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 עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד(

  81021לשנת לדוח התקופתי 

 של קבוצת דלק בע"מ )להלן: "החברה"( 

 

 :ההחבר עסקישל  הכללית תפתחותהה תיאור -ראשון  חלק

 החברה בהון השקעות – לדוח התקופתי 0.1בהתייחס לסעיף  .א

שותפות הבת, רגילה שהגישה החברה יחד עם  פרסמה החברה תוצאות הצעת רכש 9112בספטמבר  11ביום  .1

 דלקידי החברה )להלן: "-( על111%שותפות מוגבלת אשר מוחזקת במלואה ) -( 9119דלק השקעות פיננסיות )

-ירות ערך )הצעת רכש(, התש"סתקנות ניהוראות ל בהתאםמניות החברה,  109,211 -, ל"(פיננסיות השקעות

 1.10%-כמהוים ה מניות של החברה  109,211בהתאם לתוצאות, הצעת הרכש נענתה במלואה ונרכשו . 9111

לפרטים נוספים אודות הצעת הרכש ראו דוחות מידיים של החברה מהימים: מהון המניות של החברה.  

)מס'  11.2.9112(; 9112-11-129108אסמכתא:  )מס' 1.2.9112(; 9112-11-180109)מס' אסמכתא:  0.0.9112

  (, אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך של הפנייה.9112-11-121099אסמכתא: 

ואגרות חוב של עצמית של מניות רכישה במסגרת תכנית  התבצעהצעת הרכש העל פי  רכישת מניות החברה

לאחר הרכישה כאמור,  .9110בדצמבר  98ביום  החברה דירקטוריוןידי -אשר אושרה על 9112לשנת  החברה

הינו   ביחד( חובאגרות רכישת מניות ובחישוב ), 98.19.9110מיום  הרכישה תכניתשיעור הביצוע המצטבר של 

(, אשר 9112-11-129902)מס' אסמכתא:  19.2.9112לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  .22.91%

 נכללים בזאת על דרך של הפנייה. והפרטים המופיעים ב

החליט דירקטוריון החברה על תכנית רכישה עצמית של מניות ואגרות חוב של  9112באוקטובר  6ביום   .9

. נכון למועד פרסום דוח 9191באוקטובר  6מיליון ש"ח לתקופה של שנה עד ליום  111החברה בהיקף של עד 

אמור. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום זה, לא נרכשו ניירות ערך על פי תכנית הרכישה כ

 ( אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.9112-11-106112)מס' אסמכתא:  6.11.9112

 :פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור -חלק שלישי 

  בישראל האנרגיה תחום .א

 תכנית לפיתוח מאגר לוויתן  – ()ה0.7.1בהתייחס לסעיף  .1

תקופת  12.11.9112קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לתוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, החלה ביום  עם (א

שותפות מוגבלת  –קידוחים  דלק להערכת, בהתאםההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה. 

 חודש במהלך לחול צפויה ולייצוא המקומי למשק לוויתן ממאגר טבעי גז הזרמת תחילת"(, השותפות)להלן: "

 .9112 דצמבר

 כאמור, לוויתן ממאגר טבעי גז הזרמת תחילת מועדדלעיל ביחס ל הההערכ – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

 חוק)להלן: " 1260-, התשכ"חערך ניירות לחוקא 09 בסעיף כמשמעותומידע צופה פני עתיד  ה, מהוולעיל

, המבוסס על הערכות השותפות והמפעילה במאגר לוויתן, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, "(ערך ניירות

                                                      
ועד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין  9112של שנת  השלישיכולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון  העדכון  1

ובדוח  (9112-11-190018)מס' אסמכתא:  01.9.9112אשר פורסם ביום  9112לרבעון הראשון לשנת שיש לתארו בדוח התקופתי ולא עודכן בדוח 
(. העדכון מתייחס למספרי הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי 9112-11-121111)מס' אסמכתא:  92.0.9112אשר פורסם ביום  9112לשנת  השנילרבעון 

 ( ובא להוסיף על האמור בהם. 9112-11-192011)מס' אסמכתא:  9110התאגיד( בדוח התקופתי לשנת 
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שלא להתממש או  העשוי וז ה. הערכועוד, קבלת אישורים רגולטוריים, לוויתן לאסדת ההרצה פעולות תוצאות

 לרבותורטו לעיל, להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפ

שינויים גיאופוליטיים ו/או רגולטוריים ו/או מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר לוויתן ו/או מגורמים בלתי 

  הפקה ושיווק של נפט וגז טבעי.בצפויים הקשורים 

של  שניה רבעוןל פרק א' לדוח התקופתיבעדכון )ב( 0 ולסעיףקופתי לדוח הת( 0)ה()1.8.6 לאמור בסעיף בהמשך (ב

, כפי שהוערך בעת "(הפיתוח תקציב" )להלן: לוויתן מאגר לפיתוחא' 1 שלבבתקציב קיטון  אודות, 9112שנת 

 Noble Energyהודיעה  19.11.9112, ביום (111%מיליון דולר ) 29-כ אישור תקציב הפיתוח, בסך מצטבר של

Mediterranean Ltd. " :(, כך 111%מיליון דולר ) 98-בסך של כ"( על קיטון נוסף בתקציב הפיתוח נובל)להלן

 (.111%מיליון דולר ) 199-שנכון למועד דוח זה, סך הצמצום בתקציב הפיתוח הסתכם לכ

 "(רועי)להלן: "רישיון  /"רועי"133רישיון  –)יד( לדוח התקופתי 0.7.11 -ו 0.7.7 לסעיפים בהתייחס .9

כי לאור העובדה  "(רציושותפות מוגבלת )להלן: " -( 1229חיפושי נפט )הודיעה רציו  9112באוגוסט  92ביום 

שותפות מוגבלת  –דלק קידוחים מזכויות ההשתתפות של רציו ל 91.22%שלא ניתן להשלים את העברת 

, בשל החלטת הממונה על התחרות בדבר אי מתן פטור מאישור הסדר כובל ברישיון רועי "(שותפות)להלן: "ה

 ( וכן9112-11-180182 :אסמכתא' מס) 92.8.9112 מיום חברהה של מיידיה הדוח ראו)לפרטים  90.8.9112מיום 

, אין 01.8.9112, מיום Edison International SpAלאור הודעת הפרישה של המפעילה ברישיון רועי, 

באפשרותה לקבל החלטת קידוח סופית והיא פועלת לחיפוש שותפים נוספים לרישיון רועי, ביניהם מפעיל 

  בינלאומי.

/"יהל 511 -/"אופק חדש" ו514רישיונות  –)טו( לדוח התקופתי 0.7.11 -ו 0.7.3, 0.7.2 סעיפיםל בהתייחס .0

 יחד: "הרישיונות"( )להלןחדש" 

 אחד בכל ,השותפות ידי על( 111%)מתוך  99% בשיעור השתתפותלרכישת זכויות   עסקהה השלמת לעניין

 המידע אשר(, 9112-11-100012)מס' אסמכתא:  16.11.9112מיום  של החברה מיידי דוח, ראו מהרישיונות

הודיע הממונה על הנפט כי נרשמה בספר הנפט  9.11.9112ביום  כי יצוין. ההפניה דרך על בזאת נכלל בו המופיע

 העברת הזכויות כאמור.

 בקפריסין  זכויות – התקופתי לדוח 0.7.01 סעיףל בהתייחס .1

 19 בלוק בשטחש ה"אפרודיט"הגז הטבעי  במאגר השותפים ביןשנחתם חתימת תיקון להסכם הזיכיון  לעניין

 וניצול שיון הפקהיר"( לבין ממשלת קפריסין ולעניין הענקת אפרודיטה מאגר)להלן: " קפריסיןב

((Exploitation License מיוםשל החברה או דוח מיידי , ראפרודיטה ר תוכנית פיתוח והפקה למאגרושיוא 

 נכלל בזאת על דרך ההפניה. והמידע המופיע ב אשר(, 9112-11-129009 :אסמכתא)מס'  8.11.9112

 "(D )להלן: "רישיון אלון D-/אלון117רישיון  –לדוח התקופתי  0.7.00 סעיף .9

, לרבות Dאלון  ברישיון העבודה תוכנית בתנאי העמידלדוח התקופתי אודות  )ג(1.8.11 בסעיף לאמור בהמשך

 ביוםכי  יצוין, הסביבתי הסקר לביצועלממונה על הנפט בקשר  Dהמפעילה ברישיון אלון  פניית אודות

 .D אלון ברישיון הסביבתי הסקר לביצועהנפט  על הממונהשל  העקרוני ורואיש התקבל 12.11.9112

 

 



 0 -א
 

"כריש"  והסכם  I/07 -"תנין" ו I/01חזקות  –לדוח התקופתי  ( ז)ט0.7.11 -ו 0.7.08 סעיפיםל בהתייחס .6

 למכירת זכויות השותפות בחזקות 

 עלת השליטההשותפות ב)שהינה למיטב ידיעת  Energean Oil & Gas plc 2פרסמה 9112בנובמבר  1 ביום

כריש "קידוח ב הערכהה פעולותאודות  הודעה "(אנרג'יאן נפט וגז)להלן: "( Energean Israel Limitedבחברת 

 TCF 1.2 -כ של בהיקףגז טבעי משאבים של  כוללת דיווח אודות אישושה"כריש",  I/18שבשטח חזקת  "צפון

(99 BCM ושל נפט קל/קונדנסט בהיקף של )01 ( מיליון חביות, וכל זאת באומדן הטוב ביותרBest Estimate). 

ונדנסט דיווח זה מצטרף לדיווחים קודמים של אנרג'יאן נפט וגז אודות משאבים של גז טבעי ושל נפט קל/ק

מיליון חביות נפט  01.0 -גז טבעי ו TCF 9.9( בהיקף של 2Pבמאגרי כריש ותנין, כדלקמן: עתודות )

מיליון חביות נפט קל/קונדנסט; וכן כמויות  1 -ו TCF 1.9( בהיקף של 2Cקל/קונדנסט; משאבים מותנים )

 נוספות של משאבים מנובאים. 

 םעל פרסו בקידוח כריש צפון, מבוסס ולות ההערכה שבוצעופע המידע האמור לעיל בעניין תוצאותכי,  יובהר

 לא נכלל בו דוח מעריך משאבים בלתי תלוי, ואשר למיטב ידיעת השותפות, של אנרג'יאן נפט וגז אשרפומבי 

 –פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף לתקנות ניירות ערך ) השלישיתתוספת וה PRMS-כללי הבהתאם ל ךערו ואינ

  מאי.באופן עצ ולאמת את נכונותאו החברה אשר אין ביכולת השותפות , ו1262-התשכ"ט( מבנה וצורה

לישראל בע"מ  הסכם בין שותפי תמר לבין חברת החשמל –לדוח התקופתי  (ד.)ד(0)0.7.04סעיף ל בהתייחס .8

 )להלן: "חברת החשמל"( 

)תמר פטרוליום בע"מ חלק משותפי תמר ידי -עלמו שפורס םהמיידי ותלדוחלעניין התייחסות השותפות 

שותפות מוגבלת ואוורסט  -שותפות מוגבלת, דוח חיפושי גז  - 9"(, ישראמקו נגב תמר פטרוליום)להלן: "

בדבר מגעים המתנהלים בינם לבין חברת "( חלק משותפי תמרשותפות מוגבלת; להלן יחד: " -תשתיות 

הטבעי בין שותפי תמר לבין חברת החשמל )להלן: בקשר עם תיקון אפשרי להסכם אספקת הגז  החשמל

 אשר(, 9112-11-120001)מס' אסמכתא:  91.2.9112מיום  של החברה מיידידוח  ראו"(, להסכם התיקון"

השותפות מחלוקת בין  תמקיי הפניה. יצוין כי, נכון למועד דוח זה, המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ה

לבין חלק משותפי תמר לגבי יכולתם של חלק משותפי תמר לחייב את השותפות ונובל להסכים לתנאי  נובלו

פנו חלק משותפי תמר לממונה על התחרות בבקשה, בין  91.11.9112התיקון להסכם וכי בהמשך לכך, ביום 

ללקוח חדש  היתר, במטרה להבהיר כי השותפות ונובל מחויבות להסכים לשיווק משותף של גז מחזקת תמר

-, בתנאים שסוכמו עלהחשמל חברתהתיקון להסכם תיקון להסכם גז מחזקת תמר ללקוח קיים, לרבות לאו 

. יובהר כי, לעמדת השותפות, חלק משותפי תמר אינם ללא מעורבות השותפות ונובל ידי חלק משותפי תמר

 אין אךפקת לחברת החשמל ההסכם עם חברת החשמל בגין כמויות הגז שבבעלותן המסו מנועים מלתקן את

וכי כל תכלית פנייתם של חלק  שבבעלותה הגז כמויות בגיןההסכם  את מלתקן השותפות את יבלחי ביכולתם

משותפי תמר כאמור הינה לסכל את תוצאות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי לחברת החשמל בו זכו שותפי 

 . בנושאט המחוזי להלן(, ולאיין את החלטת בית המשפ 0לוויתן )ראו סעיף 

 

 

                                                      
  https://maya.tase.co.il/reports/details/1260983/2/0'יאן נפט וגז:אנרגקישור להודעת  להלן 2
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הליך תחרותי לאספקת גז טבעי לחברת  –התקופתי  לדוח( 8)04.0.7 -ו (ד)ד(0)0.7.04עיפים סל בהתייחס .0

  ; הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט לוויתןהחשמל

לתוקף של הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן בין שותפי  לכניסתוהתנאים המתלים  התקיימות לעניין (א

(, 9112-11-121610: סמכתא)מס' א 92.11.9112מיום החברה  של מיידילוויתן לבין חברת החשמל, ראו דוח 

 בזאת על דרך ההפניה.  נכלל בואשר המידע המופיע 

במספר  9112השלישי לשנת השותפות, ביחד עם יתר שותפיה במאגר לוויתן, התקשרה במהלך הרבעון  (ב

להלן( והן ליצרני חשמל פרטים וללקוחות  2הסכמים למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן, הן לייצוא )ראו סעיף 

 אנרגיה אשדוד"מ, בע זכוכית מפעלי פניציהבע"מ,  שורק דלקתעשייתיים בשוק המקומי, וביניהם עם אי.פי.פי 

"מ, כך שהיקפם הכולל של כלל הסכמי מכירת הגז ממאגר לוויתן שנחתמו עד בע אנרגיה נגב רמת"מ ובע

 .BCM 110 -למועד דוח זה, ובכלל זה הסכמי מכירת הגז שנחתמו ברבעון זה, הינו כ

הסכמים לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר  – התקופתי לדוח ב (8)0.7.04 (0)0.7.04לסעיפים בהתייחס .2

 "דולפינוס"( )להלן: Dolphinus Holdings Limitedומפרויקט לוויתן למצרים בין השותפות ונובל לבין 

ונובל  מפרויקט תמר ומפרויקט לוויתן שנחתמו בין השותפותגז טבעי  לייצואבהמשך לאמור אודות הסכמים 

הושלמו חתימות על שני הסכמים  96.2.9112ביום , "(המקוריים דולפינוס הסכמילבין דולפינוס )להלן: "

לתיקון הסכמי דולפינוס המקוריים. הסכם אחד נחתם בין שותפי תמר לדולפינוס והסכם שני נחתם בין שותפי 

דוח מיידי של  ראו "(. לפרטים נוספיםהמעודכנים דולפינוס הסכמילוויתן לבין דולפינוס )להלן ביחד: "

 דרך על בזאת נכלל ובהמידע המופיע  שרא(, 9112-11-101600: אסמכתא)מס'  9.11.9112מיום  חברהה

בד בבד עם חתימת הסכמי דולפינוס המעודכנים נחתם הסכם בין השותפות ונובל לבין שותפי תמר  .ההפניה

של  מיידי דוח ראו)לפרטים למצרים  מישראלושותפי לוויתן בקשר עם הקצאת הקיבולת במערכת ההולכה 

התנאי המתלה  , הושלם6.11.9112ביום וין כי, (. יצ9112-11-101600: אסמכתא)מס'  9.11.9112החברה מיום 

  (.להלן 11 סעיף ראו)לפרטים  EMGהשלמת עסקת  בדברבהסכמי דולפינוס המעודכנים 

  מדיניות ניהול סיכונים סביבתיים –התקופתי  לדוח 0.7.82 סעיףל בהתייחס .11

לאסדת  לאוויר פליטה היתר, לפיו היא הגישה בקשה חדשה לצורך קבלת נובל עדכוןאודות  לאמור בהמשך .א

קיבלה  6.11.9112"(, יצוין כי, ביום בקשת היתר הפליטה)להלן: " 9110-"חהתשס, נקי אווירחוק  מכוחלוויתן 

היתר )להלן: " 9196שנים, עד לשנת  8נובל היתר פליטה לאוויר לאסדת לוויתן, אשר יחול לתקופה של 

"(. היתר הפליטה כולל, בין היתר, הוראות בדבר פליטה מירבית מכל מקור פליטה באסדת לוויתן, הפליטה

 יישום הטכנולוגיה המיטבית הזמינה וכן הוראות בדבר ניטור, דיגום, בקרה ודיווח למשרד להגנת הסביבה. 

 תר הפליטה כלולות בתוך תקציב הפיתוח. להערכת נובל, היקף ההשקעות הנדרשות לצורך עמידה בדרישות הי

על מנת לעמוד בהוראות  הנדרשות ההשקעות היקף אודות דלעיל הערכה: הצופה פני עתיד מידע בגין אזהרה

בגדר מידע צופה פני  ןאפשרות לעמוד בהוראות במועדים הקבועים בהיתר הפליטה, הינההיתר הפליטה ו

 על בהתבסס וזאת, נובלערכת ה על מבוסס האמור מידע. הערך ניירות לחוקא 18 בסעיף כמשמעותועתיד, 

, הערכת סוג ההשקעות הנדרשות על מנת לעמוד בדרישות ההיתר ועלות ביצוען, ובהם גורמים מגוון

"ל לא תתממש, בין הנ ההערכההמושפעת מגורמים חיצוניים, לרבות ספקי ידע, ציוד ושירותים. ייתכן ש

 .ת ישתנה ו/או אם תשתנה הערכת עלות ביצועןהיתר, אם סוג ההשקעות הנדרשו

 נגד בירושלים המחוזי המשפט לבית"( העותרת)להלן: " הבית שומרי עמותתעתרה  9112באוגוסט  90 ביום .ב

למשרד להגנת  להורותהאנרגיה, בה ביקשה  ומשרד נובל ונגד בו תפקידים ובעלי הסביבה להגנת המשרד

 ,הדרושיםהסביבה ולבעלי תפקידים בו לחייב את נובל או את משרד האנרגיה להמציא פרטי מידע שונים 
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 פרק ולהקצות לציבור המידע מלוא את לפרסם; הפליטה היתר בבקשת החלטה קבלת לצורך ,העותרת לטענת

 עם בבד בד. העתירה לבירור עד לאסדה פליטה היתר ממתן ולהימנע; הערות הגשת לצורך ימים 19 של זמן

 .העתירה לבירור עד הפליטה היתר מתן את למנוע המכוונים ביניים וצו ארעי צו למתן בקשה הוגשה העתירה

 בהחלטה .ביניים לצו הבקשה את המשפט בית דחה, המשיבים מטעם תגובות הגשת לאחר ,9.2.9112 ביום

 כי נובל של טענתה את המשפט בית קיבל( דחוף דיון לקביעת תהעותר בבקשת שניתנה) 99.2.9112 מיום נוספת

 בית התיר, העתירה סילוק בטרם, זאת עם. הסף על מסולקת להיות דינה כך בשל כי וקבע, מוקדמת העתירה

  .הגשתה בעת מוקדמת הייתה העתירה האם בשאלה טיעון 11.11.9112 יוםל עד להגיש לעותרת המשפט

 העותרתהגישה  12.11.9112 ביום. עדכנה, בין היתר, על מתן היתר הפליטה ןבה, הודעות עדכון העותרת הגישה

ביום . העתירה לבירור עד לוויתן אסדת של ההרצה בתקופת פעולות ימנע אשרביניים -צו למתן נוספת בקשה

 תגובות להגשת 9112בחודש דצמבר  יםמועדנקבעו  דחה בית המשפט את הבקשה למתן צו ביניים. 91.11.9112

 .בעתירה דיוןול לעתירה מקדמיות

נגד  ומספר מועצות עמותה לאיכות הסביבה –ידי צלול -הומצאה לנובל עתירה שהוגשה על 91.11.9112 ביום .ג

. בעתירה מבוקש לבית המשפט המחוזי בירושלים ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ונגד נובל

פעילות הכרוכה בפליטת גזים.  לוויתן תכי לא תתקיים באסדלהורות על בטלות היתר הפליטה ולקבוע 

ביניים -טל. כן התבקש צוובתאישור תכנית ההרצה של האסדה כי לקבוע בית המשפט לחלופין, התבקש 

 .למניעת פעילות באסדה הדורשת היתר פליטה

 Limited East Mediterranean Gasהסכמים לרכישת מניות חברת  – התקופתי לדוח )ט(0.7.11 סעיף .11

  EMGולרכישת זכויות בצינור  "(EMG" )להלן:

התקופתי(, לרבות הודעתה כי  לדוח)ט( 1.8.06)כהגדרתה בסעיף  EMGעדכוני השותפות אודות עסקת  לעניין

 -ו 9.11.9112, 90.0.9112 מהימיםשל החברה ראו דוחות מיידים , EMGלא נותרו תנאים מתלים לעסקת 

 אשר(, בהתאמה, 9112-11-120129 -, ו9112-11-101606, 9112-11-102291: אסמכתאות)מס'  0.11.9112

יצוין כי, עם העברת מלוא סכום התמורה מידי הנאמנים  .ההפניה דרך על בזאת נכלל בהם המופיע המידע

 .EMG, הושלמה עסקת 6.11.9112לדוח התקופתי( ביום  )ט( 1.8.06למוכרות )כהגדרתן בסעיף 

  הליכים משפטיים – התקופתילדוח  0.7.17  סעיף .19

אודות בקשה לאישור תובענה ייצוגית  01.19.9110 ליום הכספיים ותלדוח( 9)0א90 בביאורבהמשך לאמור  .א

 10.6.9111"( נגד שותפי תמר ביום האישורבקשת  מבקשידי צרכן של חברת החשמל )להלן: "-שהוגשה על

 וביום פטרוליום תמר מטעם סיכומים הוגשו 91.0.9112 ביוםלבית המשפט המחוזי בתל אביב, יצוין כי, 

 תשובה סיכומיבקשת האישור צפוי להגיש  מבקשסיכומים מטעם היועץ המשפטי לממשלה.  הוגשו 9.2.9112

  .19.19.9112 ליום עד מטעמו

סילוק על הסף של בקשה לאישור הגשת תביעה נגזרת שהגיש מחזיק יחידות השתתפות של השותפות  לעניין .ב

כנגד השותפות, השותף הכללי בשותפות ובעלות התמלוג, הדירקטורים בשותף הכללי בשותפות, מנכ"ל 

השותף הכללי בשותפות ורואי החשבון המבקרים של השותפות בקשר עם תשלום תמלוגים לבעלות התמלוג, 

 דרך על בזאת כללנ בו המופיע המידע אשר(, 2019-01-083145)מס' אסמכתא:  99.2.9112מיום  מיידידוח  ראו

 .ההפניה

הליכים משפטיים  אודות, 01.19.9110 ליום הכספיים ות( לדוח1)1א90 וביאור( 3)4א90 בביאורבהמשך לאמור  .ג

 .להלן 01.2.9112ג לדוחות הכספיים ליום 8בנושא מועד החזר ההשקעה בפרוייקט תמר ראו ביאור 
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דינו של  פסק עללבית המשפט העליון  ערעור"( המערערים)להלן: " תמר משותפי חלק הגישו 12.0.9112 ביום .ד

 לוויתן ושותפי החשמל חברת כנגדאביב הדוחה את העתירה המנהלית שהגישו -בית המשפט המחוזי בתל

לאספקת גז טבעי לחברת החשמל )להלן בסעיף  התחרותי בהליך כזוכה לוויתן שותפי בהצעת בחירה עם בקשר

 בוהמידע המופיע  אשר(, 9112-11-189116מכתא: ס)מס' א 91.0.9112 מיידי דוח ראו"(. לפרטים הערעור" זה:

 .1.9.9191. דיון בערעור נקבע ליום ההפניה דרך על בזאת נכלל

, 9112של שנת שני הרבעון החברה לשנכלל בדוח  החברה)ב( לעדכון תיאור עסקי 10לאמור בסעיף  בהמשך .ה

)ב( לחוק התחרות הכלכלית, 91"(, בהתאם לסעיף הממונהאודות החלטת הממונה על התחרות )להלן: "

בע"מ  22הגישו לובי  0.2.9112, יצוין כי ביום EMG, המתירה את רכישת הזכויות בצינור 1200 -"ח התשמ

 -( ו"EMED)להלן:"  Pipeline B.V EMEDנגד כ)כמשיבה( ו הממונה נגד)חל"צ( ועמותת הצלחה )ע"ר( ערר 

EMG במסגרתו כאמור הממונה אישור עלבבית המשפט המחוזי בירושלים  לתחרות הדין לבית( )כמשיבות ,

תשובותיהן  EMG -ו EMEDהגישו  10.11.9112ביום  התבקש בית הדין לבטל את החלטת הממונה או לשנותה.

 לערר . 

 8103של שנת  והשלישי השני, הראשון ברבעון וקונדנסטגז טבעי  שלהפקה  נתוני הכוללת טבלה להלן .10

4 3:תמר בפרויקט
 

 

 שלישי רבעון שני רבעון רבעון ראשון

 טבעי גז

 

 קונדנסט

 

 טבעי גז

 

 קונדנסט

 

 קונדסט טבעי גז

סה"כ תפוקה )המשויכת למחזיקי הזכויות 
לגז MMCF  -ההוניות של החברה( בתקופה )ב

 (טבעי ובאלפי חביות לקונדנסט
19,969 19.0 11,900 11.8 19,011 16.0 

ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי מחיר ממוצע 
 MCF -הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

 (ולחבית

9.90 90.99 9.92 90.92 9.99 99.1 

תמלוגים )כל תשלום 
שנגזר מתפוקת הנכס 

המפיק לרבות מההכנסה 
ברוטו מנכס הנפט( 

ממוצעים ששולמו ליחידת 
תפוקה )המשויכים 

למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה( 

 ולחבית( MCF -)דולר ל
 

 המדינה
1.61 6.10 1.90 6.11 1.69 9.09 

 צדדים שלישיים
1.11 1 1.11 1 1.1 1.21 

 בעלי עניין

1.02 1.10 1.02 1.18 1.02 0.8 

תקבולים בגין תמלוגים )כל תקבול שנגזר 
מתפוקת הנכס המפיק לרבות מהכנסה ברוטו 

מנכס הנפט( ממוצעים שמתקבלים ליחידת תפוקה 
 MCF -)המיוחסים לחלק החברה( )דולר ל

 (ולחבית

1.98 9.00 1.90 9.29 1.90 9.69 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה 
)המשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות של 

  (ולחבית MCF -החברה( )דולר ל
1.18 9.91 1.98 0.11 1.11 9.18 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
הזכויות ההוניות של )המשויכים למחזיקי 

 (ולחבית MCF -החברה( )דולר ל
1.90 18.11 0.20 16.26 1.92 19.12 

                                                      
, ששולמו בתמלוגים, תפוקה ליחידת ממוצע במחיר החברה של ההוניות הזכויות לבעלי המשויך לשיעור ביחס לעיל בטבלה המובאים הנתונים  3

 .העשרונית הנקודה אחרי ספרות שתי עד עוגל, נטו ובתקבולים ההפקה בעלויות
. לפרטים בדבר השינוי בטיפול החשבונאי בהשקעת 99%ההפקה כוללים את החזקתה הישירה של השותפות בפרויקט תמר בשיעור של  נתוני  4

 המצורפים בהמשך. 01.0.9112ד' לדוחות הכספיים ליום 0פטרוליום, ראו ביאור בשותפות בתמר 
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 בחו"ל  האנרגיה תחום .ב

 נכסי הנפט והגז המוחזקים באמצעות איתקה בשטח -תקופתיה לדוח 0.2.4-ו )א(0.2.0םלסעיפי בהתייחס .0

 ים הצפוניה

 "(איתקהבת בבעלות מלאה של החברה )להלן: ", חברת Ithaca Energy (UK) Limited 9112בנובמבר  0ביום  .א

 North Seaמאת  .Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת  111%לרכישת  השלימה עסקה

Holdings Limited Chevron בדבר  לאחר שנתקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו לעסקה. לפרטים נוספים

 BP Oil International עם ושיווק הפצהעל הסכמי  וחתימההתמורה  העברת, לרבות בדבר השלמת העסקה

Limited , אשר המידע הכלול ( 2019-01-096045)מס' אסמכתא:  11.11.9112מיום של החברה ראו דוח מיידי

 בו מובא בזאת בדרך של הפנייה.

 הצעה חתומה לביצוע השקעה תקבלאודות  9112בספטמבר  99יום בהמשך לאמור בדוח המיידי של החברה מ .ב

על אודות חתימה  9112 בספטמבר 91יום ולדוח המיידי מ (9112-11-128210: אסמכתא)מס'  באיתקההונית 

יצויין כי ההצעה  ( 9112-11-109091: אסמכתא)מס' של נפט וגז לשיווק מזכר הבנות לא מחייב לביצוע עסקה 

 כאמור ומזכר ההבנות לא הבשילו לכדי עסקה.

 Isabellaרשיון  – התקופתי לדוח (0)ד()0.2.4סעיף ל בהתייחס .8

קיבלו החלטה,  "(איזבלה)להלן: "Isabella  הנפט בנכס השותפיםהודיעה החברה כי  9112באוקטובר  9 ביום

 ניסיון קידוח ביצוע בדבר,  .Total E&P North Sea UK Ltdבין היתר על סמך המלצת המפעיל בפרויקט, חברת

(, 9112-11-101211: אסמכתא)מס'  9.11.9112 מיום מיידי דוח ראולפרטים נוספים . הנפט נכס בשטח ראשון

 .ההפניה דרך על בזאת נכלל בו המידע אשר

 :באיתקההכוללות נתוני הפקה בקשר עם נכסי הנפט המפיקים  אותטבל להלן .1

 בפרויקט 9112של שנת י לישוהש ,השניהראשון ברבעוןלחברה  המיוחסיםהפקה  נתוני הכוללת טבלה לןהל .א

  (:GSA)המהווה חלק מפרויקט  Stella מאגר
 

 

 שלישי רבעון שני רבעון ראשון רבעון

 קונדנסט טבעי גז נפט קונדנסט טבעי גז נפט  קונדנסט טבעי גז נפט

 בתקופה סה"כ תפוקה
999,610 

bbl 

9,199 

mcf 

(210,618 

boe) 

919,821 

bbl 

100,110 

bbl 

0,118 

mcf 

(968,011 

boe) 

192,818 

bbl 

121,011 

bbl 

0,266 

mcf 

(661,180 

boe) 

196,912 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
)המשויך למחזיקי הזכויות 

דולר )ההוניות של החברה( 
 (boe-ל

92.2 02.1 00.9 60.0 96.8 11.1 60.1 12.8 90.2 

 שלישיים לצדדים תמלוגים
)כל תשלום שנגזר מתפוקת 

הנכס המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו מנכס 

הנפט( ממוצעים ששולמו 
תפוקה )המשויכים  ליחידת

למחזיקי הזכויות ההוניות 
 (boe-ל דולרשל החברה( )

1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 1.9 1.1 1.1 1.1 

עלויות הפקה ממוצעות 
 (boe-ליחידת תפוקה )דולר ל

19.1 19.1 19.1 99.0 99.0 99.0 16.6 16.6 16.6 

תקבולים נטו ממוצעים 
 (boe-דולר ל)ליחידת תפוקה 

10.0 99.0 91.2 11.0 (1.0) 10.1 19.9 9.1 11.0 
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שיעור אזילה בתקופה 
המדווחת ביחס לסך כמויות 

 5הנפט בפרויקט )%(
0.1 0.1 0.1 1.2 1.2 1.2 9.0 9.0 9.0 

 

נכסי  ביתר 9112של שנת  , השני והשלישיהראשון ברבעוןלחברה  המיוחסיםהפקה  נתוני הכוללת טבלה להלן .ב
  : Stella מאגרו GSA פרוייקטשאינם מתוך  איתקההנפט המפיקים של 

 

 שלישי רבעון שני רבעון ראשון רבעון

 קונדנסט טבעי גז נפט קונדנסט טבעי גז נפט  קונדנסט טבעי גז נפט

 סה"כ תפוקה
 בתקופה

102,020 

bbl 

008 mcf 

(96,991 

boe) 

- 
192,119 

bbl 

999 mcf 

(29,102 

boe) 

- 
112,026 

bbl 

902 mcf 

(10,190 

boe) 

- 

מחיר ממוצע ליחידת 
תפוקה )המשויך 

למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה( 

 (boe-דולר ל)

60.8 91.1 - 62.0 10.9 - 69.6 2.2 - 

 לצדדים תמלוגים
)כל תשלום  שלישיים

שנגזר מתפוקת הנכס 
המפיק לרבות 

מההכנסה ברוטו 
מנכס הנפט( 

ממוצעים ששולמו 
תפוקה  ליחידת

)המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של 

-ל דולרהחברה( )
boe) 

1 1 - 1 1 - 1 1 - 

עלויות הפקה 
ממוצעות ליחידת 

 תפוקה 
 (boe-)דולר ל

11.0 11.0 - 90.2 90.2 - 90.9 12.9 - 

תקבולים נטו 
ממוצעים ליחידת 

 תפוקה 
 (boe-דולר ל)

10.2 2.6 - 11.1 (19.8) - 01.1 (2.0) - 

שיעור אזילה 
בתקופה המדווחת 
ביחס לסך כמויות 
 6הנפט בפרויקט )%(

9.0 9.0 - 9.1 9.1 - 9.1 9.1 - 

 

 תחום הביטוח והפיננסיים .ג

מהון  09.9%-העסקה למכירת כ הושלמה 9112בנובמבר  0יום ב ,לדוח התקופתי 1.11בהתייחס לאמור בסעיף 

ראו דוחות  לפרטים נוספים ש"ח.מיליארד  1.98 -בתמורה לסכום כולל של כאחזקות בע"מ מניות הפניקס 

)מס' אסמכתא:  1.11.9112מיום ו( 9112-11-110629)מס' אסמכתא:  90.9.9112 יוםמיידים של החברה מ

 ם נכללים בזאת על דרך של הפנייה.( אשר הפרטים המופיעים בה9112-11-120021

 

 

                                                      
עד שיעור האזילה הינו שיעור הנפט המופק בתקופת הדיווח הרלוונטית, מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות לתחילת אותה תקופת דיווח או למו 5

 תחילת הפקה, לפי המאוחר. 
עד שיעור האזילה הינו שיעור הנפט המופק בתקופת הדיווח הרלוונטית, מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות לתחילת אותה תקופת דיווח או למו 6

 תחילת הפקה, לפי המאוחר. 
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 בכללותה החברה לפעילות הנוגעים עניינים - רביעי חלק

 מסגרות אשראי ואגרות חוב -לדוח התקופתי 0.07.8בהתייחס לסעיף  .א

)סדרה  (י"גאגרות החוב )סדרה פרעון חלקי של פרעה החברה  11.11.9112 -ו 01.11.9112, 92.2.9112בימים  .1

ראו נוספים של החברה בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב. לפרטים  , בהתאמה,)סדרה י"ט( -( וחי"

)מס' אסמכתא:  11.11.9112(; 9112-11-121101)מס' אסמכתא:  1.11.9112ם הימישל החברה מ יםמידי ותדוח

נכללים בהם הפרטים המופיעים  ,  אשר (9112-11-128910)מס' אסמכתא:  10.11.9112 -ו(; 9112-11-126101

 בזאת על דרך של הפנייה.

 DKL Energy Limitedחברה בת של החברה בבעלות מלאה,  חתמה 1.11.9112ביום לאחר תאריך המאזן,  .9

מיליון  911בסך כולל של  הלוואה, להעמדת BNP Paribas -זר בנק עם הלוואה , על הסכם "(DKL)להלן: "

חודשים או עד למועד הנפקת מניות איתקה בבורסה בלונדון,  10ההלוואה ניתנה לתקופה של  .דולר ארה"ב

חודשים ממועד העמדת  19מיליון דולר ייפרע בתום  91לפי המוקדם מבניהם. על פי תנאי ההלוואה, סך של 

עד העמדת ההלוואה. ההלוואה נושאת חודשים ממו 19מיליון דולר ייפרע בתום  91ההלוואה, וסך נוסף של 

 19 -ו 19כעבור   1.9%. המרווח יעלה בשיעור של 6.9%ריבית שנתית בשיעור של ליבור + מרווח בשיעור 

זכות לבצע פירעון מוקדם בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכם ההלוואה ובתשלום עמלה.  DKL-חודשים. ל

, והחברה Limited Recourse. ההלוואה היא בתנאי להבטחת ההלוואה שועבדו לטובת המלווה מניות איתקה

 Margin Call-על הריבית הצבורה שלא שולמה, על ה DKLהעמידה ערבות כלפי המלווה בגין התחייבויות 

הראשון )כמשמעותו להלן( וכן באירועים חריגים של הפרה. כל דיבידנד שישולם בחברות שבקבוצת איתקה 

וואות בעלים שהעמידה החברה לחברות מקבוצת איתקה יהיו נחותות. ישמש קודם לפירעון ההלוואה, והל

כמו כן נקבעו מגבלות המקובלות בהסכמים מסוג זה על גידול החוב הקיים והוראות נוספות ובכלל זאת, 

. כמו כן נקבע כי יחול פירעון הוגדרו מקרים שבהם יהיה המלווה זכאי להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי

ּ+( או הורדת דירוג A -במקרה של הורדת דירוג למדינת ישראל )מתחת ל 91%מיידי של ההלוואה בשיעור של 

, לפיהם במקרה של נפילת של Margin Call(, וכן הוגדרו אירועים מסוג A -לקבוצת דלק )מתחת לקבוצת ה

, תידרש הלווה להפקיד FTSE100 -משווי הסל של חברות דומות )כהגדרתן בהסכם ההלוואה( או במדד ה 91%

 מזומן בשווי הנפילה כפי שהוגדר.

