציות למניות יבוצע באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב 

החברה  ), לפיו מר בן אסאייג יהא זכאי לקבל מספר מניות שלCashless Exerciseההטבה  (

המשקפות אך ורק את מרכיב ההטבה הגלום באופציות, תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות 

בלבד. זכות המימוש כפופה להתאמות, בין היתר, בגין מכירת נכסי החברה לצד שלישי, חלוקת 

למר בן שהוענקו מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד במזומן. הערך הכלכלי של האופציות 

החברה רשמה הוצאה בגין אופציות כאמור נכון ליום ₪. מיליוני  6.7 -בכ הסתכם סאייג א

 1.8.2010לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים של החברה מיום ₪. אלפי 1,664 בסך של 31.12.2011

 2.11.2010) ומיום 2010-01-579186(מס' אסמכתא  8.8.2010), מיום 2010-01-572190(מס' אסמכתא 

 ביום  ), אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת בדרך של הפניה. 2010-01-666750סמכתא (מס' א

  .הוקצו האופציות האמורות  22.08.2010

החליטו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר הענקת בונוס למר אבי בן  29.5.2011ביום 

  .2010בגין שנת ₪ אלפי  200אסאייג  בסך 

והוצאות (כולל הוצאות רכב) למר אבי  , הטבות, אופציותכר, מענקיםהעלות הכוללת לחברה בגין ש

   .₪אלפי  3,422 -הסתכמה בסך של כ 2011אסאייג בשנת -בן

  

  תנאי כהונה והעסקה של מר משה משיח, סמנכ"ל הכספים .3

, והחל 19.5.1997. על פי הסכם עבודה אישי מיום 1.1.1990מר משה משיח מועסק בחברה החל מיום 

  משיח בתפקיד סמנכ"ל הכספים של החברה. להלן עיקרי ההסכם:מר מועסק  2003ממאי 

לעליית המדד. עדכון  80%-צמוד  ב₪  36,500- משיח זכאי לתשלום חודשי (ברוטו) בסך כמר 

משיח על מר חודשים (נכון למועד הדוח, עומד שכרו החודשי של  3התשלום החודשי נעשה מדי 

משיח למשכורת י"ג בשני שיעורים, בונוס מיוחד מעת מר י, זכאי בנוסף לתשלום החודש ₪). 44,215

לעת לפי שיקול דעת מנכ"ל החברה, חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, הפרשות לתגמולים 

ופיצויים, קרן השתלמות, השתתפות בהוצאות טלפון בביתו, החזר הוצאות טלפון נייד, החזר 

) ונושאת בהוצאות 5ידה לרשותו רכב חברה (דרגה הוצאות אש"ל וכדומה. בנוסף, החברה מעמ

 אחזקתו ותפעולו.

חודשים  6בהסכם נקבע כי כל צד רשאי להביא לסיום יחסי עובד מעביד בהודעה מוקדמת של 

מראש. בנוסף, נקבעו מספר מקרים, בהם החברה רשאית לסיים את ההסכם מיידית וללא פיצויי 

ש עמה קלון בעניין הקשור בעבודתו בחברה, מעילה חמורה פיטורים, הכוללים, בין היתר, הרשעה שי

סכום פיצויי הפיטורין על פי חוק פיצויי פיטורין שמר  באמון החברה, מעילה בכספי החברה וכדומה.

 משיח יהיה זכאי להם יהיה בהתאם למשכורתו המובטחת האחרונה ערב סיום כהונתו. בנוסף, 

משיח זכאי לבונוס פרישה מיוחד מר פיטורין, יהיה  משיח מחמת מר במידה והופסקה עבודתו של

מוגדלים (כהגדרתם להלן). במידה והופסקה ה מהפיצויים  85%בהתאם לוותק בחברה בשיעור של 
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המגיעים  המוגדלים מהפיצויים 50%- משיח זכאי למר משיח מחמת התפטרות, יהיה מר עבודתו של 

משכורת חודשית ברוטו בתוספת משכורת  – " משמעםפיצויים מוגדליםלו במקרה של פיטורין. "

משיח בחברה. כמו כן, כולל הסכם ההעסקה, בין מר י"ג ובתוספת דמי הבראה לכל שנת עבודה של 

היתר, הוראות סודיות ותניות אי תחרות. היקף הפיצויים המוגדלים בהנחה כי היו ניתנים במועד 

 ₪.אלפי  455 -, ובמקרה של התפטרות כ₪אלפי  910 - הדוח, הינו כדלקמן: במקרה של פיטורים כ

כתבי אופציה במסגרת תוכנית אופציות לשנת  20,000משיח מר הקצתה החברה ל 26.12.2007ביום 

משיח מר לעובדים, נושאי משרה ויועצים של החברה. הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו ל 2007

לפרק א'  11.6פציות ראו סעיף במועד הענקתן. לפירוט תנאי האו₪ אלפי ש"ח  815 - הסתכם בכ

 . התקופתי בדוח

והוצאות (כולל הוצאות רכב) למר  , הטבות, אופציותהעלות הכוללת לחברה בגין שכר, מענקים

  ₪.אלפי   1,301-כהסתכמה בסך של  2011משיח בשנת 

 

 תנאי כהונה והעסקה של מר יהודה בכר, סמנכ"ל מכירות סיטונאיות .4

בין החברה לבין מר יהודה בכר , מועסק מר בכר כיום  28.3.1996ם על פי הסכם עבודה אישי מיו

  בתפקיד סמנכ"ל מכירות סיטונאיות  . להלן עיקרי ההסכם:

צמוד  למדד, כשהתשלום החודשי מתעדכן ₪  37,000- מר בכר זכאי לתשלום חודשי (ברוטו) בסך כ

בנוסף ₪).  41,940 - על כמדי חודש בחודשו (נכון למועד הדוח, עומד שכרו החודשי של מר בכר 

לתשלום החודשי, מר בכר זכאי למשכורת י"ג בשני שיעורים, בונוס מיוחד מעת לעת לפי שיקול דעת 

מנכ"ל החברה, חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, הפרשות לתגמולים ולפיצויים, קרן 

ת בהוצאות טלפון השתלמות, החזר הוצאות אש"ל והחזר הוצאות אירוח, עיתון יומי אחד, השתתפו

) 5בביתו, החזר הוצאות טלפון נייד, וכדומה. בנוסף, החברה מעמידה לרשותו רכב חברה (דרגה 

 ונושאת בהוצאות אחזקתו ותפעולו.

 6בהסכם נקבע כי כל צד רשאי להביא לסיום יחסי עובד מעביד, החברה בהודעה מוקדמת של 

סף, נקבעו מספר מקרים, בהם החברה חודשים. בנו 4חודשים, ומר בכר בהודעה מוקדמת של 

רשאית לסיים את ההסכם מיידית וללא פיצויי פיטורים, הכוללים, בין היתר, הרשעה שיש עמה 

קלון בעניין הקשור בעבודתו בחברה, מעילה חמורה באמון החברה, מעילה בכספי החברה וכדומה. 

  י תחרות.כמו כן, כולל הסכם ההעסקה, בין היתר, הוראות סודיות ותניות א

כתבי אופציה במסגרת תוכנית אופציות לשנת  20,000הקצתה החברה למר בכר  26.12.2007ביום 

לעובדים, נושאי משרה ויועצים של החברה. הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו למר בכר  2007

לפרק א'  11.6במועד הענקתן. לפירוט תנאי האופציות ראו סעיף ₪ אלפי ש"ח  815 - הסתכם בכ

 בדוח התקופתי. 

העלות הכוללת לחברה בגין שכר, מענקים, הטבות, אופציות והוצאות (כולל הוצאות רכב) למר בכר 

  ₪.אלפי  1,234 -הסתכמה בסך של כ 2011בשנת 
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  סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל חטיבת הקמעונאותתנאי כהונה והעסקה של מר דוד לרון,  .5

, בין החברה לבין מר דוד לרון, 16.1.2011ל מיום , הח27.12.2010על פי הסכם עבודה אישי מיום 

  מועסק מר לרון כיום בתפקיד סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל חטיבת הקמעונאות. להלן עיקרי ההסכם:

בהתאם כשהתשלום החודשי מתעדכן ₪,  47,000-מר לרון זכאי לתשלום חודשי (ברוטו) בסך כ

במועד תשלום תוספת היוקר הנ"ל  לתוספת היוקר שתשולם במשק לפי צווי ההרחבה בעניין זה

בנוסף  ₪). 47,000 -על כ מר לרון(נכון למועד הדוח, עומד שכרו החודשי של  ובתנאים שייקבעו בצו

חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי כגון  יםמקובל יםנלוו תנאיםלזכאי  מר לרוןלתשלום החודשי, 

בנוסף, החברה מעמידה לרשותו הבראה, הפרשות לתגמולים ולפיצויים, קרן השתלמות, וכדומה. 

) ונושאת בהוצאות אחזקתו הבלעדי של החברה שיקול דעתהפי -בנפח מנוע ומשנת ייצור עלרכב (

 ותפעולו.

 חודשים. 4מעביד בהודעה מוקדמת של בהסכם נקבע כי כל צד רשאי להביא לסיום יחסי עובד 

יידית וללא פיצויי פיטורים, בנוסף, נקבעו מספר מקרים, בהם החברה רשאית לסיים את ההסכם מ

או  שיש עמה קלון בעניין הקשור בעבודתו בחברה עבירההגשת כתב אישום בגין הכוללים, בין היתר, 

הסכם , מעילה חמורה באמון החברה, מעילה בכספי החברה וכדומה. עבירה אחרת מסוג פשעבגין 

פת ההעסקה והן לאחריה ההעסקה כולל, בין היתר, הוראות בדבר שמירת סודיות הן במשך תקו

תחרות במשך תקופה של שנתיים מסיום עבודתו. כמו כן, מר לרון התחייב שלא להימצא - ובדבר אי

, הסכם ההעסקה מכיל גם בניגוד עניינים עסקי, אלא על פי אישור החברה בכתב ומראש. בנוסף

ופות גמל שונות נספח המסדיר את זכויותיו לפיצויי פיטורים, המורכבות מהפרשות של החברה לק

  (פיצויים ,תגמולים ואובדן כושר עבודה).

  שיקול דעת בלעדי על הענקת אופציות למר לרון, הן באשר לכמות והן באשר לעצם הענקתן.לחברה 

לרון העלות הכוללת לחברה בגין שכר, מענקים, הטבות, אופציות והוצאות (כולל הוצאות רכב) למר 

   .₪ אלפי  845 -הסתכמה בסך של כ 2011בשנת 

  

 שכר דירקטורים .6

החליט דירקטוריון החברה לאור התיקון לתקנות החברות (כללים בדבר גמול  31.7.2008ביום  6.1

 6.3.2008"), כי החל מיום תקנות הגמול(להלן: " 2000- והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

"סכום -יעודכנו סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטורים חיצוניים בהתאם ל

הקבוע" כהגדרתו בתקנות הגמול, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת, בהתאם לדרגה בה מסווגת 

החברה בכל שנת כספים. נכון למועד הדוח, כל דירקטור חיצוני המכהן בחברה הינו זכאי 

עלות השכר אלפי ש"ח.  3 - אלפי ש"ח ולגמול השתתפות בסך של כ 83 - לגמול שנתי בסך של כ

  אלפי ש"ח. 389 -הסתכמה בכ 2011חיצוניים בחברה בשנת של הדירקטורים ה

, 27.9.2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי בתוקף מיום  23.12.2010ביום  6.2

המכהנת כדירקטורית בחברה, גמול בתו של בעל השליטה בחברה ישולם לגב' כרמית אלרואי, 

נות הגמול, כפי שמשולם שנתי וגמול השתתפות בסכומים השווים לסכום הקבוע בתק

  לדירקטורים החיצוניים המכהנים בדירקטוריון החברה. 
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אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי גב' רחל תורג'מן, המכהנת  7.2.2011ביום  6.3

כדירקטורית בחברה, תהיה זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכומים השווים לסכום 

  דירקטורים החיצוניים המכהנים בדירקטוריון החברה.  הקבוע בתקנות הגמול, כפי שמשולם ל

יתר הדירקטורים בחברה אינם מקבלים שכר בגין כהונתם בחברה. הדירקטורים האמורים  6.4

 מכהנים כנושאי משרה בקבוצת דלק ומקבלים שכרם מקבוצת דלק.

  

   בחברהאחרים תגמולים שניתנו לבעלי עניין  .7

מניות  28,000בריאל לסט, דירקטור בחברה, לרכוש הוענקה אופציה למר ג 2007בחודש ינואר  )א(

דולר למניה, וזאת  16, בה הוא מכהן כדירקטור, תמורת מחיר מימוש של USAרגילות של דלק 

יורק בחודש מאי -בעת הנפקתה בבורסה בניו USAבהמשך לתכנית האופציות שאושרה בדלק 

ציה ישתחררו למימוש רבע . בתום כל אחת מארבע השנים הראשונות לאחר הקצאת האופ2006

שנים לאחר הקצאת  10מניות), כאשר המועד האחרון למימוש הוא  7,000מכמות המניות (

, יהיה זכאי לממש תוך USAהאופציה. אם תסתיים כהונתו של מר לסט כנושא משרה בדלק 

יום את חלק האופציה הניתן למימוש באותה העת, ולא יהיה זכאי לממש את  180תקופה של 

 - ת האופציה שטרם הבשילה. הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו למר לסט הסתכם בכיתר

  ₪. אלפי ש"ח  650

אלף דולר, (לפני מס),  2.5 -הוצאה בסכום של כ 2011כללה בדוחותיה הכספיים לשנת  USAדלק 

, כתבי האופציה מחוץ הדוח בגין כתבי האופציה כאמור, בהתאם לתנאי הבשלתם. נכון למועד 

 .סףלכ

מניות  28,000הוענקה אופציה למר ברטפלד, דירקטור בחברה, לרכוש  2006בחודש דצמבר  )ב(

דולר למניה,  17.64, בה הוא מכהן כדירקטור, תמורת מחיר מימוש של USAרגילות של דלק 

יורק בחודש -בעת הנפקתה בבורסה בניו USAוזאת בהמשך לתכנית האופציות שאושרה בדלק 

חת מארבע השנים הראשונות לאחר הקצאת האופציה ישתחררו למימוש . בתום כל א2006מאי 

שנים לאחר הקצאת  10מניות), כאשר המועד האחרון למימוש הוא  7,000רבע מכמות המניות (

, יהיה זכאי לממש תוך USAהאופציה. אם תסתיים כהונתו של מר ברטפלד כנושא משרה בדלק 

מימוש באותה העת, ולא יהיה זכאי לממש את יום את חלק האופציה הניתן ל 180תקופה של 

יתרת האופציה שטרם הבשילה. הערך הכלכלי של האופציות שהוענקה למר ברטפלד הסתכם 

 ₪.אלפי  790 -בכ

הוצאה בגין כתבי האופציה כאמור, בהתאם  2011בדוחותיה הכספיים לשנת כללה לא  USAדלק 

   חוץ לכסף.מ , כתבי האופציההדוח לתנאי הבשלתם. נכון למועד 

חברה אינה  USAון שדלק וכי ,למען הזהירותבזאת מובא  (ב) לעיל-(א) ו7בסעיפים  כי התיאור יצוין

  .בשליטת החברה

  

  לנושאי משרהוביטוח שיפוי  ,פטור .8

, החליטה האסיפה הכללית של החברה ביום כפי שהיה בתוקף באותו מועד בהתאם לתקנון החברה

הביקורת של החברה והחלטת דירקטוריון החברה מיום  , בעקבות החלטת ועדת16.6.2004

, לאשר פטור לנושאי משרה לרבות הדירקטורים בחברה מאחריותם בשל חובת הזהירות 18.5.2004
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חוק (להלן: " 1999 –, תשנ"ט כלפיה, בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות

את הכללתה של הדירקטורית  7.2.2011ביום כן אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון  .")החברות

בנוסף, החליטה האסיפה הכללית של החברה ביום  רחל תורג'מן בהסדרי הפטור המקובלים בחברה.

לאשר מתן פטור  23.12.2010, בעקבות החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 21.2.2011

), בעל השליטה בחברה (להלן בס"ק זה: מראש לגב' כרמית אלרואי, בתו של מר יצחק שרון (תשובה

") מאחריות בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת זהירות כלפיה, למעט עקב הפרת חובת גב' אלרואי"

 הזהירות בחלוקה, בכפוף להוראות חוק החברות. 

, החליטה האסיפה הכללית של כפי שהיה בתוקף באותו מועד כמו כן, בהתאם לתקנון החברה

, בעקבות החלטת ועדת הביקורת של החברה והחלטת דירקטוריון החברה 24.8.2005החברה ביום  

ות ולהחלטמשרה בחברה. בהתאם להחלטה זו  ילאשר הוצאת מכתבי שיפוי לנושא, 17.8.2005מיום 

כתבי שיפוי מהוצאו בקשר לנושאי משרה חדשים,  21.2.2011ומיום  07.02.2010ת מיום ונוספ

, , למנכ"ל החברה, לסמנכ"לים, ליועץ המשפטי של החברה)אלרואי גב'(לרבות  לדירקטורים בחברה

  .ולקצין הביטחון של החברהלגזברית החברה לחשב החברה, 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון הוראות תקנון החברה בדבר שיפוי  24.7.2011ביום 

חליטה האסיפה הכללית . בהתאם לתקנון החברה המתוקן כאמור, הלהלן) 28(ראו גם תקנה  וביטוח

, בעקבות החלטת ועדת הביקורת של החברה והחלטת דירקטוריון 29.1.2012של החברה ביום 

 ,, בהתאמה, לאשר מתן כתבי התחייבות שיפוי חדשים17.11.2011 -ו 15.11.2011החברה מימים 

 22.1.2012' לדוח המיידי של החברה בדבר כינוס האסיפה מיום בבהתאם לנוסח המצורף כנספח 

המכהנים או מועסקים ושיכהנו או יועסקו מעת לעת  לנושאי משרה, ")כתב שיפוי חדש(להלן: "

מטעם החברות הבנות שלה,  בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או

  לרבות לדירקטורית גב' אלרואי. 

