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הצהרה

כלאתלכלולאומקיפהלהיותמתיימרתאינהזומצגת.הנוחותלמעןתמציתימידעמסירתלשםורקאךומוצגת"(החברה)"מ"בעדלקקבוצתידיעלהוכנהזומצגת
.ידהעלהמוחזקותחברותאוהחברהשלהערךבניירותלהשקעהביחסהחלטהקבלתעםבקשררלוונטילהיותהעלולהמידע

אומצגכלניתניםלא,בפרט.זובמצגתהכלולכלשהומידעשללשלמותואולדיוקוביחס,במשתמעאובמפורש,התחייבותאומצגכלשהואאדםכלידיעלניתניםלא
.החברהשלבנותחברותאוהחברהשלהעתידייםלסיכוייהןבאשרכלשהןתחזיותשללסבירותןאולהתממשותןביחסהתחייבות

ערךניירותלרשותהחברהידיעלהוגשואשרהעתייםוהדיווחיםהמיידייםהדיווחיםבכללעייןיש,בההכרוכיםוהסיכוניםהחברהפעילויותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל
הנתונים,בנוסף.בהןהנכלל,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת,עתידפניצופהמידעבדבראזהרותלרבות,מ"בעאביבבתלערךלניירותולבורסה
Ithacaהבתחברתעםבקשרוהמידע Energy"(איתקה)"הבאבקישורלעייןניתןבהםאיתקהדיווחיעלמתבססים:

https://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications/year/2021

ניתןשלאשוניםמגורמיםמושפעלהיותועשוי,מהצפוימהותיתשונהבאופןלהתממשעשויאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשוישבמצגתהעתידפניצופההמידע
לאחרשיתרחשונסיבותאו/ואירועיםשישקףמנתעלבמצגתהנכללהמידעאתלשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרלמען.מראשלהעריכם

.המצגתהכנתמועד

.כאמורבהקשרעליהםלהסתמךואיןהתחייבותאוחוזהלכלבסיסאינםבההנכללוכלזומצגת.כלשהםערךניירותלהזמיןאולקנותהזמנהאוהצעהאיננהזומצגת
.פוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףואינו,דעהאוהמלצהאינו,השקעההחלטתכללקבלתבסיסאינובמצגתהנמסרהמידע

https://www.ithacaenergy.com/investors/results-reports-and-publications/year/2021
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2021תוצאות שיא בשנת 

1.817בסךהפסדלעומת,2021-בשקלמיליארד1.432בסךנקירווח✓
בעיקרנבעהמקבילהבתקופהההפסד.2020-בשקלמיליארד

.הקורונהומשברהאנרגיהמחירימירידת

,שקלמיליון628-בכהנקיהרווחהסתכם2021שלהרביעיברבעון✓
-בהמקבילברבעוןשקלמיליארד1.126-כשלבסךנקירווחלעומת

.באיתקהערךירידתמביטולברובונבעהמקבילברבעוןהרווח.2020

בשנתהנקילרווחשקלמיליון362בסךתרומה:בישראלטבעיגז✓
העלייה.2020-בהמקבילהבתקופהשקלמיליון117לעומת2021

.מחיריםועלייתלווייתןבמאגרבמכירותחדמגידולבעיקרנובעת
,שקלמיליון58הסתכמהלרווחהתרומה2021שלהרביעיברבעון
.2020-בהמקבילהבתקופהשקלמיליון43-כלעומת

לעומת2021בשנתדולרמיליון400שלנקירווח:הצפוניביםוגזנפט✓
נבעהמקבילהבתקופהההפסד.2020-בדולרמיליון286שלהפסד
.באיתקהשנרשמההערךמירידתבעיקר

עיקרי התוצאות

ביצועים חזקים בפעילויות הליבה

מיליארד שקל  3.8-כ: נטו, המשך קיטון בחוב פיננסי✓
מיליארד שקל ביום  4.3לעומת 31.12.2021ליום 

.  ירידה של כחצי מיליארד שקל-31.12.2020

ליוםנכון,שקלמיליארד2.6-כ:העצמיבהוןגידול✓
1.9לעומתשקלמיליון700-כשלעלייה,31.12.2021