 דירוג אשראי –לדוח התקופתי  0.07.2בהתייחס לסעיף  .ב

לאגרות החוב סדרות יג', כב',  ilA/Stableכי אשררה את דירוג  S&Pהודיעה מעלות  9112בספטמבר  99ביום 

)מס' אסמכתא:  99.2.9112לד' שהנפיקה החברה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום -לא', לג' ו

 ה.( אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפניי9112-11-100099

        

   

 

                   ____________________ 

 קבוצת דלק בע"מ
 9112בנובמבר  98: תאריך

 שמות החותמים ותפקידם:
 גבי לסט, יו"ר הדירקטוריון

 , מנכ"לאסי ברטפלד
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  ממ    ""    עע    בב        קק    לל    דד        תת    צצ    וו    בב    קק
  

  
  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
  2019 בספטמבר 30 ביום שהסתיימוחודשים  ושלושהתשעה ל שלתקופות 

  
 החברההדירקטוריון של  דוח) מתכבד להגיש בזה את הקבוצה/או ו החברה -  דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ (להלן

  .2019, בספטמבר 30 ביום ושהסתיימשלושה חודשים ותשעה של לתקופות 
  
  
  

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .  א
  

  תאור החברה וסביבתה העסקית  .1
  

בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל  ותאגידים מוחזקיםאמצעות חברות עיקר בב פועלת החברה
בהקשר זה יצוין כי, לאחר תאריך המאזן, הושלמה בישראל.  דלקיםובחו"ל וכן בתחום שיווק מוצרי 

השלימה הקבוצה , בנוסף, לאחר תאריך המאזןמכירת פעילות הביטוח והפיננסיים בישראל (הפניקס). 
   להלן. כמפורט ,לרכישת נכסים בים הצפוני סקההעאת 

  
הכספיים  הנתונים מן ,היתר בין ,מושפעים הקבוצההכספיים ותוצאות הפעילות של  הנתונים

מימוש או רכישה של החזקות על ידי משל החברות המוחזקות על ידה וכן  הפעילות ומתוצאות
 המתקבליםדמי ניהול ממדיבידנדים והחברה. תזרים המזומנים של החברה מושפע, בין היתר, 

מתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן, מיכולתה של החברה חברות מוחזקות שלה, מ
שווי החזקותיה, במצב השווקים הפיננסיים בארץ ב, ר, בין היתהתלויה"ל ובחו בארץלגייס מימון 

  לבעלי מניותיה.דיבידנדים שהיא מחלקת מוכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה ו"ל ובחו
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  הפעילות  עיקרי  .2

  
  בישראל וסביבתה והנפט הגז תחום

  
 -  באמצעות דלק קידוחיםבעיקר של הקבוצה בתחום הגז והנפט בישראל מתבצעת  פעילותה -

דלק קידוחים או השותפות). נכון למועד אישור הדוחות הכספיים,  - שותפות מוגבלת (להלן 
עיקר עיסוקה של השותפות הינו בחיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט, ובקידום 

 . הטבעי הגז מכירות היקף את להגדיל במטרהשימוש בתשתיות לצורך ייצוא גז טבעי, 
, מקדמת השותפות מספר חלופות למכירת יתרת החזקותיה הישירות בחזקות תמר בנוסף

לדוחות  1'טו12ודלית, בהתאם לקבוע במתווה הגז (לפרטים בדבר מתווה הגז ראה באור 
הכספיים השנתיים של הקבוצה), ובהן הקמת תאגיד ייעודי אשר ינפיק חוב והון, אשר יירשמו 
למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ו/או מכירה לצד שלישי ו/או 

 הנכסים למעט, והתחייבויותיה השותפות נכסי כללבו  באופןפיצול נכסי השותפות,  באמצעות
, שמניותיו יחולקו על זר ייעודי לתאגיד יועברו, ודלית תמר לחזקות המיוחסים יבויותוההתחי

 ראה נוספים לפרטיםהשותפות ( שלההשתתפות  יחידותידי השותפות כחלוקה בעין לבעלי 
  ).השנתיים הכספיים לדוחות' טז12באור 

  

 במהלךמר. בתקופת הדוח עיקר הכנסותיה של דלק קידוחים נובעות ממכירת גז ממאגר ת -
תקופת הדוח דיווחה נובל, לשותפי לוויתן אודות ירידה נוספת בתקציב הפיתוח, כפי שהוערך 

). סך הירידה בתקציב הפיתוח 100%מיליון דולר ( 102- בעת אישור תקציב הפיתוח, בסך של כ
 מיליון 62-כ השותפות חלק, 100%( דולר מיליון 152-לכלמועד הדוחות הכספיים, מסתכם 

יצוין כי, עם קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לתוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, ביום  ).דולר
, החלה תקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה. 2019בנובמבר  19

, תחילת הזרמת הגז טבעי למשק המקומי ולייצוא צפויה במהלך חודש השותפותלהערכת 
שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר, . הערכה זו עשויה 2019דצמבר 

  בהתבסס על מגוון גורמים בלתי צפויים הקשורים בהפקה ושיווק של גז טבעי.
  

 29א), ביום 1להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן (מעבר לשלב במסגרת בחינת חלופות שונות  -
הסכמי ביניים נפרדים  , בשניהתקשרה דלק קידוחים, ביחד עם יתר שותפי לוויתן 2019ביולי, 

ה ותכנון הנדסי מפורט להקמת התאמה, לצורך בחינת FLNGעם ספקי טכנולוגיה ושירותי 
ג' 5. לפרטים נוספים ראה באור ט לוויתן במים הכלכליים של ישראלעבור פרויק FLNGמתקן 

  לדוחות הכספיים.
  

דיים למכירת כל זכויותיה חתמה החברה על הסכם עם מספר גופים מוס 2019ביולי,  18ביום  -
מליוני  52.5הישירות לקבלת תמלוגי על ממאגרים תמר ודלית. התמורה בהסכם נקבעה על סך 

בשלב זה ובהתבסס על הנתונים  ,להערכת החברהדולר, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם. 
סך ההשפעה על הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה  ,2019, בספטמבר 30הכספיים ליום 

(לאחר ניכוי תמלוגים שהתקבלו מהמועד הקובע).  ש"ח מליוני 24- צפוי להסתכם ברווח של כ
 לדוחות הכספיים.כג' 5לפרטים נוספים ראה באור 

  

ובמסגרת זו הועבר מלוא  EMGהושלמה עסקת  2019בנובמבר  6 ביוםלאחר תאריך המאזן,  -
 ומערכת EMGהשותפות, צינור  להערכת. )100%מיליון דולר ( 520 -סכום התמורה בסך של כ

 לוויתן שותפי מחוייבות תחילת במועד מסחרית גז להזרמת כשירים יהיו המצרית ההולכה
, כמפורט Dolphinus Holdings Limited לחברת הגז אספקת הסכם תחת טבעי גז לספק
  .לדוחות הכספיים ו'5 רבבאו

  
הקבוצה (החברה, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, כהן פיתוח נפט וגז  חברות עדכנובתקופת הדוח 

 בגיןזכאיות לקבל  שהןההוגן של הסכומים והתמלוגים  שוויים) את ודלק קידוחיםבע"מ 
באופן שהרווח לאחר מס המיוחס לבעלי  'יאןאנרגהחזקות כריש ותנין אשר נמכרו לחברת 

 שלהודעה בשל  גם וזאתש"ח,  מליוני 114-מהעדכון כאמור הסתכם בכ כתוצאהמניות החברה 
, על פעולות הערכה בקידוח 2019בנובמבר  4 ביום ,המאזן תאריך לאחר, 'יאןאנרגחברת 

 - בהיקף של כ קונדנסט/קל נפט ושל BCM 25 -כ של בהיקף טבעי גז שלהמאששות משאבים 
 30 ליום התמלוגים רכיב עם בקשר לקבל הסכומים של ההוגן השווימיליון חביות.   34

 של לסך הסתכם קידוחים דלק של"ח (חלקה ש מליוני 930- כ של לסך הסתכם, 2019 בספטמבר
 והחלק"ח ש מליוני 342-כ של לסך הסתכם אנרגיה ודלק החברה של חלקן"ח, ש מיליון 487-כ

  "ח).ש מליוני 101-כ של לסך הסתכם פיתוח כהן לחברת המיוחס
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על שני הסכמי הלוואה עם קונסורציום של בנקים  קידוחים דלקחתמה  2019באוגוסט,  1ביום  -

 -ו Citibank N.A. Israel Branchובהשתתפות  J.P. Morgan Limited - ו HSBC Bank Plcבראשות 
Goldman Sachs Bank USA מיליון  300, בדבר העמדת שתי מסגרות אשראי בסכום כולל של

דולר,  מליוני 225ה בסך של עד ידולר והשני מליוני 75דולר, בשתי הלוואות, האחת בסך של עד 
אישור הדוחות  לתאריך .2019בדצמבר,  31למשוך כספים עד ליום  קידוחים דלקמהן תוכל 

לפרטים  .כאמור ההלוואה הסכמי מתוך דולר מליוני 200- כ הכספיים משכה דלק קידוחים
  כספיים.הלדוחות  כב'5באור נוספים ראה 

  
  הצפוני הים זורבא והגז הנפט חוםת
  
 ,איתקה) -(להלן   .Ithaca Energy Ltdחברתאמצעות במבוצעת  זהפעילות הקבוצה בתחום  -

וגז באזור חיפוש, הפקה ומכירה של נפט בעוסקת חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה אשר 
הים הצפוני, מחזיקה בזכויות בנכסי נפט המצויים בים הצפוני בשטח המים הטריטוריאליים 

   .בבעלותה חלק מהנכסים) בOperator( ומשמשת כמפעיל ,של בריטניה
  

  Stellaבפיתוח מאגרים באזורבעיקר  זהמתמקדת בשלב  איתקהשל וההפקה הפיתוח  פעילות -
ידי מתקן הפקה  על מבוצעת GSA באיזורההפקה  ). GSA - להלן ,Greater Stella Area(רבתי 

 זכויותמשותפיה עסקה בה רכשה  איתקההשלימה  2018בחודש דצמבר . FPF-1צף מרכזי 
את מלוא  איתקה מחזיקה הרכישה, כך שלאחר GSAבפרויקט  וברישיונות במתקניםנוספות 

 Vorlich  הפרויקט, למעט רישיון ברישיונות הזכויות ובמלוא FPF-1 הזכויות במתקן ההפקה
 .)55%(המוחזק על ידה בשיעור של  Courageousורישיון  )34%(המוחזק על ידה בשיעור של 

וכן  GSA באופן מהותי את חלקה של איתקה בעתודות וההפקה של פרויקט ההגדילזאת  הרכיש
   שליטה מלאה וגמישות ארוכת טווח בפיתוח הנכסים המפיקים בפרויקט לאיתקהמאפשרת 

.GSA  
  

 איתקה, בנוסף. GSA באזורHarrier -ו  Stellaממאגרים להפיק איתקהמשיכה ה הדוח בתקופת  -
, זה במאגר תהשישי ההמפיק הבאר השהינ Stella בשדה פתנוס המפיקבאר  שלקידוח  מבצעת
 איתקה ממשיכה ,כן כמו .2019ההפקה מבאר זו החלה במהלך חודש אוגוסט  תחילת אשר

לבצע  איתקה בכוונת. )2020 שנתמתוכננת ל ממנו ההפקהתחילת ( Vorlich מאגר אתלפתח 
 בנוסף .FPF-1-רבתי ולחברם ל Stellaבשנים הקרובות קידוחים במאגרים נוספים באזור 

-הינו כ איתקהחלקה של ו  GSAשאינו באזור ( Cookמים בשדה  החדרתלאחרונה נקדחה באר 
קידוח הבאר ), וזאת על מנת להעלות את הלחץ ובכך להאיץ את ההפקה מהמאגר. 61.3%

החלה  2019בחודש נובמבר לאחר תאריך המאזן,  הסתיים במהלך הרבעון השלישי של השנה.
  הזרקת מי ים מהבאר לתוך המאגר.

  

 100%לרכישת  אסטרטגית עסקהאיתקה השלימה , 2019בנובמבר  8לאחר תאריך המאזן, ביום   -
 Chevronחברתמ) CNSL -(להלן  Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת 

Products UK Limited  המוכרת). בבעלות  - (להלןCNSL עשרה זכויות בשיעורים שונים ב
 ואקספלורציה רשיונות קידוח, הממוקמים באזור הים הצפוני בבריטניהמפיקים נכסי נפט וגז 

. כולם מהווים חלק מעסקת הרכישהאשר ותשתית וכוח אדם מקצועי ומיומן,  הולכהמערכת 
  ,) בנכסים הנרכשים2Pמסך העתודות ( 67% -מהנכסים הנרכשים, המהווים כ בארבעה

CNSLכמפעילה ( משמשתOperator .(  
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 1מיום   CNSLהכספים שהצטברו בקופתבניכוי ששולם במועד השלמת העסקה סכום התמורה 
מליוני דולר  200-וזאת בנוסף ל( מיליארדי דולר 1.477 -הסתכם לסך של כ, 2019בינואר, 

מועד חתימת ההסכם ב המוכרת לטובתהופקדו בפקדון אשר מתמורת הרכישה  קהמהווים חל
   .דולר בגין הון חוזר נימיליו 50-בנוסף, שולם סך של כ ).2019חודש מאי ב

בעיקר על  התבססמימון תמורת העסקה וההון הנוסף שנדרש לאיתקה לצורך השלמת העסקה, 
  : מקורות המימון הבאים

מליוני דולר לתקופה של  1,100-כ ) בהיקף כולל שלRBLי מבוססת עתודות (אמסגרת אשר  ) 1
   ;)שימשו לפרעון חוב קיים של איתקה מליוני דולר 600-כ (מתוכהשנים  5

  ;מליוני דולר 500-כ בהיקף שלעל ידי איתקה אגרות חוב הנפקת    ) 2  
מליוני דולר אשר התקבלה על ידי חברה בת  200- של כ הלוואה מתאגיד בנקאי זר בסך  ) 3

   ;בבעלות מלאה של הקבוצה בסמוך למועד השלמת העסקה
הועמדה ממקורותיהם היתרה, לרבות המקדמה ששולמה במועד חתימת ההסכם,   ) 4

לטובת רכישת כחלק מהמימון של העסקה  ,יודגש כי .ים של החברה ושל איתקההעצמי
מליוני דולר שהייתה קיימת  300על ידי איתקה, בוטלה ערבות בסך של  CNSLהזכויות 

  לחברה לטובת איתקה.
  

מתוך וכחלק  (Letters of credit)בטוחות  איתקה, במועד השלמת העסקה העמידה בנוסף
בקשר עם  CNSL לעיל, ביחס לחובות הנטישה של כאמורעל ידה,  שגויס -RBLממימון ה

   הנכסים הנרכשים.
  

  .הכספיים לדוחותב' 3 באור ראה, העסקה אודות נוספים לפרטים
  

  BPעם חברות מקבוצתם ה על הסכמיבמקביל להשלמת העסקה, חתמו חברות מקבוצת איתק
  להפצה ולשיווק של גז ונפט שיופקו מהנכסים הנרכשים, לתקופה של חמש שנים.

  
יצוין כי החברה ואיתקה ממשיכות לנהל משאים ומתנים עם משקיעים אשר מעוניינים  ,בנוסף

, וכחלק ממהלך טרום הנפקה של פעילות CNSLלהשקיע באיתקה, לאחר השלמת הרכישה של 
  .בבורסה בלונדון דםבוחנות  לקאיתקה שהחברה ואיתקה 

  
עסקאות גידור (בעיקר  ביצעו ואיתקה החברה, שברון עסקת השלמת לקראת מהיערכות כחלק
השנים  בשלוש העתידית מהתפוקה לחלקביחס  והגזהנפט  מחירי על) SWAP-ו PUTמסוג 

. באיתקה. עסקאות אלו מתווספות לעסקאות ההגנה הקיימות הנרכשים הנכסים שלהקרובות 
עסקאות גידור פתוחות על מחירי הנפט בהיקף של  איתקהלולחברה  2019, בספטמבר 30ליום 

 2019, בספטמבר 30ליום  ,דולר לחבית. בנוסף 65-כ של ממוצע מגודר מחירחביות ב מליוני 20-כ
יחידות חום  מליוני 659-עסקאות גידור פתוחות על מחירי הגז בהיקף של כ איתקהלולחברה 

 האמורות הגידור עסקאות רכישת עלות. חום ליחידת פני 53-במחיר מגודר ממוצע של כ
). נדחית(פרמיה  העסקאות תקופת פני על משולמת והיא דולר מיליוני 150-בכ מסתכמת

  .הכספיים לדוחות) 4ב'(3 באור ראה, שבוצעוההגנה  עסקאותלפרטים נוספים אודות 
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  מקסיקו מפרץ זורוגז בא נפטהתפתחויות בחיפושי 

  
, Delek GOM Investments LLCמבוצעת באמצעות גז במפרץ מקסיקו הנפט וה בתחוםהפעילות  -

נכנסה  2018בחודש ינואר ש GOM) דלק - (להלן הקבוצהחברה בת זרה בבעלות מלאה של 
 -  להלן( .Texas South Energy, Inc - ו .GulfSlope Energy, Inc לשותפות עם חברות

GulfSlope ,Texas South ,הנפט נשוא  נכסי .לביצוע פעילות אקספלורציה באזור )בהתאמה
זיכיונות פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז במימי מפרץ מקסיקו, ארה"ב,  12ההסכם הינם 

   .מטרים עומק מים) 150-המצויים במים רדודים (פחות מ
  

 Tau בפרוספקט האקספלורציההגיעה אסדת הקידוח לאתר קידוח  2018חודש ספטמבר  בתחילת -
בחודש מאי  בהתאם להודעת המפעילמקסיקו והחלה בפעולות קדיחה.  שבמפרץ SS-351ברישיון 

במפרץ - Ship Shoal באזור ה 153- ו 336בבלוקים  Tauקידוח האקספלורציה לפרוספקט  ,2019
הקידוח המקורי תוכנן לבדוק המצאות של  רגל כאשר 15,254מקסיקו הגיע לעומק סופי של 

(שמחלקן מופק נפט בשדה מהוגני  רגל 29,857הידרוקרבונים בשכבות מגיל מיוקן עד לעומק 
)Mahogany(הקידוח לא חדר שכבות נושאות הידרוקרבונים ברי הפקה, אך כן נמצאו  .) הסמוך

 ).Discovery( סימני הידרוקרבונים. לא נמסרה על ידי המפעיל הודעה על ממצא
לפי המפעיל, המידע שנאסף במהלך הקידוח מאשש את המודלים הגיאולוגים, הגיאופיזיים 
וההנדסיים שלו, ומחזק את עמדת המפעיל לגבי הפוטנציאל בשכבות העמוקות שטרם נקדחו 

התנאים הגיאומכניים המורכבים שנתגלו במהלך הקידוח חייבו, בכדי להגיע לעומק  .בפרוספקט
את המשך  לא איפשרונורות דיפון, אך בשלב זה, מגבלות ציוד ישלושה מעקפים ושמונה צ ,הסופי

  .הקדיחה
לאור התנאים הגיאומכניים המורכבים שנתגלו בקידוח ולאור ההתחייבויות החוזיות של אסדת 

למפעיל אחר, המפעיל המליץ בשלב זה לאטום ולנטוש את הקידוח, באופן שיאפשר  הקידוח
בכוונת המפעיל לבחון אפשרויות שונות הקשורות  .וכו בשלב מאוחר יותרכניסה מחדש לת

בביצוע פעולות נוספות בעתיד בשטח הקידוח ובחינת השכבות העמוקות יותר של הפרוספקט, 
מיליון  100-כ ה) עד לאטימה הזמנית כאמור (כולל) הינ100%(עלות הקידוח  ו.אשר טרם נקדח

 אישור הדוחות הכספיים  למועד נכון .מיליון דולר 90-הינה כ ובניכוי כספי ביטוח שהתקבלו דולר
  .ניכוי כספי הביטוח)ב( דולר מיליון 76-השקיעה הקבוצה סך של כ

  
  לדוחות הכספיים. כו'5-ו 'הכ5לפרטים נוספים ראה באור  -
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  אחרות פעילויות

  

  פניקסה מניות מכירת -
 32.5% -כקה במסגרתה מכרה החברה סהושלמה הע ,2019בנובמבר  3ביום לאחר תאריך המאזן, 
 Gallatin Point Capital - ו Centerbridge Partners LPתאגידים שבשליטת למהון מניות הפניקס 

LLC  אשר הינן קרנותPrivate Equity  וזאת בתמורה אשר , )הרוכשות - בינלאומיות (להלן
ין דיבידנדים שחולקו לאחר התאמות בגש"ח (מיליארד  1.57-בכ הסתכמה למועד השלמת העסקה

מיליארד ש"ח התקבלו  1.335-. מתוך סכום זה סך של כ)על ידי הפניקס עד למועד ההשלמה
   , כאמור להלן.ת כהלוואהובמזומן על ידי החברה במועד ההשלמה והיתרה הועמדה לרוכש

העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל המכירה בהסכם נקבעו התאמות למחיר 
, כפוף מליוני ש"ח 866-של עד כ מיליארד ש"ח, בסכום 1.57-עבר לסכום של כ, מהחברה

ההתאמות מליוני ש"ח.  196-או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ להתאמות מסוימות,
האמורות כוללות התייחסות לרווחים של הפניקס הקודמים למועד ההשלמה, התאמות שינבעו 

ן מדדי תשואה של הרוכשת במהלך תקופת ההשקעה מעלייה או ירידה בשווי מניית הפניקס וכ
  בפניקס.

חלק מהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת מומנה מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת ממוסדות 
 Creditמליוני ש"ח. החברה חתמה מול המוסדות הפיננסיים על מסמך  548-פיננסיים בסך של כ

Support בנוסף, במסגרת . מסוימים שנקבעו בהסכםרועים ילגיבוי ההלוואה האמורה בקרות א
מליוני  235-הסכם למכירת מניות הפניקס, העמידה החברה לרוכשת הלוואה נחותה בסך של כה

שנים (עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות בתנאים  5לתקופה של  ןהינ ותההלווא ש"ח.
  .לדוחות הכספיים א'3 ראה באור ההסכםלפרטים נוספים אודות מסוימים). 

 הדוחבתקופת תרומת הפניקס לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכמה  ,כי יצוין
  . מליוני ש"ח) 52-כ 2019(ברבעון השלישי של  ש"ח מליוני 176-כ שלברווח 
החברה מלאחד תחדל  2019של שנת יצוין כי בעקבות השלמת העסקה, ברבעון הרביעי  ,כמו כן

 יביא לצמצום משמעותי בנכסים והתחייבויות של הקבוצה) את דוחותיה של הפניקס (דבר אשר
ש"ח כתוצאה  מליוני 70- של כ בסךברווח  2019שנת של  הרביעילהכיר ברבעון החברה  צפויהוכן 

  בפניקס. הההשקע בגין הון לקרנותבעבר  שנזקפו הסכומיםמהעברה לרווח או הפסד של 
  

  כספיים.הלדוחות  א'3 באור גם לפרטים נוספים ראה
  

  איי די אימכירת מניות  -
מהון המניות של איי.די.אי, כך שלאחר  30%העסקה למכירת  הושלמה 2019 בפברואר 28ביום 

בגין  קבוצהב שהתקבל הכולל הסכום .יהממניות 20%-בכ הקבוצה מחזיקההשלמת העסקה 
 לקבוצה שנבעהרווח  "ח.שמליוני  530-הינה כ (תמורה בגין מניות וחלוקת דיבידנד) העסקה

לפרטים  .ש"ח מליוני 123- כ של בסך הסתכםממכירת המניות  כתוצאההמס)  השפעת לאחר(
  לדוחות הכספיים.' ה3נוספים ראה גם באור 

  
  מכירת נדל"ן להשקעה -

 נמכרו לפיו, )פתאל -בע"מ (להלן  פתאל מלונותנחתם הסכם בין החברה לבין  2019בינואר  2ביום 
"ח ש מליוני 103-מזכויות הבעלות של החברה בנכס בתמורה לסך של כ 28.3%-כ) במושע( לפתאל

הסכם השכירות.  פי למדמי השכירות המשולמים על ידה ע 1/3-וכן הועברו לפתאל זכויות ל
החברה לפתאל  תעמידבהסכם הלוואה לפיו  פתאלבמסגרת העסקה התקשרה החברה עם 

ד המחירים לצרכן נושאת ריבית בשיעור של ש"ח צמודה למד מליוני 39- הלוואה בסכום של כ
התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו  2019פברואר ב 3יום בלצורך תשלום התמורה.  2.96%

 25-כ של בסך ברווח החברה הכירה האמורה המכירה לאור. והעסקה הושלמה בחוזה המכר
 .הדוח בתקופת"ח ש מיליוני

  
  דיבידנד תוחלוק

  
 29, אשר שולם ביום מליוני ש"ח 140-, הכריזה החברה על דיבידנד בסך של כ2019במרס,  31ביום  -

  .2019באפריל, 
 27ביום שולם מליוני ש"ח, אשר  120- כ , הכריזה החברה על דיבידנד בסך של2019במאי  29ביום  -

  .2019יוני ב
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  הפעילות תוצאות  .3
  

"ח לעומת שמליוני  545-בכהדוח הסתכם  בתקופתהנקי המיוחס לבעלי מניות החברה  הרווח  )א
   "ח בתקופה המקבילה אשתקד.שמליוני  736-רווח נקי בסך של כ

  
  ש"ח): מליוני( עיקריות מפעילויות החברה מניות לבעלי המיוחס הנקי לרווח תרומה להלן  

  

  
  
מחזקות כריש תמלוגים זכות לקבלת ו סכומים לקבלומשערוך  וגז נפט נכסי פעילות ממכירת רווח כולל לא  *)

 במסגרת נכללו אשר לשווי הוגן פטרוליוםוכן הפסד מהתאמת יתרת ההשקעה בתמר  ותנין ותמר ודלית
  .ואחרים מסים, מימון(הוצאות)  הכנסות סעיף

 GSAרכישת חלק השותפים במאגרי  שלהזדמנותית  מעסקהכתוצאה  שנבע 2018בשנת  רווח כולל לא  **)
  .ואחרים מסים, מימון(הוצאות)  הכנסותנכללו במסגרת  רוהפחתות חד פעמיות אש

"ח ש מליוני 123-כ IDEמהון המניות של  30%-ממכירת כ רווחגם  הדוח בתקופתסעיף זה נכלל  במסגרת    ***)
 25-של כ בסךזה רווח הון ממכירת שליש מהבניין לפתאל  בסעיףכן נכלל  כמו). המס השפעת(לאחר 

מיליוני ש"ח. בנוסף, השפעת השינויים בשווי הפניקס על הרווח הנקי של הקבוצה כפי שנכללה במסגרת 
ש"ח  מליוני 325-של כ סךש"ח לעומת  מליוני 176-בסך של כ ברווחהדוח  בתקופתסעיף זה, הסתכמה 

 תמלוגים תלקבל וזכות מתונות תמורותבתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, בסעיף זה נכלל רווח משערוך 
ש"ח  מליוני 84-ש"ח בתקופת הדוח וכ מליוני 106-ודלית לאחר מס בסך של כ ותמרחזקות כריש ותנין מ

 פטרוליוםתמר בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופת הדוח נרשם הפסד מהתאמת שווי ההשקעה ב
 החברה אחזקותערך  מירידת הפסדזה  בסעיףהדוח נכלל  בתקופת"ח. ש מליוני 80-לשווי הוגן בסך של כ

 המקבילה בתקופהש"ח  מליוני 103-סך של כב הפסד"ח לעומת ש מיליוני 31-דלק רכב בסך של כ במניות
   .אשתקד

 
 1 רבעון

2019  

 2 רבעון

2019 

 3 רבעון

2019  
1-9/2019  

 1 רבעון  

2018  

 2 רבעון

2018 

 3 רבעון

2018  
1-9/2018  

 שנת

2018  

                     
נפט  והפקת יפעילות חיפוש

  וגז בישראל וסביבתה *)
117  58  99  274    99  106  123  328  437  

נפט  והפקת יפעילות חיפוש

  וגז בים הצפוני **)
57  27  2  86    53  )32(  88  109  283  

  70  93  34  27  32    78  30  39  9  בישראל הדלקים פעילות

 נמשכות פעילויות תרומת

, שהופסקה פעילות לפני

  ואחרים הון רווחי

183  124  131  438    184  101  245  530  790  

, מימון(הוצאות)  הכנסות

  ***) ואחרים מסים
107  66  )66(  107    59  69  78  206  )273(  

נקי המיוחס לבעלי  רווח

  מניות החברה
290  190  65  545    243  170  323  736  517  
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 ש"ח): מליוני( רגילות מפעולות הכנסות  )ב
  

הסתכמו בסך  , בדומה להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד,הדוח בתקופתהקבוצה  הכנסות
  :ש"ח) מליוני( שלהלן בטבלה כמפורט, "חש מיליארד 6.1-כ של
  

  2018 שנת  7-9/2018  7-9/2019  1-9/2018  1-9/2019 

נפט וגז  והפקת יפעילות חיפוש

  בישראל וסביבתה
1,012  1,061  350  378  1,412  

 נכסי והפקת פיתוח פעילות

  הצפוני בים וגז נפט
962  912  220  393  1,174  

  5,034  1,358  1,297  3,756  3,750  בישראל הדלקיםפעילות 

  508  133  139  388  370  התאמות כולל אחרים מגזרים

  8,128  2,262  2,006  6,117  6,094  הכנסות"כ סה

  
  .פעילות מגזרי בדבר מידע - הכספיים לדוחות 9גם באור  ראה

  
  "ח):ש מליוני( ליתפעו רווח  )ג

  

  2018 שנת  7-9/2018  7-9/2019  1-9/2018  1-9/2019 

נפט וגז  והפקת יפעילות חיפוש
  1,114    287  201  866  455  בישראל וסביבתה 

 נפט נכסי והפקת פיתוח פעילות
  510    151  54  332  266   הצפוני בים וגז

  128    51  41  141  135  בישראל הדלקיםפעילות 

  )114(    )92(  10  )151(  151  התאמות כולל אחרים מגזרים

  1,638    397  306  1,188  1,007  תפעולי רווח"כ סה

  
  

  
  .פעילות מגזרי בדבר מידע - הכספיים לדוחות 9 באור גם ראה
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 "ח):ש מליוני( נטו, כלולות חברות(הפסדי) הקבוצה ברווחי  חלק  )ד
 

  :עיקריות כלולות חברות בתוצאות הקבוצה חלק פירוט להלן

  2018 שנת   7-9/2018  7-9/2019  1-9/2018 1-9/2019 

  )241(  3  )49(  )81(  16  *) רכב דלק

FPF 1 (** -  37  -  18  50  

IDE 5  16  )8(  8  27  

  39  21  -  20  -  ***) פטרוליום תמר

  1  1  )6(  4  )4(  ותאחר

  )124(  51  )63(  )4(  17  "כסה

  
  

מיליוני ש"ח לעומת הפרשה לירידת ערך  31-הקבוצה הפרשה לירידת ערך בסך של כבתקופת הדוח כללה   *)
כללה הקבוצה הפרשה לירידת ערך  2018מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת  103-בסך של כ
  מיליוני ש"ח. 250-בסך של כ

עלתה  2018דצמבר  בחודש על ידה. שהוחזקהחברה כלולה  בתוצאות איתקהאת חלקה של  בעיקר משקף  )**
  .האמורה הכלולה בחברה לשליטה איתקה

   .לדוחות הכספיים)' ד3(ראה גם באור  כלולה חברה מלהיות חדלההדוח  בתקופת  ***) 
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  ):חש" מליוניהלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה (ל  )ה

 
  
  

  
  

  2018 שנת   7-9/2018  7-9/2019  1-9/2018  1-9/2019 

  8,128   2,262  2,006  6,117  6,094  הכנסות

  5,870   1,648  1,522  4,418  4,576  עלות ההכנסות

  2,258   614  484  1,699  1,518  רווח גולמי

  543   133  121  407  360  תדלוק תחנות והפעלת שיווקהוצאות מכירה, 

  186   42  44  133  152  הוצאות הנהלה וכלליות

 כלולותחברות (בהפסדי)  ברווחיחלק הקבוצה 
  , נטותפעוליות

)4(  60  )6(  39   93  

  16   )81(  )7(  )31(  5  נטו, אחרות (הוצאות) הכנסות

  1,638   397  306  1,188  1,007  תפעולי וחרו

  
  562   95  124  550  463  ת מימוןכנסוה

  )1,284(   )254(  )267(  )996(  )821(  הוצאות מימון

  916   238  163  742  649  נטורווח לאחר הוצאות מימון, 

  )217(   12  )57(  )64(  21  (בהפסדי) חברות כלולות, נטו יחלק הקבוצה ברווח

  
  699   250  106  678  670  לפני מסים על ההכנסה רווח

  )16(   93  10  103  98  מסים על ההכנסה (הטבת מס)

  715   157  96  575  572  נמשכות מפעילויות רווח

  565   430  45  842  412  נטו, שהופסקו תיומפעילו  רווח

  1,280   587  141  1,417  984  נקירווח 

     -  ל מיוחס
  517   323  65  736  545  החברה מניות בעלי

  763   264  76  681  439  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי

  984  1,417  141  587   1,280  
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  :ש"ח) מליוני( כולל(הפסד)  ברווח תנועה להלן  )ו
  

  2018 שנת   7-9/2018  7-9/2019  1-9/2018  1-9/2019 

  1,280  587  141  1,417  984  נקי  רווח

(הפסד) כולל אחר מפעילויות  רווח
 נמשכות (לאחר השפעת המס):

 
   

 

            

 מרכוש מעבר בגין מחדש הערכה
  להשקעה"ן לנדל קבוע

-  24  -  -  24  

 הוניים במכשירים מהשקעה הפסד
 רווח דרך הוגן בשווי להשקעה שיועדו
  אחר כולל

)149(  -  )49(  -  -  

כסים פיננסיים בשווי הוגן נ בגין רווח
  דרך רווח כולל אחר

-  1  -  -  1  

 התאמות בגין והפסד לרווח העברה
 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות
  חוץ פעילויות

14  17  -  -  33  

 גידור עסקאות בגין(הפסד)  רווח
  מזומנים תזרימי

211  )36(  123  )41(  158  

העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות 
  גידור תזרימי מזומנים

)72(  )7(   )17(  )3(  )68(  

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  (*) חוץ פעילויות של כספיים

)863(  458  )272(  )63(  817  

 של אחר כולל ברווח הקבוצה חלק
  נטו, כלולות חברות

1  7  1  1  7  

כולל אחר (הפסד)  רווחסה"כ 
  נמשכות מפעילויות

)858(  464  )214(  )106(  972  

 אחר כולל (הפסד) רווח"כ סה
  נטו, שהופסקו מפעילויות

232  )59(  90  )11(  )149(  

  2,103  470  17  1,822  358   כולל רווח"כ סה

             

            :ל מיוחס

  1,129  234  )18(  1,004  143  החברה מניות בעלי

  974  236  35  818  215  שליטה מקנות שאינן זכויות

  358  1,822  17  470  2,103  

  
(בעיקר דולר ארה"ב)  השקלהפעילות שלהן אינו  שמטבע מוחזקתמהותיות בחברות ובשותפות  השקעות לקבוצה  (*) 

של הקבוצה וההון המיוחס  האחר הכוללהרווח או ההפסד  עלמהותית  השפעה ישולפיכך, לתנודתיות בשערי חליפין 
לעומת  7.1%-כ של בשיעור השקל מול אל הדולר של החליפין בשער ירידה חלה הדוח בתקופת .לבעלי מניות החברה

   בתקופה המקבילה אשתקד. 4.6%-כ של עליה
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  המצב הכספי  .4

  
 127-כ של יתרה לעומת ח"ש מיליארד 141-כב הסתכם 2019 ,בספטמבר 30 ליום הקבוצהנכסי  סך

הגידול מיוחס בעיקר לגידול בהיקף נכסי הפניקס המוחזקים  .2018בדצמבר,  31ש"ח ליום  מיליארד
האמור צפוי סך  בגיןפניקס, מניות ההושלמה העסקה למכירת  ,ןלאחר תאריך המאז ,יצוין כי למימוש.