קיים עד לאותו מועד לנושאי  השינויים העיקריים בכתב השיפוי החדש לעומת כתב השיפוי שהיה

משרה בחברה הינם כדלקמן: הוספת התחייבות מראש לשיפוי בגין תשלום לנפגע הפרה או בשל 

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית; עדכון רשימת האירועים אשר לדעת 

ות לשיפוי, דירקטוריון החברה הינם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייב

רבי שיינתן לכל אחד מנושאי יושינוי בסכום השיפוי המ המפורטים בתוספת לכתב השיפוי החדש;

מהונה העצמי של  25%המשרה בחברה ולכולם ביחד, למקרה בודד ובמצטבר, ואשר נקבע על 

לפרטים נוספים  .בפועל פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי- החברה על

), אשר המידע המופיע 2012-01-021825(מס' אסמכתא  22.1.2012ראו דוח מיידי של החברה מיום 

  בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה.

עוד יצוין, כי החברה מתקשרת מדי שנה בפוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה, הנערכת על  

ת הבת שלה ובכללן החברה, עם ידי קבוצת דלק, שבשליטת בעל השליטה בחברה, עבורה ועבור חברו

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אשר קבוצת דלק הינה בעלת השליטה בה בשרשור הסופי

  ) להלן.4(א29להלן ותקנה  22לתקנה  1.1  סעיף . לפרטים נוספים ראו")הפניקס(להלן:"
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 בעל השליטה בתאגיד  א:21תקנה 
  השליטה בחברה הינו מר יצחק שרון (תשובה).בעל 

  

  עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי העסקאות למיטב ידיעת החברה, כל 

דוח או במועד המהלך שנת בבאישורן, שהחברה, תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה, התקשרו בהן 

  ועד למועד פרסום הדוח שהן עדיין בתוקף במועד הדוח: מאוחר לשנת הדוח

 מאז היות החברה חברה ציבורית ) לחוק החברות4(270המנויות בסעיף עסקאות  .1

 ביטוח נושאי משרה  1.1

אישרה האסיפה הכללית של החברה להאריך ו/או לחדש, מעת לעת, פוליסת  25.5.2010ביום 

פוליסת ביטוח קבוצתית הכוללת חברות  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, במסגרת

בנות וקשורות, כולן או חלקן, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, אצל 

לדוח מיידי של החברה מיום  1.3ובלבד שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף  ,הפניקס

בזאת על דרך מוכלל  דוח), אשר המידע המופיע ב2010-01-453738(מס' אסמכתא  18.4.2010

טחים במסגרת והיו מבבחברה נושאי המשרה  31.12.2011 ועד ליום 1.1.2011מיום . ההפניה

לתיאור הפוליסה שהייתה  .ידי קבוצת דלק אצל הפניקס- פוליסה קבוצתית, אשר נערכה על

 .)2011-01-042372(מס' אסמכתא  8.2.2011 ראו דוח מיידי מיום  31.12.2011 בתוקף עד ליום 

חידוש  , בהתאמה,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 22.3.2012 - ו 21.3.2012ם מיבי

ידי קבוצת דלק, שבשליטת בעל -פוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה, הנערכת על

לתקופה של שנה  השליטה בחברה, עבורה ועבור חברות בת שלה ובכללן החברה, עם הפניקס

מס' ( 22.3.2012נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  לפרטים .31.12.2012עד ליום 

כל   ., אשר המידע המופיע בדוח מוכלל בזאת על דרך ההפניה.)2012-01-077139אסמכתא: 

לרבות גב' כרמית אלרואי, בתו האמורה נושאי המשרה בחברה מבוטחים במסגרת הפוליסה 

קורת והדירקטוריון את הכללתה אישרו ועדת הבי 23.12.2010של בעל השליטה בחברה. ביום 

 21.2.2011של גב' כרמית אלרואי, בתו של מר יצחק שרון (תשובה), בפוליסת הביטוח וביום 

  אושר הדבר על ידי האסיפה הכללית של החברה.

 -בסך של כ 2011הסכום הכולל ששולם לקבוצת דלק בגין ביטוח נושאי משרה, הסתכם בשנת 

   ₪.אלפי  192

 בגין התחייבויות דלק בנלוקס בע"מ  ערבות קבוצת דלק 1.2

החליטה קבוצת דלק לתת ערבויות ו/או להורות לבנקים להוציא  2008בינואר  29ביום 

Letters Of Credit  תוך ניצול מסגרות אשראי שלה לשם החלפה שלLetters of Credit 

רבויות מיליון יורו. כנגד מתן הע 45ידי דלק בנלוקס לספקיה בהיקף של עד -שהוצאו על

פי -ומכתבי האשראי התחייבו החברה ודלק פטרוליום לשפות את קבוצת דלק, כל אחת על

שיעור החזקותיה בדלק בנלוקס. כנגד השיפוי תזוכנה החברה ודלק פטרוליום במלוא העמלה 

פי שיעור החזקותיהם היחסי בדלק בנלוקס. קבוצת -שתגבה קבוצת דלק מדלק בנלוקס, על

. כמו כן, העמידה 31.12.2009 -מיליון אירו שתוקפה פג ב 12 -ך של כדלק הוציאה ערבות בס

מיליון אירו וכן  הוציאה מכתבי  5דלק פטרוליום ערבויות לטובת דלק בנלוקס בסך של 

מליון אירו. הערבויות ומכתבי  11.5אשראי להבטחת התחייבויות דלק בנלוקס בסך של 
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החברה בסמוך לביצוע העסקה . יצוין כי 2010האשראי האמורות פקעו במהלך חודש ינואר 

ביום  .נתנה התחייבות לשיפוי דלק פטרוליום בגין חלקה היחסי של החברה בדלק בנלוקס

החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, על מתן השיפוי  7.2.2008

 –, התש"ס ן)ילתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עני) 4(1בהתאם לתקנה האמור 

2000.   

  

 השקעות בדלק אירופה 1.3

השקיעה החברה בדלק אירופה  7.8.2007 - ו 6.8.2007, 22.5.2007בתאריכים  1.3.1

 133,889 - מתוכם סך של כ₪, אלפי  167,361 -ידה סך של כ-ובחברות המוחזקות על

הועמדה  10.05.09הועמדו כהלוואה והיתרה הועמדה כהון עצמי. ביום ₪ אלפי 

בתנאים זהים לתנאי ההלוואה האמורה לעיל ₪ אלפי  400בסך הלוואה נוספת 

 - "). נכון למועד הדוח יתרת ההלוואות עומדת על סך כההלוואות(להלן ביחד: "

. 6.8.2010מועד פירעון המקורי של ההלוואות האמורות היה ביום ₪. אלפי  194,431

הביקורת, אישרו ועדת  25.10.2010וביום  22.8.2010, ביום 19.8.2010ביום 

דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, בהתאמה, את הארכת מועד 

"). סכום מועד החזר ההלוואות(להלן: " 31.12.2012החזר ההלוואות עד ליום 

ועד למועד  7.8.2010החל מיום  5.5%ההלוואות יישא ריבית שנתית בשיעור של 

ודות למדד המחירים לצרכן החזר ההלוואות. ההלוואות (קרן וריבית) תהיינה צמ

(מדד הבסיס הינו מדד המחירים לצרכן הידוע במועד החזר ההלוואות המקורי 

)). לתשלומי הקרן והריבית יתווספו מע"מ כדין. בנוסף סוכם 6.8.2010(היינו: ביום 

כי במידה ודלק אירופה תגייס הון ו/או הלוואות במהלך תקופת ההלוואה, ישמשו 

ההלוואות, אלא אם תודיע החברה בכתב על כך שהינה מוותרת כספים אלו לפירעון 

על הפירעון המוקדם. על אף האמור, העברת השליטה בדלק אירופה לאישיות 

 משפטית שאינה בשליטת קבוצת דלק, כפופה לפירעון מוקדם של ההלוואות.

  

דלק אירופה, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה בצרפת, רכשה  1.10.2010ביום  1.3.2

בצרפת,  ")BP(להלן:"BP France SA רכישת פעילות שיווק הדלקים של עסקה ל

מתקני  237 -, כחנויות נוחות 354 - כ,תחנות תדלוק 405 - נכון למועד הדוח כהכוללת 

, טרמינלים 3 -ב 100%-ל 21.5%שבין והחזקות בשיעורים  רחיצת מכוניות

עילות השיווק פ(להלן: " המשמשים לאספקה ואחסנה של דלקים לצורכי הפעילות

חתמה דלק אירופה על הסכם לרכישת פעילות השיווק  23.6.2010ביום . ")בצרפת

מיליון אירו  209 -בסך של כרכישת הפעילות הסתכמה התמורה בגין בצרפת. 

) מומנה באמצעות מימון בנקאי התאמות הון חוזר ולפני הוצאות עסקה (לאחר 

, לפי חלקן היחסי והכול כמפורט והלוואת בעלים של דלק פטרוליום ודלק ישראל

  להלן:

מומן באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל  -אירוליון ימ 80סך של  )א

), חברת האם של ")BVדלק אירופה (להלן:" Delek Europe BVלחברה זרה (

שנים, בריבית  7"). ההלוואה הינה לתקופה של הלווהדלק צרפת (להלן: "
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ר לשלושה חודשים, בתוספת מרווח. משתנה השווה לשיעור ריבית הליבו

להבטחת פירעון ההלוואה שועבדו, בין היתר, המניות של הלווה ושל דלק 

 -צרפת ונקבעו אמות מידה פיננסיות (המתבססות בעיקר על יחסי חוב ל

EBITDA (בנוסף, כחלק מהביטחונות נקבע כי דלק פטרוליום  .ויחסי כיסוי

 כל אחת לפי חלקה היחסי בהחזקות.ודלק ישראל יעמידו ערבויות נפרדות, 

אירו מומן באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי נוסף מליון  40 -סך של כ )ב

בישראל, שהועמדה לדלק פטרוליום בשלב ראשון לזמן קצר, בריבית של 

ליבור בתוספת מרווח, המובטחת בערבות של החברה. ניתנה התחייבות של 

ם, להעמיד הלוואה התאגיד הבנקאי, לאחר השלמת המסמכים הנדרשי

שנים. להבטחת ההלוואה הנ"ל התחייבה דלק פטרוליום  8לתקופה של 

 back toלדלק פטרוליום ערבות  העמידהלשעבד מניות של החברה. החברה 

back  מיליון אירו  40לפי חלקה היחסי בגין חלק מתוך ההלוואה הנ"ל בסך

רעה בסוף חודש מיליון אירו). ההלוואה האמורה נפ 8(קרי ערבות בסך של 

 .2010נובמבר 

יתרת התמורה מומנה באמצעות הלוואת בעלים, שהועמדו על ידי דלק  )ג

מיליון אירו). הלוואת הבעלים  11מיליון אירו) והחברה ( 44פטרוליום (

, תהיינה צמודות למדד ותשאנה ריבית 31.12.2012תועמדנה לפירעון ביום 

 -רת ההלוואות עומדת על סך כנכון למועד הדוח ית .5.5%שנתית בשיעור של 

 .₪אלפי  60,313

יתרת תמורת הרכישה מומנה באמצעות מזומנים שנבעו מהון חוזר בעסק  )ד

 הנרכש.

ודלק פטרוליום, כל אחת לפי חלקה היחסי בהון  החברה והעמיד ,כמו כן )ה

 97 - ערבויות נוספות לצדדים שלישיים בסך של כ המניות של דלק אירופה,

הפעילות הנרכשת לצרכי מימון הון חוזר לטובת רשויות  מיליון אירו, לטובת

. בתמורה להעמדת הערבויות BP - המע"מ והבלו ולצרכי רכישת דלקים מ

בשנה. בנוסף,  1.5% -תגבנה דלק פטרוליום והחברה עמלת ערבות בסך של כ

דלק פטרוליום והחברה תהיינה זכאיות לקבלת דמי ניהול שנתיים בסך של 

 , מתוך הערבויות האמורות לפי חלקן היחסי בעסקה. מיליון אירו, 1.2

מיליון אירו, אשר הועמדה לתאגיד בנקאי (צד שלישי),  30 - ערבות בסך של כ

) חודשים בלבד ממועד סגירת 12אושרה לתקופה של עד תום שנים עשר (

), כאשר חלקה היחסי של החברה 2011בספטמבר  28העסקה (קרי, עד ליום 

אישרו  14.9.2011"). ביום הערבותאירו (להלן בס"ק זה: "מיליון  6 -הינו כ

) לתקנות החברות 4(1, בהתאם לתקנה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

 "),תקנות ההקלות(להלן: " 2000 –(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס 

, 31.1.2012חודשים נוספים, קרי עד ליום  4 -את הארכת תקופת הערבות בכ

 ות את תנאיה. מבלי לשנ
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מיליון אירו  38 -בתהליך סגירת העסקה נדרשה העמדת ערבות נוספת של כ )ו

לחברת בת  BPעבור התאמות סופיות להון החוזר שהועבר על ידי  BPלטובת 

של דלק אירופה. לאור האמור, דלק פטרוליום והחברה נענו לבקשת דלק 

מיליון  38 - כאירופה והסכימו להעמיד לחברה הרוכשת ערבות נוספת של 

") לצרכי הבטחת תשלום התאמות סופיות של הערבות הנוספתאירו (להלן: "

ההון החוזר כאמור לעיל, כל אחת לפי חלקה היחסי, כאשר חלקה של 

אלפי אירו. בתמורה להעמדת  7,600החברה בערבות הנוספת הינו עד 

כל אחת, החברה ודלק פטרוליום, עמלת ערבות גבתה הערבות הנוספת 

לתקופה של עד תום שנים הייתה לשנה. הערבות הנוספת  1.5%יעור של בש

 .)28.9.2011(קרי עד ליום  ) חודשים בלבד ממועד סגירת העסקה12עשר (

יצוין כי מהערבויות שאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  )ז

 25ערבות בסך   , נותרו בתוקף נכון למועד הדוח5.10.2010 -ו 17.9.2010

) שניתנה לדלק צרפת לטובת הבטחת 20%יון אירו (חלקה של החברה מיל

מיליון אירו שנתנה החברה  24אשראי ספקים וכן ערבות מוגבלת עד לסך של 

  לבנק דיסקונט לטובת דלק צרפת.

ידי דלק - ידי החברה במקביל להשקעות שנעשו על- ההשקעות האמורות נעשו על

ידי דלק - חס ההשקעות שנעשו עלפטרוליום בדלק אירופה בתנאים זהים, כשי

ידי החברה, הינו כיחס שיעור החזקותיהם במניות דלק אירופה (היינו: -פטרוליום ועל

80:20.(  

  ₪.אלפי  19,347  - חויבה דלק אירופה בריבית והפרשי הצמדה בסך כ  2011בשנת 

נכון למועד הדוח, החברה, דלק אירופה ודלק פטרוליום מקיימות ביניהן מגעים 

 . לחברהיאו למציאת מקורות מימון להסדרת פירעון התחייבויות דלק אירופה שיב

-2010-01(מס' אסמכתא  17.09.2010לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים מיום 

(מס'  05.10.2010מיום , )2010-01-635178(מס' אסמכתא:  04.10.2010מיום  ,)623832

  .)2011-01-276363אסמכתא (מס'  15.9.2011ומיום  )2010-01-637167אסמכתא: 

 התקשרות בין החברה לבין גב' כרמית אלרואי 1.4

אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות עם גב' כרמית אלרואי, בתו  21.2.2011ביום 

תנאי העסקתה לרבות פטור שיפוי וביטוח של הגב' כרמית של בעל השליטה בחברה, לגבי 

תהיה זכאית גב' כרמית  אי ההתקשרות,ת בחברה. לפי תנאלרואי בתפקידה כדירקטורי

גמול שנתי וגמול השתתפות בסכומים השווים לסכום הקבוע בתקנות הגמול, אלרואי ל

כפי שמשולם לדירקטורים החיצוניים ובכל שנת כספים  החברהבהתאם לדרגה בה מסווגת 

החליטה האסיפה הכללית של  29.1.2012כמו כן, ביום  .החברההמכהנים בדירקטוריון 

בעל השליטה שיש לו  החברה לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי חדש לגב' כרמית אלרואי. 

בקשר עם תנאי כהונה והעסקה  ןהינת יוהתקשרוהעניין אישי הינו מר יצחק שרון (תשובה). 

