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  13  שהסתיימה ביום  תקופה של שלושה חודשיםלדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  
  1220 במרץ

") וחברות הקבוצה  החברה" או "פזהננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של פז חברת נפט בע"מ (להלן: "
" (להלן:  פז במאוחד  "קבוצת  או  חודשים")  הקבוצה"  שלושה  של  ביום    לתקופה  (להלן:   2021  במרץ  31שהסתיימה 

  .  1970 -"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"לתקופת הדוח"

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –חלק ראשון 

 התאגיד וסביבתו העסקית  .1

   כללי  . 1.1

  264מפעילה  פז היא החברה המובילה בישראל בתחום הפעלת תחנות תדלוק ומתחמים קמעונאיים. החברה  
  של החברה.  Yellowמתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים אשר במרביתם פועלות חנויות הנוחות 

בעלי עסקים, מסעדות, בתי קפה, חנויות    -החברה משכירה שטחים במתחמי התדלוק שלה לשוכרים שונים  
  ועוד. 

בנוסף, עוסקת החברה בשווק ישיר של דלקים ומוצרי נפט (בנזין, סולר, דלק סילוני ועוד) לתעשיה, לחברות  
 ומפעלים ולחברות תעופה.  

חד משני בתי הזיקוק במדינת ישראל (השני בגודלו), פז בית  של א   , באמצעות חברה בת  ,החברה הינה הבעלים
  . 2006זיקוק אשדוד, אשר נרכש על ידה ממדינת ישראל בשנת 

וממסים (פז שמנים   יצור שמנים, כימיקלים-חברות בנות העוסקות בתחומי התעשיה  , בנוסף, בבעלות החברה
בע"מ)  יצ  ,וכימיקלים  הבניה,  לענף  ובידוד  איטום  מוצרי  בע"מ), יצור  (פזקר  תחבורתית  לתשתית  מוצרים    ור 

ובתחום התעופה (פז שרותי תעופה בע"מ ופז נכסי   ) בע"מ  בתחום שווק גפ"מ לצרכנים עסקיים ופרטיים (פזגז
  תעופה בע"מ).

 לה להתמודד עם האתגרים והשינויים בשווקים בהם היא פועלת.   סייעממגוון הפעילויות של הקבוצה 

ליום   הכספיים  לדוחות   1.1לפרטים ראה ביאור  החברה היא חברה ללא בעל שליטה.    נכון למועד פרסום הדוח
 .2020בדצמבר  31

(להלן:    2020תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת    לפרק  1.1.1ראה סעיף  לפרטים אודות מבנה החברה  
 ").  הדוח התקופתי"

 החברה פועלת בארבעה מגזרי פעילות כדלקמן: .1.2

והמסחרמגזר   . 1.2.1 מנ  -  (קו"מ)  הקמעונאות  הפרוסים  ובמסגרתו  החברה  של  והנוחות  התדלוק  מתחמי  הלים 
כולל    ברחבי  זה  תחום  ונוחות   -הארץ.  מזון  (מוצרי  שונים  ומוצרים  דלקים  של  ומכירה  הפצה  שיווק,    הובלה, 

ללקוחות    -) במתחמים. בתחום זה כלול גם השווק הישיר של דלקים (סחר)  YELLOWבאמצעות רשת חנויות  
מסחריים, תעשייתיים ומוסדיים (המשווקים בעיקר לחצר הלקוח), שיווק דלקים ללקוחות התדלוק האלקטרוני  

 (פזומט) ושיווק דלקים לרשות הפלשתינאית.  

ומתקן האחסון והניפוק בחיפה, יבוא נפט    ")"אזפ בית זיקוק אשדוד ("חברת הבת פז כולל את   – מגזר הזיקוק .1.2.2
יצ ומוצריו,  חיצוניים.  גולמי  ללקוחות  למכירה  חשמל  ויצור  עצמי  לשימוש  וקיטור  חשמל  יצור  נפט,  תזקיקי  ור 

ניפוק (בחצרי בז"א,    ,זר בקבוצת פז לרבות: איחסון דלקיםגהזיקוק של החברה מנהלת את פעילות המ-חטיבת



      ': דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגידאק רפ
  

    
  4 -א

להם)   ומחוצה  בחיפה  והניפוק  האחסון  מלאי  ובמתקני  למעט  ומוצריו,  הגולמי  הנפט  של  המלאי  כל  הזרמה. 
 הזיקוק. -תפעולי בתחנות התדלוק, מנוהל על ידי חטיבת

- , שרותיבע"מ  , פזקרבע"מ  שמנים-, פזבע"מ  פזגז  –כולל מספר חברות בנות ובהן    -   ושירותיםתעשיות  מגזר   .1.2.3
, הפצה ומכירה של גפ"מ לבישול,  החברה בשיווק עוסקת   –. באמצעות פזגז בע"מ  תעופה -ונכסי בע"מ עופהת

הפצה  בשיווק,  ופרטיים;  עסקיים  מוסדיים,  ללקוחות  לגפ"מ,  המותאמים  רכב  כלי  ולתדלוק  לחימום  להסקה, 
ומכירה של מכשירים צורכי גפ"מ (מכשירי הסקה, מחממי מים ומייבשי כביסה) וכן בביצוע הסבות של מפעלים  

עוסקת החברה ביצור, מיחזור, יבוא,   –שמנים -"מ. באמצעות פזלעבודה באמצעות גז טבעי, בחלקם בגיבוי גפ
ביצור, שיווק ויצוא של מוצרי איטום ובידוד לענף    -שיווק ויצוא של שמנים, כימיקלים וממסים. באמצעות פזקר  

עוסקת    –תעופה -הבניה; ביצור ושיווק מוצרים לתשתית תחבורתית ובפיתוח מוצרים חדשים. באמצעות שרותי
  - תעופה -שיווק ואספקת דס"ל ובנזין תעופתי ובמתן שירותי תדלוק לחברות תעופה. באמצעות נכסיהחברה ב 

 באיחסון וניפוק דס"ל ובנזין תעופתי בנתב"ג.

הנדל"ן  .1.2.4 בנכסים -  מגזר  בעיקר  נדל"ן,  פוטנציאל  של  מיטבי  מיצוי  כוללות  הנדל"ן  בתחום  החברה  פעילויות 
י להשבחת המקרקעין, להגדלת זכויות, לשינויי ייעוד ושימושים;  שבבעלות החברה תוך קידום סטאטוס תכנונ 

הקמה, הרחבה ופיתוח של מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים, לצורך הבטחת מתן מענה למגוון של תועלות  
והשאת ערך ללקוח על הדרך; רישוי והסדרה סטטוטורית של מקרקעין לצד הגנה על נכסי החברה, השכרת  

ג'   לצד  מניב  ניהול נדל"ן  תוך  לנכסים,  בזיקה  והתשלומים  הגבייה  לרבות  הנכס,  בניהול  הטיפול  מכלול  לצד 
וטיפוח הקשר עם השוכרים. שדרוג תשתיות תחנות התדלוק והמתחמים, בחינת אתרים פוטנציאליים לרכישת  
ים  ולהקמת תחנות תדלוק ומתחמים מסחריים; ניהול הקשר, לרבות חידוש הסכמים עם בעלי זכויות המשכיר

  ניהול חברות משותפות עם בעלי זכויות נוספים בתחנות תדלוק בבעלות משותפת. ונכסים לחברה 

בהפעלת   משמעותי  יתרון  ומהווה  בחוסנה,  מהותי  ומרכיב  משמעותי  נכס  הינו  החברה  שבבעלות  הנדל"ן 
  ק.התחנות וביכולתה להנות מפירות ההשקעה והשבחת הנכסים בתחנות לעומת המתחרות של החברה בשו

אליה יועברו מספר נכסי נדל"ן של החברה, בעלי פוטנציאל  לפרטים אודות הכוונה להקים חברת בעת ייעודית 
  .להלן 2.4סעיף  , ראה השבחה נדל"ני

  סביבה עסקית והשפעות על החברה .1.3

   גורמים מאקרו כלכליים .1.3.1

רבים   כלכליים-מאקרו מגורמים מושפעת החברה פעילות שונים  שיעור   שיעור וביניהםמקומיים  האינפלציה, 
 הצריכה   ,חנויות הנוחות שוק צמיחת המשק, מגמת הגידול ברכבי תחבורה לסוגיהם, הגידול הדמוגרפי, צמיחת 

  .המינימום, הגידול בכמות הטיסות ועוד שכר  לנפש, עליית הפרטית

 2021  ברבעון הראשון של  ירדה(בנזין, סולר וקרוסין)    תחבורה ל  םדלקיהצריכת  ,  על פי נתוני משרד האנרגיה 
של  ב חריג  הצריכה    12%  -כהיקף  שללעומת  הראשון  ,  הקורונה   מגיפתהשפעת    בעקבות  2020  ברבעון 

  .בפרט והתעופהבכלל שהביאה לסגרים ולצמצום משמעותי בפעילות המשק  

רכבים   רכבים,  של  חלופית  להנעה  מעבר  של  מגמה  חלה  האחרונות  ורכבי  בשנים    PLUG INהיברידיים 
 המופעלים באמצעות חשמל. למגמות אלה השפעה על היקף צריכת הדלקים לתחבורה.

בישראל והרגולטורי  הביטחוני  התיירות    המצב  היקף  ועל  בישראל  הציבור  של  הצריכה  הרגלי  על  משפיע 
ם וברכישות ברשתות  במדינה. בתקופות של החמרה ביטחונית ועליה במחירי הדלק חלה ירידה בצריכת הדלקי

  על היקף המכירות במגזר הקו"מ וכתוצאה מכך גם על רווחיות המגזר.  משפיעהחנויות הנוחות, ובכך 

להתפתחויות רגולטוריות בתחומי הפעילות של החברה השפעה ישירה על פעילותה. בישראל קיים פיקוח על  
אוקטן בתחנות התדלוק, פיקוח על מחירי מיכלי גפ"מ נייחים, פיקוח על מחירי    95מרווח השווק במכירת בנזין  

מרווח את  להתאים  הינה  ישראל  ממשלת  מדיניות  ועוד.  למטוסים  תדלוק  בנזין  שירותי  במכירת  השיווק    95י 
  אוקטן אחת לתקופה. בשנים האחרונות התאמות אלה הביאו לירידה במרווח שווק הבנזין.



      ': דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגידאק רפ
  

    
  5 -א

  כן, לתחרות בין חברות הדלק עשויה להיות השפעה על היקף המכירות של הדלקים ועל מחירי המכירה. כמו 
  

ת החברה, ובפרט בנושאים להם הנהלת החברה, מנתחת באופן שוטף את הסביבה המאקרו כלכלית בה פועל 
  השפעה ישירה על פעילותה העסקית. 

 מחירי הנפט ומרווחי הזיקוק:מצב גיאופוליטי  .1.3.2
  

למצב הגיאופוליטי הבטחוני בעולם יש השפעה ישירה ומהותית על המצב הכלכלי, על יבוא נפט גולמי לישראל,  
  מרווחי הזיקוק. על מחירי הנפט העולמיים ומחירי תזקיקי נפט וכן על 

שנת  ת ב הקורונה    התפרצותחלה    2020חילת  ולתזקיקיםמגיפת  לנפט  בביקוש  לירידה  גרמה  השוק    .אשר 
כפועל יוצא חלה  , שהביא לעלייה במלאי הנפט והתזקיקים בעולם.  עודף כושר ייצורהעולמי נכנס למצב של  

מרווחי הזיקוק התאוששו מרמות השפל בשיא המשבר אך ברוב המוצרים    ,לשפל היסטורי   במרווחי הזיקוקירידה  
החברה מעריכה כי השיפור בסביבת המרווחים  עד למועד פרסום הדו"ח.    נמשכת המגמה של מרווחים נמוכים 

    יהיה איטי.
 .להלן 1.4ראה סעיף  משבר הקורונההשפעת  לפרטים נוספים  על

  :Brent-ה חבית  מחירבגרף להלן ניתן לראות את התפתחות 

  

חבית  של  הממוצע  Brent-ה   מחיר  הראשון  כ   2021  ברבעון  על  כ   61  -עמד  לעומת  לחבית  דולר    50  -דולר 
   .2020לחבית ברבעון הראשון של 

עלות הצריכה העצמית והאובדנים וכן על  ב   הירידהעל פז"א בעיקר בשל  חיובית  מחיר הנפט השפעה  לירידת  
  . בעליית מחיר הנפט ההשפעות הפוכות. עלות המימוןירידה ב

התהפך מבנה העקום    2021של שנת  מהלך הרבעון הראשון  וב  2020מסוף שנת  במחיר החבית    לעליהבמקביל  
 - ל  (מצב בו נוצר רווח כתוצאה מההגנה על המלאי)("קונטנגו")  Contango -מ  ICE BRENT-העתידי של ה 

Backwardation .  