   מליארד ש"ח. 104-בכ 2019שנת לקטון ברבעון הרביעי של  נכסי הקבוצה
  

הוצגו במסגרת הנכסים המיועדים למימוש זכויות החברה לקבלת  2019בספטמבר  30ליום בנוסף, 
 30%- כהוצגו במסגרת הנכסים המיועדים למימוש  2018בדצמבר  31ליום תמלוגים מפרויקט תמר, וכן 

  .)לעיל 2 פרק(ראה  ן בבעלות החברהימשוויו ההוגן של הבניכשליש איי.די.אי וכן מהון מניות 
נכסים המיועדים למימוש הנ"ל הללא  2018בדצמבר,  31- ו 2019 ,בספטמבר 30ם מיהקבוצה ליסך נכסי 

  .מיליארדי ש"ח, בהתאמה 36-ובכ מיליארדי ש"ח 37- מסתכם בכ
  

  :2018בדצמבר,  31 לעומת 2019, בספטמבר 30וההתחייבויות ליום  בנכסיםשינויים העיקריים ה להלן
  

  קצר לזמן והשקעות מזומנים ושווי מזומנים
  

ש"ח  מיליארד 1.5- כ של בסך קצר לזמן והשקעות מזומנים יתרת לקבוצה 2019, בספטמבר 30 ליום
"ח שמיליארד  0.5-כו המטה בחברותו בחברה"ח ש מיליארד 0.9- כהמורכבים בעיקר מיתרות בסך של 

   .קידוחים בדלק
  
  )למימוש המיועדים נכסים כולל(לא  שוטפים הלא והנכסים השוטפים הנכסים סך
  
  .)למימוש המיועדים ם(לא כולל נכסי חלו שינויים מהותיים בסך הנכסים השוטפים של הקבוצה לא
  

מיליארד ש"ח לעומת סך  33-בכ הנכסים הלא שוטפים של הקבוצההסתכמו  2019בספטמבר  30ליום 
הדוח  בתקופתמיליארד ש"ח.  2.3 - , גידול של כ2018בדצמבר  31ש"ח ליום מיליארד  30.7-של כ

, אם כי גידול זה צומצם מליארדי ש"ח בנכסי גז ונפט בארץ ובחו"ל 2.5-השקיעה הקבוצה סך של כ
חל גידול בנכסים הלא  ,שקל. כמו כןהמשמעותית כתוצאה מירידה בשער החליפין של הדולר לעומת 

י מליונ 200-בסך של כ CNSL חברתמתשלום מקדמה על חשבון רכישת מניות של  שוטפים כתוצאה
להבטחת קיבולת בצינור דמי השתתפות על ידי דלק קידוחים של , מתשלום מליארד ש"ח) 0.7-דולר (כ
EMG פיננסים לזמן ארוך  םכן מגידול בנכסיוליארדי ש"ח), ימ 0.4-מליוני דולר (כ 102-בסך של כ

חכירות, הכירה  IFRS 16יישום לראשונה של תקן חשבונאות חדש מ . בנוסף, כתוצאה(לרבות נגזרים)
 כנגד וזאת"ח, ש יליארדמ 1-הקבוצה לראשונה בנכס זכויות שימוש בגין הסכמי חכירה, בסך של כ

   .דומה בסכום לחכירה ההתחייבות של רישום
  

  )הפניקס בגין התחייבויות כולל(לא  וארוך קצר לזמן פיננסיות התחייבויות יתרת
  
) ואגרות חוב להמרה ואחרים ולמחזיקי אגרות חוב יםיההתחייבויות הפיננסיות (לתאגידים בנקא סך

 31 ליוםש"ח  מיליארד 22.5-כ של סך לעומת"ח ש מיליארד 23.4-בכ 2019, בספטמבר 30הסתכמו ליום 
  . 2018בדצמבר, 

  
  תלויות תביעות
את תשומת הלב לתביעות  הכספיים הדוחות דוח הסקירה שלהם עלבהחשבון של החברה מפנים  רואי

   .כספייםה דוחותל 7משפטיות כנגד חברות הקבוצה, לפרטים ראה באור 
  

  נוסף מידע
 נספח ראה המטה חברותהחברה ו של חובות בגין וריבית קרן תשלומי פירעונות לגבי נוספים לפרטים

  .הדירקטוריון לדוח' א
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  ונזילות המימון מקורות  .5
  

  :)1( 2019, בספטמבר 30החוב הפיננסי, נטו של החברה וחברות המטה ליום  להלן
  

  ח"ש מליוני  

  התחייבויות

  6,704  חוב אגרות

  1,360  ואחרים מבנקים הלוואות

  163  אחרות התחייבויות

  8,227  התחייבויות"כ סה
    

    נכסים

  260  ופקדונות מזומנים

  169  )החלף בקשר עם עסקאות(בעיקר פקדונות משועבדים 

  542  פיננסיות   השקעות

  869  (*)  הלוואות

  CNSL522פקדון על חשבון רכישת 

  38  אחרים חייבים

  173  (**) אוצר מניות

  2,573  נכסים"כ סה
    

  5,654   נטו, פיננסי חוב

     
  :2019, בספטמבר 30הרכב הלוואות שניתנו ליום  להלן  )*(

  

  הלווה

  ההלוואות סכום
  ליום נכון

 בספטמבר 30
2019  

  ש"ח) מליוני(

    

  384  איתקה

  Delek GOM 284 - ל הלוואה

  201 יםאחר

 869  "כסה

  
, שותפות מוגבלת, שותפות בת בבעלות 2012דלק השקעות פיננסיות  מחזיקהולמועד אישור הדוחות הכספיים  2019, בספטמבר 30 ליום   (**)

  .להלןמידע נוסף  ו' סעיף ראה נוספים לפרטים. ש"ח ערך נקוב של קבוצת דלק 1 מניות 422,127של קבוצת דלק,  מלאה
  

כולל מסגרות אשראי  נזילות יתרות המטה ולחברות לחברה, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
  "ח.ש מיליארדכ של בסך מובטחות ולא מנוצלות

                                                 
שותפות -כוח תחנות דלקשותפות מוגבלת,  - 2012, דלק השקעות פיננסיות פטרוליוםחברות המטה הינן: קבוצת דלק, דלק     )1(

  אנרגיה.דלק ו , דלק תשתיות, דלק הונגריהInvestments DKL ,DKL Energy ,מוגבלת
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  :)2(חוב פיננסי, נטו של החברה וחברות המטה  -מידע נוסף 
  

לאחר השלמת עסקת הפיננסי, נטו של החברה וחברות המטה בסמוך  החובשל מצורפת טבלה  ,הנוחות לשם  
   :הפניקס מניות מכירתוהשלמת  שברוןרכישת 

  

  ח"ש מליוני  

  התחייבויות

  6,360  חוב אגרות

  2,653  ואחרים מבנקים הלוואות

  94  אחרות התחייבויות

  9,107  התחייבויות"כ סה
    

    נכסים

  453  ופקדונות מזומנים

  265   (*) פקדונות משועבדים

  381  פיננסיות   השקעות

  490  *) *( הלוואות

  235  הלוואת מוכר עסקת מכירת מניות הפניקס

  900   לאיתקההלוואה 

  38  אחרים חייבים

  207   אוצר מניות

  2,969  נכסים"כ סה
    

  6,138   נטו, פיננסי חוב

  
שהפקידה החברה בהתאם ת בקשר עם עסקאות ההחלף וכן פקדונות נוקדופ כוללים בעיקרפקדונות משועבדים   )*( 

  ).Credit Support Agreementהפניקס (שהעמיד הלוואה לרוכשות של מניות להסכם עם הבנק המלווה 
  
  :2019, בספטמבר 30הרכב הלוואות שניתנו ליום  להלן  )**( 

  

  הלווה
  ההלוואות סכום

  ש"ח) מליוני( 

  Delek GOM 305 - ל הלוואה

  185 אחרים

 490  "כסה

  
    

 מיליוני 788-כב מסתכם 2019 בספטמבר 30 ליום איתקהמניות  עלילב המיוחס ההון כי יצוין, בנוסף
: להלן כמפורט נוספיםמיליוני דולר  765-כ באיתקה הושקעולרכישת שברון  העסקה במסגרת. דולר
(המתווספת להלוואה  לעיל הטבלה במסגרת נכללה אשר הלוואהשל מתן  בדרךמיליוני דולר  150(א) 

כך שיתרת ההלוואות שהועמדו  )דולר מליוני 100-כ של בסך על ידי החברהבעבר  לאיתקה שניתנה
. (ב) השקעה בהון מליוני ש"ח) 900-מליוני דולר (כ 250-לאיתקה לאחר עסקת שברון מסתכמת בכ

  ולר.ד מליוני 615-של כ בהיקף איתקה מניות

                                                 
שותפות -כוח תחנות דלקשותפות מוגבלת,  - 2012, דלק השקעות פיננסיות פטרוליוםחברות המטה הינן: קבוצת דלק, דלק     )1(

  דלק אנרגיה.ה ודלק תשתיות, דלק הונגרי, Investments DKL ,DKL Energy,מוגבלת
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  פעילות תחומי לפי פעילותה תוצאות ניתוח  .6
  

  בישראל וסביבתה גזנפט ו והפקת חיפושי פעילות  )א
  

 באמצעות בעיקרמתבצעת חיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה  בתחום הפעילות כאמור
  .קידוחים דלק

  
 בתוצאות נכללו שהן כפי בישראל וסביבתה וגז נפט והפקת חיפושי פעילות תוצאות להלן

  ש"ח): מליוני( הקבוצה

 
  .דלק אנרגיהלקבלת תמלוגי על מפרויקט "תמר" ב מכירת זכויותבעקבות כולל רווח  2018 שנתב   *)(

  .BCM, מעוגלים לעשירית וים תטיס תמר מפרויקט) 100%גז טבעי ( למכירותמתייחסים  הנתונים  (**)
  .חביות לאלפי מעוגלים תמר מפרויקט) 100%( קונדנסט למכירות מתייחסים הנתונים  *)*(*
  

  בישראל וסביבתה גזחיפושי והפקת נפט ו שלניתוח תוצאות פעילות  להלן
  

- כ של נקיברווח  בישראל וסביבתה הדוח הסתכמו תוצאות פעילות חיפושי נפט וגז בתקופת
 הירידהש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  מליוני 450-כ של נקיש"ח לעומת רווח  מליוני 300

 נובעתאשתקד בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  הקבוצה מניות לבעלי המיוחסברווח 
 ,הוגןהלשווי  פטרוליוםבתמר  ההשקעה ערך התאמתבגין בתקופת הדוח  הפסדמרישום  בעיקר

עם  בקשר מחלוקת בדבר בוררות פסק בגין שנרשמו מהוצאות, ש"ח מליוני 80-בסך של כ
  כמתואר להלן.הגז הטבעי  למחירהצמדת תעריף ייצור החשמל 

יצוין כי, תוצאות הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד כוללות רווח ממימוש הזכויות  ,בנוסף
של דלק אנרגיה לקבלת תמלוגי על מחזקות תמר ודלית, אשר השפעתו על הרווח המיוחס 

   ש"ח. מליוני 61 -בכלבעלי מניות הקבוצה הסתכמה 
  

- הסתכמו ברווח של כ 2019של שנת השלישי תוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז ברבעון 
   .מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 136-מיליוני ש"ח, לעומת רווח בסך של כ 139

  
  

 1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018 
 

2018 שנת  

  תמלוגים בניכוי גז ממכירת הכנסות

  
1,012  1,061  350  378    1,412  

 גז נכסי(בנטרול רווח ממימוש  תפעולי רווח

  )ונפט
455  761  201  287  

  

1,009  

  105    -  -  105  - (*) ונפט גז נכסימימוש  רווח

EBITDA  785  943  258  334    1,272  

  )64(    )11(  50  48  142  נטו, מימון )הוצאותהכנסות (

  136  139  450  300  הקבוצהנקי מיוחס לבעלי מניות  רווח
  

520  

  BCM (**)  7.8  7.8  2.8  2.8    10.5-ב גז מכירת

 (***) חביות אלפי - ב קונדנסט מכירות

  
359  360  127  133  

  
477  
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  תמלוגים בניכוי גז ממכירת הכנסות

  
ש"ח  מליוני 1,012-בניכוי תמלוגים בסך של כ ונפט גזנכללו הכנסות ממכירת הדוח  בתקופת

בתקופת הדוח קטנו ההכנסות  .המקבילה אשתקד בתקופהש"ח  מליוני 1,061-לעומת סך של כ
השותפות ביחד בין תעריף ייצור החשמל בקשר עם בדבר מחלוקת נטו עקב קבלת פסק בוררות 

לדוחות טז' 5כאמור בבאור  שותפי תמר לבין חברת או.פי.סי מישור רותם בע"מעם חלק מ
  . הכספיים

  
 - של כ הסתכמו לסך 2019של שנת ישי להשברבעון בניכוי תמלוגים  ונפט גזהכנסות ממכירת ה

   המקביל אשתקד. ברבעוןמליוני ש"ח  378 -ש"ח לעומת סך של כ מליוני 350
  

  )נכסים ממימוש רווח(ללא  תפעולי רווח
  

 מליוני 761-ש"ח לעומת סך של כ מליוני 455-סך של כל התפעולי הרווח הסתכם הדוח בתקופת
 ערך מהתאמתנובעת בעיקר  התפעוליברווח  הירידההמקבילה אשתקד.  בתקופהש"ח 

וזאת לאור  ,בתקופת הדוח ש"ח מליוני 134 - , בסך של כהוגןלשווי  פטרוליוםבתמר  ההשקעה
יישום  והפסקת פטרוליוםהתפטרות מנכ"ל השותף הכללי בדלק קידוחים מדירקטוריון תמר 

 בנוסף .)הכספיים לדוחותד' 3נוספים ראה באור  לפרטים( פטרוליוםבתמר  המאזנישיטת השווי 
 ייצור תעריף עם בקשר מחלוקת בדברהבוררות  פסק בגין הוצאות נרשמובתקופת הדוח 

בקשר עם עבודות תחזוקה של ציוד  הוצאות ,ש"ח מליוני 35-, בסך של כלעיל כאמור החשמל
בהוצאות פחת חלה עליה וכן  2018בפלטפורמת תמר שהחלו במחצית השנייה של שנת 

   .תטיס ים פרויקטב נכסים לסילוק התחייבות מעדכון צאהוכת והפחתות
  

ש"ח לעומת סך  מליוני 201-כ של לסך התפעולי הרווח הסתכם 2019 שנת של השלישי ברבעון
הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מעלייה ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מליוני 287של 
חלה עליה בהוצאות פחת וכן  בקשר עם עבודות תחזוקה של ציוד בפלטפורמת תמר הוצאותב

   .תטיס ים בפרויקט נכסים לסילוק התחייבות מעדכון כתוצאה והפחתות
  

  נטו, מימון הכנסות
  

ש"ח, וזאת בהשוואה  מליוני 142-בסך של כ ,נטו, מימון הכנסותסעיף  הסתכםהדוח  בתקופת
 נטו, בהכנסות המימון היהעלי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מליוני 48-מימון של כ להכנסות

אגרות החוב תמר בונד, וזאת כתוצאה מפירעון על יטון בהוצאות הריבית מקבעיקר נובעת 
כתוצאה  נטו, מימוןה בהכנסותגידול , חל כמו כן .2018שבוצע בחודש אוקטובר  2018סדרת 

אשר הסתכמו  לקבל בגין מכירת נכסי נפט וגזסכומים ותמלוגים  שערוךמ , נטוהכנסותמ
מליוני ש"ח בתקופה המקבילה  182-סך של כ, לעומת "חש מליוני 197- של כ לסךבתקופת הדוח 

לדוחות  'טו5באור תנין ראה ו. לפרטים נוספים בדבר סכומים לקבל בגין חזקות כריש אשתקד
   .הכספיים

  
ש"ח, לעומת  מליוני 50-כ של לסך הסתכמו 2019 שנת של השלישי ברבעון, נטו, מימון הכנסות
המימון  בהכנסות העליהש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מליוני 11-כהוצאות מימון נטו,  סך של

תמלוגים לקבל בגין מכירת נכסי נפט וגז כריש ותנין כמתואר  שערוךמגידול בגין נובעת בעיקר 
  .לעיל
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התאמת תוצאות השותפות לחלק הקבוצה בפעילות חיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה  להלן

  ש"ח): מליוני(

  
  

 עמד 2018האחזקה המשורשר של הקבוצה בדלק קידוחים בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת  עוריש  *)(
בעקבות ההשלמה של הצעת רכש חליפין למניות דלק אנרגיה, עלה  ,2018 אוקטובר בחודש. 56.2%-כ על

  .59.8% -כל קידוחים בדלק הקבוצה של המשורשר האחזקהשיעור 
  ).פיתוח כהן עסקת אגב בעבר שנוצר( תמר פרויקטלהעלות המיוחס  עודףשוטפת של  הפחתה  )**(
רווח בעקבות מכירת זכויות דלק אנרגיה לקבלת  כוללות 2018 שנתתקופת הדוח ובבאחרות  הכנסות  *)**(

  . )תמר לפרויקט המיוחס הנכס מעלות יחסי חלקתמלוגים מפרויקט תמר (לרבות גריעת 
  

  נוסף מידע
  

 5 ,3 באורים ראהבישראל וסביבתה,  וגז נפט והפקת חיפושי פעילות עם בקשר נוספים לפרטים
   .הכספיים לדוחות 7-ו

  

  2018 שנת    7-9/2018  7-9/2019  1-9/2018  1-9/2019  

              
 דלק של הכספיים מהדוחות נקי רווח

  998    271  216  808  526  קידוחים

  (*)    56.2%  59.8%  56.2%  59.8%  (*)אחזקה משורשר  אחוז

  568    152  129  454  314  הקבוצה חלק

  )69(    )27(  )30(  )78(  )90(  על ההכנסה מסים

  71    10  10  56  25  על מתמלוג הכנסות

 תטיס בים ישירה אחזקה תוצאות
)4.44%(  )6(  3  )4(  -    4  

  )41(    )11(  )6(  )31(  )23(  *)*( עלות עודפי הפחתת

  )20(    )1(  )3(  )10(  )14(  וכלליות הנהלה הוצאות

  )54(    13  43  )5(  94  נטו, מימון )הוצאותהכנסות (

  61    -  -  61  -   ***)( אחרות הכנסות

 מפעילות הנקי לרווח תרומה
  וגז נפט והפקת חיפושי

300  450  139  136    520  
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  הצפוני הים באיזורחיפושי והפקת נפט וגז  פעילות  )ב
  

Ithaca Energy  הינה חברת תפעול ( )איתקה - (להלןOperator עצמאית בתחום הנפט והגז (
  מפיקים ונכסים בפיתוח.  וגזהפועלת באזור הים הצפוני ובבעלותה נכסי נפט 

  
את רכישת זכויות שותפיה במתקנים וברשינות  השלימה איתקה 2018בחודש דצמבר 

  FPF-1ההפקה, כך שלאחר הרכישה מחזיקה איתקה במלוא הזכויות במתקן  GSAבפרויקט
  ).Courageous ורישיון Vorlichוברשיונות הפרויקט (למעט רשיון 

  
 CNSLמהון המניות של חברת  100%איתקה רכישת  השלימה ,לאחר תאריך המאזןבנוסף, 

אשר בבעלותה עשרה נכסי נפט וגז  )CNSL -(להלן  Chevron North Sea Limitedחברת מ
 ב'3לעיל ובאור  2 מפיקים ורשיונות אקספלורציה. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה פרק

 לדוחות הכספיים.
  

כפי שנכללו בדוחות הכספיים (כולל ייחוס עודפי העלות  להלן נתונים כספיים של איתקה
  :)שנוצרו במועד העלייה לשליטה

  
   מאזן

  

  "ב)ארה ולרד במליוני(
  

  2019, בספטמבר 30

  

  2018, בדצמבר 31

  17  18  מזומנים ושווי מזומנים

  179  114  )מזומנים ושווי מזומנים(למעט  שוטפים נכסים

  970  1,008  וגז נפט של והפקה בחיפושים השקעות

  660  783  )נדחים מסים(בעיקר  אחרים נכסים

  178  178  מוניטין

  2,004  2,101  נכסים סך

      

  219  170  )ואחרים זכאים(ספקים,  שוטפות התחייבויות

  596  639  חוב אגרות, וRBL, מבנקים הלוואות

  100  100  דלק מקבוצת הלוואה

 התחייבות בעיקר( ארוך לזמן אחרות התחייבויות
  404  נכסים) לסילוק

  
382  

  707  788  איתקה מניות לבעלי המיוחס הון

  2,004  2,101  והון  התחייבויות סך
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  הפסד או רווח דוח

  
  

דולר ארה"ב) מליוני(  1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018 
 

2018 שנת  

  326   108  62  255  267 ממכירת נפט וגז  הכנסות

(לא כולל  ההכנסות עלות

הוצאות פחת ותנועה 

  במלאי)

)99(  )105(  )30(  )36(   )140(  

  )81(   )21(  )24(  )63(  )78(  פחת הוצאות

  19   )14(  10  -  )9(  נפט וגז במלאי שינוי

  124   37  18  87  81  גולמי רווח

  )11(   -  -  -  -   ונפט גז נכסי ערך ירידת

  )6(   -  -  -  -   מוניטין ערך ירידת

  28   -  -  -  -  הזדמנותיתרווח מעסקה 

  )6(   )1(  )2(  )5(  )8(  נטו, אחרות הוצאות

 מעסקאות מימוןהוצאות 

  הגנה
)15(  )40(  )7(  -   )39(  

, אחרות מימון הוצאות

  נטו
)47(  )46(  )15.4(  )14(   )60(  

ברווחי חברות  חלק

  14   5  -  11  -   נטוכלולות, 

  44   27  )6.4(  7  11   מסים לפני(הפסד)  רווח

  56   )3(  7  23  12  מס הטבת

 לבעלי מיוחסה נקי רווח

  100   24  0.6  30  23  איתקה מניות

הדוח של  בתקופת תפוקה

 נפט חביות ערך שווה

  )KBoe(באלפים) (

4,717  4,315  1,440  1,517   5,866  

 שווה של ממוצעת תפוקה

 ליום נפט חביות ערך

  )KBoed(באלפים) (
17.3  15.8  15.7  16.5   16.1  
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  מפעילות שוטפת והתאמה לרווח הנקיתזרים 

  
  
  

 7-9/2018 7-9/2019 1-9/2018 1-9/2019דולר ארה"ב) מליוני(
 

2018 שנת  

לפני השפעת עסקאות הגנה ( מכירות
  345   94  54  255  210  )במלאי מתנועותנטו ו

שמומש בגין עסקאות  )הפסדרווח (
  הגנה 

27  )23(  12  -   )47(  

  298   94  66  232  237  הגנה עסקאות תוצאות לאחר הכנסות

  )OPEX(  )99(  )85(  )31(  )27(   )114( תפעוליות עלויות

 שער הפרשי, כלליות, הנהלה הוצאות
  ואחרות

)9(  )4(  )4(  )1(   )7(  

  177   66  32  143  129   מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי

  )81(   )21(  )24(  )63(  )78(  והפחתות פחת

  )11(   -  -  -  -   ונפט גז נכסי ערך ירידת

  )6(   -  -  -  -  מוניטין ערך ירידת

  28   -  -  -  -  שלילי מוניטין

 עסקאות שערוך בגין )הוצאותהכנסות (
  הגנה

8  )16(  1  -   14  

 ועלויות אחרות נכסים ממימוש הפסד
  שלא במזומן

)14(  )18(  )5(  )6(   )27(  

  )50(   )12(  )10.4(  )39(  )34(  נטו, מימון עלויות

  56   )3(  7  23  12  הכנסות (הוצאות) מסים 

  100   24  0.6  30  23  איתקה מניות לבעלי מיוחסה נקי רווח
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  להלן נתונים נוספים בקשר עם תוצאות איתקה:

  
   הכנסות

  
- דולר לעומת הכנסות בסך של כ מליוני 267- בכהדוח הסתכמו  בתקופת איתקהשל  ההכנסות

  :כדלקמן הינו והרכבן אשתקד המקבילה בתקופהדולר  מליוני 255
  

  ממכירות הכנסות
 7-9/2018 7-9/2019 1-9/2018 1-9/2019 )ארה"ב דולר(מליוני 

 
2018שנת   

  187   67  26  161  134  נפט

  110   34  13  76  67  טבעי גז

Natural Gas Liquids 

(NGL)   
17  18  4  7   25  

  4   -  -  -  -  הכנסות אחרות

  -   -  19  -  49  רווח בגין עסקאות הגנה

  326   108  62  255  267  "כסה

  
  

, 2018של שנת השלישי בעקבות יישום חשבונאות גידור על ידי איתקה החל מהרבעון יצוין כי 
כוללות ההכנסות את הרווח בגין עסקאות הגנה על מחירי הגז בתקופת הדוח ברבעון הנוכחי ו

והנפט, אשר בתקופות המקבילות אשתקד נכללו במסגרת עלויות המימון. מאידך הכנסות 
מירידה במחירי  ממכירות ברבעון הנוכחי (וכתוצאה מכך גם בתקופת הדוח) הושפעו לרעה

  אספקה ללקוחות.מירידה בכמויות הנפט וגז שנמכרו כתוצאה מפערים בעיתוי ה הנפט והגז וכן
   

 4,315- כ לעומת, חביות ליום) 17.3-(כ חביות אלף 4,717- התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ
חביות ליום) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתפוקה מיוחס בעיקר  15.8-(כאלף חביות 

 , בעקבות רכישת חלק השותפיםGSAבמאגרים מפיקים בפרויקט  הגדלת זכויות איתקהל
ביצעה איתקה מספר השבתות  בתקופת הדוחיש לציין כי  ., כאמור לעיל2018דצמבר חודש ב

וכתוצאה מכך צמצמה את תשתית ותחזוקה עבודות ביצוע לצורך במתקני ההפקה מתוכננות 
  פוטנציאלית.הביחס לתפוקה  ברבעון השלישי התפוקה

  
אלף חביות ברבעון  1,517- כאלף חביות לעומת  1,440-כהתפוקה ברבעון הנוכחי הסתכמה ל

  מקביל אשתקד. הירידה בתפוקה נובעת מההשבתות המתוכננות של המתקנים, כאמור לעיל.
   

  תההכנסו עלות
  

מליוני  99-הסתכמה בתקופת הדוח בכ (לא כולל הוצאות פחת ותנועה במלאי) ההכנסות עלות
 2019של  השלישיברבעון מליוני דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  105- דולר לעומת סך של כ

המקביל ברבעון מליוני דולר  36-מליוני דולר לעומת  סך של כ 30-הסתכמו העלויות כאמור בכ
אשר  FPF-1תשלומים למתקן הפקה צף כוללות  2018יצוין כי עלויות ההפקה בשנת אשתקד. 

   .עבר לבעלותה המלאה של איתקה 2019בשנת 
  

 בתקופתהסתכמה כאמור לעיל)  FPF-1 -ל  לומים(בנטרול התש לחבית ממוצעתה ההפק עלות
. אשתקד המקבילה בתקופהלחבית  דולר 19.1-כשל  סךדולר לחבית לעומת  20.2-בכ הדוח

 17.1 -של כסך דולר לחבית לעומת  20.6-ברבעון הנוכחי הסתכמה העלות הממוצעת לחבית בכ
מול  השלישיברבעון בתקופת הדוח ויה בעלויות לחבית יהעלולר ברבעון המקביל אשתקד. ד
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שבוצעו  מתוכננות מביצוע עבודות תחזוקהבעיקרה נובעת אשתקד  התקופות המקבילות
   .כאמור לעיל במהלך הרבעון

  
 24-ובמליוני דולר  78-הסתכמו בכ 2019של  השלישיוברבעון פחת והפחתות בתקופת הדוח 

מליוני דולר בתקופות המקבילות  21-וכמליוני דולר  63-כ לעומתמליוני דולר, בהתאמה, 
הגידול בעלויות הפחת נובע בעיקר מהפחתת זכויות נוספות שנרכשו  אשתקד, בהתאמה.

  בקצב ההפקה.מופחתות ואשר  GSAבפרויקט 
  

  
  מעסקאות הגנה מימון )הוצאות( הכנסות

  
 מסוגסקאות בעיקר באמצעות ע ,מבצעת מעת לעת עסקאות הגנה על מחירי הגז והנפט איתקה
, ראה 2019בספטמבר  30. לפרטים אודות העסקאות הפתוחות ליום swap-ו )put( אופציות

  לדוחות הכספיים. )2ב'(3באור 
מוכרות לצרכי  גידור עסקאות איתקה מבצעת 2018 שנתכי החל מהרבעון השלישי של  יצוין

 לרווח נזקפות המזומנים תזרימי גידור המהוות ההגנה עסקאות, לפיכך תוצאות החשבונאות
עד לביצוע המכירות המגודרות, וזאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נזקפו  אחר כולל

לדוח קפו זתוצאות עסקאות ההגנה שנ ךתוצאות עסקאות ההגנה לרווח והפסד באופן מיידי. ס
 40-של כ, לעומת הפסד דולרמליוני  34-הפסד בתקופת הדוח הסתכמו לרווח של כאו רווח 

  שתקד.בתקופה המקבילה א דולרמליוני 
   

      
  נוסף מידע

  
  לדוחות הכספיים. 3באור  ראה, איתקהנוסף אודות פעילות  למידע
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  פעילות הדלקים בישראל  )ג

  
 של בשיעור הקבוצה ידי על המוחזקת ישראל דלק של הכספיים הדוחות מתוך נתונים להלן

  ש"ח): מליוני( %100
  

   מאזן
  

 
, בספטמבר 30

2019  

, בדצמבר 31

2018  

  30  87  מזומנים ושווי מזומנים

  1,376  1,566  )מזומנים ושווי מזומנים(למעט  שוטפים נכסים

  1,214  1,168  קבוע רכוש

  -  899  נכסי זכויות שימוש

  1,039  1,043  ארוך לזמן אחרים נכסים

  3,659  4,763  נכסים סך

      

  1,039  1,334  ואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

  821  946  )אשראי(למעט  שוטפות התחייבויות

  615  440  ארוך לזמן ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

  76  859  בעיקר בגין חכירה) - 2019-(ב ארוך לזמן אחרות התחייבויות

  1,106  1,183  ישראל דלק מניות לבעלי המיוחס הון

  2  1  שליטה מקנות שאינן זכויות

  3,659  4,763  והון  התחייבויות סך
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  הפסדאו  רווחדוח 
  

 1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018 
 

2018 שנת  

  5,034    1,358  1,297  3,756  3,750  הכנסות

  762    204  189  592  559  גולמי רווח

  539    133  121  403  360 והפעלת מכירה הוצאות

  66    16  21  51  58  וכלליות הנהלה הוצאות

, אחרות(הוצאות)  הכנסות
  נטו

)6(  3  )5(  )4(    )29(  

  128    51  41  141  135  רגילות מפעולות רווח

  30    7  4  24  33  נטו, מימון הוצאות

חלק החברה ברווחי 
  כלולות, נטו

-  2  -  -    -  

 על מסים לפני רווח
  ההכנסה

102  119  38  44    98  

  28    10  8  26  24  על ההכנסה  מסים

 לבעלי מיוחס נקי רווח
  ישראל דלק של המניות

78  93  30  34    70  

EBITDA  בנטרול)
  הכנסות (הוצאות) אחרות)

313  209  102  73    248  

  
  בישראל הדלקים פעילות תוצאות ניתוח להלן

  
  כללי

  
 מיליוני 78 -בכהסתכם  2019חודשים וברבעון השלישי בשנת  בתשעההנקי של החברה  הרווח

 ח"ש מיליוני 34 - וכ ח"ש מיליוני 93 -כ של בסך רווח לעומת, בהתאמה ח"ש מיליוני 30-ובכ ח"ש
הדוח לעומת התקופה  בתקופתברווח הנקי  הקיטוןבהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד. 

 מקיטון ברווחי, 2018מחודש מאי  החלמרווח השיווק  מהפחתתבעיקר  נובעהמקבילה אשתקד 
  .IFRS 16מהשפעת ו הדוח בתקופתמלאי שנזקפו ה
  

בהפעלת  178תחנות תדלוק ציבוריות (מתוכן  239 ישראל לדלק, 2019 בספטמבר 30ליום  נכון
  והיתר בזכיינות). ישראל דלקבהפעלת  160חנויות נוחות (מתוכן  196-) וישראל דלק
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  הכנסות
 

חודשים שהסתיימו בשנת  בתשעהמכירות נטו)  -  המכירות בניכוי היטלים ממשלתיים (להלן
ח בתקופה המקבילה "מיליוני ש 3,756-כח לעומת סך של "מיליוני ש 3,750- הסתכמו בכ 2019

  .2018בשנת 
 1,358-ח לעומת סך של כ"מיליוני ש 1,297-הסתכמו בכ 2019המכירות ברבעון השלישי לשנת 

  .4%-כ ירידה של 2018ח בתקופה המקבילה בשנת "מיליוני ש
 בשלושהו בתשעה מחזור מכירות חנויות הנוחות בהפעלה עצמית וזכיינים ברשת מנטה סך

מיליוני  135 -ובכ ש"ח מיליוני 376 -בכ הסתכם 2019 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום 
בתקופה המקבילה  מיליוני ש"ח בהתאמה 129 -וכ ש"ח מיליוני 357 -לעומת סך של כ ש"ח

  בהתאמה. 5%-וכ 5%- של כ עלייהאשתקד, 
  

  גולמי רווח
 

ח לעומת סך "מיליוני ש 559- בכ הסתכם 2019הרווח הגולמי בתשעה חודשים שהסתיימו בשנת 
  .6%- כ מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 592-של כ

 204-ח לעומת סך של כ"מיליוני ש 189-הסתכם בכ 2019הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 
  .7%-כמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 

רווחי/הפסדי מלאי, הסתכם  בנטרול, 2019שנת ב בתשעה חודשים שהסתיימוהגולמי  הרווח
  בתקופה המקבילה אשתקד. ש"חמיליוני  582לעומת סך של  ש"חמיליוני  564 -לסך של כ

 196 - לסך של כ הסתכםרווחי/הפסדי מלאי,  בנטרול, 2019לשנת  שיילהש ברבעוןהרווח הגולמי 
  .שתקדא המקבילה בתקופה ש"ח מיליוני 202לעומת סך של  ש"ח מיליוני

  
לעומת התקופה  2019 בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  בתשעהברווח הגולמי  הירידה

מהפסדי המלאי בתקופת הדו"ח לעומת רווחי מלאי בתקופה בעיקר  נובעתהמקבילה אשתקד 
מירידה כמותית ו מירידת מרווח השיווק בבנזיןכתוצאה ברווחיות  מירידה ,המקבילה אשתקד

  ירידה זו קוזזה מעלייה ברווחיות חנויות הנוחות.. והמסחר התדלוקבמגזר מתחמי 
  

  
   וכלליות והנהלה תחנות הפעלת ,מכירה הוצאות

  
ח "מיליוני ש 360- בכ 2019הוצאות מכירה והפעלת תחנות הסתכמו בתשעה חודשים לשנת 

אלו הוצאות . 11%-כ, ירידה של אשתקד ההמקבילתקופה מיליוני ש"ח ב 403- כ שללעומת סך 
 133-ש"ח ו מיליוני 121-בכ 2018לשנת  שיילהש וברבעון 2019 לשנת שיילהסתכמו ברבעון הש

  .9%- כ מיליוני ש"ח בהתאמה, ירידה של
 חמיליוני ש" 58- בכ 2019בתשעה חודשים שהסתיימו בשנת  הסתכמו וכלליות הנהלה הוצאות
 ברבעון הסתכמו אלו הוצאות .מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 51- כ של סך לעומת

מיליוני ש"ח ברבעון המקביל  16-כ של סך לעומת חמיליוני ש" 21-בכ 2019 לשנת שיילהש
  .אשתקד

  
לראשונה של תקן  מיישוםמוסברת  בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות בתקופת הדו"ח הירידה
וכן מצמצום ) בתקופת הדוח"ח שמיליון  17-(השפעה של כ IFRS 16חדש  נאותוחשב

   בהוצאות תפעול.והתייעלות 
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  EBITDA - ו מפעולות רווח

   
ח לעומת רווח מפעולות בסך "מיליוני ש 135-הסתכם לסך של כ בתקופת הדוחהרווח מפעולות 

  . ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 141-של כ
 51 -ש"ח לעומת סך של כ מליוני 41 - ם ובהסתכ 2019ברבעון השלישי של שנת  רווח מפעולות

   מליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
  

הירידה ברווח הקיטון בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד מוסבר בעיקר על ידי 
ומנגד השפעה זו קוזזה על  מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 33- כ הגולמי בסך של

מיליון ש"ח כתוצאה מיישום  17- ך של כקיטון בהוצאות מכירה והפעלת מתחמים בסידי 
 , כמוסבר לעיל. IFRS 16לראשונה של תקן 

  
 102-וח "מיליוני ש 313-בכ בתקופת הדוח וברבעון הנוכחי הסתכמו דלק ישראלשל  EBITDA-ה

 ותהמקביל ותבתקופמליוני ש"ח  73-וח "מיליוני ש 209-לעומת סך של כמליוני ש"ח, בהתאמה, 
   , בהתאמה.אשתקד

  
 רווחיו  16IFRSבתקופת הדוח וברבעון הנוכחי בנטרול השפעת יישום  EBITDA-יצוין כי ה

מליוני  200-מליוני ש"ח, בהתאמה, וזאת לעומת כ 78-מליוני ש"ח ובכ 230-הסתכמו בכ מלאי
   מליוני ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד. 75-ש"ח וכ

 
  נטו, מימון הוצאות

 
ח "מיליוני ש 33-הסתכמו בכ 2019חודשים הראשונים לשנת הוצאות המימון נטו, בתשעה 

  .38%-ח אשתקד, עליה של כ"מיליוני ש 24 - לעומת כ
 7-ח לעומת כ"מיליוני ש 4-הסתכמו בכ 2019הוצאות המימון נטו, ברבעון השלישי לשנת 

  .43%-ח אשתקד, ירידה של כ"מיליוני ש
מימון שנרשמו  מהוצאותעיקרה מוסברת ב בתקופת הדו"ח בהוצאות המימון נטו העלייה

אשר  ש"חמיליוני  22-כבסך של  IFRS 16בעקבות יישום לראשונה של תקן חשבונאי חדש 
 מרווחים בגין עסקאות הגנה על המלאי.חלקית קוזזו 

  
  .כספייםה לדוחות 7 בישראל, ראה באור הדלקיםנוספים אודות תחום פעילות  לפרטים
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  בישראל  והפיננסים הביטוח פעילות  )ד

  
ובנוסף  "מבע אחזקות הפניקס ממניות 32.5%-בכהקבוצה  מחזיקה 2019, בספטמבר 30 ליום

 השלמת עסקת אודות לפרטים .מהון מניות הפניקס 12.5%- קיימות עסקאות החלף ביחס לכ
   .כספייםה דוחותל א'3 באורפניקס, ראה מניות ה מכירת

  
אשר  ש"ח) מליוניב(הפניקס  של המאוחדים והפסד רווח מדוחותנתונים עיקריים  להלן

  *) תוצאותיה כלולות בסעיף פעילויות שהופסקו
  

  2018 שנת   7-9/2018  7-9/2019 1-9/2018  1-9/2019

  10,104    2,541  2,820  7,414  8,531  פרמיות שהורווחו ברוטו

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 
  1,908  1,177 3,317  5,963  מימון

  
1,069  

  1,310    439  508  1,099  1,423  ועמלות ניהול מדמי הכנסות

  11,509    4,637  4,166  11,108  15,043  הכנסות"כ סה

 בהתחייבויות ושינוי תשלומים
 השקעה וחוזי ביטוח חוזי בגין

  3,567  3,658  8,627  12,671  ברוטו

  

8,431  

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
  461  505  1,293  1,416  רכישה אחרות 

  
1,753  

  1,211    292  259  893  990  הוצאות הנהלה וכלליות 

  695    324  )49(  665  386  לתקופה(הפסד)  נקירווח 

לתקופה מיוחס (הפסד)  נקירווח 
  321  )58(  656  363  הפניקסלבעלי המניות של 

  
677  

אחר (נטו  כולל(הפסד)  רווח
  )9(  85  )53(  223  )ממס

  
)137(  

  558    315  36  612  609  לתקופה כולל רווח

לתקופה מיוחס  כוללרווח 
  312  27  603  586  הפניקסלבעלי המניות של 

  
541  

  

, מכשירים פיננסיים, ללא IFRS 9תקן  הוראות את הקבוצה מיישמת 2018 שנת של הראשון מהרבעון החל  *) 
  הותאמו בגין יישום התקן 2018הראשון של שנת רבעון החל מהתיקון מספרי ההשוואה. נתוני הפניקס     

  כאמור, וזאת מכיוון שהתקן טרם יושם בדוחות הכספיים של הפניקס.           