ודיווחים מיידים לעיל  8  -ו 6 של קרוב של בעל השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

(מס'  21.2.2011מיום ), 2010-01-730338(מס' אסמכתא  26.12.2010של החברה מיום 

  . )2012-01-021825מס' אסמכתא ( 22.1.2012ומיום  )2011-01-056589אסמכתא 
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 לק פטרוליוםמכירת חלק מהחזקות החברה בדלק הונגריה לד 1.5

לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת אישרה האסיפה הכללית של החברה,  24.7.2011ביום 

את התקשרות  בהתאמה, ,12.6.2011ומיום  9.6.2011 מיוםם החברה בישיבת ודירקטוריון

מהונה של חברת דלק הונגריה לדלק פטרוליום, בעלת  1.75% - החברה בהסכם למכירת כ

דלק הונגריה הינה חברה פרטית שהתאגדה "). העסקה: "בס"ק זה השליטה בחברה (להלן

מהון המניות המונפק והנפרע של  68.5% - בהונגריה. למועד הדוח, מחזיקה דלק הונגריה בכ

Delek US Holdings, Inc. " :דלק (להלןUS חברה שמקום התאגדותה בדלוור, ארה"ב ,("

  ").NYSEלהלן: "( New York Stock Exchange - ומניותיה נסחרות ב

"), וזאת לאחר מועד ההשלמה(להלן בס"ק זה: " 23.11.2011העסקה הושלמה ביום 

שהתקיימו התנאים להשלמתה וסיום הליך הגדלת ההון הרשום של דלק הונגריה אשר 

  רטה לשיעורי החזקותיהם. - אלפי דולר שהצדדים השקיעו פרו 25 -התבצע בהשקעה של כ

ממניות דלק הונגריה, כשהן  1.75% -לדלק פטרוליום  כ החברה העבירהבמועד ההשלמה 

חופשיות ונקיות מכל חוב, שיעבוד, משכון, או זכויות צד ג', ביחד עם כל הזכויות המצורפות 

לדלק פטרוליום כפי  הועברו"). המניות המועברות המניות המועברות: "בס"ק זה להן (להלן

החברה, למעט לעניין היותן של המניות ), ללא כל מצג או התחייבות מצד "As Is"שהן (

דלק  שילמההמועברות בבעלות החברה וחופשיות ונקיות. בתמורה למניות המועברות 

"). בעקבות העסקה התמורה(להלן בס"ק זה: "₪ אלפי  37,110 -של כפטרוליום לחברה סך 

ום סכ. מיליון ש"ח 9 -רווח הון בסך של כ 2011רשמה החברה ברבעון הרביעי של שנת 

 בניכוי חלקן היחסישהועבר התמורה משקף את שווי חלקה של החברה בדלק הונגריה 

של הלוואת הבעלים שהעמידה דלק פטרוליום לדלק הונגריה. שווי חלקה  (במועד ההשלמה)

, הנגזר US, חושב כפונקציה של שווי השוק של דלק שהועבר של החברה בדלק הונגריה

  .NYSE - ממחיר המניה ב

מהונה של דלק הונגריה, ודלק פטרוליום  1.58% -החברה מחזיקה בכ ,ד הדוחנכון למוע

, USדלק הונגריה ודלק  העסקה, לפרטים נוספים אודות .)98.42% -ביתרת ההון (כמחזיקה 

(מס' אסמכתא  17.7.2011דוח מיידי של החברה מיום כן ו זהבפרק א' לדוח  14.1ראו סעיף 

  .פיע בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה), אשר המידע המו2011-01-215181

  

 ")דלק גז(להלן:"גז טבעי בע"מ  –רכישת פעילות דלק שיווק והפצה  1.6

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת  29.1.2012ביום 

את התקשרות  , בהתאמה,17.11.2011ומיום  15.11.2011ודירקטוריון החברה בישיבתם מיום 

, חברה בשליטתה המלאה של דלק פטרוליום, בעלת השליטה בחברה, גזם דלק החברה ע

ש"ח ע.נ.  1מניות בנות  600), הכוללת "העסקה"זה:  ס"קבהסכם לרכישת פעילותה (להלן ב

יגל -יגל (יתרת מניות דלק- מהונה המונפק והנפרע של דלק 60%, המהוות יגל-דלקכ"א של 

")), חלקה גז יגל) בע"מ (להלן: "1996שיווק והפצת גז (ידי גז יגל חברה ל-) מוחזקות על40%(

, הסכמים בהם התקשרה דלק גז לאספקת יגל-לוואות הבעלים שהועמדו לדלקשל דלק גז בה

תצרוכת גז, ליבוא של ציוד ולהקמת מתקן דחיסת גז טבעי ומילוי טריילרים בשטח המושכר 

  . ")הפעילות: "בס"ק זה לה, וכן רכב של דלק גז (להלן ביחד

"), וזאת לאחר מועד ההשלמה(להלן בס"ק זה: " 21.2.2012העסקה הושלמה ביום 
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דלק גז לחברה את  שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמתה. במועד ההשלמה העבירה

 (במועד ההשלמה) יתרת חלקהאת  משקףהסכום האמור  ₪.מיליון  2 - כהפעילות בתמורה ל

, וכן סך התמורה בגין המניות והלוואות הבעלים המהווה את גז בהלוואות הבעלים של דלק

הזכויות והחובות של דלק גז בהסכמים וסיכומי . של דלק גז בגין הרכב ₪ אלפי  126נוסף של 

בדבר כינוס (ב) לדוח המיידי של החברה 1.1.1כמפורט בסעיף (עקרונות בהם התקשרה דלק גז 

שנקבע לאחר משא ומתן כולל בין לחברה ללא תמורה כפי  ) הומחו22.1.2012אסיפה מיום 

בפרק א'  8.1יגל ראו סעיף -לפרטים נוספים אודות העסקה, הפעילות ודלק הצדדים לעסקה.

), אשר 2012-01-021825(מס' אסמכתא  22.1.2012לדוח זה וכן דוח מיידי של החברה מיום 

   המידע המופיע בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה.

  

 הסכם הפעלת תחנת דלק  1.7
"), שהיתה מפגש אולגההסכם הפעלה בין החברה, חברת מפגש אולגה בע"מ (להלן: " יפ- על

הבעלים של תחנת תדלוק בגבעת אולגה הנמצאת ברשת החברה, ובין מר אבי ללבסקי, אחיה 

של גב' חיה שרון (תשובה) (אשתו של מר יצחק שרון (תשובה), בעל השליטה בחברה), וחברת 

למיטב ידיעת החברה, חברה בשליטת מר אבי ללבסקי) (להלן:  לי משאבי אנרגיה (שהינה-אור

"), מפעילה אורלי אנרגיה את תחנת התדלוק הנ"ל. ההסכם כולל תנאים אורלי אנרגיה"

לתקופה של שנתיים, והוא  21.3.1999מקובלים להסכם מסוג זה. ההסכם נכנס לתוקף ביום 

נוספות (או פחות) כל אחת, ולא  ניתן להארכה לפי שיקול דעת החברה לתקופות של שנתיים

יותר משש שנים סה"כ. על פי ההסכם מר ללבסקי ערב לכל התחייבויות אורלי אנרגיה. נכון 

למועד הדוח, אורלי אנרגיה ממשיכה להפעיל את התחנה גם לאחר סיום תקופת ההסכם 

לי לחברה את מחיר המתקן בתוספת מע"מ - באותם תנאים. בתמורה לדלקים משלמת אור

ניכוי הנחה מסוימת ממחיר המתקן. לעניין זה "מחיר מתקן" הינו מחיר מחירון לקמעונאי ב

פי המחירון שקובעת החברה מעת לעת לתחנותיה, לפני כל הנחה ולפני מע"מ. בתמורה - על

לי לחברה את המחיר הקבוע במחירון לצרכן שהחברה קובעת מעת לעת - לשמנים משלמת אור

ימת. בנוסף על כך, בתמורה להפעלה של תחנת התדלוק משלמת לתחנותיה בניכוי הנחה מסו

לי לחברה במשך כל תקופת ההפעלה דמי הפעלה חודשיים (המהווים, למעשה, את -אור

מעמלת  25%תשלום דמי השכירות בגין תחנת התדלוק) ששיעורם נכון למועד הדוח עומד על 

דש קלנדרי ובתוספת מע"מ. המפעיל בגין כל כמות הדלקים שסופקה לתחנת התדלוק בכל חו

לעניין זה "עמלת מפעיל" הינה ההפרש שבין מחיר המכירה המומלץ לצרכן ללא מע"מ וללא 

פי מחירון החברה לתחנות המופעלות -הנחה של כל הדלקים בתחנות התדלוק של החברה על

) 75%לי (-ידי החברה לבין מחיר המתקן (ללא מע"מ). עמלת המפעיל הנותרת בידי אור- על

אגורות לליטר בממוצע. עמלות המפעיל ששולמו  22-לאחר ניכוי דמי השכירות כאמור הינה כ

ש"ח. יצוין, כי מאז סיום תקופת  מיליוני 2.8  -הסתכמו בסך של כ 2011לי במהלך שנת -לאור

ההסכם כאמור, המשיכו הצדדים להתנהל על פיו מבלי שהחברה בחנה האם ההתקשרות עם 

החליטו ועדת הביקורת  15.3.2011תנאי שוק. בישיבותיהם מיום אורלי אנרגיה הינה ב

ודירקטוריון החברה שלא לבטל או לתקן את תנאי ההתקשרות לעת עתה, וזאת לאור תהליך 

בחינה, מוגבל בזמן בסיוע מומחה חיצוני, ככל שיידרש, שהחלה החברה בקשר עם גיבוש מודל 

פני ועדת הביקורת של החברה תנאי הובאו ב 28.2.2012הפעלה לתחנות תדלוק. ביום 

ההתקשרות של החברה בהסכם ההפעלה עם מר ללבסקי ואורלי אנרגיה ממועד הפיכת 
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) ועד היום וכן המשך ההתקשרות עימם בהסכם 2007החברה לחברה ציבורית (אוגוסט 

שנים ממועד אישורה על ידי כל האורגנים  3הפעלה בתנאים דומים לתקופה נוספת של 

"). ועדת הביקורת סיווגה את העסקה כעסקה העסקהבחברה (להלן בס"ק זה: "המוסמכים 

לחוק החברות, וזאת לאור הקושי בהגדרת תנאי שוק להסכם  1חריגה כמשמעותה בסעיף 

האמור. כמו כן, החליטה ועדת הביקורת לאשר את העסקה וזאת לאחר שקבעה כי העסקה 

יבות העניין לאור מכלול התנאים שהוצגו הינה לטובת החברה וכי תנאיה הינם סבירים בנס

 275בפניה. העסקה תובא לאישור יתר האורגנים המוסמכים בחברה בהתאם להוראות סעיף 

לחוק החברות. לאחר אישור העסקה בדירקטוריון החברה תפרסם החברה דוח מיידי בהתאם 

  .2001-לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א

  

 
 ) עובר להיות החברה חברה ציבורית4(270עסקאות המנויות במסגרת סעיף  .2

להלן תפורטנה התקשרויות של החברה ו/או תאגיד בשליטתה עם בעלת השליטה בחברה או 

 שלבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי, עובר להיות החברה חברה ציבורית:

 הסכם ניהול ויעוץ עם קבוצת דלק בע"מ 2.1
) בין החברה לבין קבוצת דלק בע"מ 7.8.2000(כפי שתוקן ביום  4.6.2000ם פי הסכם מיו- על

"), התחייבה קבוצת דלק לספק לחברה שירותי ניהול וייעוץ כפי שיידרשו קבוצת דלק(להלן: "

ידי החברה מדי פעם בפעם לשם ניהול ענייני החברה ובכלל זה מתן ייעוץ בנושאי - על

ץ בנושא שוק ההון וטיפול בגיוס הון, ייעוץ בענייני מסים, השקעות, ייעוץ בנושאי שיווק, ייעו

ייעוץ כספי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ חשבונאי וייעוץ בענייני יחסי עבודה ושירותים אחרים 

הדרושים לניהול השוטף של החברה. השירותים ינתנו לחברה במקום ובמועד הנוח לה. 

דולר ארה"ב  50,000לקבוצת דלק בהסכם נקבע כי, תמורת הספקת השירותים תשלם החברה 

לחודש בתוספת מע"מ. ההסכם נעשה לשנה אחת והוא התחדש מאליו לתקופות נוספות של 

שנה כל אחת, אלא אם יודיע אחד הצדדים למשנהו, על רצונו לסיים את החוזה בהודעה 

  מוקדמת של שלושה חודשים מראש.

בין קבוצת דלק סוכם בין הצדדים כי בין החברה ל 31.7.2007פי תיקון להסכם הנ"ל מיום - על

 25,000 -תמורת הספקת השירותים תשלם החברה לקבוצת דלק סכום השקלים השווה ל

ותסתיים ביום  1.1.2007דולר ארה"ב לחודש בתוספת מע"מ וכי תקופת ההסכם תחל מיום 

, אלא אם יודיע אחד הצדדים למשנהו, על רצונו לסיים את החוזה בהודעה 31.7.2012

  קדמת של שלושה חודשים מראש. מו

  ₪.אלפי 1,088–בכ  2011הסכום הכולל ששולם לקבוצת דלק בגין דמי ניהול הסתכם בשנת 

 לבין קבוצת דלק בע"מ  USAהסכם ניהול ויעוץ בין דלק  2.2
, (כולל תיקוניו)לבין קבוצת דלק USAבין דלק  2006בינואר  1פי הסכם מיום - על 2.2.1

שירותי ניהול  USAוצת דלק לספק לדלק בעלת השליטה בחברה, התחייבה קב

ידי אנשי מפתח בהנהלת קבוצת דלק, ובכלל זה סיוע - וייעוץ, אשר יסופקו על

בנושאי תכנון יעדים ותקציב ארוכי טווח, סיוע בהערכת הטכנולוגיה הטבעתית 

)ring technology למשאבות הדלק, סיוע בזיהוי והערכה של עסקאות רכישה (



  
 

- 29 -  
  

  

מוצרי הדלק ותעשיית הזיקוק, סיוע בהערכת הזדמנויות  פוטנציאליות בתחום

), ייעוץ בנושא upstreamבתחום תעשיית האנרגיה ( USAלגיוון עסקיה של דלק 

מבנה הון, איתור מקורות מימון, ניהול משא ומתן לצורך קבלת מימון ומתן סיוע 

 "). השירותיםאשראי (להלן: "

בוצת דלק דמי ניהול בסך לק USAבתמורה להספקת השירותים תשלם דלק  2.2.2

ימים  90דולר ארה"ב לרבעון, בתשלומים רבעוניים אשר ישולמו תוך  150,000

את קבוצת דלק בגין הוצאות סבירות   USAכן, תשפה דלק - מתום כל רבעון. כמו

 פי ההסכם.- על USAשתישא קבוצת דלק עבור דלק 

ציגים מטעמה (להלן נקבע בהסכם כי קבוצת דלק, נושאי המשרה בה, עובדיה ו/או נ 2.2.3

, או כל אדם USA"), יהיו פטורים מכל חבות כלפי דלק נושאי המשרה בעלי שיפוי"

ידי נושאי המשרה בעלי שיפוי -או ישות, בקשר עם השירותים שניתנו או ינתנו על

בקשר עם ההסכם, ולמעט במקרה של נזקים שנבעו מרשלנות רבתי או זדון של 

עם השירותים. כן נקבע כי קבוצת דלק לא תהא  נושאי המשרה בעלי השיפוי בקשר

אחראית לנזקים עקיפים, משניים, או תוצאתיים מכל סוג שהוא, כתוצאה ממתן 

פי ההסכם. עוד נקבע כי קבוצת -השירותים או ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיה על

, או כל אדם אחר בגין אי ביצוע USAדלק לא תהא אחראית כלפי דלק 

פי ההסכם, במידה שאי ביצוע ההתחייבויות אינו נובע מרשלנות -על התחייבויותיה

רבתי או זדון של קבוצת דלק ואי הבצוע השפיע על קבוצת דלק באופן דומה ואינו 

התחייבה  USA. דלק USAמשפיע לרעה באופן שאינו פרופורציונלי על דלק 

קשר עם להשתמש באמצעים מסחריים סבירים על מנת למזער נזקים שיגרמו לה ב

פי ההסכם. על אף האמור לעיל, לדלק - אי ביצוע התחייבויותיה של קבוצת דלק על

USA  תהא מסורה הזכות לעמוד על ביצוע ספציפי של השירותים, במידה שאי

  . USAביצוע השירותים כאמור, צפוי להשפיע לרעה על דלק 

ולהשיב  התחייבה לשפות את נושאי המשרה בעלי השיפוי בגין כל נזק  USAדלק  2.2.4

להם כל הוצאה סבירה שיוציאו בקשר עם כל תביעה או הליך שינבעו מהשירותים 

פי ההסכם, ולמעט במקרה בו נזקים כאמור נבעו מרשלנות רבתי או - שיינתנו על

 USAזדון של נושאי המשרה בעלי השיפוי. קבוצת דלק התחייבה לשפות את דלק 

בירה שהוצאה בקשר עם כל נושאי המשרה בה ו/או עובדיה כנגד כל הוצאה ס

תביעה או הליך שינבעו מרשלנות רבתי או זדון של נושאי המשרה בעלי השיפוי 

 בקשר עם מתן השירותים. 

והוא יתחדש מאליו לתקופות נוספות  1.1.2006ההסכם הינו לשנה אחת, החל מיום  2.2.5

של רבעון, אלא אם יודיע אחד הצדדים למשנהו, על רצונו לסיים את החוזה 

יום מראש. לכל אחד מהצדדים מסורה הזכות להביא את  30עה מוקדמת של בהוד

ההסכם לידי סיום בכל עת אם הצד שכנגד לא ביצע איזה מהתחייבויותיו 

"), ולאחר שניתנה ההפרהפי ההסכם (להלן: "- המהותיות בקשר עם השירותים על

על ימים מקבלת ההודעה  90לו הודעה בכתב על כך וההפרה לא תוקנה בתוך 

ההפרה. קבוצת דלק תהא רשאית לשכור או להעסיק קבלני משנה לביצוע 
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ההסכם. המחאת פי -השירותים, ובלבד שתיוותר אחראית לכל התחייבויותיה על

 פי ההסכם, כפופה להסכמת הצד שכנגד. - זכויות ו/או חובות על

אינה  USAכיון שדלק  ,מובא למען הזהירות לעילזה  2.2 בסעיף  כי התיאור יצוין 2.2.6

 בשליטת החברה.