קיים קושי    .משך הזמן בו ישררו המגמות המתוארות לעיל. בהתאם לכךאת  לחזות    נכון למועד הדוח, לא ניתן
  להעריך את ההשפעה הישירה והעקיפה של מגמות אלה בטווח הקצר, הבינוני והארוך על פעילותה העסקית 

(להלן:    1968-של החברה ומכאן שמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
  ").וק ניירות ערךח"

  הלן.ל 3.2.2סעיף  ומרווח זיקוק לחבית ראה מרווחי המוצרים לנתונים נוספים בדבר 
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  הקורונה מגפת  .1.4
הכריז ארגון הבריאות העולמי על    2020התפרץ בעולם ובארץ נגיף הקורונה, בחודש מרץ    2020בחודש ינואר  

  המגפה כפנדמיה (מגפה עולמית). 
וגם   בעולם  התפשטות  הממשלות  את  לצמצם  במטרה  הציבור  על  שונות  הגבלות  לסירוגין  מטילות  בישראל 

לרבות   תנועה  מגבלות  הוטלו  היתר,  בין  מלאים  –הנגיף.  הו   הראשון  ברבעון,  סגרים  השנה   מלא   סגר  טלשל 
  .2020 לשנת המקביל ברבעון בלבד כשבועיים  של מלא סגר  הטלת לעומת ושבוע כחודש  של לתקופה 

על מצב ענייני  לדוח הדירקטוריון   1.5סעיף    ראה ,  2020על פעילויות החברה השונות בשנת    המגפה  ת השפעל
  ברבעון הראשון של השנה   ההשפעה העסקית על תחומי הפעילות השונים של החברה  .2020התאגיד לשנת  
  הייתה כדלקמן: 

, אך עדיין  2020  אפרילמרווחי הזיקוק התאוששו חלקית מהשפל אליו הגיעו באמצע חודש    –  הזיקוק  מגזר .1
לדס"ל,  הנמוך  הביקוש  בשל  בעולם.  שנצברו  הרבים  המלאים  מעודפי  כתוצאה  נמוכות  ברמות  נמצאים 

העלה בית    2021ת סוף הרבעון הראשון של  אלקר  מוגבלת ההתאוששות בתזקיקי הביניים (סולר +דס"ל). 
 . 85%-ל 70%-הזיקוק את התפוקות מ

מכירות    –"מ  הקו  מגזר .2 ינואר  סולר  הו  בנזיןה היקף  השתפר  בחודש  המכירות  קצב  נמוך,  להיות  המשיך 
ואף גבוהות מהיקף  דומות  היו  רלציה לקצב פתיחת המשק ובחודש מרץ המכירות כבר  ובחודש פברואר בק

  . טרום המשברהמכירות  

    .הצמיחהנמשכה מגמת   yellow-במכירות ה

 התעשיות מגזר . 3

- ל   10%בטווח שבין    ירידה במכירות הסיטונאיות ברבעון הראשון של השנה  רשמה  פזגז    –  פזגז   .א
בנוסף בשל חורף חם ביחס לרבעון המקביל אשתקד רשמה פזגז ירידה במכירות למגזר    .20%

 הפרטי שגרמה לירידה בריווחיות. 

  משמעותית   המשיך להיות נמוךהיקף המכירות של שירותי ונכסי תעופה   – תעופה  ונכסי שירותי   .ב
היקף המגבלות השונות והירידה החדה בהיקף הטיסות וזאת    לאורגם ברבעון הראשון של השנה  

 בדומה לירידה בצריכה הכללית של דס"ל במשק. 

ופזקר  פז    .ג של    –שמנים  מהותית  השפעה  הורגשה  הקורונה  לא  של על  משבר  המכירות  היקף 
 . ברבעון הראשון של השנה  אלוחברות 

של    לא הורגשה השפעה מהותית של משבר הקורונה על הכנסות המגזר ברבעון הראשון  – "ןהנדל  מגזר .4
 .השנה

החברה בוחנת באופן שוטף את סיכוני האשראי הכוללים של לקוחותיה. להערכת    -  אשראי  סיכוני  ניהול  . 5
ס לחברה  אין  זה  בשלב  חובות  החברה,  אחר  הדוק  מעקב  לבצע  תמשיך  החברה  משמעותי.  אשראי  יכון 

   '. וכוההסעות  , לקוחות בענפי התעופהלקוחותיה הגדולים לרבות הלקוחות בדגש על 

זה לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, והוא מבוסס,   בסעיף  אמור המידע ה
ות ותחזיות לגבי המגמות העתידיות בשווקים הרלוונטיים לחברה. בהתאם, המידע עשוי  כבין השאר, על הער

    שלא להתממש באופן מלא או חלקי, ככל שההערכות והתחזיות האמורות יתקיימו באופן שונה מהצפוי.

 פיננסית  מדיניות .1.5

החברה פועלת על פי מדיניות פיננסית שנקבעת בדירקטוריון החברה, בהתאם לתנאי השוק, בין היתר, ליצירת  
ולעיתים לחשיפה על מרווח    ,מלאי /מפני חשיפות שוק, לרבות חשיפות מטבע וחשיפה לסחורות  מסויימות  הגנות

מגינה הזיקוק.   לא  הנובע   החברה  הסיכון  על  מלא  במחירי    באופן  והשינוי  הגולמי  הנפט  מחירי  מתנודות 
 .2020בדצמבר  31ליום   לדוחות הכספיים 30וביאור  להלן 3.2ראה סעיף  התזקיקים. לפרטים נוספים  

אין   לחברה  החברה.  של  החוב  במבנה  גם  ביטוי  לידי  באה  החברה  נוקטת  בה  הזהירה  הפיננסית  המדיניות 
  .2022נובמבר  חודש  תשלומים משמעותיים למחזיקי אג"ח לפני  
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 אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה  .2

 . להלן 9.3 ףסעיראה  , בדירקטוריון החברהבמצבת נושאי המשרה ועל שינויים   לפרטים .2.1

 החל מר הראל לוקר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. 2021בינואר   1ביום  .2.2

הכהונה וההעסקה למר הראל לוקר, בגין אישרה האסיפה הכללית המיוחדת את תנאי    2021בפברואר    16ביום   . 2.3
לתפקיד (  מיום מינויו  התגמול לנושאי  2021בינואר    1כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה, החל  ותיקון מדיניות   (

 משרה בהתאם.

  489,879, אישר דירקטוריון החברה מתאר (להלן: "המתאר") המאפשר הענקה של עד  2021במרץ    22ביום   .2.4
ש"ח ערך   5סחירים וללא תמורה, הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה של החברה בת  כתבי אופציה, לא  

  נקוב כל אחת, לניצעים, אשר כוללים בין היתר את ההענקה במסגרת ההקצאה הנוכחית (כהגדרתה בהמשך). 

ופציה,  כתבי א  282,374אישר הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת התגמול, הקצאת    2021במרץ    22כמו כן, ביום  
כתבי אופציות שיוקצו למנכ"ל), בהתאם    69,168אשר יוקצו למנכ"ל ולנושאי משרה אחרים בחברה (מתוכם  

לתוכנית, על פי תנאי כתבי האופציה, ההיתרים והאישורים המפורטים במתאר (להלן: "ההקצאה הנוכחית").  
אופציה בהקצאה הנוכחית כאמור,  לאחר התקיימות כלל התנאים וההיתרים, הוענקו כתבי ה   2021במאי    2ביום  

  למנכ"ל החברה ונושאי משרה בכירה בחברה.

תפעל להקמת חברה בת ייעודית, אליה   .2.5 החברה כי הנהלת החברה  במהלך חודש אפריל החליט דירקטוריון 
יועברו מספר נכסי נדל"ן של החברה, בעלי פוטנציאל השבחה נדל"ני. הנהלת החברה תפעל לאיתור שותף  

ה בייזום נדל"ן, בניהול נדל"ן מניב ו/או שבבעלותו נדל"ן כאמור, שיוכל להשתלב כבעל מניות  מתאים המתמח
הייעודית   דרך    –בחברה  בכל  ו/או  שותף  לאותו  מניות  הקצאת  של  בדרך  ובין  פעילויות  מיזוג  של  בדרך  בין 

 מתאימה אחרת, אשר תביא למקסום הפוטנציאל הנכסי והעסקי של החברה בתחום הנדל"ן.

התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת עסקת רכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון   2021במאי    2ם  ביו .2.6
בע"מ ("סופר זול"), המפעילה את רשת הסופרמרקטים "סופר יודה" ובעלת פעילות סיטונאית, מידי סופר זול 

לק ממהלך אסטרטגי  ומידי מר יהודה גואטה, בעל השליטה בסופר זול, והעסקה הושלמה. עסקה זו הינה ח
מקיף של החברה להרחבת פעילותה בתחום קמעונאות המזון והנוחות ועם השלמתה, מחזיקה החברה במלוא  

 סניפים של רשת הסופרמרקטים "סופר יודה" ובפעילות הסיטונאות וההפצה של סופר זול.  16-הזכויות ב

  פניות והצעות לעניין רכישת מניות החברה  .2.7

דווחה החברה כי קיבלה מספר פניות והצעות לעניין רכישת מניותיה. הפניות    10.5.2021וביום    9.5.2021ביום  
יותר   קונקרטיות  פניות  ובחלקן  כלליות  פניות  בחלקן  שונים,  גורמים  ממספר  ראשוניות,  פניות  הנן  שהתקבלו 

שי. ביום  הכוללות הצעה לביצוע מיזוג עם צד שלישי או לביצוע הקצאה פרטית מהותית של מניותיה לצד שלי
בדבר    10.5.2021 בחינה  של  הליך  לקיים  הדירקטוריון  החליט  בו  החברה  בדירקטוריון  בנושא  דיון  התקיים 

אפשרויות וחלופות שונות בקשר עם ביצוע הקצאה פרטית מהותית של מניות או העברה או מכירה של השליטה  
ב בין  מניות,  הקצאת  של  בדרך  בין  פוטנציאליים,  משקיעים  לידי  אחרת.  בחברה  בדרך  ובין  מיזוג  של  דרך 

  הדירקטוריון קיים דיונים נוספים בנושא ושכר יועצים שילוו אותו בתהליך הבחינה. 

כדי   בכך  יהא  ואם  שהתקבלו  השונות  הפניות  של  תוצאותיהן  יהיו  מה  להעריך  החברה  ביכולת  אין  זה,  בשלב 
או, באיזה מתווה ובאלו תנאים. בכל  להוביל לתהליך של מכירת/העברת שליטה או הקצאת מניות בחברה אם ל

  מקרה, ביצוע מהלך כאמור כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה. 
   



      ': דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגידאק רפ
  

    
  8 -א

  הקמת זרוע אנרגיה והקמת תחום פעילות עצמאית של טעינה חשמלית לרכבים  .2.8

כחלק מיישום האסטרטגיה שלה להתפתח ולהשקיע בתחומים משיקים ומשלימים לתחומי פעילותה הקיימים,  
דירקטוריון בפתר החליט  אנרגטית,  חדשנות  של  ובפרויקטים  וירוקה)  חלופית  (אנרגיה  עתידיים  אנרגיה  ונות 

על הקמת זרוע אנרגיה לפז, וזאת, על בסיס עבודת ניתוח מקיפה שבוצעה על ידי    25.5.2021החברה ביום  
שתוק האנרגיה  זרוע  במסגרת  כי  נקבע  בהחלטה  חיצוניים.  יועצים  בסיוע  החברה  החברה  הנהלת  תכנס  ם, 
קו חשמל;  אספקת  פרטיים/עסקיים/ציבוריים):  לקוחות  (למול  הבאים  הפעילות  מיקרו-לתחומי  - קו-גנרציה, 

ייצור אנרגיה. הפעילות תבוצע בישראל ובאזורים נוספים בעולם,    -גריד; אגירה ואחסון אנרגיה; ו-מיקרו -גנרציה
  שת חברות או פרויקטים רלבנטיים.  בהתאם למיפוי שבוצע, בדרך של הקמת פעילויות ו/או רכי

חשמלית  טעינה  של  עצמאי  פעילות  תחום  בחברה  להקים  ישיבה,  באותה  החברה  דירקטוריון  החליט  בנוסף, 
בין בבנייה עצמאית ובין בדרך של רכישת חברות ו/או פרוייקטים רלבנטיים    –לרכבים, בתחנות הדלק ובכלל  

  אחרים. 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  הכוונה להקים זרוע אנרגיה לפז ופעי לות טעינה חשמלית הינן 
התשכ"ח   החיצוניים  1968  –ערך,  ויועציה  החברה  הנהלת  של  פנימיים  וניתוחים  הערכות  על  מבוססות  הן   ,

ומבוססות על הנחות עבודה שונות, על פי מצב השוק הנוכחי. כוונות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש  
שונה אפשרויות    באופן  בהם,  וההתפתחויות  הרלבנטיים  בשווקים  הקשורות  שונות  מסיבות  לעיל,  המתואר  מן 

  - והזדמנויות שיעלה בידי החברה לאתר, מגבלות רגולטוריות ואחרות שיחולו על פעילויות מן הסוג המתואר  
  בישראל ובחו"ל, ועוד. 
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 הפעילות צאותתו . 3

 תוצאותעיקרי ה .3.1

להלן,    מפורטכלהלן תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים חשבונאיים ומתואמים (בהתאמת השפעות מסויימות,  
ההתאמות    ")):מתואםהרווח  העל מנת להציג את הרווח השוטף של הקבוצה ללא ההשפעות הנ"ל (להלן: "

י בין מועד רכש הנפט  על פעילות הזיקוק המפורטות להלן: הפרשי עיתובעיקר  ההשפעות    נטרול  כוללותלרווח  
הגולמי לבין מועד מכירת המוצרים כתוצאה מההגנה הכלכלית, הפסדי/רווחי מלאי בלתי מוגן, הפרשה לירידת  

עיתוי הפרשי  של  והשפעה  מלאי  השפעות  : "(להלן   להלן  3.1.4  -ו  3.1.3פים  סעי במפורטות  ההשפעות  .  ערך 
המפורטות").  מסוימות ההשפעות    ההתאמות  בניטרול  הקבוצה  של  העסקיות  התוצאות  הבנת  מאפשרות 
  (מיליוני ש"ח):   הדוח תלתקופ  ומתואם תמצית דוח רווח והפסד מדווח . להלןכמפורט 

  

רבעון  
ראשון  
2021  
  מדווח 

רבעון  
ראשון  
2020  
  מדווח 

  הפרש
  מדווח 

רבעון  
ראשון  
2021  

  מתואם 

רבעון  
ראשון  
2020  
  מתואם 

  הפרש
  הסבר  מתואם 

  )620(  2,827 2,207  )620(  2,827  2,207  מכירות נטו 
הירידה נובעת בעיקר בשל ירידה בכמויות  