  
מושקע בשוק ההון. לפיכך, לתשואות בשוק ההון באפיקים  הפניקס של הנכסים מתיק ניכר לקח

. הפניקסוהן על רווחי  הפניקסהשונים, השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות 
מהשקעות מבטאים את התנהגות שווקי ההון בארץ ובעולם והתנהגות הרווחים וההפסדים 

מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של השקל מול המטבעות העיקריים, אשר השפעתם 
המצרפית על המרווח הפיננסי הינה הסיבה העיקרית לתנודתיות בתוצאות המדווחות של 

  הפניקס.

  
מיליון ש"ח וברבעון השלישי בסך של  275 -כ ההכנסות מדמי ניהול עלו בתקופת הדוח בסך של

מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה ולרבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח  43 -כ
 94 - מיליון ש"ח ובסך של כ 261 - וברבעון השלישי נובעת מגידול בדמי ניהול משתנים בסך של כ

בדצמבר,  31ניהול המשתנים נכון ל מיליון ש"ח בהתאמה, וזאת לאחר כיסוי מלוא הגרעון בדמי 
   .2019כבר ברבעון הראשון לשנת  2018

  
אי  ובפרמייתהריבית  עקוםב מהירידה הושפעו השלישי וברבעוןבתקופת הדוח  התוצאות

 -כסך של ב(ובמקביל לקיטון ברווח) לגידול בהתחייבויות הביטוחיות  ושהביאהנזילות במשק 
   .בהתאמהמס,  לפני חש" מליוני 510 -לפני מס וכ ח"ש מיליון 826
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 , התוצאות הושפעו מעליה בעקום הריבית במשקים אשתקדהמקביל וברבעוןבתקופה 
על והשינויים בהנחות הנזילות  איבריבית ובפרמיית  העליההשפעת . שינויים בהנחותמהו
"ח לפני ש מיליון 107 -כהעלייה ברווח הסתכמה לסך של  ועלבהתחייבויות הביטוחיות  קיטוןה

 ."ח לפני מסש מליוני 27 -כסך של ב ההיית השפעתה אשתקד השלישיברבעון ומס 
  

והשלמת מכירת ההחזקה בה לאחר תאריך המאזן  הפניקס פעילות עם בקשר נוספים לפרטים
   .הכספיים לדוחות 7-ו' א3 באורים ראה
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  נוספות פעילויות  )ה
  

   תשתיותתחום ה
  

 דלק -(להלן  מוגבלת שותפות כוח תחנות דלק באמצעות התשתיות בתחום פועלת הקבוצה
(באשקלון ובשורק) תחנות כוח בישראל  שתי והפעלת פיתוח פעילות את המרכזת), כוח תחנות

 תחום של הרווח. IDEבחברת  20% -חברות בנות וכמו כן, הקבוצה מחזיקה ב באמצעות
 מליוני 65-כ של בסך הפסד לעומתש"ח  מליוני 126-בסך של כהדוח  בתקופת הסתכםהתשתיות 

 30%-כ שלבתקופת הדוח כולל את הרווח ממימוש  הרווח. אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש
 לפרטים .(לאחר השפעת המס) ש"ח מליוני 123- כ של בסך, לעיל כמתואר, IDE של המניות מהון

   .הכספיים לדוחות 'ה3 באור ראה, נוספים
  
   

  רכב דלק תחום
  

   .הכספיים לדוחות 'ג3 באור ראהדלק רכב,  בחברת ההשקעה בדברנוספים  לפרטים
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  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  . ב
  

 הובאו לא הדירקטוריון בדוח, 2017 משנת) ומיידיים תקופתיים (דוחות ערך ניירות תקנות לתיקון בהמשך
 פעילות אין הקבוצה ולעמדת מאחר, היתר בין, וזאת ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים
 נכסים במסגרת מוצגת הפניקס במניות החברה שהשקעת לכך לב בשים בתקנות כהגדרתה מהותית פיננסית

 .דיווח בר מגזר מהווה ואינה למימוש המיועדים
  

  :הקבוצה מתקשרת שעימם העיקריים המטבעות של החליפין ושערי לצרכן המחירים מדד נתוני להלן  .1
  

שער החליפין 
דולר ההיציג של 

של ארה"ב

החליפין  שער
היציג של 

  ידועמדד  "טהליש
 בנקודות *) "חבשבש"ח ליום

   
30.9.2019  3.482   4.280   100.9  
30.9.2018  3.627   4.738   100.3  

31.12.2018  3.748   4.793   100.4  
      
   

 % %%בתקופהשיעור השינוי 
   

  0.5   )10.7(   )7.1()חודשים 9( 2019 בספטמבר 30
  1.1   1.2   4.6)חודשים 9( 2018 בספטמבר 30
  )0.7(   )5.3(   )2.4(חודשים) 3( 2019 בספטמבר 30
  0.2   )1.4(   )0.6(חודשים) 3( 2018 בספטמבר 30

  1.2   2.4   8.1  2018 שנת
  
  

  .2014 ממוצע - בסיס מדד  *) 
  
  

  לדוחות הכספיים.) 2ב'(3ראה באור   CNSLלפרטים אודות עסקאות הגנה אגב רכישת  .2  
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 :2019 בספטמבר 30 ליוםבסיסי הצמדה  דוח  .2

  
  
         
     חוץמטבע ישראלימטבע  

  
  לא
צמוד

  צמוד
 מדד

 דולר
ארה"ב   

"חמט  
אחר

  שווי
הוגן

פריטים
 כספיים
 בפעילויות

 דולר חוץ
"בארה

 נכסים
מיועדים
 למימוש

 לא פריט
 "כסה   כספי

 ש"חמליוני 
                                  נכסים

                                    
  4,297    463    157    1,622    124    -    110    24    1,797שוטפים נכסים

                                  
  103,759    -   103,759    -    -    -    -    -    -ביטוח עסקי של נכסים

                                  
  33,007    29,289    -    2,442    795    30    269    44    138שוטפים שאינם נכסים

                                  

 141,063   29,752  103,916  4,064  919  30  379    68   1,935נכסים"כסה
                                  
                                  

                                    התחייבויות
                                    

  5,270    650    23    632    22    23    302    874    2,744שוטפות התחייבויות
                                  

  98,575    -    98,575    -    -    -    -    -    -ביטוח עסקי של התחייבויות
                                  

  25,491    3,534    -    13,862    19    102    585    2,225    5,164שוטפות שאינן התחייבויות
                                  

 129,336   4,184   98,598  14,494  41  125  887   3,099  7,908התחייבויות"כסה
                                  

 11,727   25,568    5,318  )10,430(  878  )95(  )508(   )3,031(  )5,973(נטו,התחייבויותבניכוינכסים
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  התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי  . ג
  
  

  חשבונאיים קריטיים  אומדנים  .1
  

  
   .2018חל שינוי בתקופת הדוח לעומת הדוח התקופתי לשנת  לא
  

  
  
  

  המאזן תאריך לאחר אירועים  .2
  

  תאריך המאזן ראה פרק א' לדוח הדירקטוריון. לאחר מהותייםאירועים  לעניין
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  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי  . ה
 

ע.נ.  מועד הנפקה סדרה
- יתרת ע.נ מקורי

שיעור ריבית  20199/30/
יתרה  הצמדה נקובה

- בספרים 
/20199/30 

ריבית 
שנצברה 
 בספרים
ליום 

/20199/30  

 שנות פירעון
שווי בורסה 

  ליום
 בספטמבר 30

2019  

  פרטי נאמן

 365 913 3/2007 יג'

עד לרישום 
 -לבורסה

+ לאחר 5.1%
 - הרישום
4.6%

מדד המחירים 
, 113) בע"מ, הירקון 1975נאמנות ( הרמטיק 450 2019-2021 - 446 לצרכן

 , דן אבנון03-5274867ת"א. טלפון: 

  יח'

11/2009  
6/2010  
7/2011

1,062 708 6.1% 
מדד המחירים 

  לצרכן
777 20 2019-2022 805 

בע"מ, יד  2007רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 
, אלעד 03-6389200ת"א. טלפון:  14חרוצים 
  סרקיס

 4.65% 560 560 11/2010  יט'
מדד המחירים 

  לצרכן
, ת"א. 113הרמטיק קפיטל בע"מ, הירקון  607 2019-2022 11 600

  , צורי גלילי.03-5544553טלפון: 

 4.50% 313 500 6/2007 כב'
מדד המחירים 

 384 2019-2021 4 379 לצרכן
חברה לשירותי נאמנות בע"מ, רחוב  - משמרת 

, 03-6374335/4, ת"א, טלפון: 48מנחם בגין 
רו"ח ועו"ד רמי קצב.

 לא'
2/2015  
6/2015  
10/2015  
2/2017  

, 113) בע"מ, הירקון 1975הרמטיק נאמנות ( 2,925 2020-2025 16 3,276 ללא הצמדה 4.3% 3,276 3,276
 , דן אבנון03-5274867ת"א. טלפון: 

 2.8% 705 705  7/2016  לג'
להמרה וללא 

  הצמדה
, 113) בע"מ, הירקון 1975נאמנות ( הרמטיק 648 2022 4 705

  , דן אבנון03-5274867ת"א. טלפון: 

 2020-2021 6 521  ללא הצמדה 4.48% 521 521  2/2018  לד'
2023-2028 

, 113) בע"מ, הירקון 1975הרמטיק נאמנות ( 447
  , דן אבנון03-5274867ת"א. טלפון: 

  
  

  .הנאמנות שטר לפי ההתחייבות תנאי בכל עמדה החברה כן כמו. אגרות החוב האמורות תנאי בכל עומדת החברה  *) 
  

 -ו' לג', לא, 'כב, 'יט, 'יח, 'יג סדרותדירוג אגרות החוב ( את עם השלכות שליליות )CREDIT REVIEW( בחינה תחת מציבה היא כיהודיעה מדרוג  2019ביולי  11 ביום  **)
 2019, ביולי 11מיידי של החברה מיום  דוח ראה, מובאים בזאת בדרך של הפנייה השהפרטים הכלולים ב מדרוג הודעת בדבר נוספים לפרטים החברה. שהנפיקה) 'לד

 מצורףמעלות הדירוג של  דוח. ilA/Stableרות החוב שהונפקו על ידי החברה גמעלות את דירוג א אישררה 2019 בספטמבר 25 םביו. 2019-01-071347מס' אסמכתא: 
  .2019-01-083355, מס' אסמכתא: 2019בספטמבר  25של החברה מיום  מיידילדוח  הפנייה של בדרך זה לדוח
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  (אגרות חוב) פיננסיות מידה אמות

' לג הסדר של הנאמנות בשטרי וכן 2015 בשנת שהונפקה' לא סדרה חוב אגרות של הנאמנות שטר במסגרת
  :הבאות הפיננסיות ההתניות נקבעו 2016 יולי בחודש השהונפק

 דוחותיה פי-על ח"ש מליוני 2,400 של מסך יפחת לא החברה של העצמי ההון: ליאמינימ עצמי הון  .א
 .עוקבים רבעונים שני במשך החברה של, העניין לפי, הסקורים או המבוקרים המאוחדים הכספיים

 פי על המאזן מסך 20% של משיעור יפחת לא החברה של העצמי ההון: מאזן לסך עצמי הון יחס  .ב
 שני במשך החברה של, העניין לפי, הסקורים או המבוקרים) סולו( הנפרדים הכספיים דוחותיה
  .עוקבים רבעונים

, מיעוט זכויות ללא, החברה של המניות לבעלי המיוחס החברה של העצמי ההון סך -משמע "עצמי הון"
  . מקובלים חשבונאות בכללי כהגדרתו

   .אלו פיננסיות בהתניות החברה עומדת, הכספיים הדוחות אישור למועדו 2019, בספטמבר 30 ליום

  

 סדרה חוב אגרות של הנאמנות שטר במסגרת. )ד"ל סדרה( חוב אגרות החברה הנפיקה 2018 פברואר בחודש
 של העצמי ההון כי נקבע מינימאלי עצמי הון לעניין כאשר, לעיל כאמור הפיננסיות ההתניות נקבעו' לד

  .ח"ש מליוני 2,600 של מסך יפחת לא החברה

בנוסף, במסגרת שטרי נאמנות של אגרות  חוב לא', לג' ולד' נקבע כי על החברה לשמור על דירוג אגרות 
) או דירוג מקביל לו של חברה S&P() של מעלות -BBBמדירוג של (לא יפחת אשר החוב על ידי חברה מדרגת 

עד  הורדות דירוג מסוימות יביאו לעלייה בשיעור הריבית על סדרות אגרות החוב האמורות מדרגת אחרת.
  .לרמת הדירוג הנ"ל

  .האלו הפיננסיות בהתניות החברה עומדת ,הכספיים הדוחות אישור ולמועד 2019, בספטמבר 30 ליום  
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   נוסף מידע  . ו
  

  ערך ניירות של עצמית רכישה .1
  

 אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית (באמצעות שותפות הבת) 2018בדצמבר  27ביום 
בינואר  1לתקופה מיום  ,ש"ח מליוני 100החברה בהיקף כספי של עד  ו/או אגרות חוב של של מניות

 179,188בתקופת הדוח  הבתרכשה שותפות , האמורהמסגרת התוכנית ב. 2019בדצמבר  31ועד  2019
מליוני ש"ח אגרות החוב של  2-וכן כ מליוני ש"ח 97-מניות נוספות של החברה בתמורה לסך של כ

  . החברה
  

מניות של  422,127- ב המאוחדתשותפות המחזיקה  הדוחולמועד אישור  2019, בספטמבר 30נכון ליום   
  החברה.

  
נוספת לרכישה  תוכניתדירקטוריון החברה  אישר 2019באוקטובר  6 ביום , לאחר תאריך המאזן,בנוסף

 100עצמית (באמצעות שותפות הבת) של מניות ו/או אגרות חוב של החברה בהיקף כספי של עד 
  .2020 באוקטובר 7ועד  2019 באוקטובר 6מיום  לתקופהמליוני ש"ח, 

  

  החברה עובדי .2
  

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

, מינה דירקטוריון החברה את המשנה למנכ"ל, מר עידן 2019בנובמבר  27לאחר תאריך המאזן, ביום 
ברטפלד על  מר אסי החברהוהודה למנכ"ל  2020בינואר  1בתוקף מיום  החברהוולס לתפקיד מנכ"ל 

  המשמעותית והחשובה לפיתוח עסקיה של החברה וביסוס מעמדה כחברת אנרגיה מובילה.תרומתו 
  
  
  
  
  
  

    בכבוד רב,  
      
      
  ברטפלד אסי    לסט גבריאל

      
  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון

      
      
      
      

    2019, בנובמבר 27חתימה:  תאריך
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  לדוח הדירקטוריון -  'א ספחנ
  

, בספטמבר 30ום לי החברה וחברות מטהשל  ואחרים תשלומי קרן וריבית אגרות חוב והלוואות מבנקים פריסת
 ש"ח):  מליוני(ב 2019

  
  

  
  

  .הפניקס מניות למכירת החלף עסקאות אגב בחברה שהתקבלו סכומיםלא כולל   ) *
  
  

בסמוך למועד אישור  החברה וחברות מטהשל  ואחרים תשלומי קרן וריבית אגרות חוב והלוואות מבנקים פריסת
 ש"ח):  מליוני(ב הדוחות הכספיים

  
  

  
  .הפניקס מניות למכירת החלף עסקאות אגב בחברה שהתקבלו לא כולל סכומים  ) *
  

- כ של בסךבסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים מנוצלות  לאמסגרות אשראי מובטחות מבנקים  לחברה ,בנוסף
   "ח.ש מליוני 130

  
  
  

 2019  2020 2021  2022  
  
  סה"כ  ואילך 2024  2023

   חוב אגרות
 6,704  1,852  802  1,786  922  922  420  קרן

 913  118  99  154  219  265 58  ריבית

 מבנקים הלוואות
(כולל מסגרות אשראי 

  *) מנוצלות)

  1,360  59  12  202  124  957  6  קרן

  91  4  2  6  13  51  15  ריבית

  9,068  2,033  915  2,148  1,278  2,195  499  "כסה

 2019  2020 2021  2022  
  
  סה"כ  ואילך 2024  2023

   חוב אגרות
 6,360  1,852  802  1,786  922  922  76  קרן

 875  118  99  154  219  265 20  ריבית

 מבנקים הלוואות
(כולל מסגרות אשראי 

  *) מנוצלות)

  2,653  59  12  202  639  1,635  106  קרן

  182  4  2  6  33  119  18  ריבית

  10,070  2,033  915  2,148  1,813  2,941  220  "כסה
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  קבוצת דלק בע"מ
  

  2019 ,ספטמברב 30ליום ביניים מאוחדים  דוחות כספיים
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  העניינים תוכן
  
  
  

  עמוד    
      
      

  2    סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
      
      

  3-4    יםמאוחד ניםמאז
      
      
  5    הפסד או רווח על  יםמאוחד ותדוח

      
      

  6    דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
      
      
  7-11    על השינויים בהוןמאוחדים  ותדוח

      
      
  12-16    על תזרימי המזומניםמאוחדים  ותדוח

      
      

  17-45    ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים
      

  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -   
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  יםמאוחד ניםמאז

  
  

  ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
2019 2018 2018 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"מליוני ש

      נכסים שוטפים
      

  1,486 2,014  978   מזומנים ושווי מזומנים
  819  1,205  493   קצרהשקעות לזמן 

  1,871  1,898  1,705   לקוחות
   584  599  429   חייבים ויתרות חובה
  410  350  27   מסים שוטפים לקבל

  94  28  250   נגזרים פיננסיים
  302  242  258   מלאי

         
   4,140  6,336  5,566  

  90,798  117,671  103,916   מוחזקים למכירהנכסים 

         
   108,056  124,007  96,364  

         נכסים לא שוטפים
         

  2,136  1,931  3,574   הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך
  110  130  444   אחרים נכסים פיננסיים

  1,053  2,209  554   כלולותהשקעות בחברות 
  406  432  388   נדל"ן להשקעה

  -  -  993   נכסי זכויות שימוש
  52  10  220   נגזרים פיננסיים

  20,844  17,970  21,121   , נטונפט וגזנכסי השקעות בחיפושים והפקה של 
  2,179  2,219  2,090   רכוש קבוע, נטו 

   1,479  1,466  1,400   מוניטין
  5  5  6   נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  2,424  2,302  2,217   מסים נדחים

         
   33,007  28,674  30,688  

         
   141,063  152,681  127,052  

         
         
         

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

 

  ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
2019 2018 2018 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ש"חמליוני 

     התחייבויות שוטפות
  2,606  4,032  2,741   אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  1,193  925  926   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  1,533  1,799  1,389   זכאים ויתרות זכות
  -  94  -   דיבידנד לשלם

  -  -  129   חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
  51  55  27   שוטפים לשלםמסים 

  -  182  35   נגזרים פיננסיים
         
   5,247  7,087  5,383  

  85,461  112,621  98,598   המוחזקים למכירה לנכסים המיוחסות התחייבויות
         
   103,845  119,708  90,844  

         התחייבויות לא שוטפות
  8,707  5,486  10,187   הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים

  10,492  10,655  9,733   אגרות חוב 
  689  688  693   אגרות חוב ניתנות להמרה במניות החברה

  9  9  11   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  -  -  874   התחייבות בגין חכירה

  2,006  1,723  2,064   הפרשות והתחייבויות אחרות
  2,035  1,965  1,929   מסים נדחים

         
   25,491  20,526  23,938  
         הון

  13  13  13   הון מניות
  1,910  1,924  1,919   פרמיה על מניות

  27  27  18   תקבולים בגין אופציית המרה
  3,403  3,770  3,693   יתרת רווח

  )20(  )264(  )580(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  
  )324(  46  )334(   מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטההון קרן 

  99  7  257   קרנות אחרות
  )143(  )480(  )240(   מניות אוצר

         
  4,965  5,043  4,746   החברה מניות לבעלי המיוחס הון"כ סה
         

  7,305  7,404  6,981   זכויות שאינן מקנות שליטה
         

  12,270  12,447  11,727   הוןסה"כ 
         
   141,063  152,681  127,052  
         

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 

   2019בנובמבר  27
 ברק משרקי אסי ברטפלדגבריאל לסטתאריך אישור הדוחות הכספיים

כספיםומנהל  משנה למנכ"ל מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון
 ראשי



  קבוצת דלק בע"מ

- 5 - 

 

  הפסד או רווח הל עמאוחדים דוחות 
  
  

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב 30ביום 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 20192018 20192018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר 

 
  מליוני ש"ח

  נתוני רווח נקי למניה)(למעט 
   

  8,128  2,262  2,006  6,117  6,094   הכנסות
  5,870  1,648  1,522  4,418  4,576   עלות ההכנסות

             
  2,258  614  484  1,699  1,518   רווח גולמי

             
  543  133  121  407  360   הוצאות מכירה, שיווק והפעלת תחנות תדלוק

  186  42  44  133  152   הוצאות הנהלה וכלליות
חברות כלולות (בהפסדי) חלק הקבוצה ברווחי 

  93  39  )6(  60  )4(   תפעוליות, נטו
  16  )81(  )7(  )31(  5   אחרות, נטו (הוצאות) הכנסות

             
  1,638  397  306  1,188  1,007   רווח תפעולי
  562  95  124  550  463   הכנסות מימון
  )1,284(  )254(  )267(  )996(  )821(   הוצאות מימון

             
   649  742  163  238  916  

חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות, 
  )217(  12  )57(  )64(  21   נטו
             

  699  250  106  678  670   לפני מסים על ההכנסה רווח
  )16(  93  10  103  98   (הטבת מס) ההכנסהמסים על 

             
  715  157  96  575  572   מפעילויות נמשכות רווח
  565  430  45  842  412   , נטומפעילויות שהופסקו רווח

             
  1,280  587  141  1,417  984   נקי  רווח

             
             מיוחס ל:

  517  323  65  736  545   בעלי מניות החברה
  763  264  76  681  439   זכויות שאינן מקנות שליטה

             
   984  1,417  141  587  1,280  

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
              (בש"ח)

              
  27.8  4.9  1.1  21.7  31.6   מפעילויות נמשכותרווח בסיסי 

  18.0  24.1  4.5  44.4  15.1   בסיסי מפעילויות שהופסקו רווח
             

  45.8  29.0  5.6  66.1  46.7   רווח בסיסי

             
  27.8  4.9  1.1  21.7  31.4   מפעילויות נמשכותרווח מדולל 

  18.0  24.1  4.5  43.0  14.7   מדולל מפעילויות שהופסקו רווח
             

  45.8  29.0  5.6  64.7  46.1   מדוללרווח 

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  
  

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב 30ביום 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 20192018 20192018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר 
  מליוני ש"ח 

   
  1,280  587  141  1,417  984   רווח נקי 

             
             רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):

             
             :סכומים שלא יסווגו מחדש לרווח או הפסד

הוניים שיועדו  הפסד מהשקעה במכשירים
  למדידה בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

 
)149(  -  )49(  -  -  

הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן 
  להשקעה

 
-  24  -  -  24  

             
  24  -  )49(  24  )149(   סה"כ

             
             

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או 
  :בהתקיים תנאים ספציפייםהפסד 

 
          

בשווי הוגן דרך רווח בגין נכסים פיננסיים  רווח
  כולל אחר

 
-  1  -  -  1  

בגין עסקאות גידור תזרימי (הפסד)  רווח
  מזומנים

 
211  )36(  123  )41(  158  

העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור 
  תזרימי מזומנים

 
)72(  )7(  )17(  )3(  )68(  

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  פעילויות חוץ

 
)863(  458  )272(  )63(  817  

העברה לרווח או הפסד בגין התאמות הנובעות 
  מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 
14  17  -  -  33  

  7  1  1  7  1   , נטוחברות כלולותהמיוחס לכולל אחר רווח 
             

  948  )106(  )165(  440  )709(   סה"כ
             

מפעילויות  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
  נמשכות

 
)858(  464  )214(  )106(  972  

מפעילויות  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
  שהופסקו, נטו

 
232  )59(  90  )11(  )149(  

             
  823  )117(  )124(  405  )626(   אחר כולל(הפסד) סה"כ רווח 

             
  2,103  470  17  1,822  358    סה"כ רווח כולל

             
             מיוחס ל:

  1,129  234  )18(  1,004  143   בעלי מניות החברה
  974  236  35  818  215   זכויות שאינן מקנות שליטה

             
   358  1,822  17  470  2,103  
             

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

 תקבולים בגין
  אופציית המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  בלתי מבוקר  

  ש"חמליוני   
                        

  12,270  7,305  4,965  )143(  99  )324(  )20(  3,403  27  1,910  13  (מבוקר) 2018, בדצמבר 31יתרה ליום 
  השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

 IFRS 16  1(  -  )1(  -  -  -  -  )1(  -  -  -  2019בינואר,  1ליום(  

  12,269  7,305  4,964  )143(  99  )324(  )20(  3,402  -  -  -   2019בינואר,  1יתרה ליום 
  984  439  545  -  -  -  -  545  -  -  -  רווח נקי

  )626( )224(  )402(  -  158  -  )560(  -  -  -  -  כולל אחר(הפסד)  רווח
  358  **) 215  143  -  158  -  )560(  545  -  -  -  כולל(הפסד) סה"כ רווח 

  )97(  -  )97(  )97(  -  -  -  -  -  -  -  רכישת מניות אוצר
  )1(  )1(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מאיחוד יציאה

  -  -  -  -  -  -  -  -  )9(  9  -  פקיעה של אופציית המרה
  )11(  )1(  )10(  -  -  )10(  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות
  )254(  -  )254(  -  -  -  -  )254(  -  -  -  דיבידנד

  )537(  )537(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  11,727  6,981  4,746  )240(  257  )334(  )580(  3,693  18  1,919  13  2019, ספטמברב 30יתרה ליום 
      

  מליוני ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. 93-כולל יתרה בזכות בסך של כ 2019, ספטמברב 30ליום   *)
  
  כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה הרווחהרכב   *)*
  

  439  רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  79  , נטוהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבגין נכסים פיננסיים  רווח
  )8(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד

  )295(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  215  סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

    מאוחדים. ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים



  קבוצת דלק בע"מ

- 8 - 

 

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

 תקבולים בגין
  אופציית המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  בלתי מבוקר  

  ש"חמליוני   
                        

  10,735  6,480  4,255  )469(  199  15  )576(  3,122  27  1,924  13  (מבוקר) 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

IFRS 9  87  4  83  -  )148(  -  -  231  -  -  -  ד'2ראה באור  - 2018בינואר  1ליום  

  10,822  6,484  4,338  )469(  51  15  )576(  3,353  27  1,924  13   2018בינואר  1יתרה ליום 
  1,417  681  736  -  -  -  -  736  -  -  -  רווח נקי

  405  137  268  -  )44(  -  312  -  -  -  -  כולל אחררווח (הפסד) 
  1,822  **) 818  1,004  -  )44(  -  312  736  -  -  -  כולל (הפסד) סה"כ רווח

  )11(  -  )11(  )11(  -  -  -  -  -  -  -  רכישת מניות אוצר
  )319(  -  )319(  -  -  -  -  )319(  -  -  -  דיבידנד

  224  193  31  -  -  31  -  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )91(  )91(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  12,447  7,404  5,043  )480(  7  46  )264(  3,770  27  1,924  13  2018 בספטמבר 30יתרה ליום 
    

  
  ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. מליוני 30-ככולל יתרה בזכות בסך של  2018, בספטמבר 30. ליום אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים     *)
  

  :כדקלמןהכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו  הרווח הרכב    **)
  
  

  681  שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס נקי רווח

)33(  נטו  ,הנמדדים דרך רווח כולל אחר פיננסיים נכסים בגין הפסד

  )3(  הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

  173  של פעילויות חוץ כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  
  818  שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס כולל רווח"כ סה

  

  מאוחדים. ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

 תקבולים בגין
  אופציית המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  בלתי מבוקר  

  ש"חמליוני   
                        

  12,175  7,323  4,852  )150(  148  )336(  )388(  3,628  27  1,910  13  2019, יוליב 1יתרה ליום 
  141  76  65  -  -  -  -  65  -  -  -  רווח נקי

  )124( )41(  )83(  -  109  -  )192(  -  -  -  -  כולל אחר(הפסד)  רווח
  17  **) 35  )18(  -  109  -  )192(  65  -  -  -  כולל(הפסד) סה"כ רווח 

  )90(  -  )90(  )90(  -  -  -  -  -  -  -  מניות אוצררכישת 
  -  -  -  -  -  -  -  -  )9(  9  -  פקיעה של אופציית המרה

  )3(  )5(  2  -  -  2  -  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )372(  )372(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  11,727  6,981  4,746  )240(  257  )334(  )580(  3,693  18  1,919  13  2019, ספטמברב 30יתרה ליום 
        

  מליוני ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. 93-כולל יתרה בזכות בסך של כ 2019, ספטמברב 30ליום   *)
  
  כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה הרווחהרכב   *)*
  

  76  שליטה רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות
  40  , נטוהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבגין נכסים פיננסיים  רווח
  2  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים רווח

  )83(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  35  סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

 תקבולים בגין
  אופציית המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  בלתי מבוקר  

  ש"חמליוני   
                        

  11,965  7,078  4,887  )473(  54  23  )222(  3,541  27  1,924  13   2018 ביולי 1יתרה ליום 
  587  264  323  -  -  -  -  323  -  -  -  רווח נקי

  )117(  )28(  )89(  -  )47(  -  )42(  -  -  -  -  כולל אחרהפסד 
  470  **) 236  234  -  )47(  -  )42(  323  -  -  -  כולל(הפסד)  סה"כ רווח

  )7(  -  )7(  )7(  -  -  -  -  -  -  -  רכישת מניות אוצר
  )94(  -  )94(  -  -  -  -  )94(  -  -  -  דיבידנד

  113  90  23  -  -  23  -  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  12,447  7,404  5,043  )480(  7  46  )264(  3,770  27  1,924  13  2018 בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  

  
  ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. מליוני 30-ככולל יתרה בזכות בסך של  2018בספטמבר,  30ליום  .הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים     *)
  

  :כדקלמןהכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו  הרווח הרכב    **)
  
  

  264  שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס נקי רווח

)5(  נטו  ,הנמדדים דרך רווח כולל אחר פיננסיים נכסים בגין הפסד

  )1(  הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

  )22(  של פעילויות חוץ כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
  
  236  שליטה מקנות שאינן לזכויות המיוחס כולל רווח"כ סה

  
  

  מאוחדים. ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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  שינויים בהוןדוחות מאוחדים על ה
  
      לבעלי המניות של החברה מיוחס  

הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

 תקבולים בגין
  אופציית המרה

יתרת 
  רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 
   חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
   שליטה

קרנות 
  *)אחרות 

מניות 
  סה"כ  אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ הון   שליטה

  מבוקר  

  ש"חמליוני   
                        

  10,735  6,480  4,255  )469(  199  15  )576(  3,122  27  1,924  13   2017, בדצמבר 31יתרה ליום 
  השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

 IFRS 9  87  4  83  -  )148(  -  -  231  -  -  -   2018בינואר,  1ליום  

  10,822  6,484  4,338  )469(  51  15  )576(  3,353  27  1,924  13   2018בינואר,  1יתרה ליום 
  1,280  763  517  -  -  -  -  517  -  -  -  רווח נקי

  823 211  612  -  48  -  564  -  -  -  -  כולל אחר רווח
  2,103  **)  974  1,129  -  48  -  564  517  -  -  -  סה"כ רווח כולל

  )39(  -  )39(  )39(  -  -  -  -  -  -  -  רכישת מניות אוצר
  31  -  31  30  -  -  -  -  -  1  -  ביטול מניות אוצר שהוחזקו על ידי תעודות הסל

  320  -  320  335  -  -  -  -  -  )15(  -  הנפקת מניות אוצר אגב הצעת רכש 
  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )708(  )236(  )472(  -  -  )464(  )8(  -  -  -  -  במסגרת הצעת רכש חליפין 
  376  251  125  -  -  125  -  -  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )467(  -  )467(  -  -  -  -  )467(  -  -  -  דיבידנד
  )168(  )168(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  12,270  7,305  4,965  )143(  99  )324(  )20(  3,403  27  1,910  13  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  מליוני ש"ח בגין השקעות מיועדות למימוש. 12- בסך של כבחובה כולל יתרה  2018בדצמבר,  31ליום   *)
  כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה הרווחהרכב   *)*

  763  רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  )83(  , נטוהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרבגין נכסים פיננסיים  הפסד
  )5(  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד

  299  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  974  סה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

  .מאוחדים בינייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות 
  
  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
 ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

20192018 2019 2018 2018 
 מבוקרבלתי מבוקר

  מליוני ש"ח
   

            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
             

  1,280 587   141   1,417  984    רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

  מפעילות שוטפת (א)
  

2,796  )1,419(   117   577 )1,416(  
               

(ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  שוטפת לפעילות) 

  
3,780  )2(   258   1,164 )136(  

              
              מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 

              
ונכסים  להשקעה"ן נדלרכישת רכוש קבוע, 
  בלתי מוחשיים

  
)311(  )313(   )124(   )81( )399(  

  25 1   7   17  90    תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
  664 -   -   664  -    תמורה ממכירת נכסי נפט וגז