 הסכם הצבעה עם דלק פטרוליום 2.3
"), דלק פטרוליוםבין החברה לבין דלק פטרוליום בע"מ (להלן: " 1.7.2006פי הסכם מיום - על

(להלן:  .Delek Hungary Holding Ltdהוסכם בין הצדדים כי באסיפת בעלי המניות של 

") יצביעו דלק פטרוליום בעצה אחת לאחר התייעצות והחלטה משותפת על גריהדלק הונ"

מהון המניות  98.42% -דרך ההצבעה. יובהר כי לאור העובדה שדלק פטרוליום מחזיקה בכ

, הרי שלאחר ההתייעצות כאמור, באופן טבעי, ההכרעה המונפק והנפרע של דלק הונגריה

נקבע בהסכם כי הוא יחול  י חברת דלק פטרוליום., נתונה בידףכיצד יצביעו הצדדים במשות

ידי מי מהצדדים לו, כפי שיהיו מעת לעת. הסכם - על סך כל מניות דלק הונגריה המוחזקות על

, וכל צד רשאי למסור למשנהו הודעה על סיום ההסכם 1.4.2006ההצבעה הינו בתוקף מיום 

התקיימו דיונים  15.11.2011 -ו 9.10.2011יצוין כי בימים  ימים. 30בהודעה מוקדמת בת 

בועדת הביקורת של החברה בקשר עם עסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי, 

) שנים. לאחר דיונים כאמור קבעה ועדת הביקורת לגבי 3שתקופתן עולה על שלוש (

ההתקשרות האמורה, אשר הינה לתקופה בלתי קצובה, כי לאור אופי ההתקשרות ומהותה 

 תקופתה אינה משרתת את טובת החברה, ולפיכך לא קצבה אותה בזמן.קציבת 

 הלוואות לקבוצת דלק 2.4
אשר יתרתן נכון ליום  2000 – 1998החברה העניקה הלוואות לקבוצת דלק בין השנים 

בהסכמים בין החברה לבין קבוצת דלק .  ₪אלפי  293,175 -עומדת על כ 31.12.2011

, 6.3.2002, 18.10.2000ובתוספות להם מיום  21.6.2000 -ו 16.5.2000, 31.3.2000מתאריכים 

") הועלו על הכתב הסכמי ההלוואות(להלן: "  13.2.2006 - ו 27.1.2005, 1.2.2004, 29.1.2004

נשאו  2010 – 2005 ובשנים 6%נשאה ההלוואה ריבית של  2004תנאי ההלוואות. בשנת 

. ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן. כל 5.85%ההלוואות ריבית שנתית בשיעור של 

פי הסכמי ההלוואות (לרבות הזכות לקבלת כספי ההלוואות) -הזכויות החוזיות של החברה על

שועבדו בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום בדרך של המחאה על דרך השעבוד 

 29.1.2004ידי דלק פטרוליום ביום - הנאמן לבעלי אגרות חוב (סדרה א') שהונפקו עללטובת 

להלן).  2.5 ") (לפירוט אודות תנאי אגרות החוב ראה סעיף אגרות החוב(להלן בסעיף זה: "

זכויותיה על פי הסכם  החברה התחייבה כלפי הנאמן לא לבצע כל שינוי ו/או לוותר על

רעון ההלוואות נקבע ליום יההלוואה ללא קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. מועד פ

. עוד נקבע כי קבוצת דלק לא תהא רשאית לפרוע את ההלוואות או חלקן לפני 1.2.2013

רעון יתרת ההלוואות תהיה קטנה מהיתרה הבלתי מסולקת יהמועד הנ"ל באופן שלאחר הפ

רעון מידי את ההלוואה יב. כמו כן, נקבע כי החברה תהא רשאית להעמיד לפשל אגרות החו

עד לסכום של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב כפי שתדרוש מעת לעת אם תועמדנה 

רעון מיידי מכל סיבה שהיא. כן נקבע כי קבוצת דלק לא תהא רשאית לקזז יאגרות החוב לפ

פי -כספים המגיעים לקבוצת דלק מהחברה על סכומים המגיעים לחברה מקבוצת דלק כנגד

הסכמי ההלוואות באופן שלאחר קיזוז כאמור יתרת ההלוואות תהיה קטנה מהיתרה הבלתי 
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 - חויבה קבוצת דלק בריבית והפרשי הצמדה בסך כ 2011מסולקת של אגרות החוב. בשנת 

  ₪.אלפי   22,086

 ידי דלק פטרוליום- הלוואות שהועמדו לחברה על 2.5
ידה בשש הקצאות -ליום העמידה כהלוואות לחברה את כל הכספים שגויסו עלדלק פטרו

ועד חודש  2004ידה מחודש פברואר -פרטיות של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים שבוצעו על

הינן להלן פרטים אודות סדרות אגרות החוב שדלק פטרוליום הנפיקה ואשר . 2005ספטמבר 

 הדוח:במועד במחזור 

תאריך סדרה
 הנפקה

הערך הנקוב 
של אגרות 

החוב 
שהונפקו 
מאותה 
סדרה 
 12(בש"ח)

הערך הנקוב 
של אגרות 

החוב 
שבמחזור 

₪) (באלפי 
ליום 

31.12.2010 

שיעור 
הריבית 
 השנתית

ריבית 
  פיגורים

מועדי 
תשלום 
ריבית 

(תשלומים 
  שנתיים)

אגרות החוב 
(קרן 

וריבית) 
צמודות 
לעלייה 
במדד 

המחירים 
לצרכן 

לעומת / 
 לשער היציג
של הדולר 
  לעומת

שנות 
פדיון  
אגרות 
 החוב

זכות פרעון 
מוקדם של 
המחזיקים 
במועדים 
  כדלקמן

מעל  5.7%1% 170,000,00056,666,644 1.2.2004א
הריבית או 

הריבית 
הממוצעת על 
יתרות חובה 

בחשבונות 
חח"ד בבנק 

לאומי 
לישראל 

בע"מ, לפי 
הגבוה 

  מביניהם

1.2.2005 – 
1.2.2013  

מדד בגין 
ודש ח

דצמבר 
2003  

2008 
- 

2013 

-  

 

כל סכומי הגיוס לעיל הועמדו לחברה כהלוואות מיד לאחר קבלתם באותם תנאים בהם 

  הונפקו אגרות החוב למשקיעים המוסדיים למעט כמפורט להלן: 

שיעור הריבית על ההלוואות הינו שיעור הריבית הנקובה על אגרות החוב  )א

 . 0.05%בתוספת 

מעל הריבית או הריבית הממוצעת על יתרות  1%ים הינו שיעור ריבית הפיגור )ב

 חובה בחשבון חח"ד בבנק לאומי לישראל בע"מ,  לפי הגבוה מביניהם.

נקבע כי העברת שליטה בחברה מקבוצת דלק ליישות משפטית שאינו  )ג

בשליטת קבוצת דלק תעשה בכפוף לפרעון מוקדם של מלוא יתרת ההלוואה 

 דה הרבית ומע"מ בגינם. שטרם שולמה, לרבות הפרשי הצמ

ידי החברה -לדלק פטרוליום הזכות לקזז כל סכום שלא שולם במועדו על )ד

  מכל סכום או חוב שהם שתחוב לחברה.

  

 ידי דלק פטרוליום בע"מ- ערבויות ובטחונות לאגרות חוב שהונפקו על 2.6

                                                           
תה שווה לערך הנקוב של ילה מהנפקת אגרות החוב היכיון, לפיכך התמורה שנתקביאגרות החוב האמורות הונפקו ללא נ   12

 אגרות החוב מאותה סדרה.
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 ") כלפידלק פטרוליוםהחברה ערבה לכל התחייבויותיה של דלק פטרוליום בע"מ (להלן: "

 לעיל..  2.5 דלק פטרוליום כמפורט בסעיף  ידי- עלבעלי אגרות החוב שהונפקו 

תנאי הערבות הן כמפורט להלן: הנאמן יהא רשאי לפנות לחברה ולדרוש ממנה את קיום 

נאי אגרות התחייבויות דלק פטרוליום בכל מקום בו לא עמדה דלק פטרוליום באיזה מת

 ימים מהמועד לתשלומו.  3החוב ו/או לא ביצעה תשלום כלשהו תוך 

ערבותה של החברה מתמדת מוחלטת ובלתי מסויגת, ללא הגבלה בסכום או עניין, כלפי 

הנאמן לכל התחייבויות וחובות החברה עפ"י שטר הנאמנות ועפ"י תנאי אגרות החוב שהוצאו 

ייבויות וחובות קיימים ובין עתידיים, כספיים או "), בין התחההסכמיםעל פיו (להלן: "

 - לחוק הערבות תשכ"ז 8אחרים ונעשית תוך ויתור מראש על הדרישה האמורה בסעיף 

196713 . 

החברה מתחייבת לשלם לנאמן מיד עם דרישתו הראשונה, ללא כל תנאי, כל סכום שדלק 

 פטרוליום חייבת או תהא חייבת בתשלומו עפ"י ההסכמים. 

שאר בתוקף עד למילוי מלא ומדויק של כל הוראות ההסכמים, ית הינה בלתי חוזרת ותהערבו

 ולא תהא ניתנת לביטול או שינוי. הערבות תחול על הסכומים גם אם ישונו או יתוקנו. 

(ב) (התיישנות) 7(הפטר הערב),  6(שינוי בחיוב),  5הערבות ניתנת תוך ויתור מראש על סעיפים 

 בות לחיוב העתיד לבוא) לחוק הערבות, התשכ"ז. (א) (ביטול ער 15-ו

או הנחות או יסכים  תהנאמן לדלק פטרוליום ארכו ןהערבות לא תפגע ולא תגרע גם אם יית

 להתפשר עמה. 

בין החברה לבין חברה לנאמנות של בנק  29.1.2004פי אגרת חוב מיום - בנוסף לאמור לעיל, על

"), אשר הינו הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') מןהנא: "בס"ק זה לאומי לישראל בע"מ (להלן

ידי דלק פטרוליום, שעבדה החברה לטובת הנאמן בשעבוד קבוע ראשון בדרגה - שהונפקו על

ללא הגבלה בסכום בדרך של המחאה על דרך השעבוד את כל זכויותיה החוזיות עפ"י הסכמי 

"), וזאת לשם הנכס המשועבד: "בס"ק זה לעיל (להלן 2.4 ההלוואות האמורים בסעיף 

הבטחת התחייבויותיה של דלק פטרוליום כלפי הנאמן וכלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). 

פי הסכמי -החברה התחייבה כלפי הנאמן לא לבצע כל שינוי ו/או לוותר על זכויותיה על

תב. עוד התחייבה החברה לא לשעבד, לא ההלוואה ללא קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכ

למשכן ולא להעביר את הנכס המשועבד לצד ג', ובכלל זה חברה בת ו/או חברה אם ו/או כל 

תאגיד קשור, ולא לתת לצד ג' כלשהו זכויות בנכס המשועבד. באגרת החוב נקבע כי הנאמן 

תב של המחזיקים יהיה רשאי לממש את הנכס המשועבד ויהיה חייב לעשות כן לפי דרישה בכ

באגרות החוב המייצגים לפחות חמישית מהיתרה הבלתי מסולקת של הקרן של אגרות החוב 

הנמצאות במחזור, או אם יידרש לעשות  כן ע"י החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של 

בעלי אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים 

אשר עיקריהם אי עמידה של דלק פטרוליום בהתחייבויותיה לפירעון סכומים  באגרת החוב,

                                                           
  הדרישה האמורה הינה בדבר פניה לחייב, טרם פניה לערב.   13
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אשראי אחרים (פירוק, כינוס, הטלת  יהמגיעים ממנה בקשר לאגרות החוב ושורה של אירוע

 עיקול וכד'), הנוגעים לדלק פטרוליום ולחברה.

 שותפות ניר צבי 2.7
") ודלק נכסי דמ"רע"מ (להלן: "ב )1995ד.מ.ר (הקימה החברה ביחד עם נכסי  1.7.2004ביום 

ניר צבי (להלן:  –נדל"ן (נכסי דמ"ר ודלק נדל"ן הינן חברות בקבוצת דלק) שותפות בשם דלק 

), החברה 50%"), כאשר חלקם של השותפים בשותפות הינו: נכסי דמ"ר (שותפות ניר צבי"

מזכויות (במושע)  50%). שותפות ניר צבי הוקמה לשם רכישת 25%) ודלק נדל"ן (25%(

החכירה במגרש בשטח של כחמישה דונם, הממוקם ליד מושב ניר צבי והגובל במגרש עליו 

הוקם מרכז לוגיסטי של דלק מערכות רכב בע"מ (בעלת ענין בחברה) וזאת על מנת לאפשר 

"), וכן לשם ניהול המקרקעין, המקרקעיןדרך גישה נוחה למרכז הלוגיסטי האמור (להלן: "

ם משותף על המקרקעין. כל אחת מהשותפות בשותפות תהא זכאית פיתוחם והקמת מיז

פי הסכם השותפות נקבע -לחלק ברווחי השותפות בהתאם לחלקה בשותפות כאמור לעיל. על

מהשותפות זכות למינוי מנהל אחד.  25%מנהלים, כאשר לכל  4כי הנהלת השותפות תמנה 

ידי -ות שתתקבלנה פה אחד עלהחלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב דעות למעט החלטות מסוימ

כל השותפים הכוללים, בין היתר, שינוי פעילות השותפות, הוספת שותפים או שינוי חלקו של 

אחד הצדדים, על עסקה העולה על סכום מסוים, שינוי מטרות השותפות וכו'. בכל מקרה של 

כירים שוויון קולות בשותפות וכן במקרה של מבוי סתום בנוגע למינוי נושאי משרה ב

בשותפות וקביעת תנאי שכרם או מינוי ו/או החלפה של רו"ח ו/או עו"ד של השותפות יכריע 

בדבר יו"ר הדירקטוריון של קבוצת דלק. מימון השותפות ייעשה ממקורותיה היא והעדר 

ידי השותפים. בהסכם השותפות נקבעו הוראות בנוגע למנגנון זכות -על -מקורות כאמור 

  ות בשותפות, בוררות, סודיות וכדומה.סירוב להעברת זכוי

בין שותפות נכסי  29.9.2003פי הסכם מיום -רכישת זכויות החכירה במקרקעין נעשתה על

") צינורותהחברה (בהקמה) לבין צינורות המזרח התיכון בע"מ (להלן: " –נדל"ן  –דמ"ר 

ין עד לשנת "). לשותפות ניר צבי זכויות חכירה במקרקעהסכם הרכישה: "בס"ק זה (להלן

פי תוכנית המתאר החלה על - . על14שנים 49עם זכות להארכה לתקופה נוספת של  2045

המקרקעין האמורים מוגדרים המקרקעין בחלקם כאזור אחסנה ובחלקם כאזור פרטי פתוח 

. למיטב 44כשחלק מהשטח מוגדר כאזור פרטי פתוח המיועד להפקעה לצורך הרחבת כביש 

ר צבי יוזמת שינוי ייעוד של המגרש לשם הקמת מרכז מסחרי ידיעת החברה, שותפות ני

ותחנת תדלוק על המגרש . בהסכם הרכישה נקבע כי שותפות ניר צבי וצינורות יפעלו במשותף 

על מנת להקים על המגרש האמור מיזם כלכלי הכולל תחנת דלק ו/או מרכז מסחרי "פאואר 

אחרת בין שותפות ניר צבי ובין  סנטר" באמצעות תאגיד משותף או בכל צורת התקשרות

צינורות שיירשם על שם שני הצדדים בחלקים שווים. כמו כן, נקבע בהסכם הרכישה כי 

במידה ויסלל כביש הגישה וכל עוד הוא משמש ככביש גישה למרכז הלוגיסטי לא יהא רשאי 

ת מי מהצדדים לדרוש את פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים באופן שיפגע או יגביל א

המעבר החופשי בכביש הגישה כל זאת מבלי לגרוע מהזכות לדרוש פירוק שיתוף בדרך אחרת 

כלשהי. כמו"כ נקבע מנגנון זכות סירוב ראשונה לגבי רכישת זכויותיו של אחד מהצדדים 

                                                           
הזכויות האמורות טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין על שם השותפות. עם גמר הטיפול בתוכניות למיזם המשותף    14

 יהיה לטפל בחתימת הסכם החכירה עם המינהל ביחס לזכויות שנרכשו.שהוגשו על שמה של צינורות, ניתן 
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ידי הצד האחר. עוד נקבע כי גם אם יפורק השיתוף במקרקעין לא -במחצית המקרקעין על

יק או למנוע את המשך השימוש בכביש הגישה ללא הגבלת זמן. תהא צינורות רשאית להפס

מימון פעילות שותפות ניר צבי נעשה באמצעות הלוואות בעלים ובאמצעות מקורות חיצוניים 

לא  31.12.2009כגון בנקים. בהסכם בין השותפים בשותפות ניר צבי נקבע כי אם עד ליום 

 500רקעין תחנת תדלוק ציבורית בתוספת פיה מותר לבנות במק-תאושר סופית ת.ב.ע אשר על

ידי החברה, - מ"ר לפחות שטחים מסחריים ו/או לא ייחתם הסכם להפעלת תחנת התדלוק על

פי שיקול דעתה הבלעדי במשך שנה מהמועד האמור להודיע בכתב לנכסי -רשאית החברה על

ף הפרשי דמ"ר כי ברצונה לעזוב את השותפות ולקבל מנכסי דמ"ר את כל השקעותיה בצרו

נכון למועד והחברה בחרה שלא לעזוב את השותפות  .15לשנה 6%הצמדה וריבית בשיעור של 

עוד נקבע בהסכם בין  החברה פועלת להשגת היתרים ואישורים לבניית התחנה. ,הדוח

השותפים בשותפות כי למרות האמור בהסכם הרכישה, החברה ודלק נדל"ן נוטלות אך ורק 

לתשלום יחסי (בהתאם לחלקם בשותפות) של התמורה בגין  את ההתחייבויות הנוגעות

המקרקעין, של המסים וההיטלים החלים על השותפות מכח הסכם הרכישה, של הוצאות 

תכנון ובדיקת היתכנות של המיזם המשותף החלות על השותפות כמפורט בהסכם הרכישה 

ות להקמת המיזם ושל השקעות הלוואות והעמדת בטחונות ואשראים לצורך מימוש התוכני

פי הסכם הרכישה. כל יתר ההתחייבויות החלות על -המשותף החלות על השותפות על

ידי נכסי דמ"ר לבדה לרבות ההתחייבויות -השותפות מכח הסכם הרכישה יחולו וישולמו על

הנוגעות לכביש ולדרכי הגישה למרכז הלוגיסטי ולתוכניות והוצאות הפיתוח בנוגע אליהם. 

/או צד שלישי כלשהו יתבעו מדלק ישראל ו/או מדלק נדל"ן תשלום ו/או פיצוי אם צינורות ו

כלשהו אשר עפ"י המוסכם ביניהן לא חל עליהן, התחייבה נכסי דמ"ר לשפות את דלק ישראל 

ו/או דלק נדל"ן על כל תביעה ו/או דרישה ו/או תשלום כאמור . דלק נדל"ן הודיעה לנכסי 

פות ולקבל את השקעתה בחזרה כאמור לעיל, ונכסי דמ"ר דמ"ר כי ברצונה לעזוב את השות

. לאחר השלמת העברת זכויות דלק נדל"ן 16את חלקה בשותפות 2010רכשה בחודש ינואר 

   מהזכויות בשותפות. 75%-נכסי דמ"ר בכתחזיק  בשותפות לנכסי דמ"ר 

החברה בקשר התקיימו דיונים בועדת הביקורת של  15.11.2011 -ו 9.10.2011יצוין כי בימים 

) שנים. 3, שתקופתן עולה על שלוש (עם עסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי

לאחר דיונים כאמור קבעה ועדת הביקורת לגבי ההתקשרות האמורה, אשר הינה לתקופה 

בלתי קצובה, כי לאור אופי ההתקשרות ומהותה קציבת תקופתה אינה משרתת את טובת 

בה אותה בזמן. לאור העובדה שלא צפויות השקעות מהותיות החברה, ולפיכך לא קצ

בפרויקט עד לשינוי ייעוד הקרקע, עם שינוי ייעוד הקרקע תביא החברה את ההתקשרות לדיון 

  מחודש בועדת הביקורת. 

  להתחייבויות דלק בנלוקסערבות קבוצת דלק  2.8

יבויותיה של דלק קבוצת דלק נתנה ערבות לחברות מקבוצת שברון להבטחת ביצוע כל התחי

פי הסכם לפיו רכשה דלק בנלוקס את - ) על20% -ידי החברה ב-בנלוקס (חברה המוחזקת על

                                                           
לא תאושר סופית ת.ב.ע כאמור ו/או לא ייחתם הסכם להפעלת תחנת התדלוק  31.12.2009החברה החליטה כי אם עד ליום    15

חלטה זו לאישור תחליט אחרת תובא ה וכי אם ידי החברה, תודיע החברה לנכסי דמ"ר כי ברצונה לעזוב את השותפות. -על
  בפועל, הת.ב.ע טרם אושרה והחברה לא הודיעה על עזיבת השותפות.המוסמכים.  האורגניםכל 

 .העברת הזכויות טרם נרשמה במרשמי רשם השותפויות 16



  
 

- 35 -  
  

  

לחלק א'  14.2פעילות השיווק של שברון. ערבות קבוצת דלק ניתנה ללא תמורה. ראה סעיף 

  .זה בדוח

 העברת מניות קרן דלק  2.9
ל אחזקותיה בקרן דלק החליטה החברה להעביר, ללא תמורה, את כ 2007בחודש אוגוסט 

"), חברה בת של החברה, לקבוצת דלק. נכון קרן דלקלמדע לחינוך ולתרבות בע"מ (להלן: "

למועד הדוח, לא הועברו מניות קרן דלק לקבוצת דלק וזאת עקב סוגיות מיסוי שטרם באו על 

  פתרונן . 