  המכירה 

  ) 597(  2,493  1,896  )743(  2,618  1,875  עלות המכירות 
הירידה נובעת בעיקר בשל ירידה בכמויות  

  המכירה 

  להלן  3.2ראה סעיף   ) 23(  334  311  123  209  332  רווח גולמי 

מכירה  הוצאות 
  ) 9(  229  220  ) 9(  229  220  ושיווק 

בקו"מ  ובתעשיות בשל  ירידה בעלויות הובלה
ירידה בכמויות, ירידה בהוצאות ייצוא וכן 

  חיסכון בשכירות

הוצאות הנהלה 
  )5(  48  43  )5(  48  43  וכלליות 

קיטון בהוצאות יועצים והפרשה לחובות 
  מסופקים 

הוצאות (הכנסות)  
 במגזר הנדלן הגידול נובע בעיקר מרווח הון   )5(  )4(  ) 9(  )5(  )4(  ) 9(  נטו אחרות,

(הפסד)   רווח
  להלן 3.1.3ראה הרחבה בטבלה בסעיף    ) 4(  61  57  142  )64(  78    תפעולי 

אות (הכנסות)  הוצ
  ) 2(  40  38 ) 2(  40  38  מימון, נטו 

קנס בשל פירעון מוקדם  רבעון המקביל כללה
עליה ה ומנגד ברבעון נרשמשל אג"ח 

המדד וכן שיערוך  בהוצאות על האג"ח צמודות 
  שלילי של נכסים פיננסים

  החברה חלק
 חברות ברווחי

    1  *  1  1  *  1  מוחזקות

רווח (הפסד) לפני  
מיסים על  
    )1(  21  20  145  )104(  41  ההכנסה 

(הוצאות)   הכנסות
מיסים על  
    )6(  13  7  )18(  7  ) 11(  ההכנסה 

רווח (הפסד)  
    5  8  13  127  )97(  30  לתקופה

יקי מיוחס למחז
    5  8  13  127  ) 97(  30  ההון 

    *  *  -   *  *  -   למיעוט  מיוחס

  ''ח שמיליון   0.5- נמוכים מ סכומים* 
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  ניתוח מכירות לפי מגזרים  .3.1.1

  

רבעון 
 ראשון
2021  

רבעון 
ראשון 
  הסבר  הפרש  2020

  )314(  1,595  1,281  קו"מ  -פז
בכמויות  הירידה נובעת מירידת מחירי מוצרי הנפט בין התקופות וכן מירידה 

 המכירה בעיקר לחברות התעופה 
    הכנסות ממגזר הקו"מנובעת בעיקר מירידה ה  )4(  44  40  נדל"ן -פז
  הירידה נובעת ברובה מירידה בכמויות המכירה בכל חברות המגזר   ) 80(  446  366  תעשיות  -פז
  ירידה בכמויות המכירה  מהירידה נובעת בעיקר   )576(  2,011  1,435  זיקוק -פז

מכירות בין  
חברות 

    354  )1,269(  )915(  הקבוצה 
סה"כ 

מכירות  
    ) 620(  2,827  2,207  במאוחד  

ברשת    מחזור השנה ''ח  ש  מיליוני  242-בכ  הסתכם  YELLOWהמכירות  של  הראשון    211  -כלעומת    ברבעון 
  . 15% -מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ

 : לפי מגזרי פעילות (מיליוני ש''ח)  ומתואם מדווחתמצית רווח (הפסד) תפעולי  .3.1.2

  

רבעון 
 ראשון
2021  
  מדווח

רבעון 
ראשון 
2020  
  מדווח

 הפרש
  מדווח

רבעון 
 ראשון
2021  
  מתואם

רבעון 
ראשון 
2020  
  מתואם

 הפרש
  הסבר  מתואם

  ) 5(  63  58  23  35  58  קו"מ -פז

ברווח המדווח נובעת   העליה
בעיקר מהפסד בגין עסקאות  

הגנה על מלאי אשתקד בסך של  
  ₪ מיליוני  28-כ

הירידה ברווח המתואם נובעת 
 ים לתעופההדלקמקיטון בכמויות 

 yellowשפוצתה בעליה ברווחי 
 הגידול נובע בעיקר מרווח הון    5  25  30  5  25  30  נדל"ן -פז

  )13(  77  64  )13(  77  64  )*תעשיות (-פז

הירידה נובעת בעיקר מקיטון  
בחברות שירותי ונכסי תעופה  

בשל ההגבלות על התעופה וכן  
מקיטון בכמויות בפזגז בשל חורף 

  חם יחסית לאשתקד 

  11  )82(  )71(  129  )179(  ) 50(  זיקוק -פז

המתואם נובע  בהפסד הקיטון
בעיקר מגידול במרווח הזיקוק  

  והתקזז בירידה בכמויות 
המדווח   בהפסדלפירוט הירידה 

  להלן 3.1.4ראה טבלה 
הוצאות לא 

    )2(  )22(  )24(  )2(  )22(  )24(  מוקצות (מטה)
 סה"כ רווח

    ) 4(  61  57  142  ) 64(  78  תפעולי  (הפסד)

מיליוני   57  -מיליוני ש"ח לעומת כ  51  -כ  של  בסך  2021ברבעון הראשון של שנת  כולל רווח תפעולי של פזגז  (*)  
 . 2020ברבעון הראשון של שנת ש"ח  
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הזיקוק, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמת    מגזרלהלן מוצג הרווח התפעולי לתקופת הדוח של   .3.1.3
 .  ") זיקוק  מתואםהרווח התפעולי ההשפעות מסוימות (להלן: "

  מיליוני ש''ח 
  רבעון ראשון

2021  
רבעון ראשון  

  הפרש  2020
  129 )179( )50( רווח (הפסד) תפעולי מדווח זיקוק 

  331 )318( 13  )1הוצאות (הכנסות) בגין הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי (
  )305( 301 )4(  )2הוצאות (הכנסות) בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו (

  )144( 114  )30(  )3הפסדי (רווחי) מלאי לא מגודר כלכלית (
  11 ) 82( )71(  רווח (הפסד) תפעולי מתואם זיקוק

    .IFRS -הוצאות (הכנסות) שנבעו מעסקאות גידור של מחירי הנפט הגולמי שסווגו כספקולטיביות לפי ה    )1(
 הפרשה/ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו לסוף התקופה.)  2(
  השפעות שינוי מחירי הנפט הגולמי ומחירי התזקיקים בגין פעילות המלאי הבלתי מוגן. )  3(

  לפי מגזרי פעילות (מיליוני ש''ח):  EBITDAתמצית  . 3.1.4

  

  רבעון
  ראשון
2021  
  מדווח 

  רבעון
  ראשון
2020  
  מדווח 

  הפרש
  מדווח 

  רבעון
  ראשון
2021  

  מתואם 

  רבעון
  ראשון
2020  
  מתואם 

  הפרש
  מתואם 

  רבעון
  ראשון
2021  
  מתואם

בנטרול  
השפעת  
IFRS 16  

  רבעון
  ראשון
2020  
  מתואם

בנטרול  
השפעת  
IFRS 16  

  הפרש
  מתואם

בנטרול  
השפעת  
IFRS 16  

  )3(  78  75  )3(  118  115  25  90  115  קו"מ -פז
  4  33  37  3  40  43  3  40  43  נדל"ן -פז
  )13(  88  75  )13(  91  78  )13(  91  78  )*( תעשיות-פז
  9  )28(  )19(  9  )22(  )13(  127  )119(  8  זיקוק -פז

הוצאות לא מוקצות 
  (מטה)

)19(  )17(  )2(  )19(  )17(  )2(  )21(  )19(  )2(  

  )EBITDA   225  85  140  204  210  )6 (  147  152  )5סה"כ 

  בחברות מגזר התעשיות והשירותים EBITDAפירוט  ) *( 
  הפרש  2020רבעון ראשון   2021 רבעון ראשון  

  ) 6(  67  61  פז גז
  )2(  11  9  פז שמנים

  1  4  5  פזקר
  ) 6(  9  3  שירותי ונכסי תעופה

  )EBITDA   78  91  )13סה"כ 
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 רווח גולמי  . 3.2

 לפי מגזרי פעילות (מיליוני ש''ח):  ומתואם תמצית רווח (הפסד) גולמי מדווח  .3.2.1
רבעון ראשון    

  מדווח   2021
רבעון ראשון  

רבעון ראשון    מדווח   הפרש   מדווח   2020
  מתואם   2021

רבעון ראשון  
  מתואם   הפרש   מתואם   2020

  )7(  248  241  21  220  241  קו"מ -פז
  )4(  44  40  )4(  44  40  נדל"ן -פז
  )22(  143  121  )22(  143  121  תעשיות -פז
  8  ) 68(  ) 60(  126  )165(  )39(  זיקוק -פז

  2  )33( )31(  2  )33(  )31(  פעולות בין חברתיות 
  (23)  334  311  123  209  332  סה"כ רווח גולמי 

מיליוני דולר.    300  -טון אך לא יותר מ אלפי  250לחברה מדיניות אחזקת מלאי לא מוגן בהיקף שלא יעלה על  
לצפי   ולהערכותיה  השוק  למצב  בהתאם  גמיש  באופן  מוגן  הלא  המלאי  היקף  את  לנהל  היא  החברה  מדיניות 

על   ההגנות  מדיניות  על  נוספים  לפרטים  מחיר.  ביאור  שינויי  ראה  הכספיים  30.4.3המלאי    31ליום    לדוחות 
ל2020בדצמבר   הכספי  הדוח  לתאריך  נכון  כ.  של  בהיקף  מוגן  בלתי  מלאי  טון    105  - חברה  כולל  אלף  (לא 

    צריכה עצמית ואובדנים).
החברה)   הכנסות  (מתוך  המתואם  הגולמי  הרווח  שנת  שיעור  של  הראשון  בכ  2021ברבעון    14%  -הסתכם 

   .2020ברבעון הראשון של שנת   12%-לעומת כ

 . בשיעור הרווח הגולמי נובעת מירידת מחירי מוצרי הנפט בין תקופות הדוח עיקר העליה

  ")המרווחמרווח הזיקוק המתואם של פז"א (להלן: " .3.2.2

  מרווח זה   . KBC  הייחוס   בהשוואה למרווח   של פז"א לתקופת הדוח   גרף המציג את מרווח הזיקוק להלן  
באופן מספק את הסביבה בה פועלת פז"א לעניין תמהיל הגלם,  אינו משקף  אינדיקציה רלוונטית, אך    המהוו

   הרכב המוצרים וקונפיגורצית המתקנים.

  

כולל את: הפער בין מחירי תמהיל הנפט הגולמי לבין מחירי התזקיקים; את השפעת מבנה  של פז"א  המרווח  
ומוצג בניכוי צריכה ואובדנים. המרווח אינו כולל הוצאות משתנות    ,הניפוקמהחשמל וההכנסות מאת  והשוק  

   פחת והפחתות.   ),בעי ט  (גז חשמלה הוצאות אנרגיה לייצור  ואינו כולל וקבועות אחרות

  המספק אינידקציה טובה יותר למרווח של פז"א (בהשוואה למרווח   מרווח   הינו  KBC/iea  הייחוס  מרווח   יצויין כי 
מזקקים נפט  אשר  טכנולוגית דומה    היות והוא מייצג בתי זיקוק הבנויים בקונפיגורציה)  URAL  - ה  הייחוס של

  . תגולמי מתוק יחסי

2.3 
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מרווח   .3.2.3 הממוצע  המוצרים  להלן  הדוחהאינדיקטיבי  לממוצע    ,בתקופת  אשתקד בתבהשוואה  המקבילה    , קופה 
  ]:Platts)ידי סוכנות פלאטס ( -להלן [כפי שפורסם על כמפורט

  

ללא  כולל הגנות  המרווח על המוצרים מבטא את הפער בין תמורת המכירה מהמוצרים לבין עלות חומר הגלם  
  של ב מרווחי המוצרים  ירידה ב  למרות מהתקופה המקבילה אשתקד    גבוה מרווח הזיקוק של פז"א  הפרשי עיתוי.  