  431 2   )44(   426  )13(   נכסים פיננסיים, נטו(רכישת) תמורה ממימוש 
  84 20   )1(   67  -    הלוואות לחברות כלולות, נטו(מתן) פרעון 

  570 533   )46(  201  265    השקעות לזמן קצר, נטוירידה (עליה) ב
  )85( 194   39  187  )58(    השקעה בפקדונות בבנקים לזמן ארוך, נטו

  )3,295( )943(   )926(   )2,424(  )2,712(    בחיפושי נפט וגזעלייה בעסקאות משותפות 
ממימוש השקעות בחברות מזומנים שנוספו 
  )בשאוחדו בעבר (

  
-  63   -   - 63  

מזומנים שנגרעו בגין רכישת שליטה בחברות 
  ופעילויות משותפות (ג)

  
)38(  -   )15(   - )414(  

  - -   -   -  )722(    מקדמה על חשבון רכישת חברה בת
  )78( -   )37(   -  )161(     כלולותהשקעה בחברות 

  10  10   -   10  355   תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות, נטו
מס ששולם בקשר עם מכירת השקעה בחברה 

  כלולה
  

)21(  -   -   - -  
  128 6   98   112  234    הלוואות לאחרים, נטו פרעון

              
  )2,296( )258(   )1,049(   )990(  )3,092(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

               
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
 ספטמברב 30ביום 

 שהסתיימוהחודשים  3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

20192018 2019 2018 2018 
 מבוקרבלתי מבוקר

  מליוני ש"ח
   

                 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

             
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

  ומאחרים, נטו
  

235  25  384  480 274  
  )152(  73  -  184  -  זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי  עסקאות עם

  5,461 1,616  1,221  3,211  2,725    קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )716( )157(  )243(  )863(  )761(    פרעון הלוואות לזמן ארוך

  )467( )113(  -  )225(  )254(    דיבידנד ששולם
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

  שליטה בחברות מאוחדות 
  

)495(  )193(  )266(  - )209(  
  )39(  )7(  )90(  )11(  )97(    מאוחדתעל ידי שותפות  רכישת מניות אוצר

  -  -  )67(  -  )139(    פרעון התחייבויות בגין חכירה 
תשלום התחייבות מותנית בגין אופציית מכר 

  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  

-  )22(  -  )8(  )22(  
  -  -  )35(  -  )35(    מותנית בגין רכישת פעילותתמורה תשלום 

  1,282 -  297  785  693    (בניכוי הוצאות הנפקה) הנפקת אגרות חוב
  )3,396( )2,108(  )524(  )2,144(  )711(    פרעון אגרות חוב 

             
(ששימשו שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  מימון לפעילות) 

  
1,161  747  677  )224( 2,016  

             
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של 

  פעילויות חוץ
  

)45(  27  )16(  )9( 59  

             
 המיוחס מזומנים ושווי מזומנים ביתרת שינוי

  למימוש מיועדת לפעילות
  

)2,312(  875  )147(  )758( 486  

             
  129 )85(  )277(  657  )508(    עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

             
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  התקופה
  

1,486  1,357  1,255  2,099 1,357  
             

  1,486 2,014  978  2,014  978    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

               
               
               

  
  

  מאוחדים.ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב 30ביום 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 20192018 2019 2018 2018 
 מבוקרבלתי מבוקר 
  מליוני ש"ח 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   (א)
               מפעילות שוטפת 

              
            התאמות לסעיפי רווח והפסד:  
                
  1,332 152   282  758  975   פחת, אזילה, הפחתות וירידת ערך נכסים  
  21 165   )196(  78  17   מסים נדחים, נטו  
בהתחייבויות בשל הטבות (ירידה) עלייה   

  4 )12(   )14(  )4(  3   לעובדים, נטו
  )26( )5(   30  )19(  42   ערך הלוואות שניתנו, נטוירידת (עליית)   
 נדל"ן להשקעהממימוש רכוש קבוע,  רווח  

  )3( -   )2(  )19(  )200(   והשקעות, נטו
של חברות כלולות,  בתוצאותחלק הקבוצה   

  233 )47(   79  50  119   )1נטו (
  )97( -   -  )97(  -   רווח ממכירת נכסי גז ונפט  
  )105( -   --  -   רווח מעסקה הזדמנותית  
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים   

  211 )119(   )44(  )98(  )279(   ונגזרים, נטו
ערך התחייבויות לזמן ארוך, (ירידת) ת עליי  

  147 4   )50(  99  )23(   נטו
  )73( )20(   )1(  )48(  )52(   בהוצאות רכישה נדחות גידול  
  )1( -   )2(  )1(  1   עלות תשלום מבוסס מניות  
שינוי בהשקעות פיננסיות של חברות ביטוח,   

  103 )1,729(   )1,179(  )2,606(  )5,803(   נטו
השקעות בניכוי תקבולים ממכירת נכסים   

המטופלים בשווי הוגן דרך רווח פיננסיים 
  )7,179( )216(   )1,161(  )4,291(  )4,376(   בחברות ביטוח, נטו כולל אחר

גידול בעתודות ותביעות תלויות בחברות   
  5,624 2,706   2,599  5,683  12,601   ביטוח

להשקעה עבור חוזים תלויי שינוי בנדל"ן   
תשואה ונדל"ן להשקעה אחר בחברות 

  )47( )33(   )82(  )21(  )199(   ביטוח
  )441( )127(   )32(  )435(  )218(   עלייה בנכסי ביטוח משנה  
  )107(  5   1  5  )13(   שינוי בשווי נדל"ן להשקעה, נטו  
                
שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים   

              והתחייבויות תפעוליות:
                
  121 93   )122(  7  132   בלקוחות )עלייהירידה (  
  166 )72(   )13(  156  171   בחייבים ויתרות חובה(עליה) ירידה   
  )68( 21   )30(  )25(  41   במלאי )עלייהירידה (  
  )396( )103(   )3(  )227(  4   בנכסים אחרים, נטו )עלייהירידה (  
בהתחייבויות לספקים ולנותני עלייה (ירידה)   

  )488( )109(   74  8  )204(   שרותים
  )347( 23   )17(  )372(  57   בזכאים ויתרות זכות )ירידהעלייה (  
               
     2,796  )1,419(  117   577 )1,416(  
              
  180 -   38  73  181  שהתקבלוורווחים ) לאחר ניכוי דיבידנדים 1(  
                

  .מאוחדים בינייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב 30ביום 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 20192018 2019 2018 2018 
 מבוקרבלתי מבוקר 
  מליוני ש"ח 

ממימוש השקעות בחברות מזומנים שנוספו   (ב)
              שאוחדו בעבר

                
  10  -  -  10   -   (ללא מזומנים ושווי מזומנים), נטו הון חוזר  
  13  -  -  13   -   ארוך לזמן נכסים  
  )3(  -  -  )3(   -   ארוך לזמן התחייבויות  
  )11(  -  -  )11(   -   הרכישה בגין חייבים  
  36  -  -  36   -   נטו, מוחזקים למכירה נכסים  
  17  -  -  17   -   הון קרנות מימוש  
  1  - -  1   -   השקעה ממימוש(הפסד)  רווח  
                
     -   63  - -  63  
                
מזומנים שנגרעו בגין רכישת שליטה בחברות   (ג)

               ופעילויות משותפות
                 
  )55(  -   2  -   5   (ללא מזומנים ושווי מזומנים), נטו הון חוזר  
  )1,022(  -   -  -   -   השקעות בחיפושים והפקה של גז ונפט  
  -  -   -  -   )1(   רכוש קבוע  
  )19(  -   11  -   11   מסים נדחים  
נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין שנוצרו   

  -  -   )32(  -   )93(   ברכישה
  205  -   -  -   -   התחייבויות לא שוטפות  
  105  -   -  -   -   רווח מעסקה הזדמנותית  
  295  -   -  -   32   גריעת השקעה בחברה כלולה  
  77  -   3  -   8   תמורה מותנית  
                 
     )38(   -  )16(   -  )414(  
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב 30ביום 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 20192018 2019 2018 2018 
 מבוקרבלתי מבוקר 
  מליוני ש"ח 

               מהותיות שלא במזומןפעולות   (ד)
                 
  34 15  34  15   34   רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים  
               
  - 53  -  53   -   דיבידנד ורווחים לקבל מחברות כלולות  
               
  584 420  517  420   517   כנגד התחייבות השקעה בנכסי נפט וגז  
               
  -  94  -  94   -   דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה  
               
לבעלי זכויות שאינן מקנות  לשלםדיבידנד   

  53 -  13  -   13   שליטה 
                
 השקעה כנגד תמלוגים לקבלת זכויות מימוש  

  83  -  -  87   -   במניות
 כנגד טהישל מקנות שאינן זכויות רכישת  

  320  -  -  -   -   אוצר מניות של מחדש הנפקה
 מכירת כנגד מאוחדת חברה מניות רכישת  

  343  -    -   -   מאוחדת שותפות מניות
                
  -  -  39  -   39  מכירת נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה שניתנה  
                
חלוקת מניות חברה כלולה כדיבידנד בעין   

  -  -  147  -   147   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                

             מידע נוסף על תזרימי המזומנים  (ה)
               
             עבור:התקופה מזומנים ששולמו במשך   
               
  1,016 232  247  721  782   ריבית  
  679  261  97  441  259   מסים על ההכנסה  
              
            עבור: התקופהמזומנים שהתקבלו במשך   
              
  639 170  188  474  528   ריבית  
  170 13  54  82  81   דיבידנד  
  328 45  -  272  453   על ההכנסה מסים  
               

  
  .א'3 באור ראה -  מופסקות מפעילויות המזומנים תזרימי על למידע באשר  )ה(

  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  כללי  -: 1באור 
  

שלושה ו תשעהשל  ותולתקופ 2019, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך (להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים  2018בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים).  -אשר נלוו אליהם (להלן 

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה תכונתמ  .א
  

הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות  הדוחות    
"דיווח כספי לתקופות  - 34כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי   

ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
    .מאוחדות ביטוח חברות על, ככל שתקנות אלו חלות 1970-"להתש

 שיושמה לזו עקבית מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת שמהיו אשר החשבונאית המדיניות  
  :, למעט האמור להלןהשנתיים הכספיים הדוחות בעריכת

  
  חכירות  .ב
  

 - חכירות (להלן - 16בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  1ג'2כמפורט בבאור 
  (ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה). התקן), החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי

  בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום   
  

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה 
  לתקופת זמן בעבור תמורה.

  
 הקבוצה כחוכר .1

  
מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  הקבוצהעבור העסקאות בהן 

חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
להכיר בתשלומי החכירה  הקבוצהועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה 
  . כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה

  
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים 
בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית 
התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה 

  בשיטת הריבית האפקטיבית.
  

זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי נכס 
  חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

תקופת  נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות  ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או
לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך  החכירה לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים

  .IAS 36לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

 הקבוצה כמחכיר .2
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכם והם נבחנים 
  פי הכללים שנקבעו בתקן:-במועד ההתקשרות על

  
  חכירה מימונית  א.

עסקת חכירה בה מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס 
  לחוכר, מסווגת כחכירה מימונית.

  
  חכירה תפעולית  .ב

  
עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על 

מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר הנכס, מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה 
על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות 

  לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.
 

  למדד הצמודים חכירה תשלומי  .3
  

במועד התחילה לצורך חישוב  במועד התחילה משתמשת הקבוצה בשיעור המדד הקיים
 תשלומי החכירה העתידיים.

  
בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה 
משינוי במדד מהוונים (ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה) ליתרת 
נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי 

נוי במדד (כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס בתזרימי המזומנים הנובע משי
  לתוקף). 

  
  תשלומי חכירה משתנים  .4

  
תשלומי חכירה משתנים אשר מבוססים על ביצוע או שימוש ואינם תלויים במדד או בריבית, 
מוכרים כהוצאה בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר וכהכנסה בעסקאות בהן הקבוצה מהווה 

  היווצרותם. מחכיר, במועד
  

  אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .5 
  

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך 
את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על 

 אופציה לביטול לא תמומש.ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שה
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת 
החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי 
ש שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימו

  עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
  

  
 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים  ג. 
  

 חכירות  -  IFRS 16יישום לראשונה של   .   1
 

 -(להלן  חכירות -  16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016בחודש ינואר 
התקן הישן), את פרשנות מספר  -(להלן  17התקן). התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4
לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 

  השימוש בנכס לתקופת זמן.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  להלן עיקר השפעות התקן:
  

התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים   -
מסוימים, ראה להלן). חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו 

חכירה מימונית בהתאם לתקן בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי ב
חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת   IAS 17-שבוטל
  בנפרד.

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או   -
 שימוש יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש במקרה   -
 השימוש.- את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

התקן כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול   -
כירות נכסים בעלי החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של ח

  ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הישן, קרי, סיווג   -

  כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
  

התקן  התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את
לפי גישת יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין 

בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד חכירה. 
יישום התקן לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד 

  התקן לראשונה. יישום
  

לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה באור 
  ב' לעיל.2
  

ימוש בגין שס זכויות כבנ 2019בינואר,  1יום בכתוצאה מיישום לראשונה של התקן הכירה הקבוצה 
, כנגד רישום התחייבות ש"חמיליארד  1-חוזי חכירה אשר בתוקף במועד היישום לראשונה בסך של כ

הקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית הנומינלי לחכירה בסכום דומה. 
המתאימה להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות, בהתאם למח"מ חוזי 

להיוון  וששימש יםהריבית התוספתי יהחכירה וכן בהתאם למשתנים כלכליים אחרים. שיעור
תשלומי החכירה העתידיים בחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום לראשונה של 

  . 5.2% -ל 3.2%נעים בטווח שבין התקן 
  

החברה עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים דומים. אחיד החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון 
יתרת נכס זכות שימוש בגין חכירות אשר למועד בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ו
חודשים. חכירות אלו מטופלות כחכירות לטווח  12 -היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ

  . קצר
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

 
2   .  IFRIC 23 - ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי  

  
ודאות הקשורה למסים על - טיפול באי - IFRIC 23את  IASB - פרסם ה 2017בחודש יוני 

הפרשנות). הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  - ההכנסה (להלן 
ודאות - מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 

ייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מת
ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות - אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות - אי

  הודאות.- ובנסיבות של אי
  

  ים אלו. הפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספי
  

 ליישום הפרשנות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.
  
  משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות IAS 28 - תיקון ל  .  3

  
 בחברות השקעות 28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB - , פרסם ה2017באוקטובר 

התיקון). התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון  -(להלן  משותפות ובעסקאות כלולות
הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה) אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או 

באופן מלא (הן לעניין המדידה והן  IFRS 9עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 
. IAS 28זכויות תהיינה כפופות להוראות  לעניין ירידות ערך) ולאחר מכן היתרות של אותן

לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה 
  של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית עוד. 11-2חשבונאית 

  
התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את הוראות התיקון למפרע 

  . IFRS9 ש של מספרי השוואה כפי שיישמה את הוראות ללא הצגה מחד
  

  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה. ליישום התיקון לא היתה
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   ד.
  

  מכשירים פיננסים 9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 
מכשירים פיננסים,  9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB - , פרסם ה2019בחודש ספטמבר 

מכשירים  39מכשירים פיננסים: גילויים ולתקן חשבונאות בינלאומי  7לתקן דיווח כספי בינלאומי 
  התיקון).  - פיננסים: הכרה ומדידה (להלן 

לאור שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם, לא מעט מדינות שוקלות להחליף את ריביות 
 - ) (אשר אחת הדוגמאות הנפוצות לריבית זו הינה ריבית ה(IBORs Interbank Offered Rates הבנצ'מרק

LIBOR ) הנקבעת על ידי בנקים בלונדון) בריבית אלטרנטיבית חסרת סיכוןRFRs - Risk Free Interest 
Ratesביות מובילה ) אשר מתבססת במידה רבה יותר על נתוני העסקאות הספציפיות. רפורמה זו ברי
ודאות בכל הקשור למועדים ולסכומים הרלוונטיים לתזרימי מזומנים עתידיים הקשורים הן -לאי

  הקיימת. IBORs -למכשירים מגדרים והן לפריטים מגודרים, המתבססים על ריבית ה
, עבור ישויות שיש להן עסקאות IAS 39 - ו IFRS 9תחת הוראות התקינה החשבונאית הקיימת לפי 

הודאות השוררת בגין רפורמת הריבית, עלולה להשפיע הן על יכולת הישות -כאמור, אי גידור
להמשיך ולעמוד בדרישות אפקטיביות הגידור עבור עסקאות קיימות והן לעמוד בדרישות הגידור 
 -עבור עסקאות עתידיות. על מנת לפתור את חוסר הודאות הקיים בגין רפורמת הריבית, פרסם ה

IASB וזאת על מנת לספק הקלות זמניות עבור ישויות המיישמות חשבונאות גידור  את התיקון
. תיקון כאמור הוא שלב ראשון בפרויקט אשר יכלול בעתיד גם IBORs -המתבססת על ריבית ה

  תיקונים נוספים בהקשר זה.  
ית התיקון כולל הקלות לעניין יישום מבחני האפקטיביות וחשבונאות הגידור בתקופת המעבר מריב

). הקלות אלו מניחות כי ריבית הבנצ'מרק המשמשת כבסיס RFRsלריבית חסרת סיכון ( IBORs - ה
לגידור אינה משתנה וזאת על אף רפורמת הריבית הצפויה. הקלות אלו יהיו בתוקף ללא הגבלת זמן, 

יים אלא אם יחול אחד מהאירועים המצוינים בתיקון. התיקון מחייב ישויות גם לתת גילויים ספציפ
  לשימוש שנעשה על ידן בהקלות.

או  2020 ,בינואר 1התיקון ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מהתקופה השנתית המתחילה ביום 
  לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי.

מעריכה בשלב זה, כי יישום התיקון יאפשר לה להמשיך ולטפל בעסקאות הגידור הקיימות  הקבצה
 כעסקאות גידור חשבונאי.
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  השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  

  הפניקס) - (להלן מהפניקס אחזקות בע"  .א
  
בדבר חתימה על מזכר הבנות  ,השנתיים הכספיים דוחותל )12()'ו'(א10 בבאור בהמשך לאמור  )1

ובהמשך לחתימת ההסכם המחייב בחודש מאי בלתי מחייב למכירת גרעין השליטה בהפניקס, 
 , לאחר השלמת התנאים המתלים, 2019 ,בנובמבר 3ביום , לאחר תאריך המאזן, 2019

 שבשליטת תאגיד למהון מניות הפניקס  32.5% -הושלמה העסקה במסגרתה מכרה החברה כ
Centerbridge Partners LP ו - Gallatin Point Capital LLC  וזאת   ,הרוכשת) -(להלן

בגין , לאחר התאמות מיליארד ש"ח 1.57-בכ בתמורה אשר הסתכמה למועד השלמת העסקה
 1.335-. מתוך סכום זה סך של כעד למועד ההשלמה על ידי הפניקס ושחולקדיבידנדים 

והיתרה הועמדה לרוכשת  ההשלמהליארד ש"ח התקבלו במזומן על ידי החברה במועד ימ
  . כהלוואה (כמתואר להלן)

  
מהון המניות המונפק  30%-ההסכם המחייב החזיקה החברה בכ תחתימבמועד יצוין כי 

 והיא המניות הנמכרות) - בפניקס (להלן  והנפרע של הפניקס המהוות את גרעין השליטה
מההון  2.5%-כמניות נוספות בשיעור של  רכישה של רוכשתללהסדיר בהסכם התחייבה 
באותם תנאים  רוכשת, שירכשו על ידי ה2019 של הפניקס עד תום שנתוהנפרע המונפק 

ביצעה החברה  2019, בספטמבר 5, ביום ה. לאור ההתחייבות האמורשימכרו המניות הנמכרות
מהונה של הפניקס) מתוך  2.5%- כ ותו(המהמניות הפניקס  6,250,000רכישה חוזרת של 

ים השנתיים בדבר ) לדוחות הכספי4ו'(א')(10באור גם (ראה  המניות נשוא עסקאות ההחלף
   .מניות ההחלף)

  
העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל המכירה נקבעו התאמות למחיר בהסכם 
, כפוף מליוני ש"ח 866- כ של עד מיליארד ש"ח, בסכום 1.57- כ, מעבר לסכום של החברה

ההתאמות מליוני ש"ח.  196-או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ להתאמות מסוימות,
האמורות כוללות התייחסות לרווחים של הפניקס הקודמים למועד ההשלמה, התאמות 

יה או ירידה בשווי מניית הפניקס וכן מדדי תשואה של הרוכשת במהלך תקופת ישינבעו מעל
  ההשקעה בפניקס. 

  
מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת ממוסדות  מומנהמהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת  חלק

 5 של לתקופה הינה ואהוההל. )בכירה הלוואה -"ח (להלן ש מליוני 548- ל כפיננסיים בסך ש
תשולם מדי חצי  הריבית .מיםימסוי בתנאים נוספות לשנתייםעם אופציה להארכה  ,שנים
. הריבית והקרן של ההלוואה ייפרעו בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם להלן שנה

ממכירת לה  שתנבעמהדיבידנדים שתקבל הרוכשת מהפניקס בתקופת ההלוואה וכן מתמורה 

 לגיבוי Credit Support מסמך עלמול המוסדות הפיננסיים  חתמה החברהמניות הפניקס. 
גיבוי בגין תשלומי  ובכללם ,מסוימים שנקבעו בהסכם ארועים קרותב האמורה ההלוואה

עמלות מסוימות בקשר עם ההלוואה וגיבוי חלקי בגין  תשלוםהריבית על ידי הרוכשת, 
 ההלוואה הבכירה. לפרעונותסכומים שתחלק הרוכשת לבעלי מניותיה כדיבידנד במקביל 

 לקרן תתווסף זאת ריבית, הבכירה ההלוואה בגין ריבית לשלם הקבוצה שתידרש ככל כי יצוין
   .להלן כאמור, החברה ידי על לרוכשת שהועמדה הנחותה ההלוואה

  
העמידה החברה לרוכשת הלוואה נחותה בסך , במסגרת הסכם למכירת מניות הפניקס, בנוסף
שנים (עם  5לתקופה של  ההלוואה הינה . הלוואה נחותה) - ש"ח (להלן מליוני  235-של כ

ההלוואה תישא ריבית בשיעור אשר   .אופציה להארכה לשנתיים נוספות בתנאים מסוימים)
ההלוואה  ובגיןההלוואה הבכירה  בגין תרוכשההריבית המשולמת על ידי  ךיביא לכך שס

-בשנה השישית ו 7%שנים הראשונות, ה 5-לשנה ב 4%תעמוד על שיעור של גם יחד הנחותה 
שנה השביעית. הריבית והקרן של ההלוואה ייפרעו מתוך תקבולי הדיבידנד על ידי ב 8%

הרוכשת, תמורה ממכירת מניות הפניקס וכן מתוך התאמות למחיר העסקה אותם התחייבה 
. להבטחת התחייבויותיה בקשר עם החברה לשלם לרוכשת בתנאים מסוימים, כאמור לעיל

, בין לטובת הקבוצה בשעבוד מדרגה שניה דלשעב הרוכשתהתחייבה ורה, מההלוואה הא
  .ידה-את מניות הפניקס המוחזקות על היתר,
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  השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות (המשך)   -: 3באור 
  

  (המשך) הפניקס) - (להלן מהפניקס אחזקות בע"  .א
  

, החברה ידי על נאמד בהסכם שנקבעו העתידיות וההתאמות התמורה רכיבי של ההוגן השווי
 מליוני 1,493 - על סך של כ 2019, בספטמבר 30, ליום בלתי תלוי חיצוני שווי מעריך באמצעות

ההוגן כאמור נאמד על ידי מעריך השווי באמצעות מודל מונטה קרלו, תוך שימוש  השוויש"ח. 
מחיר  תוחלת התשואה השנתית על מניות הפניקס וכן ,האמור לאור. לסיכון ניטרליות בהנחת
 ושיעור 21.8% -בכהתקן השנתית הוערכה  סטיית ,כן מוכ. 0.94%-של כ בשעור נאמדו ההון

   משווי המניות בסוף כל רבעון. 1.25% -ב נאמדהדיבידנד השנתי שיחולק 
  

עסקה למכירת את ההכוללים, בין היתר, בפניקס  החזקותיהלמכירת פעולות החברה לאור   )2
לעיל וכן מכירת מניות הפניקס באמצעות עסקאות  1גרעין השליטה בפניקס כמתואר בסעיף 

לרבות פקדונות משועבדים והתחייבויות ( מוצגת ההשקעה במניות הפניקסההחלף, 
 5תקן דיווח כספי בינלאומי מספר בהתאם ל, )לתאגידים בנקאיים בקשר עם עסקאות ההחלף

, במסגרת )IFRS 5 - להלן המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו (נכסים לא שוטפים  -
קבוצת נכסים מיועדים למימוש ובמסגרת סעיף התחייבויות המתייחסות לנכסים המיועדים 

בנוסף, תוצאות פעילות הפניקס, לרבות התאמות לשווי ההשקעה, מוצגות בדוח על  .למימוש
  , נטו. ושהופסקות ויסעיף רווח מפעילרווח או הפסד בכל התקופות המדווחות במסגרת ה

  
מודדת החברה את יתרת השקעתה בפניקס בהתאם לשווי הוגן   5IFRSבהתאם להוראות   

   .לפני הפרשות לירידות ערך)(בספרים שהינו נמוך מיתרת ההשקעה  בניכוי עלויות מכירה
  

מהשקעתה במניות הפניקס נשוא הסכם  חלקאת , אמדה החברה 2019, בספטמבר 30 ליום
 ההוגן השווי על בהתבסס מהון המניות של הפניקס) 32.5%- כ( לעיל 1 בסעיף כאמורהמכירה 

. בניכוי עלויות מכירה לעיל) 1(כאמור בסעיף  התמורה הצפויה להתקבל במסגרת ההסכם של
מהווה את עיקר  ואשרמהון המניות של הפניקס)  12.2%- ההוגן של יתרת ההשקעה (כ השווי

לאור  .מכירהעל מחיר מניות הפניקס בבורסה בניכוי עלויות  בהתבסס נאמד ההחלףמניות 
- כ של לסך 2019, בספטמבר 30ההשקעה של החברה בפניקס ליום  יתרת מסתכמת מורהא

 173- כ של בסך הפניקס של ברווח חלקה את החברה כללה הדוח בתקופתמליוני ש"ח.  2,144
ש"ח. בנוסף, הכירה החברה  מליוני 100-כ של בסך אחר כולל ברווחחלקה  אתש"ח וכן  מליוני

 3-בסך של כשנרשמה בעבר לירידת ערך  הפרשההקטנת מ, הנובע נוסף ברווחדוח ה בתקופת
   .לעילמליוני ש"ח וזאת לאור אומדן שוויה ההוגן כאמור 

  
של  הרביעירבעון במהלך הלעיל,   1בעקבות השלמת מכירת השליטה בפניקס, כאמור בסעיף 

 תחדל הקבוצה מלאחד את דוחותיה הכספיים של הפניקס בדוחות הכספיים שלה 2019שנת 
 מליארדי ש"ח) 100-בכ ת(ולפיכך צפוי סך נכסי והתחייבויות הקבוצה לקטון בצורה משמעותי

ש"ח  מליוני 70 - של כ בסךברווח  2019שנת של  הרביעילהכיר ברבעון החברה  צפויהוכן 
 (רווח כולל אחר) הון לקרנותבעבר  שנזקפו הסכומיםכתוצאה מהעברה לרווח או הפסד של 

   בפניקס. הההשקע בגין
  

מהדרין)  -חילקה הפניקס את המניות בחברת מהדרין בע"מ (להלן  2019בספטמבר,  18ביום   )3
במניות  לאור אחזקותיה של החברהאשר הוחזקו על ידה כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה. 

מניות מהדרין התקבלו על  33,606 ,מניות מהדרין 448,581קיבלה החברה ) 32.5%-הפניקס (כ
 ידהעל נרכשו נוספות מניות מהדרין  134,424-ו מניות ההחלףב החזקותיהבגין ידי החברה 

לאור האמור מחזיקה החברה  .מליוני ש"ח 20- כ לבורסה בתמורה לסך של בעסקה מחוץ
מהונה של מהדרין. החברה  18.55%-מניות מהדרין המהוות כ 616,611-לתאריך המאזן בכ

 יתרתו דרך רווח כולל אחר בשווי הוגןבמהדרין כנכס פיננסי הנמדד בהשקעה מטפלת 
   . מליוני ש"ח 86 -כמסתכמת לסך של  2019בספטמבר,  30ליום  ההשקעה
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
 

  :לפניקס המתייחסים כספיים נתונים  )  3 
  

  קבוצת הנכסים והתחייבויות המיוחסים לפעילות הפניקס שסווגו כמיועדים  להלן   )א  
  : למימוש    

  

    ספטמברב 30ליום    
  ליום 

  בדצמבר 31
   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   

  מליוני ש"ח   
           
           כסים שוטפיםנ

  1,731   1,305   1,668   מזומנים ושווי מזומנים
  5,223   5,260   7,597   מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה 

השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסים (בעיקר 
  903   28,334   628   בגין תעודות סל ופקדון)    

  1,316   1,324   1,208   השקעות לזמן קצר 
  4,012   4,485   6,805   השקעות לזמן קצר בחברות ביטוח 

  679   796   768   פרמיות ביטוח לגבייה
  400   371   416   חייבים ויתרות חובה
  296   123   246   מסים שוטפים לקבל
  419   583   561   נכסי ביטוח משנה

  563   579   575   הוצאות רכישה נדחות 
   20,472   43,160   15,542  
           

           נכסים לא שוטפים
  65,771   65,596   73,791   של חברות ביטוחהשקעות פיננסיות 

  194   144   94   הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך
  761   635   659   כלולותהשקעות בחברות 
  3,721   3,607   3,936   נדל"ן להשקעה

  1,618   1,447   1,693   משנהנכסי ביטוח 
  408   393   558   רכוש קבוע, נטו 

  1,128   1,088   1,169   הוצאות רכישה נדחות 
  307   310   273   אגרות חוב מובנות 

  896   927   1,019   מוניטין
  81   316   64   נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  29   48   31   מסים נדחים
   83,287   74,511   74,914  
           
  90,456   117,671   103,759   נכסים"כ סה
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  

  :(המשך) לפניקס המתייחסים כספיים נתונים  )  3  
  

  קבוצת הנכסים והתחייבויות המיוחסים לפעילות הפניקס שסווגו כמיועדים  להלן   )א  
  : (המשך) למימוש    

  

    ספטמברב 30ליום    
  ליום 

  בדצמבר 31
   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   

  מליוני ש"ח   
           

          התחייבויות שוטפות
  929   866   1,278   אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  140   109   95   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  2,529   2,328   2,595   זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות 

  סל ומכשירים נוספים
 

34   26,856   100  
  22   11   18   מסים שוטפים לשלם

  5,130   5,107   4,917   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
   8,937   35,277   8,850  
           

           התחייבויות לא שוטפות
  3,144   2,644   3,593   אגרות חוב 

  284   288   251   חוב מובנותאגרות 
  637   -   360   הלוואות מתאגידים בנקאיים

  51   42   51   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  71,846   73,002   84,582   התחייבויות בגין חוזי ביטוח
  144   776   129   הפרשות והתחייבויות אחרות

  505   592   672   מסים נדחים
   89,638   77,344   76,611  
           

  85,461   112,621   98,575   התחייבויותסה"כ 
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  

  :(המשך) לפניקס המתייחסים כספיים נתונים  )  3
  

  :שהופסקה הפניקס לפעילות המתייחסים הפעולות תוצאות על הנתונים להלן  )ב      
  
  

  

 

הסתיימושהחודשים  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2019   2018   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ש"חמליוני      
                 

 11,483   4,587 4,213 15,08111,083הכנסות
 7,491   3,323 3,445 12,0027,848  ההכנסות עלות

          
 3,992   1,264 768 3,0793,235גולמי רווח

      
 1,753   462  505  1,4161,293מכירה הוצאות
 1,227   292 341 998893וכלליות הנהלה הוצאות

 21   )6(6 16)2(  , נטואחרות הכנסות (הוצאות)
          

 1,033   504 )72( 6631,033תפעולי(הפסד)  רווח
      

 )184(   )39( )24( )138(  )116(  , נטומימון הוצאות
חברות (הפסדי) ברווחי  חלק

 71   )4(14 4727כלולות 
        

 920   461 )82( 594922מס לפני(הפסד)  רווח
 255   163 )62( 185275(הטבת מס) הכנסה על מסים

 )270(   65132 325עליית (ירידת) שווי ההשקעה 
        

 395   45430 412672רווח מפעילות הפניקס שהופסקה
      

     :ל מיוחס
 35   52269 176325החברה מניות בעלי
 360   161 )7( 236347  שליטה מקנות שאינן זכויות

       
  412672 45430   395 
             

  
  :שהופסקה הפניקסלהלן הרכב תזרימי המזומנים נטו המיוחסים לפעילות   )ג    

  

  

 

הסתיימושהחודשים  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2019   2018   2019   2018   2018  
  מבוקר   מבוקרבלתי    
  ש"חמליוני      
                 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )782(   872 )56( )756(2,404(ששימשו לפעילות) שוטפת

מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 )288(   )38( )167( )131()386(השקעה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 370 29412  שימשו לפעילות) מימוןש(

  
)76(   584  

        
  2,312)875( 147 758   )486( 
              



  קבוצת דלק בע"מ
  הכספיים ביניים מאוחדיםבאורים לדוחות 

- 26 -  

  
  

  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  

 איתקה) - (להלן  Ithaca Energy Inc  .ב
 

 בה העסקה הושלמה 2018 דצמבר בחודש, ) לדוחות הכספיים השנתיים5ט'(10 באורב כאמור .1

 Great Stellaכל הזכויות במתקנים וברישיונות של שותפותיה בפרויקט  את איתקהרכשה 
Area  להלן) - GSA למעט רישיון (Vorlich איתקה את  מחזיקה, כך שלאחר השלמת העסקה

  .GSAבפרויקט  FPF-1מלוא הזכויות ברישיונות האמורים וכן במתקן ההפקה הצף 
    

, כאשר התמורה 2018בינואר,  1 היהכם המועד הקובע לרכישת הזכויות הנוספות על פי ההס
כפופה להתאמות שישקפו את ההכנסות הקשורות בנכסים הייתה השלמה הבמועד  ששולמה

מליוני דולר וכן  190-סך של כל נקבעהזכויות הנרכשות התמורה עבור ה החל מהמועד הקובע.
   מליוני דולר. 140-בסך של כ המוכרותחדש של חוב קיים לאחת למימון מאיתקה הסכימה 

מליוני  126- איתקה סך של כ שילמה) 2018(דצמבר במועד השלמת העסקה בהתאם לאמור לעיל, 
החל מהמועד הקובע  המוכרים השותפיםבידי  התקבלו אשרדולר (לאחר ניכוי תזרימי המזומנים 

מת תשלום בגין מליוני דולר המהווים הקד 16-מליוני דולר ובתוספת סך של כ 80-כ של בסך
 .2023עד  2020דולר נוספים ישולמו על פני השנים  מליוני 120- כ). המוכרות לאחתהחוב הקיים 

מליוני דולר אשר מותנית בביצועים  25-לתמורה נוספת של עד כ בנוסף, זכאית אחת המוכרות
 22- כב הסתכם(הערך הנוכחי של הסכום האמור , 2020עד לשנת  Harrier -ו  Stellaשל מאגרים

  . דולר מליוני 132-עלות הרכישה הכוללת הסתכמה בכ סךדולר).  מליוני
  

הנכסים וההתחייבויות של הפעילות הנרכשת מאוחדים בדוחותיה הכספיים של איתקה החל 
הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות  איתקהממועד השלמת העסקה כאמור. 

 טיוטת על בהתבסס), זמניתעל פי מדידה ארעית ( ורכאמשניטלו במסגרת צירוף העסקים 
הנסמכת, בין היתר, על היקף הרזרבות של הנכסים הנרכשים כפי  היד על שבוצעה שווי הערכת

בתקופת הדוח עדכנה איתקה את הערכת  שנאמדו על ידי מעריך רזרבות חיצוני בלתי תלוי.
- מליוני דולר (כ 3 -קטנה בכ 2018, רבדצמב 31החייבים ליום יתרת וכתוצאה מכך  הארעיתהשווי 

בדצמבר,  31כנגד גידול בסכום זהה ביתרת המוניטין. מספרי ההשוואה ליום  מליוני ש"ח) 11
 של ההוגן השווי וכן הרכישה תמורתסווגו בדוחות כספיים מאוחדים ביניים אלה בהתאם.  2018

   .הרכישה ממועד יםחודש 12 עד סופית להתאמה ניתנים שנרכשו וההתחייבויות הנכסים
  

 - (להלן  Chevron Products UK Limitedבהסכם עם חברת  איתקה, התקשרה 2019במאי  29 ביום .2
) CNSL -(להלן  Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת  100%המוכרת) לרכישת 

מפיקים נכסי נפט וגז עשרה זכויות בשיעורים שונים ב CNSLשבבעלות המוכרת. בבעלות 
, מערכת תשתית וכוח , רשיונות קידוח ואקספלורציההממוקמים באזור הים הצפוני בבריטניה

. נכסי הנפט והגז נשוא הסכם חלק מעסקת הרכישהאדם מקצועי ומיומן, אשר כולם מהווים 
מהנכסים הנרכשים,  בארבעההרכישה הינם עשרה שדות נפט וגז מפיקים ורישיון אקספלורציה. 