 וק החברות ) לח2)(1(א275סעיף  –החלטות ועדת הביקורת בנושא סבירות תקופת הסכמים  .3

דיונים  15.11.2011וביום  9.10.2011) לחוק החברות, התקיימו ביום 2)(1(א275לאור הוראת סעיף 

אישי,  ןבועדת הביקורת של החברה בקשר עם עסקאות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניי

) שנים. לאחר דיונים כאמור החליטה ועדת הביקורת כי התקופה 3שתקופתן עולה על שלוש (

 2.1מיליון אירו לדלק אירופה),  80(ערבות בסך  1.3בעה להתקשרויות האמורות בסעיפים שנק

(הלוואות שהועמדו לחברה על  2.5(הלוואות לקבוצת דלק),  2.4(הסכם ניהול ויעוץ עם קבוצת דלק), 

 2.8 - (ערבויות ובטחונות לאגרות חוב שהונפקו על ידי דלק פטרוליום) ו 2.6ידי דלק פטרוליום), 

 , הינה סבירה בנסיבות העניין. לעיל )(ערבות קבוצת דלק להתחייבויות דלק בנלוקס

 

 ) לחוק החברות4(270עסקאות שאינן מנויות במסגרת סעיף  .4

 התקשרות עם גב' כרמית אלרואי, בתו של בעל השליטה בחברה 4.1

עם מפיץ שהינו  2010(באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה) התקשרה בחודש יולי החברה 

מתייחס להפצת מוצרים שונים המיוצרים ההפצה ") בהסכם המפיץ: "בס"ק זה ד ג' (להלןצ

. אחד הספקים שמוצריהם הופצו לחברה באמצעות המפיץ הנו ידי ספקים שונים- על

בתו של בעל השליטה בחברה חברה בבעלותה של גב' כרמית אלרואי,  פארמהסין בע"מ,

"), המייצרת כרמית(להלן בס"'ק זה: " בחברהדירקטורית כ 28.9.2010המכהנת החל מיום 

וג'ל לניקוי ידיים. מוצרים אלו סופקו באמצעות המפיץ לחברה ניירות טישו  ,חטיפי אנרגיה

זכאי לעמלת הפצה , באופן שהמפיץ היה עבור המותג הפרטי של חנויות הנוחות של החברה

חייב לרכוש אותם (מבלי שהמפיץ התהמוצרים האמורים כשיעור ממחיר המוצר, לרבות 

סך התמורה ששולמה . , תוך התחייבות לרכישת כמויות מינימליות)מכרמיתדווקא 

. ₪אלפי  682 -בגין רכישת מוצרים כאמור הסתכמה עד למועד הדוח בכ לפארמהסין בע"מ

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ההתקשרות האמורה אינה  15.3.2011ביום 

מוצרים ממותגים דומים שהיו גבוהים רכישה של הוצגו בפניהם מחירי עסקה חריגה, לאחר ש

  . (ההשוואה בוצעה לכל המוצרים למעט לגבי הג'ל לניקוי ידיים) יותר

ועדת הביקורת , 31.5.2011(ג) לתשקיף המדף מיום 8.2.3בסעיף בהתאם להתחייבות החברה 

קבעה כי אינה ו אמורההבחנה מחדש את התקשרות  21.8.2011של החברה בישיבתה מיום 

מהווה "עסקה חריגה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסך 

התמורה ששולמה לכרמית בגין רכישת המוצרים השונים, בעובדה כי כרמית אינה הספקית 

היחידה אשר מספקת מוצרים עבור המותג הפרטי של רשת חנויות הנוחות של החברה 

ידי משווקי מוצרים דומים עבור מותגים פרטיים שהיו - ניתנו לחברה עלובהצעות מחיר ש
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ידי כרמית. לאור האמור, אישר דירקטוריון החברה -גבוהות יותר מהמחירים שנגבו על

 את ההתקשרות האמורה.  21.8.2011בישיבתו מיום 
המליצה ועדת הביקורת לדירקטוריון החברה לאשר  21.8.2011בנוסף, בישיבתה מיום 

תקשרות עם כרמית שתעמוד בתנאים הבאים: ההתקשרות תהא הסכם ספק סטנדרטי ה

העומד בתנאי שוק ודומה להסכם של ספקים ומפיצים אחרים עימם עובדת החברה ובפרט 

בתנאים זהים לספקי המותג הפרטי במוצרים מסוג זה; ההסכם יהא קצוב בזמן לתקופה של 

תיר בידי הגורמים המקצועיים בחברה את שנה ולא יהיה ניתן להארכה; על ההסכם להו

שיקול הדעת הסופי בנוגע להזמנת מוצרים מכרמית; החלטה שלילית של החברה לגבי הזמנת 

מוצר מכרמית לא תחויב בהנמקה כלשהי כלפי צד ג' ובפרט לא בפני כרמית; הזמנת 

של  המוצרים אשר תזמין החברה מכרמית במסגרת ההסכם תבוצע באישור סמנכ"ל הכספים

החברה והיועץ המשפטי שלה, זאת לאחר שיוצגו בפניהם לפחות שתי הצעות מחיר מפורטות 

מספקים אחרים, שיעידו כי אכן התקיים משא ומתן קונקרטי עימם לקבלת הצעות מחיר 

ידי כרמית הינן בתנאי שוק. הצעות -האטרקטיביות ביותר, וכן כי המחירים הנגבים על

לולים ברשימת המוצרים הקבועה בהסכם עם כרמית; הצעות המחיר יהיו לגבי מוצרים הכ

המחיר תהיינה מקיפות ויסודיות ותכלולנה גם התייחסות לכמויות המינימום הנדרשות בכל 

הזמנה וכן ההוצאות הנלוות להזמנה כגון גלופות או כל דבר דומה. הזמנת מוצר שאיננו 

אשר לא תעמוד בתנאים מופיע בנספח שיצורף להסכם שייחתם עם כרמית או עסקה 

האמורים לעיל תובא לאישור בפני ועדת הביקורת, אשר תקבע האם מדובר בעסקה חריגה 

כהגדרת המונח בחוק החברות. ועדת הביקורת קבעה כי במידה ויוזמנו שירותי הפצה יש 

   לבצע השוואה נפרדת למרכיב ההפצה במידה ויירכש שירות כזה מכרמית.

אישר את ההתקשרות האמורה בהתאם  21.8.2011תו מיום דירקטוריון החברה בישיב

נחתם הסכם עם כרמית העומד בתנאים האמורים  25.8.2011להמלצות ועדת הביקורת. ביום 

  לעיל.

 רכישת פוליסות ביטוח אלמנטארי (לרבות ביטוח כלי רכב) מהפניקס  4.2

את  , בהתאמה,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 22.3.2012 -ו 21.3.2012בימים 

התקשרות החברה עם הפניקס, שבשליטת בעל השליטה בחברה, לחידוש פוליסות ביטוח 

"). פוליסות הביטוח פוליסות הביטוחאלמנטארי לרבות ביטוח כלי רכב (להלן בס"ק זה: "

. פרמיית הביטוח השנתית בגין פוליסות 30.11.2012ועד ליום  1.12.2011הינן לתקופה מיום 

אלפי דולר ארה"ב. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של  1,800 - בסך של כ הביטוח הינה

ע בו מוכלל ) אשר המידע המופי2012-01-077151(מס' אסמכתא:  22.3.2012החברה מיום 

  בזאת על דרך ההפניה. 

   ממכירת מזוט וסולר לגדות תעשיות ביוכימיה בע" 4.3

"), חברה גדות"מ (להלן: "מתקשרת מפעם לפעם עם גדות תעשיות ביוכימיה בע החברה

ההתקשרויות  יודגש, כי רת מזוט וסולר.יכבשליטת בעלת השליטה בחברה, לצורך מ

האמורות אינן מעוגנות בהסכם כתוב (היינו: לחברה אין התחייבות למכור את המוצרים 

כמו כן, האמורים לגדות) והן מבוצעות באופן שוטף, מעת לעת, בהתאם לצרכים של גדות. 

א מתחייבת למחיר מכירה קבוע מראש, ומחיר המכירה נקבע, מעת לעת, בהתאם החברה ל

השוואה למחירים המוצעים ללקוחות אחרים של  לתנאי השוק בעת ביצוע המכירות, ולאחר
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יצוין כי כל התקשרות הינה זניחה לפעילות החברה. יחד עם זאת, הואיל וכל מוצרים אלו. 

 2011חנה החברה את כל ההתקשרויות בשנת ההתקשרויות בעלות אותם מאפיינים, ב

 בדירקטוריון החברה 2011אושרו ההתקשרויות בשנת  22.3.2012כהתקשרות אחת. ביום 

ידי ועדת הביקורת כי העסקה האמורה אינה מהווה "עסקה חריגה" -לאחר שנקבע על

  כהגדרתה בחוק החברות. 

מיליון  12.1 -הסתכם בכ 2011לגדות לשנת המסופקת סך הכנסות החברה מהסולר והמזוט 

₪.  

  

  עסקאות זניחות .5

לעיל, ישנן התקשרויות נוספות, המסווגות כעסקאות זניחות,  4בסעיף המפורטת לעסקאות מעבר 

דלק ושירות המצויה בפתח  הסכם הפעלת תחנת לדוח הדירקטוריון, כגון (ח)7בסעיף כהגדרתן 

החברה ודלק השקעות מצד אחד, לבין  תקווה (אשר דלק השקעות הינה החוכרת לדורות שלה) בין

צבי בלסקי ופלג בלסקי, אשר הינם צדדים שלישיים, מצד שני; מערכת הסכמים להשכרת קרקע 

בבאר שבע בין דלק השקעות, החברה וצד שלישי לשם הפעלתה של תחנת תדלוק של החברה וכן 

; מכירת 17לחברה שטח מסחרי הצמוד לה; הסכם להשכרת תחנת התדלוק בבירנית של דלק נדל"ן

דלקים ושמנים לדלק מוטורס; רכישת כלי רכב מחברות בנות של דלק מערכות רכב בע"מ; שירותי  

פוליסות ביטוח אלמנטארי (לרבות כלי רכב)  "דלקן" לחברות שונות המוחזקות על ידי קבוצת דלק; 

ת עם גב' גל נאור, התקשרו; 30.11.2011ועד ליום  1.12.2010שנערכו על ידי הפניקס לתקופה מיום 

  בתו של בעל השליטה בחברה, בהסכם לקבלת שירותי תכנון אדריכלי של תחנת דלק של החברה; 

  

   החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  :24תקנה 

  : מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה )א(

   מניות .1

             

שיעור 
בהון  ההחזקה

  ובהצבעה
בדילול מלא 

  )*באחוזים(

שיעור 
ההחזקה 

בהון 
ובהצבעה 

 )באחוזים(

  ע"נ מוחזק
   בתאריך

29.2.2012   

מספר 
  הנייר
  בבורסה

  שם
  הנייר

מספר ת"ז 
או מספר 
  חברה

  שם
/נושא בעל העניין
  המשרה

  18קבוצת דלק בע"מ  520044322  דלק ישראל  6360044  9,861,473  86.9  82.46
  

הפניקס חברה   520023185  דלק ישראל  6360044  157,075  1.38  1.31
חשבון  -לביטוח בע"מ
  19ביטוח משתתף

                                                           
ן מתנהל משא ומתן בנוגע לתשלום השכירות עבור תחנת הדלק בבירנית אשר נכון למועד הדוח בין החברה לבין דלק נדל" 17

 פעילה.איננה 
). קבוצת דלק 100%מחזיקה במניות החברה באמצעות, דלק פטרוליום בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה (קבוצת דלק בע"מ  18

(באמצעות חברות בשליטתו המלאה)  )תשובה(שרון יצחק בידי  , בין היתר,הינה חברה ציבורית שמניותיה מוחזקותבע"מ 
), 0.17%), אורלי דניאל (חכמון) (0.04%מר גבי לסט (, )5.27%תתף וקופות גמל) (, כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ (מש)64.36%(

), הפניקס חברה לביטוח בע"מ ( משתתף 0.69%), אקסלנס השקעות בע"מ (נוסטרו וקרנות נאמנות) (0.04%מר אסי ברטפלד (
ן בית השקעות בע"מ (קרנות נאמנות ), אפסילו0.17%קרנות נאמנות ( –), כלל פיננסים בע"מ 0.04%ברווחים וקופות גמל) (

  0), משה עמית (0%ים לקרקעות בע"מ (- ), חברת גב0%), מנור אחזקות בי.איי. בע"מ (0.04%וקופות גמל) (
    )31.5% -כהציבור (מוסדיים וובידי )  0%), גדעון תדמור (0%), גרינברג מיכאל (0%), ליאורה פרט לוין (%
חברה פרטית בבעלות מלאה של הפניקס אחזקות בע"מ. הפניקס אחזקות בע"מ הינה הפניקס חברה לביטוח בע"מ הינה  19

 מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, ומניותיה מוחזקות בידי חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בת"א
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אקסלנס השקעות   520041989  דלק ישראל  6360044  115  0  0
  תעודות סל -20בע"מ

אקסלנס השקעות   520041989  דלק ישראל  6360044  11,978  0.11  0.10
 קרנות נאמנות -בע"מ

  יוסי צדיק  58866773  דלק ישראל  6360044  460  0  0

  

    

  כתבי אופציה  .2

  

 שיעור ההחזקה
  בהון ובהצבעה

בדילול מלא 
  *)באחוזים(

שיעור 
ההחזקה 

בהון 
ובהצבעה 

  )באחוזים(

כמות 
 אופציות
  תמוחזק
 בתאריך

29.2.2012  

מספר 
  הנייר

  בבורסה

  שם
  הנייר

מספר ת"ז או 
  מספר חברה

  שם
בעל 

/נושא העניין
  המשרה

0.92  -  109,483  6360085  
  

שראל דלק י
11/07  

  משה עמית  001127885

דלק ישראל   6360143  283,099  -  2.37
08/10  

אבי בן   059277483
  אסאייג

0.16  -  20,000  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

  משה משיח  069415693

0.16  -  20,000  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

  יהודה בכר  00956631

0.08  -  10,000  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

  יוסי צדיק  058866773

0.03  -  4,200  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

 יהודה אוחיון  54679642

0.08  -  10,000  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

יפתח   53443685
  21הרחול

דלק ישראל   6360119  10,000  -  0.08
04/08  

  משה קראדי  56210537

דלק ישראל   6360135  10,000  -  0.08
09/09  

 טשרון רוזנבל  027936145

דלק ישראל   6360135  10,000  -  0.08
09/09  

  קובי ביטר  057097008

דלק ישראל   6360135  10,000  -  0.08
09/09  

  משה צמיר  055446132

0.03  -  4,200  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

  משה בוסאני  051732089

דלק ישראל   6360135  3,200  -  0.02
09/09  

  אלי לזר  50227768

0.01  -  1,920  6360085  
  

דלק ישראל 
11/07  

יעקב נועם   022698435
  אשכנזי

  
  

  אגרות חוב  .3

  
מספר   29.2.2012 ע.נ. מוחזק בתאריך

  הנייר
  בבורסה

  שם
  הנייר

מספר ת"ז או 
  מספר חברה

  שם
/נושא בעל העניין
  המשרה

                                                                                                                                                                                     
), 0.09%), אסף ברטפלד (1.13%), אקסלנס השקעות בע"מ תעודות סל וקרנות נאמנות(55.72%),  קבוצת דלק בע"מ (23.11%(

), 0.31%), הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ (0.31%), הפניקס אחזקות בע"מ (0.01%), איל לפידות (0.01%ליאורה פרט לוין (
   ).1929%- ) ובידי מוסדיים והציבור (כ0.02%הפניקס חברה לביטוח בע"מ (

), 5.11%), גיל ואסתר דויטש (5.11%אהרון בירם (בידי  הינה חברה ציבורית שמניותיה מוחזקותאקסלנס השקעות בע"מ  20
   .)11.22% -) ובידי הציבור (כ0%) אסף ברטפלד (0%), ק.ס.ם תעודות סל אחזקות בע"מ (78.56%הפניקס אחזקות בע"מ (

   יד.חודשים מסיום יחסי עובד מעב 3יפתח הרחול איננו עוד נושא משרה בחברה אך ממשיך להחזיק באופציות עד לתום  21
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22,500  

דלק ישראל   6360069
  אג"ח א'

  תורג'מן רחל   029606316

דלק ישראל   6360069  868,117
  אג"ח א'

הפניקס חברה   520023185
 -לביטוח בע"מ
חשבון ביטוח 

  משתתף

דלק ישראל   6360069  324,224
  אג"ח א'

הפניקס חברה   520023185
 -לביטוח בע"מ
דלק ישראל   6360127  343,633  פנסיה וגמל

  אג"ח ב'

דלק ישראל   6360069  23,117,486
  אג"ח א'

אקסלנס   520041989
השקעות בע"מ 

דלק ישראל   6360127  3,133,779 קרנות נאמנות –
  אג"ח ב'

דלק ישראל   6360150  26,562,320
  אג"ח ג'

דלק ישראל   6360168  5,315,285
  'דאג"ח 

דלק ישראל   6360150  3,350,000
  אג"ח ג'

אקסלנס   520041989
 - השקעות בע"מ 

  נוסטרו

  
  
  
שאי משרה בכירה בחברה אופציות לא רשומות למסחר אשר הוקצו לנו 610,202 בהנחה של מימוש   * 

  ע.נ.₪ 11,958,842 . סה"כ הון המניות המונפק בהנחת דילול מלא הינו 22ולעובדי החברה
  

אחרים של חברות מוחזקות מהותיות של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין מניות וניירות ערך  )ב(

  ונושאי משרה בכירה בחברה:

  

בחברה ונושאי משרה בכירה בה בניירות ערך של  למיטב ידיעת החברה ומנהליה, מחזיקים בעלי עניין

  , בשיעורים המפורטים להלן:USAדלק 

  

  מניות וכתבי אופציה:

  

שיעור 
בהון  ההחזקה

  ובהצבעה
בדילול מלא 

  *)באחוזים(

שיעור 
ההחזקה 

בהון 
ובהצבעה 

 )באחוזים(

  ע"נ מוחזק
  

מספר 
  הנייר
  בבורסה

  שם
  הנייר

מספר ת"ז 
או מספר 
  חברה

  שם
נושא /בעל העניין
  המשרה

  אסי ברטפלד  006547410  מניות רגילות  -  16,935  -  -

  אופציות  -  28,000  -  -

  גבי לסט  004787933  מניות רגילות  -  6,500  -  -

  אופציות  -  28,000  -  -

  משה עמית  001127885  מניות רגילות  -  50  -  -

  

  

                                                           
 Cashlessכתבי האופציה למימוש מניות רגילות יוקצו באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה ( 22

Exercise לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי נוסחה תמורת (
כן, ייתכן ובגין מימוש על כתבי האופציה על פי דוח זה יוקצו מניות מימוש במספר תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. על 

אשר הינו נמוך ממספר כתבי האופציה המוצעים, ולפיכך השיעור שיהוו מניות המימוש מהזכויות בהון ובהצבעה בדילול מלא 
  יכול ויהא נמוך מהשיעורים האמורים לעיל.  
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  חוב:אגרות 

  

מספר   ע.נ. מוחזק 
  הנייר
  בבורסה

  שם
  הנייר

או מספר ת"ז 
  מספר חברה

  שם
/נושא בעל העניין
  המשרה

  
32,000  

אגרות חוב   -
  )1(סדרה 

  רחל תורג'מן  029606316

  

  

  

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  :א24תקנה 

  

   ש"ח ע"נ כל אחת: 1רגילות בנות  מניות

ההון הרשום של התאגיד 15,000,000 

  11,348,640  ההון המונפק של התאגיד

    ת רדומות.אין מניו

  

  ניירות ערך המירים של התאגיד:

כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו לנושאי 

משרה בכירה, לעובדים ויועצים של החברה 

  ו/או של תאגידים בשליטתה

610,202   

  

  מרשם בעלי המניות  :ב24תקנה 

   מצורף בזה מרשם בעלי המניות של החברה.
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  המען הרשום של החברה  א': 25תקנה 

  

  , נתניה דרום7רחוב גיבורי ישראל    :כתובת

  

  09-8638733  פקס:   09-8638531   :טלפון

  

 mashia_m@delek.co.il  דואר אלקטרוני:

  

   הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 

  

  ) 001127885משה עמית (ת.ז. 