   .שוקובמבנה ה  הגלם בפרמית  שיפור

  המוצר($/חבית)
  רבעון ראשון

2021  
ראשון  רבעון 

 % -השינוי ב 2020
  7.0  6.3  11% (Gasoline 10ppm CIF MED crk) –בנזין 
  )5.6  12.7  )56% (ULSD Cif Med/ ICE Brent crk) – סולר
  )Jet Cif MED crk)(    3.4  10.3  )67% – דס"ל
  )2.5  3.4  )26%  *(F.o1% Fob Med/ICE Brent crk)- מזוט

    להלן נתוני התפלגות תפוקת הייצור של בז"א בחלוקה למוצרים (באלפי טונות): . 3.2.4

  
רבעון ראשון  

2021 % 
רבעון ראשון  

2020 % 
  38%  406  42%  354  בנזין ונפטא 

  33%  348  38%  327  סולר
  13%  144  7%  60  דס"ל  
  11%  122  8%  65  מזוט* 
  5%  49  5%  46  אחרים

  100%  1,069  100%  852  סה"כ כמות ייצור 
    1,074    813  סה"כ כמות מכירות  

  זוט אין השפעה משמעותית על פז"א. לשינוי במחירי המ* 

לרמה   2020מחודש מרץ  החל  לדלקים, פז"א הורידה את היקף היצור    ביקושיםמרווחי הזיקוק ובב  הירידה  לאור
כמו כן, לאור הירידה   .85%העלתה בז"א את היקף הייצור ל  2021. לקראת סוף הרבעון הראשון של  70%של 

  . ובנזין סולר ייצור לטובת  ם"א את תמהיל ייצור התזקיקיפז"ל הסיטה לדס החדה בביקוש 
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 נקי   רווח .3.3

הרווח    להלן ברווח)  (הפסד)  מוצג  המיעוט  חלק  (ללא  הדוחהנקי  לתקופ  בתקופת    ות המקביל  ותבהשוואה 
חריגות   השפעות  ללא  הקבוצה  של  הנקי  הרווח  את  להציג  מנת  על  מסוימות,  השפעות  בהתאמת  אשתקד, 

 (הרווח הנקי המתואם): 

  מיליוני ש''ח  
  (בניכוי השפעת המס) 

  רבעון ראשון
2021  

רבעון ראשון  
  הפרש  2020

  127  )97(  30  נקי בדוח רווח והפסד  (הפסד) רווח
  278  )267(  11  ) 1הוצאות (הכנסות) מהפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי (

  )257(  254  )3(  )2הוצאות (הכנסות) בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו (
  )121(  96  )25(  )3הפסדי (רווחי) מלאי לא מגודר כלכלית (

  )22(  22  -  הפסד גידור קו"מ 
  5  8  13  נקי מתואם בניכוי ההשפעות הנ"ל (הפסד) רווח 

  . 16%חושבה בעיקר לפי שיעור המס של פז"א, שהינו  תקות הדוחבהערה: השפעת המס על התיאומים 
 .  IFRSהוצאות (הכנסות) שנבעו מעסקאות גידור של מחירי הנפט הגולמי שסווגו כספקולטיביות לפי  )1(
 הפרשה/ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו לסוף התקופה.  )2(
 השפעות שינוי מחירי הנפט הגולמי ומחירי התזקיקים בגין פעילות המלאי הבלתי מוגן.   )3(

  מצב כספי   .4

ליום    הלןלשבטבלה   .4.1 המאוחד  המאזן  נתוני  תמצית  העיקריים    2020  ברדצמ ב  31תובא  לשינויים  וההסברים 
 בסעיפים:

 31.3.21  במיליוני ש''ח 
  מסך% 

 31.12.2020 מאזן

  %
מסך 
 הסבר הפרש מאזן

 285 36% 3,772  38% 4,057 נכסים שוטפים
עליה בירות המלאי והלקוחות  

שקוזזה חלקית בירידה ביתרות  
 המזומן 

נכסים בלתי  
 שוטפים

6,719  62%  6,853 64% )134(  
נובעת ברובה מעודף פחת הירדה 

על השקעות בסעיפי רכוש קבוע  
 ונכסי זכות שימוש

  151 100% 10,625  100% 10,776 סה"כ הנכסים 
התחייבויות  

 שוטפות 
2,720 25%  2,556 24% 164 

עליה בסעיפי ספקים וזכאים קוזזה 
  חלקים בפירעון הלוואה לזמן קצר 

התחייבויות בלתי  
 שוטפות 

4,955 46%  4,999 47% )44( 
בעיקר ירידה בהתחייבות בגין  

 חכירה וכן ביתרות מיסים נדחים 
סה"כ  

 120 71% 7,555  71%  7,675 התחייבויות 
 

 רווח כולל בתקופה 31 29% 3,070  29% 3,101 הון עצמי 
סה"כ 

 התחייבויות והון
10,776  100%  10,625 100% 151  

  הון חוזר   .4.2

ספקים)  ה חוזר  ה הון  ה בניכוי  כ  2021  במרץ  31ליום  תפעולי (לקוחות ומלאי  בסך של  מיליוני    805  - הסתכם 
  .ש''חמיליוני   57 -של כ  עליה, 2020בדצמבר   31יום  מיליוני ש''ח ל 748 -כ ש''ח לעומת 

  1,337  -הסתכם בסך של כ  2021  במרץ  31ליום  הון חוזר חשבונאי (נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות)  
  .2020בדצמבר  31יום מיליוני ש''ח ל 1,216 -מיליוני ש''ח לעומת כ
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 מקורות מימון  . 5

 -בסך של כ ברבעון הראשון של השנההיקפן הממוצע של הלוואות ואגרות חוב (נטו, בניכוי פקדונות) הסתכם   .5.1
  .  מיליוני ש''ח 96 -כשל  גידול, ברבעון המקביל אשתקד מיליוני ש''ח   3,195 -מיליוני ש''ח, לעומת כ  3,291

  - היקף האשראי לזמן קצר (כולל חלויות שוטפות של אגרות חוב) הסתכם לסך של כ   2021  במרץ  31נכון ליום  
  מיליוני ש''ח.  243

היתר   בין  החוזר  ההון  מימון  על  דגש  תוך  כלכלית  להתנהל  היא  הקבוצה  ספקים.  ב מדיניות  אשראי  אמצעות 
הסכמי אספקה    ,נפט גולמי המבוססת על תכנון כלכלי מול היצע בשוק  מדיניות זו משולבת בתכנית רכישות

  שנתיים ואד הוק. במקביל לחברה תקבולי לקוחות בתנאי תשלום שונים. 

ליום   נפט  2021  במרץ  31נכון  ספקי  מול  דוקומנטרי  אשראי  של  יתרות  כ  לפז"א  של  ש''ח   85-בסך    , מיליוני 
    מיליוני ש''ח.  100 -שהסתכם לסך של כ 2020בדצמבר  31לעומת אשראי דוקומנטרי ליום 

כ של  (בסך  בבנקים  המזומנים  יתרות  של    1,400-בניכוי  החשבונאי  נטו  הפיננסי  החוב  יתרת  ש''ח),  מיליוני 
 מיליוני ש''ח.   2,653  -הקבוצה למועד הדוח עומד על סך של כ

 סום הדוח לחברה מסגרות אשראי שאינן מחייבות מגופים פיננסים. וליום פר 2021  במרץ 31ליום  .5.2

של אשראי  מיליארד ש''ח. ההיקף הממוצע    1.4  -ההיקף הממוצע של אשראי לקוחות בתקופת הדוח עמד על כ .5.3
  ש''ח. מיליארד 1.5 -בתקופת הדוח עמד על כספקים 

  י תמורת ריבית בתנאי שוק. יצויין כי לחברה הסכם עם ספק נפט לפיו ניתן להאריך את ימי האשרא

   מרווחיה הנקיים השנתיים הראויים   70%לחברה מדיניות חלוקת דבידנד לפיה תחלק מדי שנה לבעלי מניותיה  . 5.4
 לחלוקה, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה באותה שנה שבגינה מחולק הדיבידנד.  

ן. החלטה בדבר חלוקת הדיבידנד תתקבל  כל חלוקת דיבידנד תהיה כפופה להחלטה נפרדת של הדירקטוריו
שלה,   ההשקעות  בתוכנית  החברה,  של  השוטפת  העסקית  בפעילות  יפגע  לא  הדיבידנד  ותשלום  במידה  רק 
בנזילות החברה, בדירוג אגרות החוב של החברה, בהתחייבויות ואמות מידה פיננסיות, במדיניותה הפיננסית  

ת  הדיבידנד  חלוקת  החברה.  ובצורכי  החברה  החברות,  של  חוק  להוראות  כפופה   (להלן:   1999-תשנ"טהיה 
  לרבות לקיום מבחני החלוקה.  "), חוק החברות"

עת,   בכל  ולהחליט  המדיניות  את  לעת  מעת  לבחון  הדירקטוריון  מסמכות  לגרוע  כדי  זו  בהחלטה  אין  כי  יצוין 
בגין   שיחולק  הדיבידנד  שיעור  שינוי  על  או  המדיניות  שינוי  על  הדין,  ובהוראות  עסקיים  בשיקולים  בהתחשב 

  תקופה מסוימת או להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל.  
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  נזילות .6

 . 2020בדצמבר  31ליום  בדומה ליחס השוטף 1.5 -לכ הסתכם  2021  במרץ 31יום היחס השוטף ל .6.1

של  ר איש  2021  במרץ  18ביום   .6.2 החוב  אגרות  (לרבות  החברה  דירוג  את  בע"מ  מעלות  פורס   & סטנדרט  רה 
 יציבה לשלילית.  מרוג ידהתחזית  את   ושינתה ilAA) -החברה ושל פז"א) ברמה של ( 

 המזומנים: בתזרימי  ניתוח השינוי .6.3

 במיליוני ש''ח 
רבעון ראשון  

2021 

רבעון 
ראשון 
 הסבר הפרש 2020

שינוי בסעיפי ההון החוזר שקוזז חלקית בשינויים בחייבים  )63( 257 194 תזרים מפעילות שוטפת 
 וזכאים ובגידול ברווח 

שוטפת   מפעילות  תזרים 
חוזר   הון  השפעת  ללא 

  )IFRS 16 )1-תפעולי ו

עקיפים וכן   םשינוי בסעיפי חייבים וזכאים בעיקר בגין מיסי  392  )198(  194
  גידול ברווח 

 ממימוש רכוש קבוע תמורה מ השינוי נובע בעיקר 30 )44( )14( תזרים מפעילות השקעה 
ברבעון הנוכחי פירעון אשראי לזמן קצר לעומת גיוס אג"ח   )783( 514 )269( תזרים מפעילות מימון 

 לזמן קצר ברבעון המקביל אשתקד בנטו וכן גיוס אשראי 
    )26(  149  123  ) 2תזרים חופשי (

  -כ  IFRS-16השפעת  מיליוני ש"ח,    )57(  -כ    2021ברבעון הראשון של    (לקוחות, מלאי וספקים)  השפעת השינוי בהון חוזר תפעולי ) 1(
 . מיליוני ש"ח  57

  - כ  IFRS-16השפעת  מיליוני ש"ח,    397  -כ   2020הראשון של  ברבעון    (לקוחות, מלאי וספקים)  השפעת השינוי בהון חוזר תפעולי
 מיליוני ש"ח.  58

 
תזרים חופשי הוא מדד פיננסי שאינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים, ומבטא את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בניכוי   )2(

  .IFRS16ובניכוי השפעת  תזרים נטו מרכישת/מכירת רכוש קבוע ואחר

  105  -של כ  ירידה מיליוני ש''ח,    1,400  -עמדה על סך של כ   2021  במרץ  31ליום  יתרת המזומנים ושווי מזומנים  
  . 2020בדצמבר  31יום  ש''ח בהשוואה ל מיליוני 

 מידע לגבי רגישויות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי שוק .7

  ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון   -יים בגורמי שוקלמידע מפורט לגבי רגישויות למכשירים רגישים בהתאם לשינו 
    .2020לשנת 

 

  היבטי ממשל תאגידי –  שניחלק 

  מורשי חתימה בחברה  .8

  .נכון למועד דוח זה, אין בחברה מורשה חתימה עצמאי, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

  החברה  והנהלת דירקטוריון  , נושאי משרה .9

  : ופיננסיתדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  .9.1

בהתאם   ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  הינם  הדירקטוריון  חברי  כל  הדוח,  לתאריך  נכון 
סעיף   ולתקנות 12(א)(   92להוראות  החברות  לחוק  מומחיות    )  בעל  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות 

תבסס על השכלתם וניסיונם. וזאת בה     ,2005-חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו
לשנת    ) בחלק ד' לדוח התקופתי26(תקנה    15לפרטים נוספים בדבר ניסיונם של דירקטורים אלו, ראה סעיף  

2020.  
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    : דירקטורים בלתי תלויים .9.2

שאלון ממשל תאגידי בפרק ד' לדוח ) ו26(תקנה    15ה סעיף  לפרטים בדבר דירקטורים בלתי תלויים בחברה רא
    .2020לשנת  התקופתי

 : ובמצבת נושאי משרה שינויים בדירקטוריון החברה .9.3

 מפורטים להלן:ועד למועד פרסום דוח זה,  בתקופת הדוחנושאי משרה השינויים במצבת   . 9.3.1

  החל מר הראל לוקר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. 2021בינואר   1ביום 

  החברה, את תפקידו בחברה.סיים מר אילן יפת, החשב הראשי של  2021בינואר    3ביום 

  מר אורון מור החל לכהן כחשב הראשי של החברה. 2021בינואר    3ביום 

  חל מר יניב קמחי לכהן כסמנכ"ל תפעול.ה 2021באפריל   4ביום 

  שלה כדירקטורית חיצונית בחברה.   מאירה גיט את תקופת הכהונה השניה  גב'סיימה  2021במרץ   11ביום 

  

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  – שלישיחלק 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים   .10

 .2020בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 2.5לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים, ראה ביאור  .10.1
 

    רכישות עצמיות – רביעיחלק 

    על ידי החברה מניות ו  רכישה עצמית של אג"ח  .11

אישר דירקטוריון החברה את הארכת התוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב של    2020בדצמבר    24ביום   . 11.1
ד',  ליום    ) 'ח-ו  ז'    ,ו'  ה',   החברה (סדרות  עד  או  2021בדצמבר    31בתוקף  החברה,  רשאית  התוכנית,  פי  על   .

חברת בת של החברה, לרכוש מעת לעת, במועדים ובהיקפים שונים אג"ח של החברה, כאמור לעיל, בסכום  
 מיליוני ש''ח, בכפוף להזדמנויות שיהיו בשוק.  300שלא יעלה על 

 

  תעודות התחייבות   .12

  לדוח הדירקטוריון.   'אראה נספח  –לפרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד 

ועל    בתקופת הדוחהחברה מודה לצוות העובדים ולהנהלות חברות הקבוצה על תרומתם לתוצאות    דירקטוריון
  המאמצים שהשקיעו לקידומה של החברה.