.30.09.2021ביוםשקלמיליארד

המשך שיפור בנתוני המאזן

הלוואת בעליםופרעוןגיוסים , הנפקות הון
באמצעות2021-בשגויסההוןסך:שקלמיליון175✓

.למניותאופציותכתביומימושמניותהנפקת

2021-בשבוצעוהחובגיוסיסך:שקלמיליארד1.27✓
'לה)חדשותח"אגסדרותשתישלהנפקותבאמצעות

.י'אנרגמד-ניושלהשתתפותיחידותכנגד('לו-ו

שביצעהבעליםהלוואתפירעון:דולרמיליארדרבע✓
.איתקה
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העלאת דירוג וביצוע רכש חליפין, פירעון מוקדם

הפירעונות.שקלמיליארד2-למעלשלכוללבהיקףהחברהשלהחובאיגרותלמחזיקימוקדמיםפירעונותביצוע✓
.המאזןתאריךולאחר2021שנתשלהרביעיהרבעוןבמהלךהתבצעו

.ממידרוג,Baa3,מקבילודירוגS&Pממעלות"יציב"אופקעם-BBBדירוגוקבלתהחברהדירוגהעלאת✓
830-כשלבהיקף(שנים3.9שלמ"מח)'לדלסדרה(שנים1.9שלמ"מח)'לאסדרהביןהחלפהמהלךהשלמת✓

.2022שלהראשוןברבעוןהחברהשהשלימהחליפיןרכשהצעתבמסגרתשקלמיליון

מיליארד שקל2פירעון מוקדם בהיקף כולל של מעל 

גמישות פיננסית מרבית

.המוחזקותהחברותבשווימשמעותיתעלייה✓
.דולרמיליארד3.1שלשווילחברהקבעה31.12.2021ליוםנכוןלאיתקהשנערכהעדכניתהוגןשוויהערכת✓
.הקורונהמשברערבלתשואותוחזרהח"האגבתשואותחדהירידה✓
.2020ביוניהחובאגרותמחזיקימולשנחתםהמתווהערבבמחזורשהיוח"האגסדרות7מתוך5שלפירעון✓
,איתקהמניותבאמצעותהשארבין,המימוןבמקורותגיווןלחברהשמאפשרבאופןהפיננסיתבגמישותשיפור✓

הלוואת,מלווייתןהעלתמלוגי,(25%)נכסיםודלקישראלדלקבחברותהאחזקותיתרת,י'אנרגמד-ניוש"יחה
.החברהשבבעלותן"דלונכסיהפניקסמוכר
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רווח נקי
(ח"במיליוני ש)

עלייה במכירות לווייתן ועלייה חדה במחירי האנרגיה בים הצפוני הובילו לשיפור משמעותי ברווח הנקי וברווח מפעילויות נמשכות✓

(ח באיתקה"מיליון ש895נבע ברובו מביטול ירידת ערך בסך של 2020הרווח הנקי ברבעון הרביעי של )2021עלייה ברווח הנקי גם ברבעון הרביעי של ✓

.  והוצאות או הכנסות אחרות, רווחי הון, רווח מפעולות נמשכות לפני פעילויות שהופסקו.1

זינוק ברווחים וחיזוק הפרופיל הפיננסי

4,133

2,086

2,604

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

התפתחות ההון העצמי
(ח"במיליוני ש)

(1,817)

1,126

1,432

628

Q4 2020 Q4 2021

2020

2021

1רווח מפעולות נמשכות

(ח"במיליוני ש)

(1,595)

764

1,588

754

Q4 2020 Q4 2021

2020

2021
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ירידה בחוב הפיננסי

5,915

4,343
3,766

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

נטו, חוב פיננסי
(החברה וחברות המטה)

(3,766)
9,155

6,148

5,009

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

חוב פיננסי
(החברה וחברות המטה)

(5,009)
6,281

5,325

4,249

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

איגרות חוב
(4,249)

(ח"במיליוני ש)(ח"במיליוני ש) (ח"במיליוני ש)



גז טבעי בישראל
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2021-עיקרי האירועים ב-גז טבעי בישראל 

7.3לעומת,10.7BCM-ל46%-ב2021בשנתגדלהלווייתןממאגרשנמכרההגזכמות-בכמויותחדגידול✓
BCM10.2עלשעמדה,2021לשנתההפקהמתחזיתגבוהותהיושנמכרוהכמויות.2020בשנתBCM.