  יון דירקטוריו"ר ה  תפקיד בחברה:   .1

  4.4.1935  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, 7וב גיבורי ישראל רח  דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

  42504מיקוד 

  ישראלית  נתינות:  .4

  לא  עדות של הדירקטוריון:ובו או הבוועד חברות  .5

  לא  :חיצונידירקטור   .6

  , חברההחברההאם הוא עובד של   .7

  או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

 Saint Laurence Bank - דירקטור ב   :בה  

Barbados   

  16.6.04  בה החלה כהונתו כדירקטור:התאריך   .8

במדעי המדינה וסוציולוגיה  B.A  השכלתו:  .9

  מאוניברסיטת בר אילן.

דירקטור בקבוצת דלק, חבר הנהלת בנק   בחמש השנים האחרונות: עיסוקו  .10

הפועלים וממלא מקום מנהל הבנק בשנים 

ודירקטור בחברות מקבוצת דלק  2003 – 1980

בנק הפועלים (שוויץ), בע"מ, דירקטור ב

דירקטור בפניקס חברה לביטוח בע"מ, 

יורק ויו"ר בנק  -דירקטור בסיגנצ'ור בנק ניו

  קונטיננטל.

אלייד קבוצת דלק בע"מ, ישראכרט בע"מ,   שבהם משמש כדירקטור:אחרים תאגידים   .11

פועלים , מגה קמעונאות בע"מנדל"ן בע"מ, 

 Global Factoring Businessשוקי הון,

Financing Ltd,,, Saint Laurence Bank 
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Barbados LTD, AFI Development 

Cyprus.  .  

  האם הוא בן משפחה של בעל עניין  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית   .13

  ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי  

  שקבע הדירקטוריון על פי סעיף   

  כן   :ת) לחוק החברו12(א)(92  

  לא  :                                    23דירקטור בלתי תלוי  .      14

  

 )006547410אסי ברטפלד (ת.ז. 
  דירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  25.02.1952  לידה: תאריך  .2

  

, א.ת. נתניה דרום, מיקוד 7רח' גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504   

  שראליתי  נתינות:  .4

  לא  ועדות של הדירקטוריון:וב או הבוועדחברות   .5

  לא  :חיצונידירקטור   .6

  , חברההחברההאם הוא עובד של   .7

  או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ, מנכ"ל דלק השקעות   :בה  

  ונכסים בע"מ. 

  20.03.2001  בה החלה כהונתו כדירקטור:התאריך   .8

  אביב.- מאוניברסיטת תל  כלכלהב B.A  השכלתו:  .9

מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ, מנכ"ל דלק השקעות   בחמש השנים האחרונות: עיסוקו  .10

דירקטור בחברות מקבוצת וונכסים בע"מ  

  דלק בע"מ

דלק תשתיות בע"מ, דלק מערכות רכב בע"מ,   שבהם משמש כדירקטור:אחרים תאגידים   .11

דלק מוטורס בע"מ, דלק השקעות ונכסים 

ע"מ, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק  ב

USA איי.די.אי. טכנולוגיות בע"מ, אבנר נפט ,

וגז בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, 

הפניקס אחזקות בע"מ, גדות תעשיות 

ביוכימיה בע"מ, דלק ואבנר ים תטיס בע"מ, 

) בע"מ, איי.פי.פי 1993דלק ניהול קידוחים (

                                                           
  .1999-שנ"טכמשמעות המונח בחוק החברות, הת   23
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ומית דלק אשקלון בע"מ, דלק אנרגיה בינלא

 Republicבע"מ, דלק פטרוליום בע"מ, 

Companies Groups Inc. דלק אנרגיה אג"ח ,

  בע"מ, דלק שיווק והפצה גז טבעי בע"מ.

  

  האם הוא בן משפחה של בעל עניין  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות                 . 13

  ופיננסית לצורך עמידה   חשבונאית  

  שקבע הדירקטוריון  המזעריבמספר   

  כן    :) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

  לא         דירקטור בלתי תלוי:                               .   14

  

  ) 004787933גבריאל לסט (ת.ז. 

   דירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  09.09.1946  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, 7רחוב גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

  .42504מיקוד 

  ישראלית  נתינות:  .4

  

  לא  עדות של הדירקטוריון:ובו או הבוועדחברות   .5

  לא  :חיצונידירקטור   .6

  , חברההחברההאם הוא עובד של   .7

  או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

  לא  :בה  

  18.08.1998  בה החלה כהונתו כדירקטור:התאריך   .8

מדעי  .M.Aאביב, -מאוניברסיטת תל LL.B  השכלתו:  .9

החברה ומתמטיקה אוניברסיטת חיפה, 

A.M.P   (לימודי ניהול לנושאי משרה בכירה)

  מאוניברסיטת הארוורד.

יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ משנת   בחמש השנים האחרונות: עיסוקו  .10

 – 2001, מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ בשנים 2003

  ה.ודירקטור בחבר 2003

קבוצת דלק בע"מ, דלק השקעות ונכסים   שבהם משמש כדירקטור:אחרים תאגידים   .11

בע"מ, דלק פטרוליום בע"מ, דלק תשתיות 

בע"מ, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, דלק ניהול 

 –) בע"מ, דלק אנרגיה 1993קידוחים (
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בינלאומית בע"מ, דלק אנרגיה אג"ח בע"מ, 

טורס גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ, דלק מו

בע"מ, דלק מערכות רכב בע"מ, אבנר נפט וגז 

 בע"מ, קרן דלק למדע חינוך ותרבות בע"מ,

איי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ, נכסי עד"ך 

  בע"מ, אחזקות עד"ך בע"מ.

  

  האם הוא בן משפחה של בעל עניין  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות                . 13

  פיננסית לצורך עמידה חשבונאית ו  

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון   

  אל  ) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

  לא                              דירקטור בלתי תלוי:          . 14

  

 )003152469יגאל רפופורט (ת.ז. 
  דירקטור   תפקיד בחברה:   .1

  1935  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום מיקוד 7גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504  

  ישראלית  נתינות:  .4

  ועדה לבחינת דוחות כספייםהועדת ביקורת ו  ועדות של הדירקטוריון:וב או הבוועדחברות   .5

  כן  :חיצונידירקטור א. האם הוא   .6

  ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות                      

  נאית ופיננסית או בעל כשירותחשבו                     

  בעל כשירות מקצועית   מקצועית:                              

  ג. אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני                     

  לא   :24מומחה                     

  , חברההחברההאם הוא עובד של   .7

  או של בעל עניין השל , חברה קשורההשל בת  

   לא  :הב  

  28.10.2007  בה החלה כהונתו כדירקטור:התאריך   .8

קורס תלת שנתי בדיפלומה לבנקאות באיגוד   השכלתו:  .9

  הבנקאים, המדרשה למינהל

דח"צ וחבר וועדת הדירקטוריון בקמ"ן   בחמש השנים האחרונות: עיסוקו  .10

 2006אחזקות (מקבוצת מנדלסון) בע"מ משנת 

  ועד היום.
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  קמ"ן אחזקות (מקבוצת מנדלסון) בע"מ.  מש כדירקטור:שבהם משאחרים תאגידים   .11

  האם הוא בן משפחה של בעל עניין  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות   .13

  חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה   

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון   

  לא  :) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

  דירקטור  .    14

  כן  :תלוי בלתי  

  

 )0072849540עזר ציון (ת.ז.
   דירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  18.07.1944  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, מיקוד 7גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504  

  ישראלית  נתינות:  .4

  ספייםועדת ביקורת והועדה לבחינת דוחות כ  ועדות של הדירקטוריון:וב או הבוועדחברות   .5

  כן  :חיצונידירקטור א. האם הוא   .6

  ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות                      

  חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות                     

  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית   מקצועית:                              

  קטור חיצוניג. אם כן, האם הוא דיר                     

  כן  :25מומחה                     

  , חברההחברההאם הוא עובד של   .7

  או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

  לא  :בה  

  28.10.2007  בה החלה כהונתו כדירקטור:התאריך   .8

בכלכלה ומינהל עסקים בוגר תואר   השכלתו:  .9

  .ם-האוניברסיטה העברית בימ

דירקטור ויו"ר וועדת ביקורת בגמול חברה   ם האחרונות:בחמש השני עיסוקו  .10

, דח"צ 2001-2007להשקעות בע"מ בשנים 

וחבר וועדת ביקורת בקשרי תעופה בע"מ 

דח"צ, חבר וועדת  ועד היום, 2006משנת 

חברה  EMI-ביקורת וחבר בוועדת מאזן ב

ועד  2006לביטוח ומשכנתאות בע"מ משנת 

  היום.

                                                                                                                                                                                     
 . 2000 -לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה  24
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חברה לביטוח  EMI -בו קשרי תעופה בע"מ  משמש כדירקטור:שבהם אחרים תאגידים   .11

  ומשכנתאות בע"מ.

  האם הוא בן משפחה של בעל עניין  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות   . 13

  חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה   

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון   

  כן  :) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

  כן  :                               תלוי בלתי דירקטור   .    14

  

  )29714086ברק משרקי (ת.ז. 

  .דירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  28.01.1973  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, מיקוד 7גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504  

  שראליתי  נתינות:  .4

  לא  ת של הדירקטוריון:עדוובו או הבוועדחברות   .5

  לא  :חיצונידירקטור   .6

  , חברההחברההאם הוא עובד של   .7

  או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

  כספים בקבוצת דלק בע"מ. סמנכ"ל   :בה  

 05.05.2008  כדירקטור: ובה החלה כהונתהתאריך   .8

בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת בר  B.A  :והשכלת  .9

  אילן

כספים בקבוצת דלק בע"מ החל משנת סמנכ"ל   בחמש השנים האחרונות:קו עיסו  .10

עד היום, חשב בקבוצת דלק בע"מ  – 2008

ומנהל ביקורת בכיר בקוסט  2006-2008בשנים 

  . 2006פורר גבאי את קסירר עד 

בע"מ  הפניקס אחזקות, בע"מ דלק פטרוליום  שבהם משמש כדירקטור:אחרים תאגידים   .11

  וצת דלק בע"מ.ובתאגידים מקב

  משפחה של בעל עניין ןא בוהאם ה  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות   . 13

  חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה   

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון   

  כן   :) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

                                                                                                                                                                                     
 . 2000 -לתקנות החברות (כללים בדבר כמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה  25
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  לא                             דירקטור בלתי תלוי:          .     14

  

  )036403830אמיר לנג (ת.ז. 

  דירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  19.07.1979  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, מיקוד  7גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504  

  שראליתי  נתינות:  .4

  לא  עדות של הדירקטוריון:ובו או הבוועדחברות   .5

  לא  :חיצונידירקטור   .6

  , חברההחברהם הוא עובד של הא  .7

  או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות סמנכ"ל   :בה  

  בקבוצת דלק בע"מ

 25.11.2008  כדירקטור: ובה החלה כהונתהתאריך   .8

  

במשפטים מאוניברסיטת תל  L.L.M - ו L.L.B  :והשכלת  .9

 Kelloggבמנהל עסקים ב EMBA .אביב

Recanti –  באוניברסיטת תל אביב

 Northwesternובאוניברסיטת  

סמנכ"ל פיתוח עסקי מיזוגים ורכישות   בחמש השנים האחרונות:עיסוקו   .10

ועד היום,  2010בקבוצת דלק בע"מ משנת 

ראש פיתוח עסקי, מיזוגים ורכישות בקבוצת 

עוזר מנכ"ל ו 2010 -  2008דלק בע"מ משנת 

  .2005-2007בקבוצת דלק בע"מ בשנים 

  . דלק פטרוליום בע"מדלק תשתיות בע"מ,   שבהם משמש כדירקטור:אחרים תאגידים   .11

  משפחה של בעל עניין ןא בוהאם ה  .12

  לא  אחר בחברה:  

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות   . 13

  חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה   

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון   

  לא  :וק החברות) לח12(א)(92על פי סעיף   

  לא                             דירקטור בלתי תלוי:           .     14
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  )22546832כרמית אלרואי (ת.ז. 

  יתדירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  8.11.1967  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, מיקוד  7גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504  

  תשראליי  נתינות:  .4

  לא  עדות של הדירקטוריון:ובו או הבוועדחברות   .5

  לא  :תחיצוני יתדירקטור  .6

  , חברהחברההשל  תא עובדיהאם ה  .7

   או של בעל עניין שלה , חברה קשורהשלה בת  

  לא  :בה  

 27.09.2010  כדירקטור: הבה החלה כהונתהתאריך   .8

  

מיוחד ומדעי הרוח בחינוך בוגרת תואר   :ההשכלת  .9

אביב, ומוסמכת בתחום - תלטת מאוניברסי

 הרפואה הסינית מטעם פאסיפיק קולג'.

בעלים ומנכ"ל חברת פארמהסין, החל משנת   בחמש השנים האחרונות: העיסוק  .10

  ועד היום 2007

   תשבהם משמשאחרים תאגידים   .11

  אין  :יתכדירקטור  

  משפחה של בעל עניין תא ביהאם ה  .12

בחברה, מר יצחק  הכן, בתו של בעל השליט  אחר בחברה:  

  .שרון (תשובה)

  מומחיות  תכבעל ההאם החברה רואה ב  . 13

  חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה   

  במספר המזערי שקבע הדירקטוריון   

  לא  :) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

  לא                           :         הבלתי תלוי יתדירקטור  .     14

  

  )029606316ז. רחל תורג'מן (ת.

  יתדירקטור  תפקיד בחברה:   .1

  27.12.1972  לידה: תאריך  .2

, א.ת. נתניה דרום, מיקוד  7גיבורי ישראל   דין:-מען להמצאת כתבי בי  .3

42504  

  שראליתי  נתינות:  .4

  ועדת ביקורת והועדה לבחינת דוחות כספיים   עדות של הדירקטוריון:ובו או הבוועדחברות   .5

  לא  :תיצוניח יתדירקטור  .6

  , חברהחברההשל  תא עובדיהאם ה  .7
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  או של בעל ענייןשלה , חברה קשורה שלה בת  

  לא  :בה  

 07.02.2011  :יתכדירקטור הבה החלה כהונתהתאריך   .8

  

מינהל  - מדעי המדינה תואר מוסמך בתחום   :ההשכלת  .9

אילן, -מאוניברסיטת בר ציבורי ושלטון מקומי

LL.B.  עו"ד משנת (בעלת רישיון במשפטים

-המכללה האקדמית למשפטים רמתמ )2008

מדעי המדינה , בוגרת תואר ראשון בגן

 לימודי המזרח התיכון -והיסטוריה כללית 

קורס אילן. כמו כן, בוגרת -מאוניברסיטת בר

קורס  ,המכללה למינהל - דירקטורים בכירים 

 -ניהול פיננסי ועסקי למנכ"לים ולבכירים 

קורס גישור ומי"ל המרכז הישראלי לניהול ה

  .מכון גומא - פישור 

ספארק יזמות פיננסים חברת ב מנכ"ליתעו"ד,   בחמש השנים האחרונות:עיסוקה   .10

ועד ליום זה,  2007החל משנת  והשקעות בע"מ

 -חברת חברים ומרוויחים מייסדת ומנכ"ל 

  2003-2006בשנים  שוקי הון בע"מ

   תשבהם משמשאחרים תאגידים   .11

מקבוצת מרקסטון;  Timeout Israelבחברת   :יתכדירקטור  

חברה ממשלתית עירונית לדיור  -בחלמיש 

  .יפו –שיקום והתחדשות שכונות בת"א 

  משפחה של בעל עניין תא ביההאם   .12

  לא  אחר בחברה:  

  מומחיות  תכבעל ההאם החברה רואה ב  . 13

  חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה   

  ון במספר המזערי שקבע הדירקטורי  

  לא   :) לחוק החברות12(א)(92על פי סעיף   

  כן   :                                  הדירקטור בלתי תלוי  .     14

  

   נושאי משרה בכירה של התאגיד  א:26תקנה 

  )059277483 אבי בן אסאייג (ת.ז.