  

        
  מנכ"ל   – ניר שטרן   יו"ר הדירקטוריון   - הראל לוקר  

  
              

  
   2021 במאי 25: ךתארי 
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  פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד:  –'  אנספח 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

מועד  
 הנפקה 

שם  
חברה 
 מדרגת 

  דירוג
 עדכני 

סך שווי  
נקוב 

במועד  
ההנפקה  
במיליוני  
 ש''ח

סוג 
 הריבית 

ריבית 
 נקובה 

ריבית 
אפקטיבית  
  ליום הדוח 

רישום  
למסחר 
בבורסה  
 (כן/לא)

מועדי תשלום  
 ריבית

מועדי תשלום  
 קרן

בסיס  
 הצמדה 

ע.נ.  
נומינלי  

ליום  
31.3.21  
במיליוני  

 ש"ח 

שווי נקוב  
מוערך 

מחדש לפי  
תנאי  

הצמדה  
ליום  

31.3.21  
במיליוני  
  ש''ח

ערך 
בספרים  

של יתרות  
האג"ח  

ליום  
21.331.  

במיליוני  
 ש"ח * 

סכום  
הריבית  

שנצברה  
לשלם  
ליום  

31.3.21  
במיליוני  

 ש"ח 

שווי שוק  
ליום  

31.3.21  
במיליוני  

 ש"ח 

סדרה  
  ד' 

6/2014  
והרחבה  

-ב
2/2016 

 AA  1,445-  מעלות
ריבית  

רבעונית 
  משתנה 

 + ב"י 
  כן   1.07%  1.65%

ארבע פעמים  
 28בשנה ב: 

  31 בפברואר,
באוגוסט   31במאי, 

בנובמבר,  30 -ו
-2014בין השנים 

2024  

  31ביום 
 710  1.0 696  695  695  אין   2024במאי 

סדרה  
  AA 408-  מעלות  12/2016  ה' 

ריבית  
חצי  

שנתית  
  קבועה

  כן   0.81%  2.96%

פעמיים בשנה 
  30-במאי ו 31ב:

בנובמבר, בין 
-2017השנים 
2022  

 30ביום 
בנובמבר  

2022  
  427  4.0  412  408  408  אין 

סדרה  
  AA  723-  מעלות  12/2016  ו' 

ריבית  
חצי  

שנתית  
קבועה 
צמודת  

  מדד 

  כן   )0.50%(  1.94%

פעמיים בשנה ב:  
  30- במאי ו 31

בנובמבר, בין 
-2017השנים 
2028  

פעם בשנה  
 30ביום 

בנובמבר, בין 
השנים  

2017-2028  

מדד  
המחירים  

לצרכן  
אוקטובר 

2016  

482  486  489  3.1  535  

סדרה  
  ז'

12/2017  
  והרחבה

-ב
7/2018  

- ו
4/2019  

-  ו
2/2020  

  AA- 1,742  מעלות

ריבית  
חצי  

שנתית  
קבועה 
צמודת  

  מדד 

  כן   )0.09%(  1.23%

פעמיים בשנה 
 - במאי ו 31בימים 

בנובמבר, בין  30
-2018השנים 
2030  

פעם בשנה  
 30ביום 

בנובמבר, בין 
השנים  
2020-
2030  

מדד  
המחירים  

לצרכן  
אוקטובר 

2017  

1,585  1,596  1,603  6.5  1,701  

סדרה  
  AA-  865  מעלות  2/2020  ח'

ריבית  
חצי  

שנתית  
  קבועה

  כן  2.08%  2.43%

פעמיים בשנה 
- במאי ו 31בימים 

בנובמבר, בין  30
-2020השנים 

2031  

פעם בשנה  
 30ביום 

בין   ,בנובמבר
השנים  

2025-2031  

  893  7.0  872  865  865  אין 

  מיליוני ש"ח.  2 -כ של בסךפרמיה נטו מיליוני ש"ח ו 24- * לא כולל הוצאות הנפקה בסך של כ
  . איש הקשר הינו אורי לזר. 03-5613824, פקס: 03-6237777, טלפון: תל אביב 94יגאל אלון ) בע"מ: רחוב 1992') הינו שטראוס לזר חברה לנאמנות (ח(סדרה  -ו , (סדרה ז')הנאמן של אגרות החוב (סדרה ד'), (סדרה ה'), (סדרה ו')    )1(

  כל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור, כמפורט בטבלה שלעיל, הינן מהותיות. 
') ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת  ח-וההתחייבויות מכוח שטרי הנאמנות ואמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרות ד' למועד הדוח ובמהלך תקופת הדיווח עמדה החברה בכל התנאים

(לעומת יחס נדרש שלא  46%הוא  2020 במרץ 31 ליוםהון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו)  -CAP), ('ח- (מאוחד) של החברה, כהגדרתו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד' CAP-אגרות חוב לפרעון מיידי. יחס חוב פיננסי נטו ל
  ).77%-75%יעלה על 

; אפריל ilA+ Stable: 2014היסטוריית הדירוגים שנקבעו לאגרות החוב המפורטות לעיל ממועד הנפקתן: אפריל  ). להלן2021-01-038679 -(אסמכתא מס'  2021 במרץ 18בדבר דוח הדירוג העדכני ראה דוח מיידי של החברה מיום 
2015: ilAA- stable 2016; אפריל: ilAA- stable ;  2016נובמבר:ilAA- stable  2017; אפריל:ilAA- stable ;  2018מרץ:ilAA- stable 2018. יוני:ilAA- stable  2019. מרץ: ilAA- stable;  2020פברואר :ilAA- stable מרץ ,
2021 :ilAA- negative  
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 2020לדו"ח התקופתי לשנת   ביחס עדכון תיאור עסקי התאגיד

"(, להלן תקנות הדיווח)להלן: "  1970-א לתקנות ניירות ערך )דוחות מידיים ותקופתיים(, התש"ל 39בהתאם לתקנה  
ועד    2021של שנת    ראשוןהפירוט השינויים או החידושים המהותיים, אשר אירעו בעסקי החברה במהלך הרבעון  

למועד פרסום דו"ח זה. העדכונים להלן מובאים על פי סדר הסעיפים ומספריהם בפרק תיאור עסקי התאגיד בדו"ח  
( )להלן:  2021-01-041241- )אסמכתא מס'   2021במרץ    22, אשר פורסם ביום  2020התקופתי של החברה לשנת  

"(. למונחים שלהלן תהא המשמעות הנודעת להם בדו"ח התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת.  הדו"ח התקופתי"
לעיתים, למען שלמות התמונה, עשויה החברה לעדכן גם בדבר שינויים או חידושים שאינם מהותיים כשלעצמם,  

 נת עסקי החברה. ואולם שעשויים לדעתה לסייע להב

 
 אחר מידע -שני חלק
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  2.2 סעיף
 פיתוח וקידום מפרץ חיפה.  –ועדת המנכ"לים  2.2.19סעיף 

אפריל   הציבור   2021בחודש  להערות  החלטת    טיוטת   פורסמו  במסגרת  הוקמה  המנכ"לים, אשר  ועדת  המלצות 
בנושא "פיתוח וקידום מפרץ חיפה". להמלצות הוועדה תתכן השפעה על חברות הקבוצה ופעילותה    472ממשלה  

אשר טרם ניתן להעריכה )לרבות בקשר עם סגירת פעילות בז"ן(. אין כל וודאות בדבר נוסחן הסופי של המלצות  
 ובאיזו מתכונת. הוועדה, האם תתקבלנה  

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 תחום פעילות תעשיות ושירותים  -חלק רביעי 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  - 4.1סעיף 
 שירותי אחסון והזרמה של דלקים תעופתיים – .64.1 סעיף

נכסי בין  הרשאה  הסכם  נכסי - במסגרת  שבבעלות  בחווה  הדלקים  לאחסון  רש"ת,  לבין  בנתב"ג  - תעופה  תעופה 
( עם אופציה של רש"ת להאריך את התקופה; רש"ת הודיעה לנכסי 2011שנים פחות חודש )משנת   10לתקופה של 

 .31.5.2021מיום שנים החל  5  - תעופה על מימוש האופציה להארכת תקופת ההסכם ב 
 

 תקנים בתחום הפעילות ירכוש קבוע, מקרקעין ומ - 4.11סעיף 
 מ מתקני אחסון, מילוי וניפוק בתחום הגפ" .124.11.סעיף 

 מתקן ראשון לציון 
 . 2021באוגוסט   6למתקן בראשון לציון היתר רעלים שתוקפו עד ליום 

 
 חומרי גלם וספקים בתחום הפעילות 4.15סעיף 
 הספקים העיקריים המשמשים בתחום הגפ"מ   -4.15.2סעיף 

ד  ע   2021לפזגז הסכם ליבוא גפ"מ מספק יחיד עם חברת סחר בינלאומית, שתוקפו הוארך בחודש מאי  
 , ללא שינוי בתנאי ההסכם. 2024לתום שנת 

 
 תחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה   -חלק חמישי 

 תלות בתשתית ההזרמה ובאחסון  5.6.2סעיף 
לפז"א תלות תפעולית בחברות התשתיות )ק.צ.א.א., תש"ן, ק.מ.ד וחח"י( המזרימות את המוצרים בצינורות ממתקני  

התקבל בפז"א העתק מכתבו של מר רני עמיר, מנהל היחידה הארצית להגנת   2021ואליהם. בחודש ינואר  בז"א  
ד להגנת הסביבה אינו מאשר לחברת  הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה, הממוען לחברת החשמל, לפיו המשר

)הצינור הימי המוליך מזוט אל ומהמקשר הימי של חברת החשמל( מעבר    24החשמל את המשך הפעלת הצינור "
. ככל שלא יינתן אישור להמשך הפעלת הצינור מעבר למועד זה או לחילופין יוקם צינור חדש  2022לחודש דצמבר  

דפי המזוט שהיא מייצרת ובהיעדר חלופה הדבר עלול להשפיע על המשך  חלף הקיים, לא תוכל פז"א לייצא את עו
מול כלל הגורמים הרלוונטיים, למציאת פיתרון   ממשיכה לפעולהרציפות התפעולית של בית הזיקוק. הנהלת פז"א  

" 2021מרץ    לנושא. בחודש  ידי חברת החשמל כי החלו העבודות להחלפת הצינור  ועל פי   24, עודכנה פז"א על 
   . 2022נון, ההחלפה )שתאפשר את המשך הפעילות במקשר(, צפויה להסתיים בחודש אפריל התכ

 
 

 חומרי גלם וספקים של תחום הפעילות – .155סעיף 
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 רכש וספקים – 5.15.2סעיף 
  ממשלתיות   וחברות   ממשלה   משרדי   מספר  נגד  תנאי   על  צו   למתן  בבקשה   צ" לבג  א "פז  עתרה,  2019  אוקטובר   בחודש 
  2010- ע" תש(,  נמל  שירותי)  ושירותים   מצרכים מחירי על הפיקוח  צו  מכח תשתית   דמי של  כדין שלא   לגבייה בטענה

  הִמְקשר   דרך  א"לפז  הנמל   לשטח  מחוץ  העוגנות  ממכליות  דלקים   הזרמת  בגין  וזאת "(  נמל  שירותי   פיקוח  צו : "להלן)
 ולחלופין ,  ביתר  א "מפז  נגבו   אשר   כספים   השבת   על   להורות   התבקש   המשפט  בית .  חשמל  חברת  שבבעלות  הימי

, 2020  מאי  בחודש.  ההזרמה  לשירות   בהלימה   ימצא   התשתית   דמי   ששיעור   כך ,  נמל  שירותי   פיקוח   צו   תיקון  את   לחייב
,  התמחור   שיטת   שינוי  בעניין  המחירים   ועדת   של  עבודתה  לנושא  ביחס   העתירה   את  הדוחה  בעתירה  דין  פסק  ניתן

 במחוזי   הדין  בפסק  נדון  הנושא   כי  נקבע ,  החיוב  את   לחלוטין  לבטל   לעתירה   הנוגע  בכל .  מוקדמת   היותה  מחמת   וזאת 
, קיבלה פז"א פנייה ממשרד האוצר לקבלת התייחסותה לטיוטת תיקון לצו פיקוח  2021בחודש אפריל    .הוכרע  וכבר

. פז"א השיבה לפנייה במועד שנקבע לכך ובתשובתה חזרה על  25%  - שירותי נמל, לפיה יופחתו דמי התשתית בכ
"א וחוסר ההגיון בקביעת  טענותיה בדבר חוסר ההלימה בין המחיר של שירותי התשתית לבין השירותים שמקבלת פז

כמות   על  משפיע  שהדבר  ללא  הימי  במקשר  ונטענים  הנפרקים  הדלקים  כמות  לפי  המשתנה  שרירותי  מחיר 
 השירותים הניתנים כביכול לפז"א. טרם התקבלה החלטה בעניין.   

 
 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם -איכות הסביבה בתחום הפעילות  - 5.17סעיף 
 חוק חומרים מסוכנים  – .25.17.2 סעיף

 . 2022לפז"א היתר רעלים בתוקף עד לחודש ינואר  
 

, פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים, להערות 2020בחודש ינואר  
מ"ק   1000הציבור. על פי הפרסום, מדובר ברגולציה לחוות דלקים המאחסנות דלקים במיכלים שנפחם עולה על  

חוות מיכלים ברחבי הארץ, לרבות חוות המיכלים של פז"א ושל פז במתקן   35  -שתוטמע בהיתרי הרעלים של כ
חיפה. הטיוטה עוסקת בהיבטים שונים של עיסוק בחומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות. פז"א התייחסה לטיוטת  

ם יתר חוות המיכלים בישראל, בחסות התנאים ומשתתפת בשיח המקצועי מול המשרד להגנת הסביבה, ביחד ע 
וסביבה. ינואר    ובהתאם  בהמשך   המכון הישראלי לאנרגיה  ,  2021לכך, בהיתר הרעלים שהתקבל בפז"א בחודש 

 הוטמעו חלק מהתנאים הנוספים כאמור ופז"א פועלת ליישום והטמעה של תנאים אלה.
 