 ). Operatorמשמשת כמפעילה ( CNSL) בנכסים הנרכשים, 2Pך העתודות (מס 67% -המהווים כ
כמות  סך, 2018בדצמבר  31 ליום נכון, חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבותלבהתאם 

 לנכסים המיוחסים (2C)כמות המשאבים המותנים  וסך 2P ((proved and probable)העתודות (
מיליון שווה ערך חביות נפט,  45- מיליון שווה ערך חביות נפט וכ 131-כ על עומד הנרכשים
בסך של  פקדון המוכרת לטובת הופקדממחיר הרכישה  וכחלקההסכם  חתימתבמועד . בהתאמה

   .דולר מליוני 200
  

ל התנאים המתלים, הושלמה כשהתקיימו , לאחר 2019בנובמבר,  8לאחר תאריך המאזן, ביום 
במסגרת השלמת העסקה העבירה המוכרת לאיתקה את הבעלות במלוא הון המניות העסקה. 

  CNSLואיתקה שילמה למוכרת את סכום התמורה בניכוי הכספים שהצטברו בקופתCNSL  של
בנוסף ( מיליארדי דולר 1.477 -כך שסכום התמורה הסתכם לסך של כ, 2019בינואר,  1מיום 

דולר בגין הון  נימיליו 50-בנוסף, שולם סך של כ לעיל). , כאמורדולרמליוני  200פקדון בסך ל
   .חוזר

  
בקשר  CNSL החל ממועד ההשלמה, קיבלה על עצמה איתקה את כל הזכויות וההתחייבויות של

מתוך וכחלק  (Letters of credit) עם הנכסים הנרכשים, לרבות נכסי הנפט, והעמידה בטוחות
בקשר עם  CNSL ביחס לחובות הנטישה שלכאמור להלן, על ידה,  שגוייס - RBLממימון ה

  .או חברות קשורות מטעמה CNSL הנכסים הנרכשים, חלף הבטוחות שניתנו על ידי
 BPעם חברות מקבוצת ם במקביל להשלמת העסקה, חתמו חברות מקבוצת איתקה על הסכמי

  ים.להפצה ולשיווק של גז ונפט שיופקו מהנכסים הנרכשים, לתקופה של חמש שנ
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  
מעוניינים  אשרלנהל משאים ומתנים עם משקיעים  ממשיכות ואיתקהיצוין כי החברה  וסףנב

פעילות  שלממהלך טרום הנפקה  וכחלק, CNSL של רכישהה, לאחר השלמת באיתקהלהשקיע 
  מקדמות בבורסה בלונדון. ואיתקה שהחברה איתקה

  
בעיקר על  התבסס העסקה השלמתעם  לאיתקההנוסף שנדרש  וההון העסקה תמורת מימון .3

  מקורות הבאים: ה

התקשרות עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים איתקה השלימה , 2019בחודש יולי  -
 בסך של ) Reserve Based Lending Facility ,RBL( עתודות- להעמדת מסגרת אשראי מבוססת

ועמדו לאיתקה לצורך מימון הש )מסגרת האשראי מבוססת עתודות -להלן(דולר  נימליו 1,650
לתקופה של  הועמדהבכפוף להשלמתה. מסגרת האשראי מבוססת העתודות , CNSLרכישת 

שנים. חלקה הארי של מסגרת האשראי מבוססת העתודות נושאת ריבית שנתית בשיעור  5 -כ
בשנה החמישית.  3.25%- ושנים הראשונות הבארבע  3%של ריבית הליבור בתוספת מרווח 

כמסגרת לא מנוצלת אשר  תשמשמיליון דולר מתוך הסכום הכולל  550 - של כמסגרת בסך 
בנכסים  CNSL להעמדת ביטחונות ביחס לחובות הנטישה של ,את איתקה שימשוכמחציתה 
השנים  עבארב 1.5%שנתית בשיעור של ובגין סכום זה תשולם עמלה  כאמור לעיל, הנרכשים,

המחצית הנותרת ניתנת לניצול רק בהתקיים תנאים  .בשנה החמישית 1.625%- הראשונות ו
 מסוימים המבוססים בעיקרם על קצב ההפקה הצפוי ומחירי הנפט הגז החזויים.

על פי תנאי מסגרת האשראי מבוססת עתודות התחייבה איתקה לשמור על אמות מידה 
 :פיננסיות ותפעוליות כדלקמן

ין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות האשראי היחס ב -
  ,1:1.5 - למשך חיי הפרויקטים לסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי לא ירד מתחת ל

היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות האשראי  -
- האשראי לא ירד מתחת ל למשך חיי מסגרת האשראי לבין הסכום שנמשך תחת מסגרת

1:1.3.  
איתקה בשעבוד ראשון בדרגה  שיעבדהלהבטחת מסגרת האשראי מבוססת עתודות כאמור   

שעבודים צפים  יצרהבמישרין בזכויות בנכסי הנפט, וכן  מחזיקותמניות של חברות בת אשר 
  וקבועים על הנכסים, והכל בהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה.

  

על פי דולר.  מליוני 500-הנפקת אגרות חוב בהיקף של כ איתקה, השלימה 2019בחודש יולי  -
שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה  5תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 

תמורת ונפקו ללא בטוחות כלשהן והאגרות החוב האמורות . (משולמת כל חצי שנה) 9.375%
 בנאמנותהוחזקה  ההנפקה תמורת .CNSL קה לצורך מימון עסקתאיתההנפקה שימשה את 

 סיותנפינ והתניותהוטלו מגבלות  החוב אגרות תנאי פי על. הרכישה עסקת להשלמת עד
 50% עד של לסך מוגבלת דיבידנד חלוקת( איתקהעל ידי  הדיבידנדעל חלוקת  מסוימות
 ).1.3לעמוד ביחס מינוף של  איתקה לצורך החלוקה נדרשתו של איתקה הנקי מהרווח
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
 

אשר  בת בבעלות מלאה של החברה (חברה DKL Energy Limited גייסה 2019נובמבר  בחודש -
 - כ  בסך של זר בנקאי מתאגיד הלוואה) DKL Energy -, להלןאיתקהמחזיקה בשרשור במניות 

, 2020דולר מתוך קרן ההלוואה ייפרעו בחודש נובמבר  מליוני 50-כ של סךדולר.  מליוני 200
תיפרע בחודש מאי  והיתרה 2021דולר הנוספים ייפרעו בחודש פברואר  מליוני 50-כ סך של

. המוקדם לפיבלונדון,  בבורסהלמסחר  תירשם איתקהפעילותה של  בו מועדב או 2021
החודשים הראשונים לחיי  12- לשנה ב 6.5% בתוספת ליבורתישא ריבית מבוססת  ההלוואה

 DKL Energy -ל. חודשים הבאות 3בכל אחת מהתקופות של  0.5%-תגדל ב והיאההלוואה 
להבטחת ההלוואה מוקדם בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכם ההלוואה.  פרעוןלבצע  זכות

, לחברה Limited Recourse. ההלוואה היא בתנאי שועבדו לטובת המלווה מניות איתקה
, על ההלוואה הריבית לתשלום DKL Energy של יההתחייבויותלכלפי המלווה  ערבהוהחברה 

הראשון  Margin Call-ה במקרה שללהוסיף בטוחות  DKL Energyשל  על ההתחייבות
ות המקובלות נקבעו מגבל ,(כמשמעותו להלן) וכן באירועים חריגים של הפרה. כמו כן

בהסכמים מסוג זה על גידול החוב הקיים והוראות נוספות ובכלל זאת, הוגדרו מקרים שבהם 
 של שינוי שליטה,יהיה המלווה זכאי להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, לרבות במקרים 

- בשווי של אחד מאלה: סל החברות הדומות, מדד ה 50%הלאמה, חדלות פירעון, נפילה של 
FTSE100. במקרה של  50%נקבע כי יחול פירעון מיידי של ההלוואה בשיעור של  ,כמו כן

 - +) או הורדת דירוג לקבוצת דלק (מתחת לקבוצת ה Aּ -הורדת דירוג למדינת ישראל (מתחת ל
Aוכן הוגדרו אירועים מסוג ,( Margin Callמשווי הסל של  20%של  ה, לפיהם במקרה של נפיל

, תידרש הלווה להפקיד FTSE100 - חברות דומות (כהגדרתן בהסכם ההלוואה) או במדד ה

פי תנאי ההלוואה נקבעו התניות פיננסיות לפיהן היחס  על .מזומן בשווי הנפילה כפי שהוגדר
 בנטרולו והפחתות פחת בנטרוללפני מסים ומימון,  נקיה רווחה ביןל נטו החוב סך בין

 .2.5 על יעלה לא) EBITDAX( וחיפוש הערכה הוצאות
  

, לרבות המקדמה ששולמה במועד חתימת ההסכם, הועמדה יתרת תמורת הרכישה -
עמידה החברה ההמימון ש לאורהעצמיים של החברה ושל איתקה, כאשר  ןממקורותיה

 דולר. מליוני 300-כ במסגרת העסקה בוטלה הערבות הקיימת של החברה לאיתקה בסכום של
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  
ביחס  והגזהנפט  מחירי על) SWAP-ו PUTעסקאות גידור (בעיקר מסוג  ואיתקה ביצעו החברה .4

בשנים הקרובות (ראה הנכסים הנרכשים) של של איתקה (כולל  העתידית מהתפוקה לחלק
 2019, בספטמבר 30. ליום באיתקהאלו מתווספות לעסקאות ההגנה הקיימות  עסקאות .להלן)

 מחירחביות ב מליוני 20-עסקאות גידור פתוחות על מחירי הנפט בהיקף של כ ואיתקהלחברה 
עסקאות  לחברהו לאיתקה 2019, בספטמבר 30דולר לחבית. בנוסף ליום  65- כ של ממוצע מגודר

- יחידות חום במחיר מגודר ממוצע של כ מליוני 659 -גידור פתוחות על מחירי הגז בהיקף של כ
   :. להלן פירוט בדבר העסקאותחום ליחידת פני 53

  
  הנפט מחיר על עסקאות -

  
  

  תקופה 

  היקף

  )נפט חביות(אלפי 

  ממוצע מימוש מחיר

  )לחבית($ 

Swap  63  3,662  2021 דצמבר עד 2019 אוקטובר  

  60  1,500  2022 דצמבר עד 2022 ינואר  Swapלעסקאות  אופציות

Put  66  15,316  2021 דצמבר עד 2019 אוקטובר  
  

 הגז מחיר על עסקאות -
 

  

  תקופה

  היקף

 -חום יחידות(אלפי 

ktherms)(   

  ממוצע מימוש מחיר

  )חום ליחידת(פני 

Swap  51  225,994  2021 דצמבר עד 2019 אוקטובר  

  49  100,300  2022 דצמבר עד 2020 יולי  Swapלעסקאות  אופציות

Put 54  332,576  2021 דצמבר עד 2019 אוקטובר  

       

  
  

והיא מיליוני דולר  150-בכ )מהוונים(בערכים הלא  עלות רכישת עסקאות הגידור האמורות מסתכמת
   :להלןתפרע על פני תקופת העסקאות (פרמיה נדחית) כמפורט 

  
קופת עסקאות ת

  הגנה
  מליוני
  דולר

  19  2019 רבעון רביעי
  73  2020שנת 
  54  2021שנת 
  4  2022שנת 

  150  

 
הסתכם שווין ההוגן של  2019 ,בספטמבר 30ליום  .העסקאות האמורות מטופלות כגידור חשבונאי

  . ש"ח מיליוני 36- כלהתחייבות בסך של ומליוני ש"ח  419-כ שלבסך לנכס ת ועסקאות הגידור האמור
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  (המשך) השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 3באור 
  

  דלק רכב) - דלק מערכות רכב בע"מ (להלן   .ג
 

 דלק רכב. ממניות 22.5%-כמחזיקה ב ז' לדוחות הכספיים השנתיים, הקבוצה10כאמור בבאור  .1
בהמשך לירידות ערך שנזקפו מטופלת לפי שיטת השווי המאזני. דלק רכב השקעת הקבוצה ב

, בספטמבר 30 ליום, אמדה החברה את יתרת ההשקעה במניות דלק רכב השקעה זו בעברבגין 
 31( עסקה עלויות בניכוי זה במועד השוק שווי את המשקפת"ח ש מיליוני 287- כ של בסך 2019

שווי ההשקעה  מסתכםלמועד אישור הדוחות הכספיים  בסמוךש"ח).  מליוני 302 -2018בדצמבר, 
  ש"ח. מליוני 330- בכ בבורסה

  

 בגין כל אחת מתקופות הדיווח: מתוך הדוחות הכספיים של דלק רכב תמציתי מידע להלן .2
  

 בדצמבר 31  ספטמברב 30 
 2019  2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 מליוני ש"ח 
      

  1,858 1,720  1,597  נכסים שוטפים
  2,940 2,960  3,261  נכסים לא שוטפים

         
  2,310 2,080  2,015  התחייבויות שוטפות

  1,391 1,447  1,652  התחייבויות לא שוטפות
  689 733  815  המוחזקת הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  408 420   377  זכויות שאינן מקנות שליטה 
  

רכב יתרת עודפי עלות, נטו המיוחסת להשקעה בדלק  2019, בספטמבר 30בנוסף, ליום   *)
מליוני ש"ח)  620 -2018בדצמבר,  31(מליוני ש"ח (לאחר מס)  607-מסתכמת בסך של כ

מליוני  463 -2018בדצמבר  31( מליוני ש"ח 494-ויתרת ירידת הערך מסתכמת בסך של כ
  .ש"ח)

  
  

   
  שהסתיימו החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
  שהסתיימו החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
   2019   2018   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ש"ח מליוני   
                 

  3,565  873  862 2,829 2,849  הכנסות
  484   112   139   401   432   רווח גולמי

  295   67   117   266   345   רווח תפעולי
  )140(   )11(   7   )54(   6  מימון, נטוהכנסות (הוצאות) 

רווח נקי המיוחס לבעלי 
 מניות החברה

  106   34   94   153   262   המוחזקת  
                

  
בנוסף כללה הקבוצה בתקופת הדוח הפחתות עודפי עלות, נטו שיוחסו להשקעה בדלק רכב   *)

 16 -  2018ש"ח, שנת  מיליוני 12 - אשתקד המקבילה התקופהש"ח ( מליוני 12 -כ שלבסך 
 ש"ח וניימיל 31-הקבוצה הפרשה לירידת ערך בסך של כ ללהכ הדוח בתקופתמיליוני ש"ח). 

 בשנת .בתקופה המקבילה אשתקד "חש מיליוני 103-כ של בסך ערך ירידתל הפרשהלעומת 
  ."חש מיליוני 250-ערך בסך של כ דתלירי הפרשההקבוצה  כללה 2018
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  (המשך) מוחזקות השקעות בחברות ושותפויות  -: 3באור 
  

  )פטרוליוםתמר  - בע"מ (להלן  פטרוליום תמר  .ד
  

 דלק -שותפות מוגבלת (להלן  - דלק קידוחים  ,לדוחות הכספים השנתיים יג'10באור אמור בכ
לאור התפטרות מנכ"ל השותף  .פטרוליום תמרממניות  22.6%-בכמחזיקה  )או השותפות קידוחים
ובהתחשב  2019 ס,במר 6תמר פטרוליום בתוקף מיום במכהונתו כדירקטור של השותפות הכללי 

השפעה  לדלק קידוחיםבתמר פטרוליום חדלה מלהתקיים  דלק קידוחיםבשיעור זכויות ההצבעה של 
לטפל בהשקעתה בתמר פטרוליום כהשקעה  דלק קידוחיםמהותית בתמר פטרוליום ומשכך הפסיקה 
ני והחלה לטפל בה כנכס פיננסי שיועד למדידה בשווי הוגן המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאז

  דרך רווח כולל אחר.
מיליון  134- של כ בסךהפסד  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטורשמה בסעיף  לאור האמור, הקבוצה

(שווי שוק) מיליון דולר) שנבע בעיקרו מרישום ההחזקה בתמר פטרוליום לפי שווי הוגן  36.6-ש"ח (כ
ש"ח. החל ממועד  מליוני 80- בעלי מניות החברה בהפסד האמור הסתכם בכ חלק .ותבמועד ההתפטר

למעט  ,לרווח (הפסד) כולל אחר נזקףשל ההשקעה בתמר פטרוליום זה, כל שינוי בשווי שוק 
בהפסד כולל  הקבוצהבתקופת הדוח הכירה  הכנסות מדיבידנד שיוכרו בדוח על הרווח או הפסד.

בהפסד כולל אחר חלק בעלי מניות החברה  ,מיליוני דולר) 36.4-מיליוני ש"ח (כ 131-אחר בסך של כ
  מיליוני ש"ח. 78-כהינו האמור 

  
 אחרים פעילות תחומי  ה. 

 
 הושלמה העסקה 2019, בפברואר 28ביום  לדוחות הכספיים השנתיים, טו'10 בבאורלאמור  בהמשך

, כך שלאחר השלמת איי.די.אי.) -בע"מ (להלן  הולדינגס מהון המניות של איי.די.אי 30%-למכירת כ
 אשרמוגבלת  שותפות, 2 מיםנמכרו לאלפא  המניות. יהממניות 20%-בכ הקבוצה מחזיקההעסקה 
בגין  הקבוצה שקיבלההנוספים מהונה של איי.די.אי. התמורה הכוללת  50%- ערב העסקה ב החזיקה

 180- כתשלום בגין המניות הנמכרות וכ בלוהתק"ח שמליוני  348-"ח. כשמליוני  530-העסקה הינה כ
כתוצאה ממכירת  לקבוצה שנבערווח ה. י.די.אמאיי בדרך של חלוקת דיבידנדים התקבלו"ח שמליוני 

הכנסות  סעיף נכלל במסגרת ו השפעת המס) לאחר( מליוני ש"ח 123-סתכם בסך של כההמניות 
גם בהסכם בעלי מניות הכולל, בין תקשרו הצדדים הבנוסף, במועד השלמת העסקה . אחרות, נטו

) וזכות למינוי דירקטור בדירקטוריון tag along( הצטרפותזכות  ,היתר, זכות סירוב ראשונה
הקבוצה ממשיכה לטפל ביתרת השקעתה באיי.די.אי. על פי שיטת השווי  .איי.די.אי. על ידי הקבוצה

  המאזני.
  

  נדל"ן להשקעה  -: 4באור 
  

, נחתם הסכם בין החברה לבין 2019בינואר,  2ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  11בהמשך לאמור בבאור   
מזכויות הבעלות של החברה  28.3%-כ )במושע(, לפיו נמכרו לפתאל )פתאל -מלונות פתאל בע"מ (להלן

וכן הועברו לפתאל זכויות  "חשמליוני  103-בתמורה לסך של כ(חלק ממבנה המשרדים שהוסב למלון) בנכס 
. במסגרת העסקה התקשרה של המלון מדמי השכירות המשולמים על ידה על פי הסכם השכירות 1/3 -ל

מליוני ש"ח  39-החברה עם פתאל בהסכם הלוואה לפיו העמידה החברה לפתאל הלוואה בסכום של כ
לפברואר,  3לצורך תשלום התמורה. ביום  2.96%צמודה למדד המחירים לצרכן נושאת ריבית בשיעור של 

מעסקת המכירה האמורה הכירה  כתוצאההתקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו בחוזה המכר.  2019
  אחרות, נטו. מיליוני ש"ח אשר נכלל במסגרת סעיף הכנסות 25-החברה ברווח בסך של כ
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   השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

, פיתוח והפקה חיפוש, במספר עסקאות משותפות בתחום קידוחים פועלת, בעיקר באמצעות דלק הקבוצה
למגוון  וקונדנסטבמים הכלכליים של ישראל ושל קפריסין ומוכרת גז טבעי  וקונדנסטשל נפט, גז טבעי 

 . כמו כן פועלת הקבוצה גם באמצעות איתקה בחיפושים והפקה של נפט וגז באזור הים הצפוני.לקוחות
, Delek GOM Investments LLCוצה לפעול באמצעות חברת בת זרה החלה הקב 2018החל מתחילת שנת 

כ' 12באור (ראה גם  במימי מפרץ מקסיקו, ארה"בגם חיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז ב) GOMדלק  - (להלן 
  .)לדוחות הכספיים השנתיים

  
  :אלו תיובפעילו הדוח בתקופת שחלו העיקריים השינויים להלן

  
כי  דלק קידוחיםהודיעה  2019 ,ביולי 1לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  ו'12בהמשך לאמור בבאור   .א

ממצאי בדיקת הנאותות העלו  כיהסתיים בהצלחה ו EMGהליך בדיקת הנאותות ההנדסית בצינור 
  7BCM -כי, הצינור נמצא במצב תקין וכשיר להזרמת גז טבעי בקיבולת מתוכננת  בהיקף של כ

  בשנה. 
 EMEDניתנה החלטת הממונה על התחרות המתירה מיזוג בין החברות  2019 ,ביולי 31ביום   

Pipeline B.V. ו - EMG  לרכישת צינורEMG ו דלק קידוחים, במסגרתו התחייבו- Noble Energy 
Mediterranean Ltd להלן כ' סעיף(ראה  נובל) לעמוד בתנאים הקבועים בהחלטה כאמור - (להלן.(   

, וזאת עם העברת מלוא סכום EMGהושלמה עסקת  2019ובמבר, בנ 6תאריך המאזן, ביום  לאחר  
כי, עד למועד השלמת העסקה הופקדו  יצויין) למוכרות. 100%מיליון דולר ( 520 -התמורה בסך של כ

 EMGבקשר עם הליכי הבוררות, הועברו מניות חברת  EMGכתבי הוויתור של המוכרות בעסקת 
דלק . להערכת בהתאם EMEDשם - שטרי מניות על והונפקו  EMED-הנרכשות מהמוכרות ל

ההולכה המצרית יהיו כשירים להזרמת גז מסחרית במועד תחילת  ומערכת EMG, צינור קידוחים
 Dolphinus Holdingsשותפי לוויתן לספק גז טבעי תחת הסכם אספקת הגז לחברת  מחוייבות
Limited  מועד אישור הדוחות הכספיים, סך . נכון ללהלן ו' בסעיף), כמפורט דולפינוס - (להלן

והמתקנים הנלווים הסתכמה  EMGלרבות עלויות בדיקת הנאותות לצינור  EMGהעלויות בעסקת 
  דולר. נימליו 191 -לסך של כ

  
) 100%מיליון דולר ( 50 -של כ קיטוןלדוחות הכספיים השנתיים אודות  )1ה'(12בהמשך לאמור בבאור   .ב

 בתקופתתקציב הפיתוח),  -א' לפיתוח מאגר לוויתן (להלן1יב שלב בתקציב הקידוחים הכלול בתקצ
כפי שהוערך בעת אישור  ,נוסף בתקציב הפיתוח קיטוןשותפי לוויתן אודות לנובל הדוח דיווחה 

המאזן  לתאריך), כך סך הקיטון בתקציב הפיתוח 100%דולר ( נימליו 102-, בסך של כהפיתוחתקציב 
יצויין כי, עם קבלת אישור דולר).  מליוני 62 -כ קידוחים דלק של הדולר (חלק נימליו 152 -מסתכם לכ

בנובמבר  19תאריך המאזן, ביום  לאחרהמשרד להגנת הסביבה לתוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, 
דלק תקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה. להערכת , החלה 2019

. הערכה 2019עי למשק המקומי ולייצוא צפויה במהלך חודש דצמבר , תחילת הזרמת הגז טבקידוחים
זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר, בהתבסס על מגוון גורמים 

  בלתי צפויים הקשורים בהפקה ושיווק של גז טבעי.
  
שונות להגדלת  ) לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר בחינת חלופות2'(ה12בהמשך לאמור בבאור   .ג

, ביחד עם יתר שותפי קידוחים דלקהתקשרה  2019ביולי,  29היקף ההפקה ממאגר לוויתן, ביום 
, כאשר הסכם הביניים FLNGלוויתן, בשני הסכמי ביניים נפרדים עם ספקי טכנולוגיה ושירותי 

) גנרי המבוצע  Front End Engineering and Design )FEEDהראשון הינו לצורך בחינת התאמת 
המתקן)  -עבור פרויקט לוויתן במים הכלכליים של ישראל (להלן FLNGידם להקמת מתקן - על

ייעודי עבור  FEED, הינו לצורך ביצוע השניולצורך תכנון הנדסי מפורט של המתקן, והסכם הביניים 
  פרויקט לוויתן ותכנון הנדסי מפורט להקמת המתקן.

  
  

   



  קבוצת דלק בע"מ
  הכספיים ביניים מאוחדיםבאורים לדוחות 

- 33 -  

  
  

  (המשך) שים והפקה של נפט וגזהשקעות בחיפו  -: 5באור 
  
הודיעה נובל כי  2019 ,ביולי 9 ביוםלדוחות הכספיים השנתיים,  )2י'(12לאמור בבאור  בהמשך  .ד

ברצונה למשוך את הודעתה בדבר יציאתה מרישיון אלון ולהמשיך ולהחזיק בזכויותיה ברישיון 
הסכימה לבקשת נובל וקיבלה לכך את  שדלק קידוחיםולשמש כמפעיל בו. בהתאם לכך, ולאחר 

אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  2019(במהלך חודש מאי  איתקההסכמת 
מהזכויות  25%את הצטרפותה של איתקה לרישיון כמפעיל חלף נובל בשיעור של  בדלק קידוחים

: דלק , קריכפי שהיו תרונו, בוטלה העסקה, כך ששיעורי ההחזקה בזכויות ברישיון אלון ברישיון)
לאחר תאריך בנוסף,  .מהזכויות 47.059% - ב מהזכויות ונובל תחזיק 52.941% - ב תחזיק קידוחים
הנפט לביצוע סקר ענייני התקבל אישורו העקרוני של הממונה על  2019 ,בנובמבר 19ביום המאזן, 

  .Dסביבתי ברישיון אלון 
  
  בקפריסין 12בלוק   ה.

לדוחות הכספיים השנתיים בדבר מאגר הגז הטבעי "אפרודיטה" בבלוק  ז'12 בהמשך לאמור בבאור  
או נכס הנפט, בהתאמה), והסכם הזיכיון  12מאגר אפרודיטה או המאגר ובלוק   -  בקפריסין (להלן 12

)Production Sharing Contract ,שנחתם עם ממשלת קפריסין, המקנה זכויות לביצוע פעולות חיפושים (
ביום לאחר תאריך המאזן, הסכם הזיכיון),  -  (להלן 12ח והפקה של נפט וגז בשטח בלוק הערכה, פיתו

כי נחתם בין בעלי הזכויות בנכס הנפט לבין ממשלת , דלק קידוחיםהודיעה  2019 ,בנובמבר 7
קפריסין תיקון להסכם הזיכיון, במסגרתו שונה, בין היתר, מנגנון החלוקה של תפוקת הגז הטבעי 

השותפים לבין רפובליקת קפריסין. במקביל לכך, הוענק לשותפים רישיון הפקה וניצול  מהמאגר בין
)Exploitation License .במסגרת התיקון להסכם הזיכיון, ) ואושרה תוכנית פיתוח והפקה למאגר

  .התחייבו השותפים, בין היתר, לעמוד באבני הדרך העיקריות לקידום פיתוח המאגר
שרה ממשלת קפריסין את תכנית הפיתוח וכן העניקה רשיון הפקה במועד חתימת התיקון אי

שנים נוספות. תוכנית הפיתוח, אשר כפופה  10שנה עם אפשרות הארכה בעד  25לתקופה של 
וההתקדמות בהיבטים המסחריים והפיננסיים של הפרויקט,  FEED -לעדכונים לאור תוצאות ה

ודיטה, בעל יכולת הפקה מקסימלית כוללת הקמת מתקן הפקה עצמאי צף בשטח מאגר אפר
בארות מפיקות בשלב הראשון, ויצוא של גז טבעי  5ליום, באמצעות  MMCF 800-משוערת של כ

לשוק המצרי. בהתאם להערכה עדכנית של המפעילה, שנמסרה לשותפות ולממשלת קפריסין, 
המשוערת של , העלות FEED -כלכליות, לרבות ביצוע ה-ובטרם סיום בדיקות היתכנות טכניות

 3.5-עד כ 2.5  -תוכנית הפיתוח, ללא עלות בניית הצנרות אל שווקי היעד, מוערכת בסכום של כ
). התקציב המוערך לתוכנית העבודה עד למועד קבלת החלטת השקעה 100%מיליארד דולר (במונחי 

לשלב של קבלת ). גיבוש תוכנית הפיתוח והגעה 100%מליון דולר (בגין  150-200 -) הוא כFIDסופית (
פרודיטה כפופים, בין היתר, לביצוע קידוח א) לפיתוח מאגר FIDהחלטת השקעה סופית (

, הסדרים מסחריים לפיתוח הצנרות לייצוא, חתימה על הסכמים FEED - הערכה/פיתוח נוסף ול
לאספקת גז טבעי והתקיימות התנאים המתלים באותם הסכמים, אישורים רגולטוריים וכן ביצוע 
הסדרים מימוניים. ככל שיתקיימו התנאים המתלים המפורטים לעיל, מועד תחילת אספקת הגז 

  .2025ת הטבעי ממאגר אפרודיטה עשוי לחול במהלך שנ
  

  התקשרות בהסכמים מחייבים לייצוא גז טבעי למצרים  ו.
לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכמים לייצוא  )ד)(2'(גי12 -ו )ד)(1'(גי12בהמשך לאמור בבאורים 

 Dolphinusונובל לבין חברת  דלק קידוחיםגז טבעי מפרויקט תמר ומפרויקט לוויתן שנחתמו בין 
Holdings Limited  דולפינוס או הרוכשת והסכמי הייצוא המקוריים, בהתאמה), אשר  -(להלן

הוסבו, בהתאמה, לשותפים בפרויקט תמר ולשותפים בפרויקט לוויתן, יצויין, כי במהלך חודש 
נחתמו שני הסכמים לתיקון הסכמי הייצוא המקוריים. הסכם אחד נחתם בין שותפי  2019ספטמבר 

כם תמר) והסכם שני נחתם בין שותפי לוויתן לבין דולפינוס תיקון הס - תמר לבין דולפינוס (להלן 
  הסכמים). התיקון הסכם לוויתן, ויחד עם תיקון הסכם תמר, הסכמי הייצוא המעודכנים או  -(להלן 

  תיקון הסכם לוויתן:  )1(
כמות הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת על פי תיקון הסכם לוויתן 

על פי הסכם  BCM 32(לעומת  BCM 60 -) וגדלה באופן ניכר לכFirmיס מחייב (הינה על בס
  הכמות החוזית הכוללת בהסכם לוויתן).  - הייצוא המקורי) (להלן 

בדצמבר,  31ותהא עד ליום  2020בינואר,  1פי תיקון הסכם לוויתן תחל ביום -האספקה על
 - לוויתן, המוקדם מביניהם (להלן או עד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת בהסכם  2034

  מועד סיום הסכם לוויתן). 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 

  
פי תיקון הסכם לוויתן התחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת כמויות גז שנתיות, כדלקמן: - על

)i כ -  2020ביוני,  30ומסתיימת ביום  2020בינואר,  1) בתקופה המתחילה ביום- BCM 2.1 
 BCM -כ -2022ביוני,  30ומסתיימת ביום  2020ביולי,  1) בתקופה המתחילה ביום iiלשנה; (

ומסתיימת במועד סיום הסכם  2022ביולי,  1) בתקופה המתחילה ביום iii( -לשנה; ו 3.6
  לשנה.  BCM 4.7 - כ - לוויתן 

  תיקון הסכם תמר:  )2(
) (לעומת אספקה Firmפי תיקון הסכם תמר הינה על בסיס מחייב (-אספקת הגז לרוכשת על

) עם אופציה לשותפי Interruptibleעל פי הסכם הייצוא המקורי שהיתה על בסיס מזדמן (
  תמר להפוך לבסיס מחייב).

לרוכשת על פי תיקון הסכם תמר כמות הגז החוזית הכוללת שהתחייבו שותפי תמר לספק 
 BCM 32) בהסכם תמר) (לעומת Firmהכמות החוזית הכוללת ( -(להלן  BCM 25.3 - הינה כ

  על פי הסכם הייצוא המקורי שהיה, כאמור, על בסיס מזדמן). 
 2034בדצמבר,  31ותהא עד ליום  2020ביוני,  30פי תיקון הסכם תמר תחל ביום -האספקה על

) בהסכם תמר, המוקדם מביניהם (להלן  Firmוא הכמות החוזית הכוללת (או עד לאספקת מל
  מועד סיום הסכם תמר).  -

) iפי תיקון הסכם תמר התחייבו שותפי תמר לספק לרוכשת כמויות גז שנתיות, כדלקמן: (- על
 - לשנה; ו BCM 1 - כ -2022ביוני,  30ומסתיימת ביום  2020ביוני,  30בתקופה המתחילה ביום 

)ii ( כ -ומסתיימת במועד סיום הסכם תמר  2022ביולי,  1בתקופה המתחילה ביום- BCM 2 
  לשנה. 

  פרטים נוספים בנוגע להסכמי הייצוא המעודכנים:   )3(
) עבור כמויות שנתיות, בהתאם Take or Payהרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם (  (א)

  למנגנון שנקבע בהסכמים.  
פי נוסחה המבוססת על מחיר - חת ההסכמים ייקבע עלמחיר הגז שיסופק לרוכשת ת  (ב)

) וכוללת "מחיר רצפה". ההסכמים כוללים מנגנון לעדכון Brentחבית נפט מסוג ברנט (
(תוספת או הפחתה) לאחר השנה החמישית ולאחר השנה  10%המחיר בשיעור של עד 

  העשירית של ההסכמים בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בהסכמים. 
ין כי, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל יצו  (ג)

  ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת המכירה. - על
הסכמי הייצוא המעודכנים כוללים הוראות מקובלות הנוגעות לסיום ההסכמים ובנוסף   (ד)

ואי  הוראות במקרה של סיום אחד מההסכמים (תמר או לוויתן) כתוצאה מהפרתו,
הסכמת השותפים להסכם השני לספק את הכמויות האמורות בהסכמים, וכן כוללים 

  מנגנוני פיצוי במקרה כאמור. 
כל התנאים המתלים כפי שנקבעו בהסכמי הייצוא המקוריים התקיימו, לרבות כל   (ה)

האישורים הנדרשים במצרים, ולמעט התנאים המתלים הבאים הקבועים בהסכמי 
ם: (א) קבלת אישור ייצוא מהממונה על הנפט במשרד האנרגיה וקבלת הייצוא המעודכני

, צפויים דלק קידוחיםאישור רשות המיסים להסכמי הייצוא המעודכנים, אשר להערכת 
(ב) השלמת עסקת  -להתקבל עד למועד תחילת הזרמת הגז המסחרית מפרויקט לוויתן; ו

EMG  בדצמבר,  15המתלים עד ליום ' לעיל). ככל שלא יתקיימו התנאים א סעיף(ראה
תהא לצדדים זכות לבטל את ההסכמים, אשר ימשיכו לחול ככל שלא יבוטלו  2019

  כאמור.
  הסכם הקצאת קיבולת):  -(להלן  Capacity Allocation Agreement -הסכם הקצאת קיבולת   .ז

ור לעיל) ובהמשך לאמ 'ובד בבד עם חתימת הסכמי הייצוא המעודכנים (כמפורט בסעיף 
ונובל על הסכם עם שותפי תמר  דלק קידוחיםלדוחות הכספיים השנתיים, חתמו  2ו12בבאור 

  ועם שותפי לוויתן בקשר עם הקצאת הקיבולת במערכת ההולכה מישראל למצרים. 
וצנרת ההולכה בישראל)  EMGחלוקת הקיבולת במערכת ההולכה מישראל למצרים (צינור 

  תהיה על בסיס יומי, לפי סדר קדימות, כדלקמן:
  ליום יוקצה לטובת שותפי לוויתן. 350,000MMbtuעד  - רובד ראשון   (א)
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ביוני,  30ום ליום עד לי 150,000MMbtuהקיבולת מעבר לרובד הראשון, עד  - רובד שני   (ב)
ליום לאחר מועד הגדלת  200,000MMbtu-(להלן: מועד הגדלת הקיבולת), ו 2022

  תוקצה לטובת שותפי תמר.  - הקיבולת 
  כל קיבולת נוספת מעבר לרובד השני תוקצה לטובת שותפי לוויתן. -רובד שלישי   (ג)

דמי  -מיליון דולר (להלן  200ישלמו שותפי לוויתן סכום של  EMGבמועד השלמת עסקת   
דמי השתתפות תמר)  - מיליון דולר (להלן  50השתתפות לוויתן) ושותפי תמר ישלמו סכום של 

' לעיל, וזאת בתמורה להתחייבות לאפשר הזרמת גז א סעיףמתוך סכום התמורה הכולל, ראה 
והכל לצורך מימוש הסכמי הייצוא  EMGינור טבעי ממאגרי לוויתן ותמר והבטחת קיבולת בצ

 30המעודכנים. יצוין כי, דמי השתתפות לוויתן ודמי השתתפות תמר הסופיים ייקבעו עד ליום 
ידי שותפי לוויתן ושותפי תמר דרך - , בהתאם ליחס כמויות הגז שסופקו בפועל על2022ביוני, 
ושולם בגינן מכוח התחייבות  עד לאותו מועד (לרבות כמויות גז שטרם סופקו EMGצינור 

Take or Pay מיליון דולר  102 -בדמי השתתפות תמר ולוויתן מסתכם לכ דלק קידוחים). חלק
  אחרים לזמן ארוך. חייביםוהם נכללו במסגרת סעיף 

  
, עלויות EMGבנוסף, נקבעו בהסכם הקצאת הקיבולת הסדרים להשתתפות בעלויות עסקת 

ן השקעות שיידרשו לצורך ניצול מקסימלי של הקיבולת נוספות בקשר עם הזרמת הגז וכ
  , שתשולמנה בחלוקה בין שותפי לוויתן לבין שותפי תמר.EMGבצינור 

הסכם הקצאת הקיבולת קובע בנוסף גם עקרונות להסדר של "גיבוי" בין שותפי תמר לבין 
גדלת שותפי לוויתן לפיו החל ממועד הזרמת הגז המסחרית ממאגר לוויתן ועד למועד ה

הקיבולת, ככל ששותפי תמר לא יוכלו לספק את הכמויות שהתחייבו לספק לדולפינוס יספקו 
  שותפי לוויתן לשותפי תמר את הכמויות הנדרשות. 