  24.04.1965   תאריך לידה:  .1

  22.08.2010   : תאריך תחילת כהונה  .2

  , בחברהתפקיד בחברה  .3

החברה ודירקטור בתאגידי הבת של מנכ"ל    או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

 החברה.



  
 

- 50 -  
  

  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

בוגר בתחום כלכלה וחשבונאות תואר   השכלתו:  .5

שבון רואה חאביב. כמו כן, - מאוניברסיטת תל

לימודי המשך בחשבונאות בוגר מוסמך, 

ובוגר אוניברסיטת תל אביב ממתקדמת 

מטעם ) AMP( תוכנית למנהלים בכירים

  אוניברסיטת הרווארד.

  עיסוקו בחמש   .6

 ) בע"מ2009אי.די.בי תיירות (מנכ"ל חברת    השנים האחרונות:  

משנה ועד לכהונתו בחברה,  2009בשנים 

בחברת שטראוס  למנכ"ל ומנהל תפעול ראשי

סמנכ"ל כספים , 2007-2009גרופ בע"מ בשנים 

שטראוס גרופ בע"מ (לפני כן בחברת  ראשי

   ., סמנכ"ל כספים באי.סי.איישטראוס עלית)

  

  

 )069415693משה משיח (ת.ז.
  07.12.1964   תאריך לידה:   . 1

  01.05.2003   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  . 3

סמנכ"ל כספים בחברה, דירקטור בתאגידי   או בבעל עניין:קשורה  , בחברהבת-  

  .ובחברות כלולות הבת

  בעל עניין בחברה או האם הוא   . 4

  בן משפחה של  

  בכירה אחר  נושא משרה  

  לא.   או של בעל עניין בחברה:  

במנהל עסקים (התמחות בוגר תואר   השכלתו:  .5 

במנהל עסקים מוסמך בחשבונאות), תואר 

רואה חשבון (המסלול  ,ות במיסים)(התמח

  המכללה למנהל)-האקדמי

  עיסוקו בחמש  . 6

סמנכ"ל כספים בחברה ודירקטור בתאגידי   השנים האחרונות:  

  הבת
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 )00956631יהודה בכר (ת.ז.
  07/03/1947   תאריך לידה:  .1

  01/02/2006   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

   .סמנכ"ל מכירות סיטונאיות בחברה   בבעל עניין:או  , בחברה קשורהבת-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  נושא משרה בכירה בן משפחה של  

  לא   או של בעל עניין בחברה: אחר                      

כלכלה וסטטיסטיקה (אוניברסיטת  .B.A  השכלתו:  .5

 LL.Mניהול פיננסי (ארה"ב),  .M.Aירושלים), 

  אילן)-שפטים (אוניברסיטת ברתואר שני במ

  עיסוקו בחמש   .6

, מנכ"ל דלקול, סמנכ"ל סיטונאות בחברה  השנים האחרונות:  

  .ומנכ"ל פיצה האט

  

  ) 027936145שרון רוזנבלט (ת.ז. 

  24.12.1970  תאריך לידה:  .1

  1.7.2009  : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

יועץ משפטי, מזכיר החברה ומנהל המחלקה   :או בבעל עניין , בחברה קשורהבת-  

 המשפטית בחברה.

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

    לא  או של בעל עניין בחברה:  

  בר אילןמאוניברסיטת משפטים בבוגר תואר   השכלתו:  .5

  עיסוקו בחמש   .6

ל, אוריון ושות' עו"ד במשרד פישר, בכר, חן וו  השנים האחרונות:  

ובמסגרת העבודה במשרד שימש כיועץ משפטי 

  .ברק 013 - פנימי ב

  

  

 ) 055446132משה צמיר (ת.ז. 
  24.7.1958  תאריך לידה:  .1

  1.7.2009  : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 סמנכ"ל תפעול בחברה  או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

  רה או האם הוא בעל עניין בחב  .4
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  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

    לא  או של בעל עניין בחברה:  

לימודי תעודה ניהול, שיווק ומכירות, הנדסת   השכלתו:  .5

  מחשבים

  עיסוקו בחמש   .6

 מנכ"ל ארטנט אקספרס בע"מ  השנים האחרונות:  

  

 ) 057097008קובי ביטר (ת.ז. 
  14.6.1961  תאריך לידה:  .1

  1.7.2009  : ונהתאריך תחילת כה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 בחברה סמנכ"ל מערכות מידע ותקשורת  או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא  או של בעל עניין בחברה:  

לימודי תעודה במנהל עסקים, לימודי   השכלתו:  .5

  וראההיסטוריה ותעודת ה

  עיסוקו בחמש   .6

סמנכ"ל מערכות מידע במירס תקשורת בע"מ   השנים האחרונות:  

וסמנכ"ל מערכות מידע ותקשורת בתדיראן 

 ) בע"מ2005אמפא שירות (

  

 ) 058866773יוסי צדיק (ת.ז.
  23.08.1964   תאריך לידה:  .1

  01.04.06   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

  בחברה סמנכ"ל קשרי לקוחות  או בבעל עניין: קשורה, בחברה בת-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

תואר ובכלכלה ומנהל עסקים, בוגר תואר   השכלתו:  .5

  אילן-אוניברסיטת ברמבמנהל עסקים מוסמך 

  עיסוקו בחמש   .6

, מנהל בחברה סמנכ"ל קשרי לקוחות  השנים האחרונות:  

בחברה, סמנכ"ל קשרי  כלכליתהמחלקה ה
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שהם חברה -ודירקטור בגל תחנות בחברה

  ביטום תעשיות בע"מ.ובדלק שינוע בלדלק, 

  

 ) 56210537קראדי משה (ת.ז. 
  15.02.1960   תאריך לידה:  .1

  01/12/2008   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

פי גלילות שותפות מוגבלת,  -מנכ"ל דלק   או בבעל עניין: בחברה קשורה, בת-  

, -  באיי.די.אי. טכנולוגיות בע"מדירקטור 

 דירקטור בדלק נדל"ן ויו"ר דלק תשתיות.

  האם הוא בעל עניין בחברה או  .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

וציולוגיה וקרימינולוגיה סבוגר  בתואר   השכלתו:  .5

במנהל מוסמך בר אילן ותואר מאוניברסיטת 

  חיפהמאוניברסיטת ציבורי 

  

  עיסוקו בחמש   .6

מפכ"ל משטרת ישראל כשנתיים ותשעה    השנים האחרונות:  

מפקד מחוז דרום במשטרת ישראל  ,חודשים

יו"ר דלק תשתיות בע"מ, דירקטור  כשנתיים

גלילות  בדלק נדל"ן בע"מ, מנכ"ל דלק פי

שותפות מוגבלת ודירקטור באיי.די.אי. 

  .טכנולוגיות בע"מ

  

 )054566252(ת.ז.  עופר אורליצקי
  15.10.1956   תאריך לידה:  .1

  1.4.2010   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

  מבקר פנימי של החברה   או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

  ו האם הוא בעל עניין בחברה א  .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

מוסמך תואר ו חשבונאות וכלכלהבבוגר תואר   השכלתו:  .5

. רואה מאוניברסיטת תל אביב במנהל עסקים 

  חשבון מוסמך.
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  עיסוקו בחמש   .6

 ליאון, אורליצקי ושות' במשרד  בכיר שותף  השנים האחרונות:  

  )2001-2010( רואי חשבון 

  

 ) 54679642אוחיון יהודה (ת.ז. 
  23.12.1956   תאריך לידה:  .1

  01/01/2001   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 מנכ"ל בחברת הבת דלק שינוע בע"מ   או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   של בעל עניין בחברה:או   

  במנהל עסקים ממכללת דרביבוגר תואר   השכלתו:  .5

  עיסוקו בחמש   .6

  מנכ"ל דלק שינוע בע"מ.   השנים האחרונות:  

  

 )058786377 טל דורי (ת.ז.
  11.08.1964   תאריך לידה:  .1

  28.10.2010   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

מנכ"ל בחברת יונקס (החברה המאוחדת    בבעל עניין:או  , בחברה קשורהבת-  

 לייצוא נפט בע"מ) 
  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

לימודי תעודה במנהל עסקים במכון לפריון   השכלתו:  .5

  עבודה

  עיסוקו בחמש   .6

יונקס (החברה המאוחדת לייצוא  מנכ"ל חברת   השנים האחרונות:  

שק בע"מ בין -); מנכ"ל פלסטונפט בע"מ

מנכ"ל אשכול חברות  ;2011 – 2008השנים 

 2001בקבוצת כתר פלסטיק בע"מ בין השנים 

– 2007.  
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 )057801425 דוד לרון (ת.ז.
  20.12.1962   תאריך לידה:  .1

  16.01.2011   : תאריך תחילת כהונה  .2

  חברהתפקיד בחברה, ב  .3

 סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל חטיבת הקמעונאות   או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

 בחברה.

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

 כלכלה ומנהל עסקיםבבוגר תואר   השכלתו:  .5

מסלול מאוניברסיטת חיפה. כמו כן, בוגר 

ה מיוחד למנהלים בכירים של מכון הכשר

TIM הטכניון ו)-M.I.T(. קורס  ובוגר

  דירקטורים של התנועה הקיבוצית.

  עיסוקו בחמש   .6

ת מנכ"ל תשלובת המזון ויו"ר החברות הבנו   השנים האחרונות:  

, מנכ"ל 2008-2010בקבוצת "תנובה" בשנים 

-2007בשנים  ISS Catering Servicesחברת 

ראש חטיבת הלקוחות א וסגן נשי, 2008

 2006 -2003חברת סלקום בע"מ בשנים ב

  .ומנכ"ל שטראוס סלטים

  

 )022698435 יעקב נועם אשכנזי (ת.ז.
  12.12.1966   תאריך לידה:  .1

  01.12.2010   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 מכירותסמנכ"ל חטיבת ניהול מתחמים ו   או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

 בחברה.

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

משאבי אנוש התמקדות בניהול בוגר תואר   השכלתו:  .5

הנדסאי תעשיה מאוניברסיטת חיפה. כמו כן, 

וניהול. כיום לומד לימודי תואר שני בניהול 

  רסיטת חיפה.ומדיניות משאבים באוניב
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  עיסוקו בחמש   .6

מנטה דלק בת הסמנכ"ל מכירות בחברה    השנים האחרונות:  

, 2007-2010בשנים דרכים בע"מ  קמעונאות

דלק מנטה בת המנהל מרחב בחברה 

, 2006-2007בשנים  קמעונאות דרכים בע"מ

דלק מנטה בת בחברת המנהל תפעול 

   .2005-2006בשנים קמעונאות דרכים בע"מ 

  

  

 )50227768 לזר (ת.ז.אלי 
  05.09.1950   תאריך לידה:  .1

  01.12.2010   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 בחברה. מנהל משאבי אנוש   או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  

 ומדעי החברה לוגיהסוציותואר בוגר בתחום   השכלתו:  .5

ותואר מוסמך בתחום סוציולוגיה ארגונית 

  ם-מהאוניברסיטה העברית בי

  עיסוקו בחמש   .6

ועד  2008בחברה בשנים  מנהל משאבי אנוש   השנים האחרונות:  

חברה להשמת  - HRFחברת  מנכ"ל היום, 

, 2006-2008בשנים  בכירים וייעוץ ארגוני בע"מ

בחברת קריאו בע"מ  סמנכ"ל משאבי אנוש

  .2003-2006בשנים 

  

 )051732089 משה בוסאני (ת.ז.
  19.01.1953   תאריך לידה:  .1

  01.12.2010   : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 בחברה מנהל סחר דלקים וטכנולוג ראשי   או בבעל עניין: , בחברה קשורהבת-  

  ן בחברה או האם הוא בעל עניי  .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

  לא   או של בעל עניין בחברה:  
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גוריון). כמו -מהנדס כימיה (אוניברסיטת בן  השכלתו:  .5

בעל תעודה בלימודי אנרגיה מטעם כן, 

אביב, תעודות בלימודי -אוניברסיטת תל

אנרגיה מטעם מכון הנפט ותעודות מאונ' 

  אוקספורד באנגליה.

  ו בחמש עיסוק  .6

י בחברה מנהל סחר דלקים וטכנולוג ראש   השנים האחרונות:  

מנהל טכני דלקים ועד היום,  2008בשנים 

  .1998-2008בחברה בשנים  ושמנים

  

 ) 022423552.ז. ת(זילברמן גיא 
  17.7.1966  תאריך לידה:  .1

  1.2.2012  : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

בחברה ודירקטור בחברת דלק  סגן מנהל כללי  או בבעל עניין:בת, בחברה קשורה -  

 יגל ג.פ.מ בע"מ. 

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

    לא  או של בעל עניין בחברה:  

מוסמך במנהל תואר וכלכלה בבוגר תואר   השכלתו:  .5

בוגר תואר אוניברסיטה העברית. עסקים מה

  . אביב-אוניברסיטת תלמ חשבונאותב

  עיסוקו בחמש   .6

 –לק שיווק והפצה גז טבעי בע"מ דמנכ"ל ס  השנים האחרונות:  

 9 -כ –אחזקות בע"מ סמנכ"ל אתגלושנתיים כ

  שנים.

  

 ) 055443220איתן זילביגר (ת.ז. 
  1.9.1958  תאריך לידה:  .1

  3.10.2011  : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 דלק שמנים "דלקול" בע"מ –מנכ"ל חברת בת   בחברה קשורה או בבעל עניין:בת, -  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

    לא  או של בעל עניין בחברה:  
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תואר בוגר, מוסמך ודוקטור בביו טכנולוגיה   השכלתו:  .5

  מאוניברסיטת תל אביב

  עיסוקו בחמש   .6

מנכ"ל בחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ   רונות:השנים האח  

 שנים. 12 - כ –

 

 )024893182גיא פרימן (ת.ז. 
  11.6.1970  תאריך לידה:  .1

  5.9.2011  : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 מנהל כספים בחברה  בת, בחברה קשורה או בבעל עניין:-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  של בן משפחה  

  נושא משרה בכירה אחר  

    לא  או של בעל עניין בחברה:  

 תתואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיט  השכלתו:  .5

  )1998( חיפה ורו"ח מוסמך

  עיסוקו בחמש   .6

תשלובת החלב  –מנהל כספים בחברת תנובה   השנים האחרונות:  

  שנים. 7 - כ  –

  

 )037647633עידן ארגמן (ת.ז. 
  20.9.1975  תאריך לידה:  .1

  5.9.2011  : תאריך תחילת כהונה  .2

  תפקיד בחברה, בחברה  .3

 החברהחשב   בת, בחברה קשורה או בבעל עניין:-  

  האם הוא בעל עניין בחברה או   .4

  בן משפחה של  

  נושא משרה בכירה אחר  

    לא  או של בעל עניין בחברה:  

מכללת מכלכלה וחשבונאות בבוגר תואר   השכלתו:  .5

 תאוניברסיטממשפטים במוסמך תואר  ,רופין

  )2006אילן ורו"ח מוסמך (-בר

  עיסוקו בחמש   .6

שנתיים. סניור בכיר כ – חברהע. חשב ב  השנים האחרונות:  

קוסט פורר גבאי את  E&Yבמשרד רו"ח 

  שנים. 3 -כ –קסירר 
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  ב מורשי חתימה של התאגיד26תקנה 

  .אין לתאגיד מורשי חתימה עצמאיים

  

  ון של החברהרואה החשב  :27תקנה 

   אביב.-, תל3 עמינדבמרחוב קוסט פורר גבאי את קסירר, 

  

  בתקנוןשינוי בתזכיר או   :28תקנה 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון הוראות תקנון החברה בדבר שיפוי וביטוח.  24.7.2011ביום 

שרה, על מנת להתאים התיקון האמור כולל התאמות לתקנות העוסקות בשיפוי ובביטוח אחריות נושאי מ

, כפי שתוקן בחוק ייעול 1968 –את הוראות התקנון עם חבויות מסוימות לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח 

. לפירוט אודות התיקון האמור 2011 –הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א 

(מס'  28.7.2011 -ו 17.7.2011והתקנון המתוקן של החברה ראו דוחות מיידים של החברה מימים 

, בהתאמה), אשר המידע המופיע בהם מוכלל בזאת על 2011-01-225918-ו 2011-01-215181אסמכתאות 

  דרך ההפניה. 