 היתר הזרמה לים – .65.17.2 סעיף
)להלן: "היתר ההזרמה"(.   1998-לפז"א היתר הזרמה לים, לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 

ודיווח  היתר ההזרמה מותנה במספר תנאים, כגון ניטור רציף של קולחין המוזרמים לים, ביצוע תוכנית ניטור ימי 
, התקבל שינוי להיתר ההזרמה, 2017. בחודש יולי  לרשויות על תוצאות בדיקות מעבדה חיצונית ועל ממצאי הניטורים 

המאפשר לפז"א להמשיך ולעמוד באמות המידה להזרמה לים, טרם היתר ההזרמה, וזאת עד ליישום טכנולוגיה  
)באמצעות מתקן  פיילוט  פז"א ערכה  לים.  באמות המידה המחמירות להזרמה  עמידה  יותר שתאפשר  מתקדמת 

בטכנולוגיית   פברואר    )שהתבצע  MBRחלוץ(  חודש  שהושגו 2018עד  לתוצאות  בהתאם  "הפיילוט"(.  )להלן:   )
בפיילוט, הוחלט בפז"א בתיאום ובאישור היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה לבצע את  

. הקמת המתקן הסתיימה והוא נמצא בהרצה החל MBRולא בטכנולוגיית    UF-GAC-POSTהפרוייקט בטכנולוגיית  
המתקן עובד באופן תקין ועומד באמות  ,2021עם סיום תקופת ההרצה והחל מחודש מרץ    .2020נובמבר   מחודש

 המידה המחמירות שנקבעו בהיתר ההזרמה. 
 
 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות –.815סעיף 
  אישורים רגולטורים – .18.35 סעיף
 עסקרישיון  – .15.18.3סעיף 

כי עיריית בעקבות פניה מן המשרד להגנת הסביבה,  , נודע לפז"א  2021לפז"א רישיון עסק לצמיתות. בחודש מרץ  
יצוין כי פז"א לא קיבלה כל פנייה רשמית מעיריית אשדוד  אשדוד פתחה בהליך לחידוש רישיון העסק של פז"א. 

שיון ילל, על החברה למעט קציבת תקופת רבעניין זה וכי אין באפשרותה להעריך מה תהיה השפעת התהליך, אם בכ
 העסק לעשר שנים חלף הרישיון שהיא מחזיקה כעת לצמיתות.   

 
 ליצור דלקרישיון  – 5.18.3.2 סעיף

. הרישיון הינו עד סוף  1958-פז"א קיבלה רישיון ליצור דלק מרשות המיסים, כנדרש לפי חוק הבלו על דלק, התשי"ח
 והוא מתחדש מידי שנה.   2021שנת  
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 הסכמים לרכישת גז טבעי  – 5.19.4סעיף 
, נחתם הסכם נוסף לרכישת גז טבעי בין פז"א לשותפים במאגר תמר לתקופה של כשלושה 2021באפריל    20ביום  

זול ממחיר הגז הטבעי בהסכם תמר, על חשבון כמויות שנצברו   חודשים בה תוכל פז"א לרכוש גז טבעי במחיר 
הוראות דומות להסכמי רכש הגז " בהסכם תמר. ההסכם כולל  Carry Forward"לטובת פז"א במסגרת מנגנון  

 (. Take Or Payהטבעי הקיימים לרבות הוראות בדבר כמות רכישה מינימלית בתקופת ההסכם )
 

 תחום הנדל"ן – שישיחלק 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית בתחום הפעילות  6.7סעיף 

לתחום  ייעודית תפעל להקמת חברה בת החליט דירקטוריון החברה כי הנהלת החברה    2021 במהלך חודש אפריל 
הנהלת החברה תפעל    ני."ן של החברה, בעלי פוטנציאל השבחה נדל"יועברו מספר נכסי נדל  החברה   אל הנדל"ן.  

בייזום נדל בניהול נדל"לאיתור שותף מתאים המתמחה  ו/או שבבעלותו נדל"ן,  ן כאמור, שיוכל להשתלב  "ן מניב 
פעילויות ובין בדרך של הקצאת מניות לאותו שותף ו/או בכל בין בדרך של מיזוג    –כבעל מניות בחברה הייעודית  

 קסום הפוטנציאל הנכסי והעסקי של החברה בתחום הנדל"ן. ידרך מתאימה אחרת, אשר תביא למ
 

 מידע נוסף ברמת התאגיד - שביעילק ח
 הון אנושי - 17.סעיף 
 תוכניות תגמול לעובדים  7.1.5סעיף 
 לעובדיםאופציות  7.1.5.1סעיף 
כתבי אופציה    489,879עד    , אישר דירקטוריון החברה מתאר להצעת ניירות ערך להקצאת2021במרץ    22ביום  

שלה בנות  ובחברות  בחברה  ולעובדים  משרה  ביום  לנושאי  כאמור,    2021במאי    2.  אופציות  מכתבי  חלק  הוקצו 
קצאה הנוכחית למנכ"ל ולנושאי משרה  לעניין שווי כל אופציה בהלמנכ"ל החברה ונושאי משרה בכירה בחברה.  

 ראו   כן  . 2021במרץ    31לדוחות הכספיים ליום    6(, ראו ביאור  2021במאי    2אחרים בחברה, נכון למועד ההענקה ) 
 2021-01-075945,  2021-01-041772-אסמכתאות מס'   2021במאי    2- ו  2021במרץ    22דיווחים מידיים מימים  

 בהתאמה(.  2021-01-075954 - ו
 
 

 העסקת מנכ"ל החברה  - 7.1.6.3סעיף 
ראה סעיפים    , אודות אישור אסיפה מיוחדת להקצאת אופציות למנכ"ל החברה והקצאת האופציות בפועללפרטים  

 . , להלןחלטות אסיפה כללית מיוחדתתחת "שונות" ה- לעיל ו 7.1.6.2
 

 הליכים משפטיים - 87.סעיף 
למועד כנ  ועומדים  התלויים  המהותיים  המשפטיים  ההליכים  את  המפרטת  הטבלה  עדכון  נכון  החברה  גד 

 פרסום הדוח. 
 

הוגש נגד החברה כתב אישום בטענה לניהול תחנת דלק ללא רשיון עסק. להערכת הנהלת    2021בחודש ינואר  
הסיכוי שההליך יסתיים בהרשעה, החברה, בהתבסס על יועציה המשפטים, בשלב ראשוני זה לא ניתן להעריך את  

 ובכל מקרה היקף החשיפה לחברה אינו מהותי. 
 

הוגשה נגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה, כי היא אינה מציגה את מחיר    2021בחודש אפריל  
לדלפק מעבר  הנמכרים  טבק/סיגריות(   המוצרים  מוצרי  זה,  החברה,  )ובכלל  הנהלת  להערכת  הנוחות.    בחנויות 

להתקבל.   לאישור  הבקשה  של  סיכויה  את  להעריך  ניתן  לא  זה  ראשוני  בשלב  המשפטים,  יועציה  על  בהתבסס 
 (.2021-01-071514  )אסמכתא מס' 2021אפריל ב 27לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  

 
 יעדים ואסטרטגיה  – 10.7סעיף 
 תחום הקמעונאות  7.10.2סעיף 
 בע"מ )סופר יודה( בן גוריון  רכישת פעילות חברת סופר זול  7.10.2.1סעיף 
התקיימו כל התנאים  הושלמה עסקת רכישת פעילות סופר זול בן גוריון )"סופר זול"(, לאחר ש  2021במאי    2ביום  

ת  עסקה זו הנה חלק ממהלך אסטרטגי מקיף של החברה להרחבת פעילותה בתחום קמעונאו   ה. המתלים להשלמת
סניפים של רשת הסופרמרקטים "סופר יודה"    16-המזון והנוחות ועם השלמתה, מחזיקה החברה במלוא הזכויות ב 
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 - )אסמכתא מס'  2021במאי    3לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום    ובפעילות הסיטונאות וההפצה של סופר זול. 
 .2020לפרק א' לדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת  7.10.21וסעיף   ( 2021-01-076206

 
בהמשך לרכישת סופר זול בן גוריון, ובהתאם לאסטרטגיה שלה כאמור, החברה פועלת להרחיב את רשת חנויות 

הן בדרך של הקמת סניפים חדשים והן בדרך של רכישת סניפים   –הסופרמרקטים השכונתיים שלה ברחבי הארץ  
 בין תחת המותג סופר יודה ובין בדרכים אחרות.   –ים שלישיים קיימים מצדד

 
 החברה  מניות רכישת לעניין  והצעות פניות

כי    10.5.2021  וביום  9.5.2021  ביום   הפניות .  מניותיה  רכישת  לעניין  והצעות  פניות  מספר  קיבלהדווחה החברה 
  הכוללות   יותר   קונקרטיות   פניות   ובחלקן  כלליות   פניות   בחלקן,  שונים   גורמים   ממספר ,  ראשוניות  פניות   הנן  שהתקבלו 

 10.5.2021. ביום  שלישי  לצד  מניותיה   של  מהותית  פרטית   הקצאה  לביצוע   או  שלישי  צד  עם   מיזוג   לביצוע  הצעה
 וחלופות   אפשרויות  בדבר  בחינה  של  הליך  לקיים  הדירקטוריון  החליט  דיוןב  .התקיים דיון בנושא בדירקטוריון החברה

  משקיעים  לידי  בחברה  השליטה  של  מכירה  או  העברה  או  מניות  של  מהותית  פרטית  הקצאה  ביצוע  עם  בקשר  שונות
הדירקטוריון קיים דיונים נוספים    . אחרת  בדרך  ובין  מיזוג   של   בדרך   בין,  מניות  הקצאת   של   בדרך   בין,  פוטנציאליים

 בנושא ושכר יועצים שילוו אותו בתהליך הבחינה. 
בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך מה יהיו תוצאותיהן של הפניות השונות שהתקבלו ואם יהא בכך כדי להוביל  

בכל מקרה,   לתהליך של מכירת/העברת שליטה או הקצאת מניות בחברה אם לאו, באיזה מתווה ובאלו תנאים. 
  9לפרטים נוספים ראה דיווחיים מידיים מימים   ביצוע מהלך כאמור כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה. 

 בהתאמה(.  2021-01-081249 - ו  2021-01-080238)אסמכתאות מס'   2021במאי  10 - ו
 

 והקמת תחום פעילות עצמאית של טעינה חשמלית לרכבים הקמת זרוע אנרגיה
הקיימים,    כחלק פעילותה  לתחומי  ומשלימים  משיקים  בתחומים  ולהשקיע  להתפתח  שלה  האסטרטגיה  מיישום 

אנרגטית, החליט דירקטוריון החברה   בפתרונות אנרגיה עתידיים )אנרגיה חלופית וירוקה( ובפרויקטים של חדשנות 
הקמת זרוע אנרגיה לפז, וזאת, על בסיס עבודת ניתוח מקיפה שבוצעה על ידי הנהלת החברה  על    25.5.2021ביום  

בסיוע יועצים חיצוניים. בהחלטה נקבע כי במסגרת זרוע האנרגיה שתוקם, תכנס החברה לתחומי הפעילות הבאים  
פרטיים/עסקיים/ציבוריים(: לקוחות  חשמל  )למול  מיקרו -קו;  אספקת  אגירה  ;  גריד-קרו מי-גנרציה-קו -גנרציה, 

הפעילות תבוצע בישראל ובאזורים נוספים בעולם, בהתאם למיפוי שבוצע, בדרך  .  ייצור אנרגיה  - ; וואחסון אנרגיה
 של הקמת פעילויות ו/או רכישת חברות או פרויקטים רלבנטיים.  

טעינה חשמלית לרכבים,  , להקים בחברה תחום פעילות עצמאי של  באותה ישיבה   בנוסף, החליט דירקטוריון החברה 
 בין בבנייה עצמאית ובין בדרך של רכישת חברות ו/או פרוייקטים רלבנטיים אחרים.  –בתחנות הדלק ובכלל  

, ערך  ניירות   בחוק  כהגדרתו ,  עתיד  פני  צופה   מידע  הינן  חשמלית  טעינה   ופעילות   לפז  אנרגיה   זרוע  להקים  הכוונה 
  על  ומבוססות   החיצוניים  ויועציה  החברה   הנהלת   של   פנימיים  חים וניתו  הערכות   על  מבוססות  הן,  1968  – "ח  התשכ
 מן   שונה   באופן  להתממש   או   להתממש   שלא   עשויות   אלו   כוונות .  הנוכחי  השוק   מצב  פי  על ,  שונות   עבודה   הנחות

בידי   שיעלה  והזדמנויות  אפשרויות ,  בהם   וההתפתחויות  הרלבנטיים  בשווקים  הקשורות  שונות  מסיבות ,  לעיל  המתואר
 בישראל ובחו"ל, ועוד.  - החברה לאתר, מגבלות רגולטוריות ואחרות שיחולו על פעילויות מן הסוג המתואר  

 (. 2021-01-029971)אסמכתא מס'   2021במאי  25לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  

 נושאים נוספים המדווחים לפי תקנות הדיווח  – שונות

 לתקנות הדיווח( )ג( 29החלטות אסיפה כללית מיוחדת )תקנה 
הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל  הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה   האסיפה אישרה,  2021באפריל  28ביום  

  2021באפריל    29  -ו   2021במרץ    22מימים    מיידים של החברה  דוחות  ראה  נוספים  לפרטים  החברה, מר ניר שטרן.
 בהתאמה(.  ,2021-01-073593  -ו  2021-01-041778 -אסמכתאות מס' 

 ( לתקנות הדיווח( 4א)29פוליסת ביטוח נושאי משרה )תקנה 
את התקשרות החברה בהסכם לרכישת פוליסת ביטוח   , אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון  2021במרץ    30ביום  

ובדרך כלל בחברות    נושאי משרה )כולל  יכהנו מעת לעת בחברה,  דירקטורים ומנכ"ל החברה(, המכהנים ואשר 
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בנות שלה והמכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות קשורות שלה )"פוליסת הביטוח"(, וזאת בהתאם לתקנה 
 101-21ך ובהתאם לעמדת רשות ניירות ער  2000- לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס 1ב1

( )"עמדת רשות ני"ע"( ולהוראות מדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה  2020)אשר עודכנה בחודש אוגוסט  
ביום   החברה  של  המניות  בעלי  אסיפת  ידי  מס'    2020במרץ    19על  )"מדיניות 2020-01-027201)אסמכתא   )

, יהיו בתוקף  2021במרץ    31י המבטח ביום  תנאי פוליסת הביטוח, כפי שאושרו על יד  התגמול"( בכפוף לאמור להלן.
גבול אחריות המבטח במסגרת פוליסת  )להלן: "תקופת הביטוח"(.    2022במרץ    31ועד ליום    2021באפריל    1מיום  

מיליון דולר לתביעה ובמצטבר לתקופת הביטוח. עלות הפרמיה שתשולם בגין פוליסת הביטוח   110הביטוח הינו  
של  בסך  הינה  הביטוח  הפוליסה   1.03  - כ  לתקופת  במסגרת  תביעה  כל  בגין  העצמית  דולר. ההשתתפות  מיליון 

אושר כי תנאי פוליסת  אלף דולר.    150אלף דולר. בגין תביעה הקשורה בדיני ניירות ערך בסך    100תעמוד על סך של  
השנתית  הביטוח תואמים את המסגרת שנקבעה במסגרת מדיניות התגמול של החברה )למעט לעניין עלות הפרמיה  

וגובה ההשתתפות העצמית, בהתאם לעמדת רשות ני"ע(, וכי ההתקשרות אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על  
  - )אסמכתא מס'  2021באפריל    1לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום    רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. 