עלהלירדןהגזיצוא.2021-ב3.4BCM-ל2020-ב1.9BCM-מעלהלמצריםהגזיצוא-היצואבהיקפיעלייה✓
.4.5BCM-ל3.5BCM-מגדלוהישראלילמשקהמכירות.2021-ב2.7BCM-ל2020-ב1.9BCM-מ
.בישראל43%-ולווייתןשלהמכירותמסך57%-כעלעמדולמצריםלירדןהיצוא-המכירהביעדיגיוון✓
החלטהקיבלוכילווייתןשותפיהודיעולווייתןממאגרוהביקושההפקההיקףלאור-קידוחביצועהקדמת✓

.יותרמאוחרותבשניםלהתבצעשתוכנן,2022בשנתנוסףוהפקהפיתוחקידוחלבצע
Mubadala-ל(22%)בתמרי'אנרגמד-ניואחזקותלמכירתהעסקההושלמה✓ Petroleum1.025תמורת

.(2021באוגוסט1היההקובעהמועד)דולרמיליארד
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הכנסות
(ח"במיליוני ש)

כפי שמוצגים בדוחות הקבוצה* 

עלייה חדה ברווחים ובמכירות הגז–גז טבעי בישראל 

2,667

685

3,231

725

Q4 2020 Q4 20212020

+21%

+6%

2021

היקפי מכירה
(BCM)

15.5

4.3

18.5

4.0

Q4 2020 Q4 20212020 2021

–לווייתן 
2.4BCM117

43

362

58

Q4 2020 Q4 202120212020

+209%

+35%

רווח נקי
(ח"במיליוני ש)

–לווייתן 
10.7BCM

+19%



נפט וגז בים הצפוני
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2021-עיקרי האירועים ב-נפט וגז בים הצפוני 

286שלהפסדלעומת,דולרמיליון400-בכ2021-בהסתכםאיתקהשלהנקיהרווח-ברווחיםחדהעלייה✓
.באיתקהשנרשמההערךמירידתבעיקרנבעהמקבילהבתקופהההפסד.המקבילהבתקופהדולרמיליון

לעומת,דולרמיליארד1.47-לכ25%-בכאיתקהשלההכנסותגדלוהחולפתבשנה–בהכנסותחדהעלייה✓
.והנפטהגזמחיריעלייתבעקבותנרשםהגידול.2020-בדולרמיליארד1.17

מיליון745-כלעומת,דולרממיליארדביותרהסתכם2021-בEBITDAX-ה–שוטפתמפעילותחזקתזרים✓
.2020שלהרביעיברבעוןדולרמיליון198לעומת,דולרמיליון438-בהסתכםהרביעיברבעון.2020-בדולר

ליוםבממוצעחביותאלף66-כלעומת(kboe/d)ליוםבממוצעחביותאלף56-הדוחבתקופתהפקה✓
(kboe/d)שלוהשפעותהצפוניביםבצנרתהשבתות,תחזוקהמעבודותבעיקרונבעהקיטון.2020-ב

מהירידהבעיקרנבעההעלייה.2020-בדולר16לעומתלחביתדולר18-בהסתכמהההפקהעלות.הקורונה
.ח"הדותקופתבמהלךההפקהבכמויות

לעומת,דולרמיליון930-בכ31.12.2021ביוםהסתכםנטוהפיננסיהחוב-נמשכההפיננסיבחובהירידה✓
מיליון350-בכמסתכמת,31.12.2021ליוםנכון,RBL-המסגרתיתרת.31.12.2020ביוםדולרמיליארד1.2

.דולר
מעריךשל,31.12.2021ליוםנכון,עדכניתהוגןשוויהערכתצורפהלדוחות–איתקהשלההוגןבשוויזינוק✓

שלבספריםהרשוםההשקעהלערךבהשוואהדולרמיליארד3.1-בכאיתקהשלהשוויאתהעריךאשרחיצוני
.דולרמיליון991-כ
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רווח נקי
(במיליוני דולר)

כפי שמוצגים בדוחות הקבוצה* 

זינוק ברווח וקיטון בחוב–נפט וגז בים הצפוני 

(286)

324

400

211

Q4 2020 Q4 2021

2020

2021

1,176

285

1,470

486

Q4 2020 Q4 202120212020

+25%

+70%

הכנסות
(במיליוני דולר)

1,550

1,220

930

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

יתרת החוב
(במיליוני דולר)

-40%



תודה רבה

הנהלת קבוצת דלק

+972 9 863-8443
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