תקופת הסכם הקצאת הקיבולת הינה עד לסיום הסכמי הייצוא המעודכנים, אלא אם הגיע 
א תוקנה על ידי הצד המפר; לסיומו קודם לכן במקרים הבאים: הפרת התחייבות תשלום של

בוטל טרם השלמתו; במקרה בו רשות התחרות לא אישרה  EMGהסכם רכישת המניות של 
) Capacity Lease & Operatorship Agreementהארכתו של הסכם הקיבולת וההפעלה (

בהתאם להחלטת הממונה על התחרות. כמו כן, לכל צד תהיה זכות לסיים את חלקו בהסכם 
  ולת ככל שהסכם הייצוא שלו בוטל.הקצאת הקיב

  
ניתן פסק דין של בית המשפט המחוזי, הדוחה את העתירה המנהלית שהגישו  2019 ,ביולי 7ביום   .ח

חברת החשמל)  - כנגד חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן) המערערים -(להלןחלק משותפי תמר 
ושותפי לוויתן בקשר עם בחירה בהצעת שותפי לוויתן כזוכה בהליך התחרותי לאספקת גז טבעי 

ערעור לבית המשפט  המערעריםהגישו  2019 ,באוגוסט 19ביום המכרז).  -  לחברת החשמל (להלן
צפויים  המערערים .)הערעור - (להלן בסעיף זה כאמור של בית המשפט המחוזי העליון על פסק הדין

, המשיבות (ובהן שותפי לוויתן) צפויות 2019בדצמבר  ,1להגיש את סיכום טענותיהם עד ליום 
ומערערים יהיו זכאים להגיש סיכומי תשובה  2020 בפברואר, 2להגיש את סיכום טענותיהן עד ליום 

לפרטים נוספים בדבר  .2020 ,במאי 4דיון בערעור נקבע ליום  .2020 ,בפברואר 27מטעמם עד ליום 
  לדוחות הכספיים השנתיים.) 3יג'(12המכרז ראה באור 

  
נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל לפיו  2019 ,ביוני 12ביום     .ט

הסכם האספקה), בכמות כוללת  -  תרכוש חברת החשמל גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה (להלן
תקופת הסכם האספקה תחל מיום . BCM 4 -הגדרתה להלן) המוערכת בכבתקופת הסכם האספקה (כ

 30או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ותסתיים ביום  2019 ,באוקטובר 1
או במועד תחילת הפקת הגז ממאגר "כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים  2021 ,ביוני

תקופת הסכם  - יותר בהתאם לתנאי הסכם האספקה (להלןתקופת הסכם האספקה במועד מוקדם 
טרם החלה הפקת הגז ממאגר "כריש", יהיו רשאים הצדדים  2021 ,ביוני 30האספקה). ככל שביום 

 .בהסכם האספקה נקבע מחיר גז שאינו מוצמד .להאריך את תקופת הסכם האספקה בהסכמה הדדית
התקיימו כל התנאים דיעו שותפי לוויתן כי הו 2019 ,באוקטובר 29ביום לאחר תאריך המאזן, 

  לעיל).' ח(ראה גם סעיף  המתלים לכניסתו לתוקף של ההסכם
  
)(ג') לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תיקון אפשרי להסכם חברת 1'(יג12בהמשך לאמור בבאור   י.

התיקון להסכם וזאת השלכות את  קידוחים דלקלא יישמה  אלההחשמל, יצויין כי, בדוחות כספיים 
ודאות לגבי חתימת התיקון האפשרי להסכם, בין היתר, וכי קיימת אי  קידוחים דלקלאור הערכת 

  לנוכח התמשכות תהליך קבלת האישורים הדרושים.
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בפרויקט לוויתן שהם מנהלים  הודיעו שותפי תמר שאינם מחזיקים 2019במהלך חודש ספטמבר   יא.
הסכם חברת   -מגעים בינם לבין חברת החשמל בקשר עם תיקון להסכם חברת חשמל (להלן 

ונובל השותפות גם  דלק קידוחיםהחשמל). המגעים עם חברת החשמל נוהלו ללא מעורבות 
רך , פנו שותפי תמר האמורים לשותפות ולנובל לצו2019בפרויקט תמר. במהלך חודש ספטמבר 

הצגת מתווה לתיקון אפשרי להסכם. יצוין כי, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, קיימת מחלוקת 
דלק ונובל לבין חלק משותפי תמר לגבי יכולתם של חלק משותפי תמר לחייב את  דלק קידוחיםבין 

חלק פנו  2019בנובמבר,  20ונובל להסכים לתנאי התיקון להסכם וכי בהמשך לכך, ביום  קידוחים
ונובל  דלק קידוחיםמשותפי תמר לממונה על התחרות בבקשה, בין היתר, במטרה להבהיר כי 

מחויבות להסכים לשיווק משותף של גז מחזקת תמר ללקוח חדש או לתיקון להסכם גז מחזקת תמר 
ידי חלק משותפי תמר ללא - ללקוח קיים, לרבות התיקון להסכם חברת החשמל, בתנאים שסוכמו על

, חלק משותפי תמר אינם מנועים דלק קידוחיםונובל. יובהר כי, לעמדת  דלק קידוחים מעורבות
מלתקן את ההסכם עם חברת החשמל בגין כמויות הגז שבבעלותן המסופקת לחברת החשמל אך אין 

מלתקן את ההסכם בגין כמויות הגז שבבעלותה וכי כל תכלית  דלק קידוחיםביכולתם לחייב את 
פנייתם של חלק משותפי תמר כאמור הינה לסכל את תוצאות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי 

 ח'לחברת החשמל בו זכו שותפי לוויתן, ולאיין את החלטת בית המשפט המחוזי בנושא (ראה פסקה 
  לעיל).

  
  תמלוגים למדינה  יב.

 2019 ס,במר 28 ביום, השנתיים הכספיים לדוחות) 3יד'(12 - ) ו2יד'(12 יםבבאורבהמשך לאמור 
וים תטיס תמר  יםמקדמות תמלוגים בפרויקט תשלוםממשרד האנרגיה בדבר  יםמכתב והתקבל
, יעמוד על 2019 בשנתנקבע כי שיעור התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות  הםלפי 2019לשנת 
  ., בהתאמה9.36%-ו 11.3%

  
, בין בדלק קידוחיםאישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות  2019 ,במאי 16ביום     .יג

/"יהל חדש" והשתתפות בחיפושי 406 - /"אופק חדש" ו405היתר, עסקה לרכישת הזכויות ברישיונות 
לדוחות הכספיים השנתיים.  )4י'(12נפט ו/או גז והפקתם ברישיונות אלו, לפרטים נוספים ראה באור 

הושלמה העסקה לרכישת הזכויות האמורות. בחודש  2019 ,באוקטובר 10ביום לאחר תאריך המאזן, 
  .הודיע הממונה על ענייני הנפט כי נרשמה בספר הנפט העברת הזכויות כאמור 2019נובמבר 

  
אישרה האסיפה  2019 ,במאי 16לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  )3י'(12בהמשך לאמור בבאור   .די

את העסקה לרכישת זכויות ברישיון  בדלק קידוחיםהכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות 
התקבלה  2019 ,ביולי 28/"רועי" והשתתפות בחיפושי נפט ו/או גז והפקתם ברישיון זה. ביום 399

וין כי, אישור החלטת הממונה על התחרות בדבר אי מתן פטור מאישור הסדר כובל ברישיון רועי. יצ
, בסיוע לומדת דלק קידוחיםהממונה על התחרות הינו אחד מהתנאים המתלים להשלמת העסקה. 

 הגשת ערר על קביעתה לבית הדין לתחרות. ובוחנתיועציה המשפטיים, את קביעת הממונה, 
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 I/17בדבר הסכם למכירת זכויות בחזקות  ,לדוחות הכספיים השנתיים' ח12בהמשך לאמור בבאור   .טו

הודיעה חברת אנרג'יאן בדבר ממצא  2019באפריל  15החזקות), ביום  -  תנין (להלן ביחד I/16 -כריש ו
 I/17) בקידוח האקספלורציה שבוצע בפרוספקט "כריש צפון" שבשטח חזקת Discoveryגז טבעי (

הודיעה חברת אנרג'יאן על   2019 ,בנובמבר 4ביום לאחר תאריך המאזן,  הקידוח). - "כריש" (להלן
ושל נפט  BCM 25 -פעולות הערכה בקידוח המאששות משאבים של גז טבעי בהיקף של כ

  מיליון חביות.   34 -קל/קונדנסט בהיקף של כ
קה עם רכיב התמלוגים מבוססי הפ בקשרהדוח עודכן השווי ההוגן של סכומים לקבל  בתקופת

לקבל בקשר עם החלטת השקעה סופית שנבעו ממכירת חזקות כריש ותנין.  יםמסכועתידית ושל 
 הסתכמההמס)  השפעתהחברה (לאחר  מניותעל הרווח המיוחס לבעלי  כאמור העדכון תהשפע

  בשל ההודעה האמורה.גם מליוני ש"ח, וזאת בעיקר  114-של כ ברווח (עליית ערך)
 שיעור: לקבל והסכומים התמלוגים למדידת ששימשו השווי הערכות מתוך עיקריים פרמטרים להלן
 לרכיב שנאמד ההיוון שיעור; 7.5%-בכ נאמד ההשקעהעם החלטת  בקשר לקבל לסכומים היוון

 פחממניםהמותנים של גז טבעי ושל נוזלים  המשאבים של הכולל סךה ;11.5%- ב נאמד התמלוגים
  בהתאמה.  , 49MMBBL-ובכ BCM 92-בכ נאמדוהתמלוגים  למדידת השווי הערכת את ששימשו

  
לדוחות הכספיים השנתיים בדבר מחלוקת בקשר עם תעריף  )5()'ב()1'(גי12בהמשך לאמור בבאור   .טז

ביחד עם חלק משותפי תמר לבין חברת או.פי.סי מישור רותם בע"מ  דלק קידוחיםייצור החשמל בין 
התקבל פסק בורר הדוחה את טענות חלק  2019כי, במהלך חודש יולי  הצדדים), יצויין -(להלן ביחד

בוררות כאמור על הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה (לאחר ההשפעת פסק  משותפי פרויקט תמר.
יצוין כי, לאור החלטה כאמור פנתה  .מליון ש"ח 17- השפעת מס) הסתכמה להוצאה, נטו בסך של כ

בדרישה להשבת תמלוגים ששולמו ביתר  אנרגיה ולדלק חברהל 2019ביולי,  31ביום  קידוחים דלק
וזאת בשל עדכון מועד החזר ההשקעה שנבע מהחלטת הבורר. עם  בקשרמיליון דולר  0.3 -בסך של כ

ודלק אנרגיה כי הן מתנגדות לנטען במכתב הדרישה ושוללות  החברההודיעו  2019באוגוסט  6ביום 
  .להשבת תמלוגים כאמור דלק קידוחיםאת דרישת 

  
ידי -הגיש השותף הכללי לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין שניתן על 2017בחודש דצמבר   .יז

לחוק מיסוי רווחים  19יפו, בעניין פרשנותו ואופן יישומו של סעיף -בית המשפט המחוזי בתל אביב
התקבל פסק דינו של בית  2019 ,ביולי 28). ביום 19סעיף  -(להלן 2011-ממשאבי טבע, התשע"א

המשפט העליון הדוחה את הערעור האמור. בית המשפט העליון אימץ את פסק דינו של בית 
במלוא שיעור המס של  דלק קידוחיםהמשפט המחוזי וקבע, בין היתר, כי הסדר שבמסגרתו תישא 

תשלומי איזון , ולצד זאת או בהמשך לכך, תבצע 19, כמתחייב מסעיף תאגידיםכהשותפים, יחידים 
לשותפים שהם תאגידים, אינו בבחינת "חלוקה" כהגדרתה בדין, אלא תוצאה המתחייבת מכך 
ששולמו מהרווחים תשלומים על חשבון המס. עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר, כי אינו מתיימר 

  להמליץ או לקבוע מסמרות לגבי הטכניקה של תשלומי האיזון.
לבצע איזון בגין שנת  באיזה אופן ומועד דלק קידוחיםנכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנת 

(בהתאם לגישת החלוקה המגלמת המקסימלית,  ואילך, לרבות בדרך של חלוקות מאזנות 2019
בגין  , אשר היקפה המשוער2018 -ו 2017לגבי השנים  דלק קידוחים, כפי שביצעה כהגדרתה להלן)

הקבוצה צפוי של  ה(חלק מיליון דולר 20 -, צפוי לעמוד על סך של כ2019 ספטמברעד  ה ינוארהתקופ
  מיליון דולר). 14-להסתכם לסך של כ

 ו, אינ2019, וכפי שעשוי להתבצע בגין שנת 2018 -ו 2017כפי שבוצע לגבי השנים  האיזוןיצוין כי, 
המס החל על השותפים שהינם יחידים לבין  שיעורמ תשלום הנגזרהמהווה בהכרח איזון מלא בין 

המס החל על השותפים שהינם תאגידים, שכן ככל שיהיה פער בין ההכנסה שיעור מ הנגזר התשלום
לשלם לרשות  דלק קידוחים, תידרש לדלק קידוחיםהחייבת המוערכת לבין השומה הסופית שתוצא 

  המסים או לקבל ממנה את המס המתחייב מפער זה.
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

 ועצם) העבר תקופת – (להלן 2015-2016לאור חוסר הבהירות בדבר הדרך לביצוע איזון בגין השנים 
לתשלום  הקובעים במועדיםיחידות ההשתתפות  מבעלי חלקלב לעובדה כי  בשיםהאפשרות לבצעו, 

) אינם מחזיקים הרלוונטיים המועדים – (להלן 2015-2016בדצמבר בכל אחת מהשנים  31, קרי המס
לפנות לבית המשפט ולהציג בפניו מספר חלופות  דלק קידוחים, בכוונת כיוםביחידות השתתפות 

בקשר עם תקופת העבר על מנת שיכריע ביניהן. בין החלופות השונות, קיימות חלופות של תשלום 
), המחזיקים התאגידים – מועדים הרלוונטיים (להלןסכומים למחזיקים שהנם תאגידים שהחזיקו ב

ובהן אפשרות לתשלום בגובה הסכום "העודף" ששולם עבור מחזיקים יחידים בשנים הללו, בסך של 
), אפשרות לתשלום בגובה הסכום שהיה ליחידים העודף התשלום גישת -  מיליון דולר (להלן 12.2 -כ

-מתבצעת חלוקה מאזנת במועדים הרלבנטיים, בסך של כמשולם לתאגידים המחזיקים אילו הייתה 
), אפשרות לתשלום בגישה משולבת המקסימלית המגלמת החלוקה גישת - מיליון דולר (להלן 68

) המשולבת הגישה – (המביאה בחשבון כי חלק מהתאגידים המחזיקים אינם מחזיקים עוד, להלן
  ולצידן חלופות נוספות. 

תידרש  דלק קידוחיםהסיכוי כי סס על חוות דעת יועציה המשפטיים, בהתב ,דלק קידוחיםלהערכת 
תשלום בשל תקופת העבר בהתאם לאחת משלוש הגישות האמורות (גישת התשלום העודף, לבצע 

גישת  החלוקה המגלמת המקסימלית והגישה המשולבת), עולה על האפשרות שתינקט אחת 
תידרש לתשלום  דלק קידוחיםש 50%- מיותר מהחלופות הנוספות ולכן להערכתה קיים סיכוי של 

מיליון דולר לפחות, אולם נוכח חוסר הבהירות באשר להחלטת בית המשפט בקשר עם  12.2בסך של 
תקופת העבר ונוכח חסרונותיה של כל אחת מהחלופות האמורות, ובהתחשב במכלול הנסיבות 

ושל יועציה המשפטיים  חיםדלק קידווהשיקולים, כמו גם במורכבות המקרה, אין ביכולתה של 
להעריך את ההסתברות שכל אחת מהחלופות האמורות תאומץ על ידי בית המשפט, ועל כן אין 

מיליון דולר.  12.2תידרש לשלם סכום העולה על  דלק קידוחיםביכולתם להעריך את ההסתברות ש
יתרת הרווחים נגד כאשר נזקפה מיליון דולר,  12.2- בסך של כהפרשה ב דלק קידוחים בהתאם, הכירה
  מיליון ש"ח. 13-סך ההפרשה במאזן המאוחד הסתכמה לסך של כ ,יצויין כי .בהון השותפות

  
מבוססים על  2016 -ו 2015יצוין כי, סכומן המשוער של החלוקות המאזנות כאמור לגבי שנות המס 

לבין רשות המיסים. לפרטים נוספים,  דלק קידוחיםדוחות מס שבגין חלקם התגלעו מחלוקות בין 
לדוחות הכספיים השנתיים. יצוין כי, הכרעות במחלוקות כאמור עשויות לשנות ) 4ג'(31 ראו באור

, ובהתאם את סכומי האיזון. כמו 2006לשנת  דלק קידוחים באופן מהותי את ההכנסה החייבת של
מבוסס על אומדן  2019 פטמברס-כן, סכומה המשוער של החלוקה המאזנת לגבי התקופה ינואר

לתקופה האמורה ועל בסיס הדוחות  דלק קידוחיםראשוני בלבד של ההכנסה החייבת המשוערת של 
הכספיים תמציתיים ביניים (לא מבוקרים), אשר עשוי להשתנות באופן מהותי ולהיות מושפע, בין 

כות חשבונאיות , מהשל2019לצורכי מס לשנת  דלק קידוחיםהיתר, מכלל הכנסות והוצאות 
ומיסויות אשר אינן ידועות למועד אישור הדוחות הכספיים, מהקביעה הסופית של ההכנסה לצורכי 

ומהשפעת השינויים בשער החליפין של הדולר  2018 -ו 2017, 2016לשנות המס  דלק קידוחיםמס של 
  לעומת השקל.

  
כי,  יצוייןהסדר גישור ברישיון ערן, ) לדוחות הכספיים השנתיים בדבר 1י'(12בהמשך לאמור בבאור   .יח

 South Westדין להסדר הגישור, לפיו מאגר תמר - , ניתן תוקף של פסק2019באפריל  11ביום 
) לבין שטח 78%), יחולק בין שטח חזקת תמר (SWמאגר תמר  -תמר (להלן  I/12 תשבשטח חזק
לבעלי  24% -למדינה ו 76%), וכן, הזכות בשטח רישיון ערן תחולק ביחס של 22%רישיון ערן (

  הזכויות ברישיון ערן עובר לפקיעתו.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, פועלים הצדדים לגיבוש ההסכמות הנדרשות לצורך יישום 

  הסדר הגישור, כמפורט לעיל.
 על הערעורשותפי תמר לשר האנרגיה כי הם מושכים את  הודיעו 2019, במרס 25 ביום, כי יצויין

  .SWעל הנפט בנוגע לאישור תכנית הפיתוח של מאגר תמר  הממונה החלטת
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

נתג"ז) לבין נובל הסכם  - נחתם בין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן 2019 ,במאי 28ביום   יט.
הסכם נתג"ז) בקשר עם הזרמת גז טבעי  - (להלן) Interruptibleלאספקת שירותי הולכה לא רציפים (

באשקלון. מנקודת קבלה זו יוזרם הגז  EMGממאגר תמר וממאגר לוויתן אל נקודת הקבלה של 
דולפינוס  - . הסכם זה היווה אחד מהתנאים המתלים להסכם תמרEMGלמצרים באמצעות צינור 

יס כמות הגז שתוזרם בפועל דולפינוס. התשלום על פי ההסכם יתבצע על בס-ולהסכם לוויתן
במערכת ההולכה של נתג"ז, בכפוף להתחייבות נובל לתשלום בגין כמויות מינימאליות, כמפורט 
בהסכם נתג"ז. התחייבות נתג"ז להולכת הגז לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם נתג"ז, 

ממועד חתימתו ועד  שעיקרם העדר קיבולת זמינה במערכת ההולכה. הסכם נתג"ז יעמוד בתוקף החל
  .2023 ,בינואר 1ליום 

  
הממונה), בהתאם לסעיף  -אודות החלטת הממונה על התחרות (להלן  א' לעיל בסעיףבהמשך לאמור   כ.

 יצוין, EMG , המתירה את רכישת הזכויות בצינור 1988 -(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח 20
 99לובי  - מותת הצלחה (ע"ר) (להלןחל"צ) ועבע"מ ( 99הגישו לובי  2019בספטמבר,  8כי ביום 

  Pipeline B.V EMEDהעוררות) ערר נגד הממונה (כמשיבה) וכנגד  -ו"הצלחה בהתאמה ויחד 
(כמשיבות פורמליות) לבית הדין לתחרות בבית המשפט המחוזי  EMG -) וEMED - (להלן

ת החלטת הממונה או בירושלים על אישור הממונה כאמור, במסגרתו התבקש בית הדין לבטל א
  תשובותיהן לערר .  EMG -ו EMEDהגישו  2019בנובמבר  13לשנותה. ביום 

  
ביחד עם יתר שותפיה במאגר לוויתן על  דלק קידוחיםחתמה  2019במהלך הרבעון השלישי לשנת   כא.

מספר הסכמים נוספים למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן ליצרני חשמל פרטים וללקוח תעשייתי בשוק 

שותפי לוויתן  אשר חברה בתה וכן נחתם הסכם עם לשנ BCM 0.39 -מקומי בהיקף כולל של כה

  לשנה.  BCM 0.24- בעי בהיקף של עד כטהתחייבו לספק גז 
מחיר הגז שנקבע בהסכמי הגז עם יצרני החשמל יוצמד, בין היתר, לתעריף יצור החשמל ומחיר הגז 

  בכל אחד מההסכמים קיים "מחיר רצפה".יצויין כי, שנקבע עם לקוח תעשייתי יוצמד לתעו"ז. 
  

  
על שני הסכמי הלוואה עם קונסורציום של בנקים  דלק קידוחיםחתמה  2019 ,באוגוסט 1ביום   .כב

 Citibank N.A. Israelובהשתתפות  J.P. Morgan Limited -ו HSBC Bank Plcבראשות 
Branch ו- Goldman Sachs Bank USA וההסכמים, בהתאמה), בדבר העמדת המלווים  -(להלן

מיליון  75מיליון דולר, בשתי הלוואות, האחת בסך של עד  300שתי מסגרות אשראי בסכום כולל של 
ההלוואה הראשונה, ההלוואה השניה, וביחד  - מיליון דולר (להלן 225דולר והשניה בסך של עד 

  .2019 ,בדצמבר 31יום למשוך כספים עד ל דלק קידוחיםההלוואות, בהתאמה), מהן תוכל 
, ותישאנה ריבית שנתית משתנה אשר 2020ההלוואות תיפרענה בתשלום אחד בחודש דצמבר 

בתוספת מרווח בשיעור אפקטיבי (כולל  LIBORתשולם מדי שלושה חודשים, ותחושב על פי 
לשלם עמלת העמדת אשראי בגין מסגרת  דלק קידוחים. בנוסף, התחייבה 4% -עמלות) של כ

ממרווח הריבית שיחול על ההלוואות. להבטחת פירעון  35%י הלא מנוצלת בשיעור של האשרא
לשעבד לטובת המלווים את: (א) החזקותיה במניות תמר  דלק קידוחיםההלוואות, התחייבה 

 דלק קידוחיםפטרוליום בע"מ והזכויות מכוחן; (ב) הזכות לקבלת יתרת התמורה ממכירת זכויות 

לדוחות הכספיים  ח'12, כמפורט בבאור Energean Israel Limited ברתבחזקות כריש ותנין לח
עודפים מתקבולי חזקת  דלק קידוחיםבחשבון הבנק בו מפקידה  דלק קידוחיםהשנתיים; (ג) זכויות 

12/I  לדוחות  )1(יב'12"תמר" על פי תנאי אגרות החוב שהנפיקה למשקיעים מסווגים כמתואר בבאור

"תנין"  I/16 -"כריש" וI/17לקבלת תמלוגים מחזקות   דלק קידוחיםהכספיים השנתיים; (ד) זכויות 
עודפים  דלק קידוחיםבחשבון בנק בו תפקיד  דלק קידוחים(ה) זכויות  -(להלן: שעבוד התמלוגים); ו

 )2('יב12בבאור  מתקבולים שיתקבלו מחזקות לוויתן על פי תנאי המימון של פרויקט לוויתן כמתואר
  הלוואות לוויתן וחזקות לוויתן, בהתאמה).  - לדוחות הכספיים השנתיים (להלן
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

במועד  בדלק קידוחיםלשעבוד שלילי על יתרת הנכסים הקיימים  דלק קידוחיםבנוסף לכך, התחייבה 
החתימה על ההסכמים. ככל שלא יתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט לרישום שעבוד התמלוגים 

, 1%עד לתום שישה חודשים ממועד חתימת ההסכמים, יגדל מרווח ריבית ההלוואות בשיעור של 
וזאת עד למועד קבלת אישור הממונה בפועל. ככל ששעבוד התמלוגים לא יירשם עד לתום תשעה 

  ים ממועד החתימה, יהווה הדבר ארוע הפרה של ההסכמים.חודש
  .על עצמה בהסכמים מגבלות והתחייבויות דלק קידוחיםכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, נטלה 

  
 .זכות לפירעון מוקדם של כל אחת מההלוואות בכל עת, ללא עמלת פירעון מוקדם לדלק קידוחים

ר בהתקיימם תוקנה למלווים זכות להעמיד את ) אשdefaultבהסכמים הוגדרו אירועי הפרה (
ההלוואות לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים העיקריים הבאים: אי תשלום; אי 

) של חבות פיננסית אחרת; אירועי חדלות cross defaultעמידה בתניה הפיננסית; הפרה צולבת (
ות אחרות כגון הפרת מצג או התחייבות, פירעון, לרבות של חברת בת מהותית; וכן תניות מקובל

) ממשלתי המשפיע על Moratoriumהפסקת עסקים, הרעה מהותית, תביעות ועיקולים, מורטוריום (
  ההלוואות וכד'; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות הריפוי שנקבעו בהסכמים. 

טז' 12כמתואר בבאור והפיצול בהסכמים נקבע, בין היתר, כי במקרה שיבוצע מהלך השינוי המבני 

, וההלוואה השנייה, לרבות בדלק קידוחים, תישאר ההלוואה הראשונה לדוחות הכספיים השנתיים

לתאגיד החדש אליו יועברו הנכסים במסגרת הפיצול. ההסכמים כוללים  כל הבטוחות בגינה, תומחה

הוראות שונות המתייחסות לתנאי ההלוואות לאחר הפיצול, בין היתר, בנוגע למועד הפירעון של 

ההלוואה הראשונה, הבטוחות, אמת המידה הפיננסית שתחול לאחר הפיצול ביחס לכל אחת 

ראות אלו יובא בנפרד, אם וכאשר תובא עסקת הפיצול מההלוואות, ועוד. פירוט מלא לגבי הו

התקיימות התנאים המתלים לביצוע ר ולא. יצוין כי, בדלק קידוחיםלאישור אסיפת מחזיקי היחידות 

על חשבון הסכמי ההלוואה  מיליון דולר 200-כ  סך שלמשכה  קידוחים דלקמשיכת כספי ההלוואות, 

עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו  דלק קידוחים ,הכספיים הדוחות לתאריך נכון. כאמור

  בהסכמי המימון.

  
הרוכשים) למכירת  - חתמה החברה על הסכם עם מספר גופים מוסדיים (להלן  2019ביולי,  18ביום   .כג

) 9.25%) ותמר פטרוליום (22%כל זכויותיה הישירות לקבלת תמלוגי על מחלקן של דלק קידוחים (
. "דלית" I/13 -"תמר" ו I/12ומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו בחזקות בנפט ו/או גז ו/או ח

, הזכות לתמלוגי על תועבר כמתואר להלן בהתאם להסכם, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים
ובכפוף לאותם  (As Is) כפי שהיא) המועד הקובע -להלן( 2019באפריל,  1החל מיום , למפרע יםלרוכש

 52.5-כברה בזכות לתמלוגי העל. התמורה בהסכם נקבעה על סך של תנאים שבהם מחזיקה הח
ועד מועד  שמהמועד הקובעדולר ארה"ב בניכוי התקבולים בגין תמלוגי העל בתקופה מליוני 

יערכו הצדדים התחשבנות והתאמה של התמורה  2023 ,בפברואר 1ההשלמה. נקבע בהסכם כי ביום 
  .מיליון דולר ארה"ב 2- האמורה שעשויה לעלות או לרדת בסך של עד כ

החברה התחייבה להעביר את הזכות לתמלוגי על בשיעור הקבוע לאחר מועד החזר ההשקעה ונקבע   
  .הסדר שיפוי בין החברה לרוכשות, ככל שייקבע ששיעור התמלוג המשולם שונה

התנאים המתלים שנקבעו בהסכם כוללים קבלת אישורים רגולטוריים ומיסויים ונקבע כי במידה   
. נכון למועד ההסכם יהא בטל ומבוטל 2019בנובמבר,  30ולא יתמלאו כל התנאים המתלים עד ליום 

החברה  . 2019בדצמבר,  31אישור הדוחות הכספיים הסכימו הצדדים להארכת התקופה עד ליום 
להערכת  ת ההשלכות החשבונאיות של המכירה, ככל שתושלם, על דוחותיה הכספיים.בוחנת א

, סך ההשפעה על הרווח 2019, בספטמבר 30החברה בשלב זה ובהתבסס על הנתונים הכספיים ליום 
(לאחר ניכוי תמלוגים  מיליון ש"ח 24-הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה צפוי להסתכם ברווח של כ

  הקובע).שהתקבלו מהמועד 
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 
  

בהמשך להגשת בקשה חדשה על ידי נובל לקבלת היתר פליטה לאוויר לאסדת לוויתן מכוח חוק   כד.
 6, ביום לאחר תאריך המאזן בקשת היתר הפליטה), יצוין כי - (להלן 2008-אוויר נקי, התשס"ח

שנים, עד  7קיבלה נובל היתר פליטה לאוויר לאסדת לוויתן, אשר יחול לתקופה של  2019 ,בנובמבר
היתר הפליטה). היתר הפליטה כולל, בין היתר, הוראות בדבר פליטה מירבית  -  (להלן 2026לשנת 

מכל מקור פליטה באסדת לוויתן, יישום הטכנולוגיה המיטבית הזמינה וכן הוראות בדבר ניטור, 
עתרה  2019 ,באוגוסט 28קרה ודיווח למשרד להגנת הסביבה. בהקשר זה יצוין כי, ביום דיגום, ב

העותרת) לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד המשרד להגנת הסביבה  -  עמותת שומרי הבית (להלן
המשיבים), בה ביקשה להורות למשרד להגנת  - ובעלי תפקידים בו, נובל ומשרד האנרגיה (להלן 

תפקידים בו לחייב את נובל או את משרד האנרגיה להמציא פרטי מידע שונים  הסביבה ולבעלי
הדרושים, לטענת העותרת, לצורך קבלת החלטה בבקשת היתר הפליטה; לפרסם את מלוא המידע 

ימים לצורך הגשת הערות; ולהימנע ממתן היתר פליטה לאסדה עד  45לציבור ולהקצות פרק זמן של 
העתירה הוגשה בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים המכוונים למנוע את  לבירור העתירה. בד בבד עם

, לאחר הגשת תגובות מטעם 2019 ,בספטמבר 5מתן היתר הפליטה עד לבירור העתירה. ביום 
 2019 ,בספטמבר 25המשיבים, דחה בית המשפט את הבקשה לצו ביניים. בהחלטה נוספת מיום 

קיבל בית המשפט את טענתה של נובל כי העתירה  (שניתנה בבקשת העותרת לקביעת דיון דחוף)
מוקדמת, וקבע כי בשל כך דינה להיות מסולקת על הסף. עם זאת, בטרם סילוק העתירה, התיר בית 

טיעון בשאלה האם העתירה הייתה מוקדמת  2019 ,בנובמבר 11המשפט לעותרת להגיש עד ליום 
בית  .בין היתר, על מתן היתר הפליטהעדכנה,  ןהודעות עדכון בההעותרת הגישה בעת הגשתה. 

תוגשנה וכי תגובות מקדמיות לעתירה  2019 בדצמבר, 19כי דיון בעתירה יתקיים ביום קבע המשפט 
   .2019, בדצמבר 10עד יום 
 -ידי צלול - הומצאה לנובל עתירה שהוגשה על 2019 ,בנובמבר 21ביום לאחר תאריך המאזן, בנוסף, 

נגד ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ונגד  ר מועצותומספ עמותה לאיכות הסביבה
נובל לבית המשפט המחוזי בירושלים. בעתירה מבוקש להורות על בטלות היתר הפליטה ולקבוע כי 
לא תתקיים באסדת לוויתן פעילות הכרוכה בפליטת גזים. לחלופין, התבקש בית המשפט לקבוע כי 

ביניים למניעת פעילות באסדה הדורשת - בקש צואישור תכנית ההרצה של האסדה תבוטל. כן הת
  היתר פליטה.