2021-01-053775 ) 
 

 לתקנות הדיווח(  26הדירקטורים של התאגיד )תקנה 
 החל מר הראל לוקר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.   2021בינואר  1ביום 

 

 א לתקנות הדיווח( 26בכירה )תקנה  משרה נושאי
 יניב קמחי לכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה.  מר החל  2021 באפריל 2 ביום 



 פז חברת נפט בע״מ
וחברות מאוחדות שלה

פרק ג׳
 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של התאגיד



 
  

  תוכן העניינים 
  עמוד  

  2      המבקרים לבעלי המניות   דוח סקירה של רואי החשבון

    3  הכספי ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על המצב 

    5  תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים 

  6    תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים 

    7    תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים 

  10    תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים 

 12    יים המאוחדים ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים בינ

 



  
  
  
  
  
 
 

  סומך חייקין 
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG   ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו מ  פי ת ה פו נ     סו
KP  - ל  MG In te rna t i ona l  L im i ted  חברה ת ,  י ל ג ת   אנ ו י ר באח גבלת  מו ת  רטי   פ

  לבעלי המיות של   יםהחשבון המבקר  ידוח סקירה של רוא
  פז חברת פט בע"מ 

  
  מבוא 

 
הקבוצה),    –של פז חברת פט בע"מ וחברות בות שלה (להלן    המצורף  הכספי   המידע  את  סקרו

ליום   המאוחד  התמציתי  הכספי  המצב  על  הדוח  את  הדוחות   2120במרץ    31הכולל  ואת 
המאוחדים ותזרימי  רווח  על  התמציתיים  בהון  שיויים  הכולל,  הרווח   המזומים  והפסד, 

של והההלה  .תאריך  באותו  שהסתיימה  חודשים   שלושה  לתקופה   אחראים   הדירקטוריון 
  IAS 34לתקן חשבואות בילאומי    כספי לתקופת בייים זו בהתאם  מידע  של   ולהצגה  לעריכה

"דיווח כספי לתקופות בייים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת בייים זו לפי פרק 
התש"ל ומידיים),  תקופתיים  (דוחות  ערך  יירות  תקות  של   להביע  היא  אחריותו  .1970-ד' 

  .סקירתו בהתבסס על  זו  בייים   לתקופת  כספי  מידע על  מסקה
 
 

  הסקירה  היקף
  

 סקירה"  חשבון בישראל   רואי  לשכת   של  2410(ישראל)    סקירה   לתקן  בהתאם  סקירתו  את  ערכו
 של   סקירה   הישות".  של   המבקר   רואה החשבון  ידי  על   הערכת   בייים   לתקופות   כספי   מידע   של 

מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  לעייים   האחראים  אשים  עם  בעיקר   ,מבירורים  בייים 
והחשבואיים מצומצמת   סקירה  .ואחרים  אליטיים  סקירה  הלי  ומיישום  ,הכספיים   היה 

ביקורת   בהתאם  הערכת  ביקורת  מאשר  יכרת   במידה  בהיקפה  בישראל   מקובלים  לתקי 
שיוודע  להשיג  לו  מאפשרת   איה   ולפיכך  יכולים  שהיו  המשמעותיים  העייים  לכל  ביטחון 
  ביקורת.  של  דעת חוות   מחווים   או אין ,לכך  בהתאם  .מזוהים בביקורת להיות

 
  מסקה 

 
איו    ל "ה הכספי  שהמידע  לסבור   לו  הגורם   דבר  ליבו  בא לתשומת  לא  ,סקירתו  על בהתבסס 

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבואות בילאומי    ,הבחיות המהותיות   מכל   ערוך,
  

לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו    הקודמת, בהתבסס על סקירתו,  בוסף לאמור בפיסקה 
לפי  הגילוי  הוראות  אחר  המהותיות,  הבחיות  מכל  ממלא,  איו  ה"ל  הכספי  שהמידע  לסבור 

  .1970-פרק ד' של תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל
 
  
  
  
  

  סומך חייקין 
  רואי חשבון 

  
  2021במאי,    25
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  במיליוני ש"ח 

  במרץ 31ליום 
2021  

  (בלתי מבוקר)

  במרץ 31ליום 
2020 **  

  (בלתי מבוקר)
בדצמבר   31 ליום

  (מבוקר)  2020

    נכסים
  1,505  2,122  1,400  מזומנים ושווי מזומנים

  1,363  1,414  1,522  לקוחות  
  139  231  154  חייבים אחרים 

  745  626 948  מלאי
  *  17  26  השקעות אחרות 

  20  48  7  נכסי מסים שוטפים 
  3,772  4,458  4,057  סה"כ נכסים שוטפים 

  30  30  30  פיקדון בנאמנות עבור הטבות עובדים 
  81  5  73  השקעות אחרות לזמן ארוך

  105  114  107  הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת  

  השווי המאזני  
  

34  
  

33  33  
הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת  

  השווי המאזני 
  
8  

  
7  8  

  501  502  502   נדל"ן להשקעה
  4,775  ***5,186  4,686    רכוש קבוע, נטו

  1,110  ***1,147  1,065  נכסי זכות שימוש 
  150  160  145  מוחשיים, נטו נכסים בלתי 

  60  18  69  נכסי מסים נדחים 
  6,853  7,202  6,719  סה"כ נכסים בלתי שוטפים 

  10,625  11,660  10,776  סה"כ נכסים 

  מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ

  בדבר הצגה מחדש בשל שינוי מדיניות חשבונאית  2.3** ראה באור  

  ***סווג מחדש 

  לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים 
    



    מאוחדים תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים  -כספיים    דוחות': גק רפ
 

    
 4 -ג

  במיליוני ש"ח 

  במרץ 31ליום 
2021  

  (בלתי מבוקר)

  במרץ 31ליום 
2020 **  

  (בלתי מבוקר)

  31ליום 
    2020בדצמבר 

  (מבוקר) 
    התחייבויות  

  הלוואות ואשראי לזמן קצר, לרבות 
 חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  
243 

  
443 431 

  195 182 190  חכירות חלויות שוטפות של התחייבות בגין 
 1,360 1,598 1,665 ספקים 

  534 505 588 זכאים אחרים
 11 7 9 התחייבויות מסים שוטפים

 25 25 25  הפרשות 
 2,556 2,760 2,720 סה"כ התחייבויות שוטפות

 3,807 4,025 3,810 אגרות חוב 
  882  909  846  ות חכיר התחייבות לזמן ארוך בגין  

 50 49 49 התחייבויות אחרות לזמן ארוך 
 75 70 74 הטבות לעובדים 

 185 238 176 התחייבויות מיסים נדחים 
 4,999 5,291 4,955 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 7,555 8,051 7,675 סה"כ התחייבויות
    הון 

 2 5 2  זכויות שאינן מקנות שליטה
 194 194 194 הון מניות 

 )386(  )187ׁ (  )386(  מניות באוצר 
 1,813 1,818 1,813  קרנות הון 

  1,793  2,125  1,824  יתרת עודפים 
  3,445  3,950  3,414  

 )346(  )346(  )346(  קרן הפרשי תרגום

 3,068 3,604 3,099 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 3,070 3,609 3,101 סה"כ הון 

  10,625 11,660 10,776  סה"כ התחייבויות והון 

  בדבר הצגה מחדש בשל שינוי מדיניות חשבונאית  2.3** ראה באור  

   _____________   ______________   ______________  
  שלומי פרילינג  ניר שטרן   הראל לוקר   

   כספים ופיתוח עסקי סמנכ"ל  מנהל כללי   יו"ר הדירקטוריון  

  2021במאי    25 :הדוחות הכספייםתאריך אישור  

  הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 



      תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים  -כספיים    דוחות': גק רפ

 

    
 5 -ג

  מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ

  הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

 שהסתיימה ביום
131.3.202    

  (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

שהסתיימה ביום 
2031.3.20   

  (בלתי מבוקר) 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

2031.12.20  
  (מבוקר) 

 7,939 2,827 2,207 הכנסות 
 6,851 2,618 1,875 עלות ההכנסות 

 1,088 209 332 רווח גולמי 
 887 229 220 הוצאות מכירה ושיווק 

 183 48 43 הוצאות הנהלה וכלליות  
 7 )4(  )9(  אחרות, נטו  ) הכנסותהוצאות ( 

  1,077 273 254  סה"כ הוצאות תפעול
 11 )64( 78 לפני ירידת ערך נכסים  תפעולי   (הפסד) רווח

  )338(  - -  רכוש קבוע ירידת ערך 
  ) 327( )64( 78  רווח (הפסד) תפעולי 

  51 4 1 הכנסות מימון 
 132 44 39 הוצאות מימון

 81 40 38 מימון, נטו  הוצאות
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת  

  * * 1  השווי המאזני 
  ) 408( ) 104( 41 לפני מסים על הכנסה (הפסד)  רווח 

 )42(  )7(  11 מסים על הכנסה (הכנסות) הוצאות 
 )366( ) 97( 30 לתקופה (הפסד)  רווח 

    מיוחס ל: 
 )366(  )97(  30 בעלים של החברה  

 * * * זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )366( ) 97( 30 לתקופה   (הפסד) רווח
    למניה    (הפסד) רווח
 )36.6(  )9.5(  3.2 בסיסי למניה (בש"ח)(הפסד)  רווח 
 )36.6(  )9.5(  3.2 מדולל למניה (בש"ח)(הפסד)  רווח 



      תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים  –כספיים    דוחות': גק רפ

 

    
 6 -ג

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

שהסתיימה ביום 
31.3.2021  

 (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

שהסתיימה ביום 
31.3.2020  

 (בלתי מבוקר) 

לשנה שהסתיימה  
 יוםב

2031.12.20  
 (מבוקר) 

  )366(  ) 97(  30  לתקופה (הפסד)  רווח 
לרווח  פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו 

  והפסד
      

  3  8  1  תוכנית הטבה מוגדרת מדידה מחדש של 
מיסים בגין פריטי (הפסד) רווח כולל אחר שלא יועברו  

  לרווח והפסד 
  
-  

  
 )1(  

  
 )1(  

לרווח  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר 
  2  7  1  והפסד, נטו ממס

  )364(  ) 90(  31  כולל לתקופה (הפסד) סה"כ רווח 
        סה"כ רווח כולל מיוחס ל: 

  )364(   )90(   31  בעלים של החברה 
  *  *  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )364(  ) 90(  31  כולל לתקופה (הפסד) סה"כ רווח 

  מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 



   מאוחדים  ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית -  כספיים  דוחות': גק רפ

    
 7 -ג

 

  
 במיליוני ש''ח 

  
  הון

 קרנות הון מניות 

  קרן הון
  בגין

  הפרשי 
 תרגום

  
  

מניות  
 באוצר 

  
  

 יתרת עודפים 

  
  
  

 סה"כ 

זכויות שאינן  
מקנות  
 שליטה 

  
  
  

 סה"כ הון 
חודשיםל שלושה  של  ביום    תקופה    31שהסתיימה 
  מבוקר)בלתי  (  2021 מרץב

         

 3,070 2 3,068 1,793 ) 386( ) 346( 1,813 194  2021בינואר  1יתרה ליום 
          סה"כ רווח כולל לתקופה 

 30 - 30 30 - - - -  לתקופה  רווח
 1 - 1 1 - - - -  כולל אחר לתקופה, נטו ממס רווח

 31 -  31 31 -  -  -  -   כולל לתקופה רווחסה"כ 
          עסקאות עם בעלים, שנזקפו ישירות להון 

 *  -  *  *   -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות  
 3,101 2 3,099 1,824 ) 386( ) 346( 1,813 194   2021 מרץב  31יתרה ליום  

  ''ח שמיליון   0.5- *סכום נמוך מ 

מהם הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 



   מאוחדים  ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית -  כספיים  דוחות': גק רפ

    
 8 -ג

 

  במיליוני ש''ח 

  
  הון

 קרנות הון מניות 

  קרן הון
  בגין

  הפרשי 
 תרגום

  
  