  

  : המלצות והחלטות הדירקטורים(א)29תקנה 

      

   תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, בדרך אחרת, או חלוקת מניות הטבה )1(א) ( 29תקנה 

ברוטו לכל  ₪88% (אלפי  9,987-החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד בסך של כ 22.03.2011ביום 

. הדיבידנד שולם 5.04.2011ערך נקוב) לכל בעלי המניות הרשומים בספרי החברה ביום ₪  1מניה בת 

   .2011במהלך חודש אפריל 

  

  ) פדיון מוקדם של אגרות חוב5(א) ( 29תקנה 

טוריון החברה לאשר תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב של החברה החליט דירק 18.12.2011ביום 

. 31.12.2012התקופה שנקבעה לביצוע התוכנית הינה עד ליום ₪. מיליון  50בהיקף של עד  ד')-(סדרות א'

   לפרק א' תיאור עסקי התאגיד בדוח זה. 15.6לפרטים נוספים ראו סעיף 

  

, בין החברה ובעל עניין בה, למעט עסקה של החברה עם וקעסקה שאינה בהתאם לתנאי הש )6(א)(29תקנה 

  חברת בת שלה

בעניין הארכת תקופת הערבות לתאגיד בנקאי (צד שלישי) לטובת רכישת פעילות  14.9.2011החלטה מיום 

  .לעיל  22לתקנה 1.3.2    בצרפת כמפורט בסעיף BP  שיווק הדלקים של

מהונה של חברת דלק  1.75%בעניין מכירת חלק מהחזקות החברה המהוות  12.6.2011החלטה מיום 

  לעיל. 22לתקנה  1.5   (ג) להלן ובסעיף29הונגריה, לחברת דלק פטרוליום כמפורט בתקנה 

בשליטתה המלאה של דלק בעניין התקשרות החברה עם דלק גז, חברה  17.11.2011החלטה מיום 

   לעיל.  22לתקנה  1.6   (ג) להלן ובסעיף29פטרוליום, בהסכם לרכישת פעילותה כמפורט בתקנה 
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  החלטות אסיפה כללית מיוחדת(ג)  29תקנה 

  

  ן:כדלקמ הקיבלה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה החלט 21.2.2011ביום 

, בתו של מר יצחק שרון של הגב' כרמית אלרואי ,לרבות פטור שיפוי וביטוח ,אישור תנאי העסקתה

  .בתפקידה כדירקטורית בחברה (תשובה), בעל השליטה בחברה,

(מס'  26.12.2010פרטים נוספים בדבר האסיפה המיוחדת הנ"ל כלולים בדוחות המיידים של החברה מיום 

(מס'  21.2.2011) ומיום 2011-01-034191(מס' אסמכתא  31.1.2011מיום ), 2010-01-730338אסמכתא 

  ). 2011-01-056589אסמכתא 

  

  קיבלה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה החלטות כדלקמן: 24.7.2011ביום 

מהונה של חברת דלק הונגריה, לחברת דלק  1.75%לאשר מכירת חלק מהחזקות החברה המהוות  .1

 17.7.2011יום בום, במועדים ובתנאים כפי שפורטו בדוח שהוגש על ידי החברה פטרוליום, בתנאי התשל

תקנות דוחות (להלן: " 1970-דים) התש"לייבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומ

 2001- ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה), התשס"א ")תקופתיים ומיידים

 .  ")ן חברה לבין בעל שליטה בהביתקנות עסקה (להלן: "

המיידי על לאשר את התיקונים להוראות תקנון החברה בדבר שיפוי וביטוח כמפורט בנספח ב' לדוח  .2

 .17.7.2011האסיפה מיום כינוס 

פורר גבאי את קסירר לרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שסיומה - למנות מחדש את משרד קוסט .3

 .חברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרושל ההבאה בתום האסיפה השנתית 

 .למנות את גב' כרמית אלרואי וגב' רחל תורג'מן כדירקטוריות בחברה עד לאסיפה השנתית הבאה .4

 ליו"ר הדירקטוריון, מר משה עמית. אלפי ש"ח 200בסך של  2010לאשר תשלום מענק בגין שנת  .5

  

(מס'  17.7.2011לים בדוחות המיידים של החברה מיום פרטים נוספים בדבר האסיפה המיוחדת הנ"ל כלו

   .)2011-01-221028(מס' אסמכתא  25.7.2011מיום ו) 2011-01-215181אסמכתא 

  

  

  קיבלה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה החלטות כדלקמן: 29.1.2012ביום 

לדוח מיידי מתוקן  1.1גז טבעי בע"מ כמפורט בסעיף  –לאשר רכישת פעילותה של דלק שיווק והפצה  .1

עסקה בין חברה לבין ותקנות  דוחות תקופתיים ומידייםבהתאם לתקנות  22.1.2012של החברה מיום 

  .בעל שליטה בה

לאשר מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' כרמית אלרואי, בתו של בעל השליטה בחברה כמפורט בסעיף  .2

ותקנות  דוחות תקופתיים ומידייםנות בהתאם לתק 22.1.2012לדוח מיידי מתוקן של החברה מיום  1.2

 .עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה

לאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח חדש לדירקטורים המכהנים או מועסקים ושיכהנו או יועסקו  .3

מעת לעת בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות 

השיפוי הנוכחיים, למעט גב' כרמית אלרואי, בתו של בעל השליטה בחברה, הבנות שלה, במקום כתבי 

  .22.1.2012בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב' לדוח מיידי מתוקן של החברה בדבר כינוס האסיפה מיום 



  
 

- 61 -  
  

  

(מס'  4.1.2012פרטים נוספים בדבר האסיפה המיוחדת הנ"ל כלולים בדוחות המיידים של החברה מיום 

(מס'  1.2.2012) ומיום 2012-01-021825(מס' אסמכתא  22.1.2012), מיום 2012-01-006180אסמכתא 

  ). 2012-01-030888אסמכתא 

  

  החלטות החברה  א: 29תקנה 

  

  : פטור ביטוח ושיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדו"ח:)4א ( 29תקנה 

, בעקבות 16.6.2004החלטה של האסיפה הכללית מיום בהתאם להחלטות קודמות של החברה ( פטור: .1

), החליטה החברה 18.5.2004החלטת ועדת הביקורת של החברה והחלטת דירקטוריון החברה מיום 

להעניק פטור לנושאי משרה בחברה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפיה, בהתאם לקבוע בפרק 

   .השלישי לחלק השישי של חוק החברות

, החליטה האסיפה הכללית של 24.7.2011יום לתקנון החברה המתוקן מ 145בהתאם לסעיף שיפוי:  .2

, בעקבות החלטת ועדת הביקורת של החברה והחלטת דירקטוריון החברה 29.1.2012החברה ביום 

, בהתאמה, לאשר מתן כתבי התחייבות שיפוי חדשים, לנושאי משרה 17.11.2011 -ו 15.11.2011מימים 

רה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות המכהנים או מועסקים ושיכהנו או יועסקו מעת לעת בחב

, בתו של מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, לרבות לדירקטורית גב' כרמית אלרואי

 לעיל. 21לתקנה  8 לפרטים נוספים ראו סעיף  .בעל השליטה בחברה

  : ביטוח .3

) מבטחת החברה את נושאי 2011ל החברה (שהתקבלו לפני שנת בהתאם להחלטות קודמות ש .א

 .קבוצת דלקידי -לע תנערכפוליסה קבוצתית, אשר במסגרת  בחברה ובחברות בת שלה  המשרה

אישרה האסיפה הכללית של החברה להאריך ו/או לחדש, מעת לעת, פוליסת ביטוח  25.5.2010ביום  .ב

יסת ביטוח קבוצתית הכוללת חברות בנות אחריות דירקטורים ונושאי משרה, במסגרת פול

וקשורות, כולן או חלקן, מבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, אצל הפניקס, ובלבד 

(מס' אסמכתא  18.4.2010 מיום לדוח מיידי של החברה 1.3שיתקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף 

 .ל דרך ההפניה., אשר המידע הכלול בו מוכלל בזאת ע )2010-01-453738

נושאי המשרה היו מבוטחים במסגרת פוליסה קבוצתית, אשר  31.12.2011ועד ליום  1.1.2011מיום  .ג

ראו  31.12.2011ידי קבוצת דלק אצל הפניקס. לתיאור הפוליסה שהייתה בתוקף עד ליום -נערכה על

 ). 2011-01-042372(מס' אסמכתא  8.2.2011מיום דוח מיידי 

חידוש  , בהתאמה,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 22.3.2012 -ו 21.3.2012מים בי .ד

ידי קבוצת דלק, שבשליטת בעל השליטה - פוליסת ביטוח לביטוח אחריות נושאי משרה, הנערכת על

בחברה, עבורה ועבור חברות בת שלה ובכללן החברה, עם הפניקס לתקופה של שנה עד ליום 

-2012-01 -(מס' אסמכתא 22.3.2012י של החברה מיום דוח מייד. לפרטים נוספים ראו 31.12.2012

077139 .(   

לרבות פטור, ביטוח את תנאי ההעסקה אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  23.12.2010ביום  .4

אישור תנאי ההעסקה כאמור ניתן גם  .בחברה יתבתפקידה כדירקטור שיפוי של הגב' כרמית אלרואיו

   , כמפורט לעיל.21.02.2011מיוחדת מיום  ידי אסיפה כללית- על
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לרבות פטור, ביטוח תנאי ההעסקה  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את 07.02.2011ביום  .5

 .בחברה הבלתי תלוי יתרחל תורג'מן בתפקידה כדירקטורשיפוי של הגב' ו

את הכללתם של  בהתאמה,החברה,  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון 22.3.2012 -ו 21.3.2012בימים  .6

 .בהסדרי הפטור והביטוח המקובלים בחברה זילברמן מר איתן זילביגר ומר גיא 
  

  

  

  

           ____________________________  

  בע"מ "דלק" חברת הדלק הישראלית      תאריך החתימה   

  

  

  תפקידם:    שמות החותמים:  

  

  יו"ר הדירקטוריון     משה עמית .1  

  מנכ"ל     אבי בן אסאייג .2
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  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

  מרשם בעלי ניירות הערך של החברה
  

  

  

  ע.נ. כ"א₪  1מניות רגילות בנות  :סוג נייר ערך .1

  : דלק ישראלשם נייר הערך בבורסה         

  6360044:  מספר נייר ערך בבורסה         

  

  :מצבת בעלי המניות של החברה  

  

 מספר המניותשוםשם בעל המניות הר
 11,348,640  חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

  11,348,640  סה"כ

  

  

  

  אגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם  :סוג נייר ערך .2

  : דלק ישראל אגח אשם נייר הערך בבורסה         

  6360069:  מספר נייר ערך בבורסה         

  

  :מצבת בעלי אגרות החוב (סדרה א') של החברה  

  

 סה"כ אגרות חובשם בעל אגרות החוב הרשום
 833,568,552  חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

  833,568,552  סה"כ

  

  אגרות חוב (סדרה ב') רשומות על שם  :סוג נייר ערך .3

  : דלק ישראל אגח בשם נייר הערך בבורסה         

  6360127:  מספר נייר ערך בבורסה         

  

  :ות החוב (סדרה ב') של החברהמצבת בעלי אגר  

  

 סה"כ אגרות חובשם בעל אגרות החוב הרשום
 284,295,138  חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

  284,295,138  סה"כ
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  אגרות חוב (סדרה ג') רשומות על שם  :סוג נייר ערך .4

  : דלק ישראל אגח גשם נייר הערך בבורסה         

  6360150:  מספר נייר ערך בבורסה         

  

  :מצבת בעלי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה  

  

 סה"כ אגרות חובשם בעל אגרות החוב הרשום
 221,587,093  חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

  221,587,093  סה"כ

  

 

  אגרות חוב (סדרה ד') רשומות על שם  :סוג נייר ערך .5

  : דלק ישראל אגח דשם נייר הערך בבורסה         

  6360168:  מספר נייר ערך בבורסה         

  

  :מצבת בעלי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה  

  

 סה"כ אגרות חובשם בעל אגרות החוב הרשום
 103,651,592  חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

  103,651,592  סה"כ

  

 

  כתבי אופציה לא רשומות למסחר  :סוג נייר ערך .6

  11/07: דלק ישראל רסהשם נייר הערך בבו         

  6360085 מספר נייר ערך בבורסה         

  

  

 סה"כ כתבי אופציהשם בעל כתבי האופציה
263,303  ) בע"מ2000גלפנד נאמנויות (- ירדני

  263,303  סה"כ
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  כתבי אופציה לא רשומות למסחר  :סוג נייר ערך .7

  04/08: דלק ישראל שם נייר הערך בבורסה         

   6360119 מספר נייר ערך בבורסה         

  

  

 סה"כ כתבי אופציהשם בעל כתבי האופציה
  17,200  ) בע"מ2000גלפנד נאמנויות (- ירדני

  17,200  סה"כ

  

  

  כתבי אופציה לא רשומות למסחר  :סוג נייר ערך .8

  09/09: דלק ישראל שם נייר הערך בבורסה         

  6360135 מספר נייר ערך בבורסה         

  

  

 סה"כ כתבי אופציהם בעל כתבי האופציהש
  46,600  ) בע"מ2000גלפנד נאמנויות (- ירדני

  46,600  סה"כ

  

  

  כתבי אופציה לא רשומות למסחר  :סוג נייר ערך .9

  00/00: דלק ישראל שם נייר הערך בבורסה         

  0000000: מספר נייר ערך בבורסה         

  

  

 הסה"כ כתבי אופצישם בעל כתבי האופציה
  283,099  ) בע"מ2000גלפנד נאמנויות (- ירדני

  283,099  סה"כ

  

  

  

  

  

  



פרק ה׳
דו“ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

דו“ח תקופתי לשנת 2011
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 מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה

 :ב(א) 9
 

 ,התאגיד) –(להלן  "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מבפיקוח הדירקטוריון של חברת  ,ההנהלה
 .לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגידאחראית 

  
  :חברי ההנהלה הם ,לעניין זה

 
 אבי בן אסאייג, מנכ"ל; .1

 משה משיח, סמנכ"ל כספים; .2

 משה צמיר, סמנכ"ל תפעול; .3

 יהודה בכר, סמנכ"ל מכירות סיטונאיות; .4

 ומכירות בחברה;יעקב נועם אשכנזי, סמנכ"ל חטיבת ניהול מתחמים  .5

 יפתח הרחול, מנכ"ל חברה בת וסמנכ"ל ייזום ופיתוח נדל"ן בחברה; .6

 קובי ביטר, סמנכ"ל מערכות מידע ותקשורת; .7

 יוסי צדיק, סמנכ"ל קשרי לקוחות; .8

 שרון רוזנבלט, יועץ משפטי ומזכיר החברה; .9

 משה בוסאני, מנהל סחר דלקים וטכנולוג ראשי; .10

 חטיבת הקמעונאות בחברה;דוד לרון, סמנכ"ל שיווק ומנכ"ל  .11

 טל דורי, מנכ"ל חברה מאוחדת, .12

 יהודה אוחיון, מנכ"ל חברה מאוחדת; .13

 איתן זילביגר, מנכ"ל חברה מאוחדת; .14

 משה קראדי, מנכ"ל בשותפות מאוחדת; .15

אשר תוכננו בידי  ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד
או בידי מי שמבצע בפועל את  ,רה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחםל ונושא המש"המנכ

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון  ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,התפקידים האמורים
ולהבטיח כי מידע  ,בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

מסוכם ומדווח  מעובד, הוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף,שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות ש
 .במועד ובמתכונת הקבועים בדין

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו  ,בין השאר ,הבקרה הפנימית כוללת
לרבות למנכ"ל, ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, ,כאמור

 ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים
 .בהתייחס לדרישת הגילוי

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון  ,בשל המגבלות המבניות שלה
 .מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  ,בפיקוח הדירקטוריון ,ההנהלה
   .הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה
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הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח 

  ;רקטוריון כללהיהד
  
, על מנת לוודא את התהליכים 2011לשנת  2010שהכינה החברה בשנת  Scoping-עדכון מסמך ה .1

 .2011וחברות המהותיות האמורים להיכלל במיפוי לשנת 
 

בדיקה כי התהליכים והבקרות בתחומי הפעילות של החברה שנקבעו כמהותיים ביותר בפעילות  .2
שים. התהליכים המשיכו לעמוד בקריטריונים הנדר 2011החברה, בהתאם לשינויים שחלו בשנת 

 שנבחרו הינם : לקוחות והכנסות, מלאי ורכוש קבוע. 
  
 אפקטיביות. ELC -, סגירת הדוחות הכספיים ו ITGC-בדיקה כי בקרות ה .3
  
רמת התיעוד הנדרשת הינה  כי בדקה החברה את ביצוע הבקרות שהוגדרו וכן 2011במהלך שנת  .4

 נאותה ובהתאם לכפי שהוגדר.  
  
רקטוריון החברה מספר פעמים, לגבי יאת ועדת המאזן ואת ד ה החברה, עדכנ2011במהלך שנת  .5

 התקדמות העבודה, הליקויים שנתגלו ואופן הטיפול בהם.
  

כי הבקרה הפנימית על הדיווח  הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, ,בהתבסס על הערכה זו
  .הינה אפקטיבית  2011בדצמבר  31הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2011לשנת ב(א) 9 דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה           
         

 

 3

  
  -  1 ב(ד)9כללי (לפי תקנה  מנהל הצהרת

  
  :כי מצהיר , אבי בן אסאייגאני, הח"מ, 

התאגיד)  – בע"מ (להלן"דלק" חברת הדלק הישראלית של חברת  התקופתי הדוח את בחנתי .1
 ;הדוחות) – (להלן 2011לשנת 

 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם ידיעתי, הדוחות לפי .2
 לא אותם מצגים, נכללו שבהן הנסיבות לאור בהם, שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ עובדה מהותית

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו
 נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים ידיעתי, הדוחות לפי .3

התאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

והדוחות הכספיים  הביקורת ולוועדות לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4
 ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס של התאגיד,

 :ילויהג
 של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

 של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם לעבד, לאסוף, התאגיד
 – וכן  הדין; להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח

 לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב שבה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל  .ב
 על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין
 ;הגילוי ועל הכספי הדיווח

 :בתאגיד אחרים עם יחדו לבד אני, .5
 תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי  .א

 כהגדרתן מאוחדות שלו חברות לרבות לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים
 אחרים ידי על לידיעתי מובא 2010 - "עשנתיים) התש כספיים ערך (דוחות ניירות בתקנות
 – וכן הדוחות; של תקופת ההכנה במהלך בפרט המאוחדות, ובחברות בתאגיד

 תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי  .ב
 הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים
 ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות הדין, להוראות בהתאם

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח   .ג
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור 

 למועד הדוחות. 
  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.            

  
  
  
  
  

  2012במרס,  25
  אבי בן אסאייג                
 מנכ"ל                
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  -  2ב (ד) 9לפי תקנה  בתחום הכספים נושא המשרה הבכיר ביותר הצהרת

  
  :כי מצהיר , משה משיחאני, הח"מ, 

התאגיד)  – בע"מ (להלן"דלק" חברת הדלק הישראלית של חברת  התקופתי הדוח את בחנתי .1
 ;הדוחות) – (להלן 2011לשנת 

 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם ידיעתי, הדוחות לפי .2
 לא אותם מצגים, נכללו שבהן הנסיבות לאור בהם, שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ עובדה מהותית

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו
 נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים ידיעתי, הדוחות לפי .3

התאגיד  של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות
 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

והדוחות הכספיים  הביקורת ולוועדות לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4
 ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס של התאגיד,

 :הגילוי
 של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

 של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם לעבד, לאסוף, התאגיד
 – וכן  הדין; להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח

 לו מי שכפוף או  הכללי המנהל מעורב שבה מהותית, שאינה ובין מהותית בין תרמית, כל  .ב
 על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין
 ;הגילוי ועל הכספי הדיווח

 :בתאגיד אחרים עם יחדו לבד אני, .5
 תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי  .א

 כהגדרתן מאוחדות שלו חברות לרבות לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים
 ידי על לידיעתי מובא 1993-שנתיים) התשנ"ג כספיים ערך (עריכת דוחות ניירות בתקנות
 – וכן הדוחות; של תקופת ההכנה במהלך בפרט המאוחדות, ובחברות בתאגיד אחרים

 תחת פיקוחי, ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי  .ב
הדוחות  והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח להבטיח המיועדים
 ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות הדין, להוראות בהתאם הכספיים

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח   .ג
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור 

 למועד הדוחות. 
 
 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.            
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  משה משיח                
 כספיםמנכ"ל ס                
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