 
 GOM, התקשרה דלק 2019בפברואר,  11ביום , לדוחות הכספיים השנתיים) 4('כ12כאמור בבאור   .הכ

 11-הלוואה בסכום של עד כ GulfSlope-ל GOMלפיו תעניק דלק  GulfSlopeבהסכם עם חברת 
על פי צרכיה והם ישמשו למימון  GulfSlopeדולר. משיכת סכומי ההלוואה תיעשה על ידי  מליוני

ויובטחו  5%ישאו ריבית בשיעור של  ,חודשים 6 של לתקופה יהיו ההלוואות. Tauחלקה בפרויקט 
תידרש להחזיר את ההלוואות  GulfSlope. על פי ההסכם, GulfSlopeבאמצעות שעבודים על נכסי 

 GOMמתוך תמורה ממכירת מניות או מתוך החזר כלשהו מחברות ביטוח או ספקים. בנוסף לדלק 
בהיקף כספי עד גובה ההלוואות  GulfSlopeחודשים, לרכוש מניות  12תינתן אופציה, לתקופה של 

  סנט למניה. 4.2שניתנו, במחיר של 
. בד בבד, GulfSlope -מליוני דולר ארה"ב ל 10-סך של כ GOMהזרימה דלק  2019בתחילת חודש מרס 

החוב ולאור האמור מחזיקה דלק מלוא את האופציה לרכישת המניות כנגד קיזוז  GOMמימשה דלק 
GOM מהון המניות של  22%- בכGulfSlope ההשקעה ב)-GulfSlope  מטופלת לפי שיטת השווי

 .על חשבון ההלוואה מליון דולר נוספים 1-סך של כ GOMהזרימה דלק  2019 אפרילבחודש . המאזני)
חלק לפיו  GulfSlopeהסכם עם ב התקשרה הקבוצה , 2019דש אוקטובר לאחר תאריך המאזן, בחו

, כך GulfSlopeהמגיעים לקבוצה יומרו למניות של  מליוני דולר 1.6-בסך של כ ביטוחהכומי סנוסף מ
   .GulfSlopeמהון מניות  24.46% -שלאחר ההנפקה תחזיק הקבוצה בשיעור של כ

  
ובהתאם למידע שנמסר לחברה ) לדוחות הכספיים השנתיים, 3כ'(12בבאור בהמשך לאמור   .כו

בבלוקים  Tauקידוח האקספלורציה לפרוספקט ), המפעיל - להלן( .GulfSlope Energy Inc מהמפעיל 
רגל כאשר הקידוח  15,254של במפרץ מקסיקו הגיע לעומק סופי - Ship Shoal באזור ה 153- ו 336

 רגל 29,857המקורי תוכנן לבדוק המצאות של הידרוקרבונים בשכבות מגיל מיוקן עד לעומק 
הקידוח לא חדר שכבות נושאות  ) הסמוך).Mahogany(שמחלקן מופק נפט בשדה מהוגני (

יל הודעה על הידרוקרבונים ברי הפקה, אך כן נמצאו סימני הידרוקרבונים. לא נמסרה על ידי המפע
  ).Discovery( ממצא
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  (המשך) השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 5באור 

  
לפי המפעיל, המידע שנאסף במהלך הקידוח מאשש את המודלים הגיאולוגים, הגיאופיזיים   

וההנדסיים שלו, ומחזק את עמדת המפעיל לגבי הפוטנציאל בשכבות העמוקות שטרם נקדחו 
התנאים הגיאומכניים המורכבים שנתגלו במהלך הקידוח חייבו, בכדי להגיע לעומק  .בפרוספקט

נורות דיפון, אך בשלב זה, מגבלות ציוד אינן מאפשרות את ישלושה מעקפים ושמונה צ ,הסופי
  .המשך הקדיחה

לאור התנאים הגיאומכניים המורכבים שנתגלו בקידוח ולאור ההתחייבויות החוזיות של אסדת 
, המפעיל המליץ בשלב זה לאטום ולנטוש את הקידוח, באופן שיאפשר כניסה מפעיל אחרל הקידוח

בכוונת המפעיל לבחון אפשרויות שונות הקשורות בביצוע פעולות  .מחדש לתוכו בשלב מאוחר יותר
 ו.יותר של הפרוספקט, אשר טרם נקדח נוספות בעתיד בשטח הקידוח ובחינת השכבות העמוקות

ובניכוי כספי ביטוח  דולרמיליון  100- כ ה) עד לאטימה הזמנית כאמור (כולל) הינ100%(עלות הקידוח 
(בניכוי השקיעה הקבוצה  למועד אישור הדוחות הכספיים .דולר נימיליו 90-שהתקבלו הינה כ

התקבל אישור  2019בחודש נובמבר  .דולר מיליוני 76-כ שלסך תקבולי הביטוח שהתקבלו) 
(כאמור  רגל 15,245י ביטוחי לארוע אשר בגינו הופסק הקידוח בעומק של מהמבטחים לקיום כיסו

בהתאם לתנאי הפוליסה המבטחים ישלמו עלויות מסוימות הקשורות בשליטה בבאר וכן  לעיל).
  עלויות הדרושות בכדי להמשיך את הקידוח עד לעומק האמור.

  
  למניות החברה רות חוב הניתנות להמרהאג  -: 6באור 

    
, אשר היו ניתנות להמרה למניות החברה. פרעה החברה את אגרות חוב סדרה ל"ב 2019ביולי  18ביום   

  .נזקפו לפרמיהמליוני ש"ח  7-ת המרה בסך של כיהתקבולים בגין אופצילאור האמור 
   

   התחייבויות תלויות  -: 7באור 
  

משמעותיים, לרבות בקשות חברות מוחזקות מסוימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים החברה ונגד 
מיליארדי ש"ח, אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב מאות עד לתביעות ייצוגיות, העלולים להגיע ל

 א'23זה את תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים, כמפורט להלן (ראה גם באור 
  לדוחות הכספיים השנתיים):

  

קות שלה ואחרים הוגשו מספר תביעות משפטיות, לרבות בקשות , חברות מוחזדלק ישראלנגד   .א
 באורראה נוספים, להכרה בחלקן כתובענות ייצוגיות ואשר מסתכמות בסכומים מהותיים (לפרטים 

  ).) לדוחות הכספיים השנתיים2('א23
) לדוחות הכספיים השנתיים, נגד הפניקס, חברות מוחזקות שלה ואחרים 1('א23 כמתואר בבאור  

גשו מספר תביעות משפטיות, לרבות בקשות להכרה בחלקן כתובענות ייצוגיות ואשר מסתכמות הו
  המפורסמים לציבור).  הפניקסדוחות גם ראה נוספים, בסכומים מהותיים (לפרטים 

לדוחות הכספיים השנתיים, אודות כתב תביעה ובקשה לצו זמני ) 4א'(23בהמשך לאמור בבאור   .ב
החברה, שהגישו המפקחים כנגד השותפות, השותף הכללי בשותפות ובעלות התמלוג (הכוללות את 

בהם נטען, בין היתר, כי מועד החזר , )) בע"מ2012ודלק תמלוגים ( דלק מערכות אנרגיה בע"מ
הגישו בעלות  2019באפריל  3תביעת המפקחים), ביום  - ההשקעה בפרויקט תמר טרם הגיע (להלן

החברה, כתב הגנה בתביעת המפקחים, וכן כתב תביעה שכנגד, נגד השותפות  לרבותהתמלוג, 
 מועד להקדמת בנוגע טענותהועלו  בו,  פורמליםוהשותף הכללי בשותפות והמפקחים כנתבעים 

 התביעה שכנגד).  -  (להלן ההשקעה החזר
שכנגד טוענות בעלות התמלוג, בין היתר, כי בחישוב מועד החזר ההשקעה  במסגרת התביעה  .ג

בפרויקט תמר שערכה השותפות, נכללו הוצאות אשר "הועמסו" לתוך התחשיב, ובין היתר, הוצאות 
המימון של השותפות עצמה, הוצאות עתידיות שסכומן אינו ודאי של סילוק ופינוי מתקנים, הוצאות 

וצאה שנועדה לשלבי הפרויקט שאחרי "פי הבאר". לטענת בעלות התמלוג, מטה של השותפות וכל ה
, או 2015בניטרול ההוצאות כאמור, מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר חל כבר בחודש אוגוסט 

. בהתאם, מבקשות בעלות התמלוג מבית 2017, או לחילופי חילופין, בשנת 2016לחילופין בשנת 
להביא בחשבון בחישוב מועד החזר ההשקעה, וכן להורות כי על המשפט להצהיר, אילו הוצאות יש 

השותפות לערוך חישוב מחודש של מועד החזר ההשקעה על בסיס האמור לעיל, וכן של התמלוגים 
 אותם זכאיות בעלות התמלוג לקבל, ולמסור את החישוב לבעלות התמלוג.

עוד טוענות בעלות התמלוג כי לעמדתן נושא מועד החזר ההשקעה צריך להתברר במסגרת הליכי 
בוררות, ולא בבית המשפט, וכי ככל שתועבר תביעת המפקחים להליכי בוררות, יהא זה נכון להעביר 

הוגש כתב תשובה מטעם המפקחים  2019 במאי 12 ביוםלבוררות גם את הדיון בתביעה שכנגד. 
הגישה השותפות בקשה (בהסכמה) לדחיית המועד להגשת כתב ההגנה שכנגד  2019 במאי 13 וביום

  יום לאחר ההכרעה בבקשה לעיכוב הליכים. בית המשפט אישר את הבקשה.  30כך שיוגש 
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  (המשך) התחייבויות תלויות  -: 7באור 

  
 דיון התקיים 2019 ביוני 23 ביום. שכנגד בתביעה הגנה כתב המפקחים הגישו 2019 ביוני 16 ביום

 נדחתה במסגרתה החלטה ניתנה 2019 ביוני 24 וביום, הליכים לעיכוב הבקשה נדונה במסגרתו
הגישה השותפות כתב הגנה  2019באוקטובר  2יום בלאחר תאריך המאזן, . הליכים לעיכוב הבקשה

  בתביעה הראשית וכן כתב הגנה במסגרת התביעה שכנגד. 
 המשפט בית קבע במסגרתו, משפט קדם דיון התקיים 2019באוקטובר  6 וםבילאחר תאריך המאזן, 

 הגשת לאחר כי נקבע עוד. התמלוג בעלות ומטעם המפקחים מטעם תשובה כתבי להגשת מועד
 כתבי, המשפט בית להחלטות בהתאם. המקדמיים ההליכים את הצדדים ישלימו התשובה כתבי

  .2019 בדצמבר 15 ליום עד יוגשו התשובה
הוגשה  2019באפריל  1 ביוםיצויין כי, בהמשך לדיון שהתקיים בבית המשפט בבקשה לסעד זמני, 

הודעה מטעם הצדדים לפיה, הצדדים הגיעו להסדר בדבר מתן כתב התחייבות שתיתן החברה אשר 
הבקשה  אתמייתר את הדיון בבקשה לצו זמני. במסגרת ההסדר נקבע כי התובעים לא יוכלו לחדש 

י ו/או להגיש בקשה דומה על בסיס טענות ו/או נימוקים המופיעים בבקשה לסעד זמני. לסעד זמנ
התקבל מכתב השותפות במסגרתו נטען כי בעקבות החלטה שהתקבלה בהליך  2019ביולי  31 ביום

בוררות בינלאומית עם חברת או.פי.סי מישור רותם בע"מ בנוגע למחלוקת בדבר תעריף ייצור 
ה עדכון לתחשיב מועד החזר ההשקעה. בעלות התמלוג התנגדו לעמדה זו החשמל, השותפות ערכ

   של השותפות ביחס לחישוב מועד החזר ההשקעה מחדש.
 לא לעיל כאמור ההליך של המוקדם השלב נוכח המשפטיים יועציה על בהתבסס החברה להערכת

  .סיכויו את זה בשלב להעריך ניתן
לפיו יפנו  בהסכם , דלק אנרגיה ודלק תמלוגיםהתקשרו החברה 2019באוגוסט  4 ביוםיצויין כי   

, ובמידה ולא יצלחו הליכי דנציגרבפני כבוד השופט (בדימוס) יורם  פטרוליוםלהליכי גישור עם תמר 
הגישור הסכימו הצדדים למנות שופט בדימוס כבורר דן יחיד ביניהם. בד בבד עם חתימת ההסכם, 

לפיו אם יפסק בפסק בוררות כי על דלק תמלוגים או מי שיבוא חתמה החברה על כתב התחייבות 
בחישוב מועד החזר  ששינסקיבנעליה להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר כתוצאה מאי הכללת היטל 

 2019בספטמבר  22יום ממועד פסק הדין. ביום  14ההשקעה, החברה תישא בתשלום זה בתוך 
כי כל אחד מהצדדים ייפגש עם המגשר בנפרד  התקיימה ישיבת גישור מקדמית, במסגרתה נקבע

בחישוב "מועד החזר  ששינסקי, יש לכלול את היטל פטרוליוםלהצגת עיקרי טענותיו. לטענת תמר 
ההשקעה", מה שיביא לדחיית מועד החזר ההשקעה. מנגד, טוענות בעלות התמלוג כי לא ניתן לכלול 

תחשיב, ובפרט לא ניתן לכלול את היטל בחישוב הנ"ל שורה של הוצאות אשר "הועמסו" לתוך ה
. הליך הגישור נמשך ובשלב זה הצדדים נפגשים עם המגשר בנפרד וביחד. להערכת החברה ששינסקי

בהתבסס על יועציה המשפטיים נוכח השלב המוקדם של הגישור כאמור לעיל לא ניתן להעריך 
  בשלב זה את סיכויו.

ביום בדבר בקשה לאישור תביעה נגזרת,  ,ים השנתייםלדוחות הכספי )3(4'א23באור בהמשך לאמור ב  .ד
של בית המשפט המחוזי בתל אביב, המורה על סילוק בקשה  ן, ניתן פסק די2019 ,בספטמבר 24

לאישור תביעה נגזרת בקשר עם סוגיית מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר על הסף בהתאם 
 .דלק קידוחיםלבקשת 

לבית  פקיד השומהבקשר עם ערעור לדוחות הכספיים השנתיים,  )6(ג'31בהמשך לאמור בבאור   .ה
(לאור הכרעת בית המשפט המחוזי שקיבלה את עמדת משפט עליון כנגד חברת הבת דלק הונגריה 

התקיים דיון בבית המשפט העליון בקשר , 2019בנובמבר  6לאחר תאריך המאזן ביום דלק הונגריה) 
וחים ראויים לחלוקה של דלק ארה"ב שלא חולקו כדיבידנד קיזוז רוהסוגיה נשוא הערעור קרי עם 

בית קבע במסגרת הדיון, בשנים קודמות. אשר נבע לחברת דלק הונגריה מסכום רווח ההון  בפועל
לפיכך, על אף שלדלק הונגריה טענות כבדות משקל  מורכבת.ו בסוגיה קשההמשפט העליון כי מדובר 

יועציה בהתבסס על  ,הקבוצהלהערכת ון הנ"ל, לאור הדי שהתקבלו בבית המשפט המחוזי,
 השומה פקיד של ערעורו דחיית או קבלת עם בקשר הסיכוייםלא ניתן להעריך את  ,המשפטיים
  בגין הערעור. נרשמה הפרשה בדוחות הכספייםולפיכך לא 

  
  הון  -: 8באור 

  
 -  2012בבעלות מלאה של החברה, דלק השקעות פיננסיות  מאוחדתשותפות  רכשהבתקופת הדוח   א.

מניות נוספות של החברה בתמורה לסך של  179,188 ),מאוחדתהשותפות ה - שותפות מוגבלת (להלן 
  מליוני ש"ח.  97-כ
-ב מאוחדתהשותפות הולמועד אישור הדוחות הכספיים מחזיקה  2019, בספטמבר 30נכון ליום     

   מניות של החברה. 422,127
 29יום ב שולם אשרש"ח,  מליוני 140-כבסך של  דיבידנדהחברה על  הכריזה 2019, במרס 31 ביום  ב.

   .מאוחדתה לשותפות חולקש"ח  מליוני 3-סך של כ ש"ח. 11.6826. הדיבידנד למניה הינו 2019 אפרילב
 יוני 27ביום  שולם אשר, מיליוני ש"ח 120-הכריזה החברה על דיבידנד בסך של כ 2019במאי  29ביום   ג. 

 .מאוחדתה לשותפות חולקש"ח  מליוני 2- סך של כ ש"ח. 10.0137הדיבידנד למניה הינו  .2019
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  מגזרי פעילות  -: 9באור 

  
  כללי  .א

  
מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים בהתאם לדיווחי ההנהלה המבוססים  IFRS 8-בהתאם ל

   בעיקרם על ההשקעות בכל חברה מוחזקת.
  

 הפעילות הינם:מגזרי 
  

עסקה עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת  - בישראל וסביבתהמגזר חיפושי והפקת נפט וגז  -
וזכויות נפט נוספות,  ,עסקה משותפת "ים תטיס"ים", - משותפת "תמר", עסקה משותפת "רציו

   .קידוחיםבאמצעות דלק  בעיקר בים מול חופי ישראל
  
 אשר איתקה ידי על מתבצעת הפעילות -  הצפוני בים ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר  -

 הפקה בעיקר כוללת הפעילות. הצפוני הים באזור הממקומים וגז נפט בנכסי זכויות בבעלותה
  .נוספים מאגרים ופיתוח המפיקים מהמאגרים וגז נפט ושיווק

 
ומוצרי צריכה בתחנות  עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים -  פעילות דלקים בישראל -

  תדלוק ומחוצה להן וכן אחסנה וניפוק של דלקים במתקנים.
  

הכוללות בעיקר את תחום התפלת מי  ,תשתיותה תחוםעיקר הפעילות בהשקעות ב -אחרים   -
ובתחום  פעילות חיפושי והפקת נפט וגז במפרץ מקסיקו, כח להפקת חשמל ניים והקמת מתק

   .הרכב
למסקנה כי פעילות  החברה הגיעה 2019 שנת של הראשון מהרבעון החלכי,  יצוייןזה  בהקשר    

 האמור לאור. דיווח בר מגזר עוד מהווה האינ בהההשקעה  היקף לאור, בין היתר, דלק רכב
  .אחרים מגזרים במסגרת רכב דלק תוצאות מוצגות

  
, הפניקס תוצאות הפעילויות של הפניקס, במסגרת רווח מפעילויות שהופסקו הצגתלאור  ,כי יצויין

   .אינה מוצגת כמגזר בר דיווח
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
  

  הכנסות  )1
  

   
  שהסתיימו החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
  שהסתיימו החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
   2019   2018   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  "חש מליוני   
                 

            הכנסות מחיצוניים 
                 

מגזר חיפושי והפקת נפט 
  1,412   378  350  1,061   1,012  *) וסביבתה בישראלוגז 
פיתוח והפקת נכסי  מגזר

  1,174   393  220  912   962   הצפוני ביםגז ונפט 
  5,034   1,358  1,297  3,756   3,750    מגזר דלקים בישראל

  552   143  156  422   419   מגזרים אחרים
  )44(   )10(  )17(  )34(   )49(   בין מגזרי *)

               
או רווח על סך הכל בדוח 

  8,128   2,262  2,006  6,117   6,094   הפסד
               

  
  אחרים. למגזריםטבעי גז מכירות בין מגזריות הינן בעיקר מכירות של   *)
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 9באור 
  
  דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

  
  תוצאות המגזר   )2
  

   
  שהסתיימו החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
  שהסתיימו החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
   2019   2018   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  "חש מליוני   
                 

מגזר חיפושי והפקת נפט 
  1,114   287   201   866   455   וסביבתה  בישראלוגז 
פיתוח והפקת נכסי  מגזר

  510   151   54   332   266   הצפוני ביםגז ונפט 
  128   51   41   141   135    מגזר דלקים בישראל

  )34(   )54(   14   )90(   201   מגזרים אחרים
  )80(   )38(   )4(   )61(   )50(   *)התאמות 

                 
  1,638   397   306   1,188   1,007   רווח תפעולי

               
  

  בעיקר הוצאות הנהלה וכלליות המיוחסות לחברות המטה.  *)
  
  החברה מניות לבעלי המיוחס נמשכות מפעילויות הנקי לרווח תרומה  )3
  

   
  שהסתיימו החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
  שהסתיימו החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
   2019   2018   2019   2018   2018  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  "חש מליוני   
                 

מגזר חיפושי והפקת נפט 
  520   136   139  450   300   וסביבתה  בישראלוגז 
פיתוח והפקת נכסי  מגזר

  364   88   2  109   86   הצפוני ביםגז ונפט 
  70   34   30  93   78   בישראל דלקים מגזר

  )322(   )76(   )56(  )210(   166   מגזרים אחרים 
  )318(   )128(   )102(  )201(   )261(   התאמות *)

                
נמשכות  מפעילויותרווח 

מניות המיוחס לבעלי 
  314   54   13  241   369   החברה

                
  

  המיוחסות לחברות המטה. ומסים מימון, בעיקר הוצאות הנהלה וכלליות  *)
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  
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  בע"מ קבוצת דלק
  

  המאוחדים  ביניים ם מתוך הדוחות הכספייםינתונים כספי
   המיוחסים לחברה

  
  

  2019, ספטמברב 30ליום 
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  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

  
  לחברההמיוחסים 

  
  
  

המאוחדים של הקבוצה ליום ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 ד'38לתקנה דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2019, ספטמברב 30

  .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
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 חברההמיוחסים ל יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 
  
  

  ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
2019 2018 2018 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ש"ח מליוני

       נכסים שוטפים
         

  628  861   242   מזומנים ושווי מזומנים
  63  96   70   השקעות לזמן קצר

  1  1   1   לקוחות
  67  66   13   מס הכנסה לקבל
  13  22   44   נגזרים פיננסיים

  154  170   35   חייבים ויתרות חובה 
          
   405   1,216  926  
  2,335  2,433   2,290   למימוש יםמיועד יםנכס

          
  3,261  3,649   2,695   סה"כ נכסים שוטפים

          
          נכסים לא שוטפים

          
  6,817  6,466   5,792   מוחזקות ושותפויות השקעות בחברות 

  3,181  2,980   3,668   לחברות מוחזקותושטרי הון הלוואות 
  261  283   158   הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

  -  44   56   נגזרים פיננסיים
  30  -   192   נכסים פיננסיים אחרים

  1  1   -     השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
  192  245   190   נדל"ן להשקעה
  51  46   49   רכוש קבוע, נטו

         
  10,533  10,065  10,105   סה"כ נכסים לא שוטפים

         
   12,800  13,714  13,794  

         
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  המיוחסים לחברה יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

  
  

  ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
2019 2018 2018 

 מבוקר בלתי מבוקר
 מליוני ש"ח

          התחייבויות שוטפות
          

  1,123  708   857   חלויות שוטפות של אגרות חוב 
  380  104   529   מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי וחלויות שוטפות של הלוואות 

  -  100   -     דיבידנד לשלם
  -  12   22   נגזרים פיננסיים

  198  191   144   זכאים ויתרות זכות
          
   1,552   1,115  1,701  
          

  768  769   609   התחייבויות המיוחסות לנכסים המיועדים למימוש
          

  2,469  1,884   2,161   סה"כ התחייבויות שוטפות
          

          התחייבויות לא שוטפות
          

  206  211   121   ואחרים יםבנקאי יםהלוואות לזמן ארוך מתאגיד
  5,441  5,846   5,032   אגרות חוב
  689  688   693   ניתנות להמרה במניות החברה אגרות חוב

  -  20   19   נגזרים פיננסיים
  24  22   28   )מחויבות בגין סילוק נכסים לזמן ארוך(בעיקר  התחייבויות אחרות

          
  6,360  6,787   5,893   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

          
          הון המיוחס לבעלי מניות החברה

          
  13  13   13   הון מניות 

  1,910  1,924   1,919   פרמיה על מניות
  27  27   18   תקבולים בגין אופציית המרה

  3,403  3,770   3,693   יתרת רווח
  )20(  )264(   )580(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

  )324(  46   )334(   קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  99  7   257   קרנות אחרות
  )143(  )480(   )240(   מניות אוצר

          
  4,965  5,043   4,746    סה"כ הון

          
 12,800   13,714  13,794  

          
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  

 
           2019, בנובמבר 27

  ברק משרקי   אסי ברטפלד   גבריאל לסט   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  משנה למנכ"ל    מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון 

  ומנהל כספים ראשי
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  המיוחסים לחברה רווח והפסדעל המאוחדים  דוחותנתונים כספיים מתוך 

  
  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

201920182019 2018 2018 
 מבוקר מבוקרבלתי 

  מליוני ש"ח
    

 גז ממכירתמתמלוגי על ו הכנסות
  28  8  6  21  19    )תמלוגים(בניכוי 

  8  3  2  5  7    דמי שכירות
חברות ושותפויות  חלק החברה ברווחי

  736  160  108  578  566    מוחזקות, נטו
  3  1  1  3  2    דמי ניהול מחברות מוחזקות

              
  775  172  117  607  594    הכנסות סך
              

  1  -  5  -  8    שנמכר הגז הפקת עלות
  44  12  11  28  38    הוצאות הנהלה וכלליות

  )40(  )32(  7  )62(  20    אחרות, נטו )הוצאותהכנסות (
              

  690  128  108  517  568    תפעולי רווח
              

נטו בגין הלוואות  ,הכנסות מימון
  109  4  2  74  9    ואחרים לחברות מוחזקות

מימון (בעיקר בגין (הוצאות) הכנסות 
  115  24  )17(  150  96    השקעות פיננסיות), נטו

  )432(  )102(  )80(  )330(  )304(   הוצאות מימון (בעיקר בגין אגרות חוב)
              

  482  54  13  411  369   מסים על ההכנסה לפני רווח
              

  -  -  -  -  -    מסים על ההכנסה
              

  482  54  13  411  369    רווח מפעילויות נמשכות
  35  269  52  325  176    , נטוהרווח מפעילות שהופסק

              
  517  323  65  736  545   המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי

               
               

  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  המיוחסים לחברהמאוחדים על הרווח הכולל הדוחות הנתונים כספיים מתוך 

  החודשים שהסתיימו 9-ל
ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

201920182019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר

  מליוני ש"ח
    

  517  323  65  736  545 המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי
            

            כולל אחר: )הפסדרווח (
            

 לרווח מחדש יסווגו שלא סכומים
          :והפסד

           
הפסד מהשקעה במכשירים הוניים 

שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח 
  -  -  )18(  -  )18(  כולל אחר

ת יוהפסד כולל אחר המיוחס לשותפו
  - -  )19(  -  )78(  וחברות מוחזקות

הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע 
  24 -  -  24  -  לנדל"ן להשקעה

           
  24 -  )37(  24  )96(  סה"כ 

             
 מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים
  תנאים בהתקיים הפסדאו  לרווח

        :ספציפיים

 

    
             

 הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  רווח
  1  -  -  1  -  אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  )1(  -  )21(  )1(  )46(  כספיים של פעילות חוץ

רווח בגין עסקאות גידור תזרים 
  -  -  33  -  41  מזומנים

עסקאות העברה לרווח והפסד בגין 
  -  -  8  -  8  גידור תזרים מזומנים

העברה לרווח והפסד בגין התאמות 
הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  17  -  -  17  -  פעילויות חוץ
כולל אחר המיוחס  )הפסדרווח (

(לאחר מוחזקות ת וחברות יולשותפו
  637  )85(  )104(  252  )409(  השפעת מס)

            
  654  )85(  )84(  269  )406(  סה"כ

            
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 

  678  )85(  )121(  293  )502(  מפעילויות נמשכות
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר מפעילות 

  )66(  )4(  38  )25(  100  שהופסקה
            

  612  )89(  )83(  268  )402(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
            

כולל המיוחס לבעלי (הפסד)  סה"כ רווח
  1,129  234  )18(  1,004  143  מניות החברה

            
  הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 
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  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים מאוחדים הדוחות הנתונים כספיים מתוך 

  
  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
 ספטמברב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

20192018 20192018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר

  מליוני ש"ח
          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

             
  517  323  65  736  545    חברהבעלי מניות של הרווח נקי המיוחס ל

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
  מפעילות שוטפת של החברה (א)

  
567  )757(  273  )448(  )253(  

              
(ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  שוטפת של החברה
  

1,112  )21(  338  )125(  264  
              

              תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
              

  )55(  )20(  -   )48(  )2(    השקעות ברכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
  421  3  -  420  -    תמורה ממימוש נכסים פיננסיים

  100  74  -   100  -    תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות
  )5(  2  )41(  )1(  )22(   נטוים, יהשקעה בנכסים פיננס

  -  -  -  -  64    תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
  )219(  )169(   -   )169(  -    הפקדה בפקדונות לזמן ארוך 

  -  -  24  -  76    פיקדונות לזמן ארוך גביית
  30  2  94  14  191    אחריםלגביית הלוואות 

 לוהשקעות בהון שהלוואות  )מתןלפירעון (
  חברות מוחזקות, נטו

  
)783(  374  )86(  392  )124(  

              
 )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 

  השקעה של החברה
  

)476(  690  )9(  284  148  
               

               תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
               

  )490(  )120(  -   )240(  )260(    דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני 

  אשראי אחרים, נטו
  

68  )482(  236  92  )206(  
  515  -  -   515  -     הנפקת אגרות חוב

  846  766  14  846  14    מתאגידים בנקאיים ותקבלת הלווא
  )137(  )6(  )128(  )131(  )134(    אחריםו מתאגידים בנקאיים פרעון הלוואות

  )844(  )844(  )522(  )844(  )709(    פרעון אגרות חוב
              

  )316(  )112(  )400(  )336(  )1,021(   מימון של החברהששימשו לפעילות מזומנים נטו 
              

  2  )4(  )1(  )2(  )1(    הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
              

  98  43  )72(  331  )386(    עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
              

  530  818  314  530  628    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
              

  628  861  242  861  242    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים מאוחדים הדוחות הנתונים כספיים מתוך 

  
  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
 ספטמברב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

20192018 2019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר

  מליוני ש"ח
            
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   (א)

  מפעילות שוטפת של החברה
  

      
 

    
                 
               :לסעיפי רווח והפסד של החברההתאמות   
  1  1  -  1  3    פחת אזילה והפחתות  
  12  -   -  12  -    הפסד ממימוש השקעה בחברה מוחזקת  
  )92(  )7(  3  )68(  22    לוואות שניתנו, נטוהערך  )עלייתירידת (  
השקעות בנכסים ערך  )עלייתירידת (  

  פיננסיים, נטו
  

)48(  )126(  9  )10(  )81(  
חברות ת ויושותפושל  תוצאותחלק החברה ב  

  מוחזקות *)
  

601  )656(  226  )429(  )188(  
  72  11  )7(  58  42    ערך התחייבויות, נטו (ירידת) עליית  
  )11(  )8(  6  )5(  )31(    , נטונגזרים פיננסייםשינוי בשווי הוגן של   
  8   )2(  )4(  -   )11(    שערוך נכסים אחרים לזמן ארוך  
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי   

  מזומנים, נטו
  

1  2  1  4  )2(  
  -   -   )2(  -   )25(    רווח ממימוש נדל"ן להשקעה  
  )9(  5  2  16  3    ערך נדל"ן להשקעה (עליית) ירידת  
                
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של   

  :החברה
  

          
  -  )1(  )1(  -   -     בלקוחות עלייה  
  18  3  66  20  62    בחייבים ויתרות חובהירידה   
  19  )15(  )26(  )11(  )52(    בזכאים ויתרות זכות (ירידה)  עלייה  
               
     567  )757(  273  )448(  )253(  
                
  583  -  386  247  1,343    דיבידנדים שהתקבלולאחר ניכוי     *)  
                
              פעולות מהותיות שלא במזומן בחברה  (ב)
                
רכישת מניות חברה מוחזקת כנגד הנפקת   

  מניות החברה 
  

-  -  -  -  320  
  6  21  2  21  2    ת מוחזקותיודיבידנד לקבל מחברות ושותפו  
  39  7  90  11  97   רכישת מניות של החברה על ידי שותפות בת  
רכישת נדל"ן להשקעה כנגד פירעון שטר הון   

  שהנפיקה חברה בת
  

-  32  -  -  32  
  -  -  -  -  39   מכירת נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה שניתנה  
  -  100  -  100  -    דיבידנד שהוכרז  
  3  5  -  5  -    השקעה בנדל"ן להשקעה  
  10  -  -  10  -    כנגד מכירת חברה בת המתן הלווא  
  -  -  83  -  83    ןהשקעה בנכס פיננסי אגב חלוקה בעי  
                
  

  .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך 

  
  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
ספטמברב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 ספטמברב 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

201920182019 2018 2018 
 מבוקר בלתי מבוקר

  מליוני ש"ח
           
                 
               מידע נוסף על תזרימי המזומנים  (ג)
                 
 תקופהמזומנים ששולמו במשך ה  

  בחברה עבור:
  

      
 

    
  377  140  100  309  274    ריבית  
                
 תקופהמזומנים שהתקבלו במשך ה  

  :בגיןבחברה 
  

          
  11  2  -  11  12    ריבית  
  23  -  -  23  -    מסים  
  584  -  387  248  1,344    דיבידנד  
                 
                 
                 
                 
                 
  
  

  .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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  מידע נוסף

  
  

  כללי  -: 1באור 
  

ד' לתקנות ניירות ערך דוחות 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות 1970-תקופתיים ומיידים), התש"ל

, נלוו אליהם ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר 2018בדצמבר,  31השנתיים ליום הכספיים 
ושלושה  תשעהולתקופות של  2019, ספטמברב 30כספיים ביניים מאוחדים ליום הוגם בהקשר לדוחות 

    .דוחות הכספיים ביניים מאוחדים) - (להלן  חודשים
  

  נדל"ן להשקעה  -: 2באור 
  

  לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 4, ראה באור למכירת נדל"ן להשקעהבאשר     
  

  למניות החברה להמרההניתנות אגרות חוב   -: 3באור 
  

הכספיים ביניים  לדוחות 6 באור, ראה למניות החברה להמרההניתנות באשר לפרעון אגרות חוב     
  אוחדים.מ  

  
  התחייבויות תלויות  -: 4באור 

  
, לרבות בקשות חברות מוחזקות מסוימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותייםהחברה ונגד 

ש"ח, אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך  יליארדיהעלולים להגיע למאות מליוני עד מיצוגיות, לתביעות י
 חותבדו 7 בבאורבדוחות הכספיים, כמפורט בשלב זה את תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה 

  .הכספיים ביניים מאוחדים
  

  הון  -: 5באור 
  

 ותלדוח 8 רבאו ראה ,ורכישת מניות החברה על ידי שותפות הבת החברה ידי על דיבידנד תולחלוק באשר
   .מאוחדים ביניים הכספיים

  
  

  
  

- -  -  - - -  -  - -   
  
  
  

F:\W2000\w2000\923266\M\19\9-IFRS-SOLO.docx  
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  קבוצת דלק בע"מ

ג(א):38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה   

אחראית לקביעתה והתקיימותה של  ,)התאגיד- בע"מ (להלן קבוצת דלקההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  ההנהלה הם: לעניין זה  חברי

 ., מנכ"לברטפלד אסי .1

 . משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, משרקי ברק .2

 ליאורה פרט לוין, יועצת משפטית ראשית. .3

 תמר רוזנברג, חשבת. .4

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל 
חום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בת

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח 
הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא 

  נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. מפרסם על פי הוראות הדין
הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

תפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס שמבצע בפועל את ה
  לדרישות הגילוי.

  
בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
  

 חלותש ,מוסדי גוף הינה ,התאגיד של בת חברת ,פניקס ביטוח) -  (להלן מ"בע לביטוח חברה הפניקס חברת
 הבקרה אפקטיביות הערכת בדבר ,האוצר במשרד וחסכון ביטוח ,הון שוק אגף על הממונה הוראות עליו

 .כספי דיווח על הפנימית
  

 הבקרה לש והערכה בדיקה ,הדירקטוריון בפיקוח, הנהלת הפניקס אחזקות ביצעה ,לפניקס ביטוח ביחס
בנושא  2009-9-10 מוסדיים גופים חוזר הוראות על בהתבסס ,שלה והאפקטיביות כספי דיווח על הפנימית

בנושא "אחריות  2010-9-6חוזר גופיים מוסדיים  ,"הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה אחריות"
בנושא "בקרה פנימית על  2010-9-7 םמוסדייחוזר גופיים , תיקון"-ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי

הצהרות, דוחות  - "בקרה פנימית על דיווח כספי  2012-9-5. חוזר הצהרות, דוחות וגילויים"-דיווח כספי
"בקרה פנימית על  2015-9-15תיקונים" וחוזר  -וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  .תיקונים" - ויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי הצהרות, דוחות וגיל - דיווח כספי 
הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח  הפניקס אחזקותבהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת 

  הינה אפקטיבית. 2018בדצמבר  31ליום  בהתייחס לבקרה הפנימית בגוף המוסדי ,הכספי
  

ביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי בדוח השנתי בדבר אפקטי
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון), העריכו  -(להלן  2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד 
  היא אפקטיבית. 2018בדצמבר  31מסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום הגיעו ל

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
  האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון;

הפנימית  בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה למועד הדוח, 
והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא  האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה

 אפקטיבית.
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  ):1ג(ד)(38י תקנה הצהרת מנהל כללי לפ

  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  מצהיר כי:, ברטפלד אסיאני, 
(להלן  2019של שנת  שלישיההתאגיד) לרבעון  - (להלן  בע"מ קבוצת דלקבחנתי את הדוח הרבעוני של   )1(

  הדוחות); - 
לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   )2(

הן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שב
  בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות   )3(
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;
  
והדוחות הכספיים של ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  )4(

  התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)

ימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של הפנ
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו מית, רכל ת  (ב)

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 
  הכספי ועל הגילוי;

  
  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

, תחת פיקוחי ת ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרו  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים 2010- התש"עבתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 
  -בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, תחת פיקוחי ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים קבעתי בקרות  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
  

התקופתי דוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד ה  (ג)
האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

  .לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד
  

  יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עאין באמור ל
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   ברטפלד אסי  

  מנכ"ל  
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  ):2ג(ד)(38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  , מצהיר כי:משרקי ברקאני, 
  
הביניים של בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת   )1(

הדוחות או הדוחות  - (להלן  2019של שנת  השלישיהתאגיד) לרבעון  -(להלן  בע"מקבוצת דלק 
  לתקופת הביניים);

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם   )2(
עובדה מהותית הנחוץ כדי  כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 
  דוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים   )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי  המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,
  המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של  והדוחות הכספיים ת הביקורתוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד  )4(
  לוי:התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכניות ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגי

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע 
הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

אסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק יכולתו של התאגיד ל
  - במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   (ב)
ד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקי

  הכספי ועל הגילוי.
  - אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד   )5( 

  של בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות   (א)
 תחברו, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות תחת פיקוחי ונהלים

מובא   , 2010-עת ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"שלו כהגדרתן בתקנות ניירו מאוחדות
ההכנה של   לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 

  - הדוחות; וכן 
     או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרותהלים, ונקבעתי בקרות   (ב)

ח הכספי והכנת , המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיוותחת פיקוחי ונהלים
  מקובלים;  הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות

  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   (ג)
  האחרון לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים התקופתי 

ופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתק
להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

  הכספי ועל הגילוי של התאגיד.
  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  
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  משרקי ברק  

  ראשי כספים מנהלו משנה למנכ"ל  
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