מניות  
 באוצר 

  
  

יתרת 
 ** עודפים

  
  
  

 סה"כ 

זכויות שאינן  
מקנות  
 שליטה 

  
  
  

 סה"כ הון 
חודשיםל שלושה  של  ביום    תקופה    31שהסתיימה 
  מבוקר)בלתי  (  2020 מרץב

         

 3,698 5 3,693 2,214 ) 187( ) 346( 1,818 194  2020בינואר  1יתרה ליום 
          סה"כ רווח כולל לתקופה 

 ) 97( *  ) 97( ) 97( - - - -  הפסד לתקופה 
 7 -  7 7 - - - -  כולל אחר לתקופה, נטו ממס רווח

 ) 90( * ) 90( ) 90( -  -  -  -   סה"כ הפסד כולל לתקופה
וחלוקות   להון  ישירות  שנזקפו  בעלים,  עם  עסקאות 

  לבעלים 
        

 1 -  1 1  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות  
 3,609 5 3,604 2,125 ) 187(  ) 346( 1,818 194   2020 מרץב  31יתרה ליום  

  ''ח שמיליון   0.5- *סכום נמוך מ 

  בדבר הצגה מחדש בשל שינוי מדיניות חשבונאית  2.3** ראה באור  

  

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 



    מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים  -כספיים    דוחות': גק רפ 

    
 9 -ג

 

 במיליוני ש''ח 

  
  הון

 קרנות הון מניות 

  קרן הון
  בגין

  הפרשי 
 תרגום

  
  

מניות  
 באוצר 

  
  

 עודפים יתרת 

  
  
  

 סה"כ 

זכויות שאינן  
מקנות  
 שליטה 

  
  
  

 סה"כ הון 
           (מבוקר)   2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 3,698 5 3,693 2,214 ) 187( ) 346( 1,818 194  2020בינואר  1יתרה ליום 
          סה"כ רווח כולל לתקופה 

 )366( *  )366( )366( - - - -  הפסד לתקופה 
 2 - 2 2 - - - -  אחר לתקופה, נטו ממסכולל  רווח

 ) 364( * ) 364( ) 364( -  -  -  -   סה"כ הפסד כולל לתקופה
וחלוקות   להון  ישירות  שנזקפו  בעלים,  עם  עסקאות 

  לבעלים 
        

      ) 200(  -  ) 200(  -  -  -  רכישת מניות של החברה 
  )8(  )4(  )4(  -  -  -  )4(  -  רכישת זכויות מיעוט בחברה מאוחדת 
  )1(  )1(  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 

  2  2  -  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף עסקים 
  -  -  -  -  1  -  )1(  -  הקצאת מניות לעובדים מתוך מניות באוצר 

 ) 60( - ) 60( ) 60( - - - -  בידנד ששולם יד
 3 -  3 3  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות  

 3,070 2 3,068 1,793 ) 386( ) 346( 1,813 194  2020בדצמבר    31יתרה ליום  

  ''ח שמיליון   0.5- *סכום נמוך מ 

    הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 



      תמצית דוח על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים  –כספיים    דוחות': גק רפ

    
 10 -ג

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

 שהסתיימה ביום
31.3.2021  

 (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

 שהסתיימה ביום
31.3.2020  

  (בלתי מבוקר) 

לשנה שהסתיימה  
   יוםב

31.12.2020  
 (מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  )366(   )97(  30 לתקופה (הפסד)  רווח 

    :התאמות
 385 96 92 פחת והפחתות  

  218  53 55  פחת נכסי זכות שימוש  
 338  - -  בית זיקוק ברכוש קבוע  ירידת ערך 

  1  1  )6(   הפסד (רווח) הון ממכירת רכוש קבוע ונדלן להשקעה 
ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת  חלק  

  השווי המאזני 
 )1(  (*)  (*)  

  8  - -  שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
  3 1 *  עסקאות תשלום מבוססי מניות 

  81 40 38 הוצאות מימון, נטו 
  )38(   17 26  הפרשי שער

  )42(  )7(  11 מיסים על הכנסה  (הכנסות)  הוצאות
  588  104  245  התאמות לרווח רווח לתקופה לאחר 

קיטון (גידול) בלקוחות ובחייבים אחרים לזמן קצר 
 )168(  וארוך

  
145 297 

 214 333 )203(  קיטון (גידול) במלאי 
 )442(  )312(  356 בספקים ובזכאים אחרים   ) קיטוןגידול (

 )3(  )3(  * קיטון בהפרשות  
  - - (*)  בהטבות עובדים  (קיטון)  גידול
  2 7 )21(   במכשירים פיננסיים נגזרים בגין סחורות (גידול)  קיטון  

   )36( 170 68 
 )43(  )17(  )15(  מס הכנסה ששולם

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
194 

  
257 613 

  מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ

  מהם הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד 

  



      תמצית דוח על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים  –כספיים    דוחות': גק רפ

    
 11 -ג

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
חודשים שלושה  

 שהסתיימה ביום
31.3.2021  

 (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
חודשים שלושה  

 שהסתיימה ביום
31.3.2020  

  (בלתי מבוקר) 

לשנה שהסתיימה  
  יוםב

31.12.2020  
 (מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
  )246(  )50(  )56(  רכישת רכוש קבוע 

רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים    תמורה ממימוש
  5 1 44 בלתי מוחשיים 

  )34(   - -  השקעה בחברות מוחזקות 
  )1(   - -  בת, בניכוי המזומנים שנרכשו רכישת חברה  

מתן הלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים, עובדים,  
  -  (*)  )2(   חברות דלק ואחרים 

למפעילי תחנות תדלוק,   שניתנו הלוואותפירעון 
  4 1 2  סוכנים, עובדים, חברות דלק ואחרים
והשקעות   דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

  4  4  *  אחרות 
  )4(   )1(   )2(   השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

  5  1 *  ריבית שנתקבלה
  ) 267(  ) 44(  ) 14(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

  
  

  במיליוני ש"ח 

  שלושהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה  

  ביום
31.3.2021  

  (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
חודשים   שלושה

 שהסתיימה ביום
31.3.2020  

  (בלתי מבוקר) 

שהסתיימה  לשנה 
 יוםב

31.12.2020  
 (מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  1,151  1,151  -  הנפקת אג"ח נטו, בניכוי הוצאות הנפקה  

  )200(   )50(   )50(   פירעון התחייבות בגין חכירה 
  )29(   )8(   )7(   ריבית ששולמה בגין התחייבות בגין חכירה 

  )1(   -  -  בחברה מאוחדת דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה  
  201  199 )206(  באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים   (קיטון)  גידול

  )967(  )750(  - פירעון אגרות חוב 
  )8(   - -  שאינן מקנות שליטה רכישת זכויות  

  )200(   - -  רכישת מניות באוצר 
  )60(  - -  דיבידנדים ששולמו

  )113(   )28(  )6(  ריבית ששולמה
(ששימשו לפעילות)  שנבעו מפעילות מזומנים נטו  

  ) 226( 514 ) 269(  מימון
  120 727 )89(  גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 

  1,388  1,388  1,505  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
על מזומנים ושווי מזומנים   השפעת שינויים בשע"ח
  )3(  7 )16(  המוחזקים במטבע חוץ 

  1,505 2,122 1,400 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

  הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 הישות המדווחת  - 1 ביאור

 הישות המדווחת .1.1

"החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית   –פז חברת נפט בע"מ (להלן  
  מרץב  31היא יורופארק, איזור תעשיה יקום, קיבוץ יקום. תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  

"), וכן את זכויות הקבוצה "הקבוצה  – , כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד  2021
  בחברות כלולות ובהסדרים משותפים. 

  
בעלות השליטה בחברה היו: בינו אחזקות בע"מ, דולפין אנרגיות בע"מ ואינסטנז    2016בספטמבר    18עד ליום  

 . הולדינגס בע"מ בין מכח אחזקות במניות החברה ובין מכח הסכמים ביניהן
  

מיום   לאחר  2016בספטמבר    18החל  ל,  מתחת  ירדו  בחברה  השליטה  בעלי  השליטה   30%-שהחזקות  ובעלי 
לשעבר ובעלי הזיקה אליהם התפטרו מדירקטוריון החברה, נכנס לתוקף היתר השליטה שניתן לחברה, לשליטה 
גרעין  ללא  לחברה  הפכה  החברה  זה  ממועד  החל  בע"מ.  אשדוד  זיקוק  בית  בפז  השליטה  באמצעי  ולאחזקה 

  שליטה.
  

עוסקת למתחמי   הקבוצה  לרבות  פרטית  ולצריכה  לתעשייה  ומכירתם  נפט  למוצרי  גולמי  נפט  בזיקוק  בעיקר 
של   התדלוק  מתחמי  בסביבת  הקמעונאי  השיווק  בתחום  נוספות  עסקיות  ובפעילויות  להם  ומחוצה  התדלוק 

  ובפעילויות שירותים ותעשיה משלימות.   Yellowהחברה, לרבות בהפעלת רשת חנויות  

  
  החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  ניירות הערך של 
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  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2 ביאור

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .2.1

ל בהתאם  נערכה  המאוחדים  הביניים  הכספיים  הדוחות  ביניים,  IAS  34  -תמצית  לתקופות  כספי  ואינה    דיווח 
כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום 

). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם  "הדוחות השנתיים"   -(להלן    2020בדצמבר    31ולשנה שהסתיימה ביום  
  . 1970 –ל להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"

  . 2021 במאי  25ביום תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה 

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .2.2

ל בהתאם  המאוחדים  הביניים  הכספיים  הדוחות  תמצית  להשתמש  IFRS  -בעריכת  החברה  הנהלת  נדרשת   ,
והנחות   אומדנים  בהערכות,  דעת  נכסים בשיקול  של  הסכומים  ועל  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר 

  והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 

ההערכות ושיקול הדעת, בהם השתמשה ההנהלה לצורך יישום המדיניות החשבונאית והכנת הדוחות הכספיים 
  ו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.ביניים הינם עקביים עם אלו ששימש

  הצגה מחדש בשל שינוי מדיניות חשבונאית נדל"ן להשקעה  .2.3

יישום מודל שווי   -מיישמת הקבוצה מדיניות חשבונאית חדשה  2020בדצמבר   31ליום כספיים הדוחות ההחל מ
ההוגן תספק   הוגן במדידת נדל"ן להשקעה. הנהלת הקבוצה סבורה כי מדידת הנדל"ן להשקעה במודל השווי

  .מידע מהימן ורלוונטי יותר לקוראי הדוחות 
  .שינוי המדיניות נעשה בדרך של יישום למפרע

השפעה מהותית על דוחות רווח והפסד של הקבוצה לשלושת החודשים שהסתיימו   הלשינוי במדיניות לא היית
  .2020במרץ   31ביום 

  
:2020במרץ   31ליום  להלן השפעת שינוי המדיניות על הדוחות על המצב הכספי מאוחדים של הקבוצה  

  

  ''ח שבמיליוני  
כפי שדווח  
 בעבר

השפעת  
 השינוי 

כמדווח  
בדוחות 

 כספיים אלה 
    שאינם שוטפים  נכסים

 502 164 338 נדל"ן להשקעה 
       שאינן שוטפות   התחייבויות

 238 39  199  התחייבות מסים נדחים 
        הון עצמי 

  2,125  125  2,000  יתרת עודפים 
  
  
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3 ביאור

המדיניות שיושמה בדוחות  המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה  
  .2020לשנת  הכספיים השנתיים
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  דיווח מגזרי – 4 ביאור
  החטיבות ותחומי הפעילות שהינם גם מגזרי הפעילות בדוחות הכספיים הם:   

ומסחר קמעונאות  ושירותים,  נדל"ן- פז  ),קומ"- "פז(להלן:    פז  תעשיות  זיקוק    ),תעשיות"- "פז(להלן:    פז  ופז 
  ) . זיקוק"-"פז(להלן:   ולוגיסטיקה

  להלן מידע על הרווח והפסד  

  : (בלתי מבוקר)2021 מרץב 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 

 במיליוני ש"ח 
קמעונאות  

  ומסחר 
  

  נדל"ן 
תעשיה  
 זיקוק  ושירותים 

הוצאות לא  
  מוקצות 

התאמות  
 למאוחד 

סה"כ  
  מאוחד 

מחיצוניים הכנסות   1,260 10  274  663 -  - 2,207  
הכנסות ממכירות בין  

 המגזרים 
21 30  92  772 -  )915 ( - 

 2,207 ) 915(  - 1,435 366  40  1,281 הכנסות המגזר 
 78 -  ) 24( ) 50( 64  30 58 רווח (הפסד) תפעולי  

  147  5  58  14  13  57  פחת והפחתות 
EBITDA   115 43 78  8 )19 (  225 

  . מיליוני ש''ח 51ל מיליוני ש''ח ורווח תפעולי של פזגז בסך ש 270בסך של *נתוני מגזר התעשיה ושירותים כוללים הכנסות של פזגז 

  
   : (בלתי מבוקר)2020 מרץב 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 

 במיליוני ש"ח 
קמעונאות  

  ומסחר 
  

  נדל"ן 
תעשיה  
 זיקוק  ושירותים 

הוצאות לא  
  מוקצות 

התאמות  
 למאוחד 

סה"כ  
  מאוחד 

  2,827 -  - 924  333  11 1,559 הכנסות מחיצוניים 
הכנסות ממכירות בין  

 המגזרים 
36 33  113  1,087 -  )1,269 ( - 

 2,827 ) 1,269(  - 2,011 * 446  44  1,595 הכנסות המגזר 
 )64( -  ) 22( ) 179( 77  25 35 תפעולי  רווח (הפסד)  

  149  5  60  14  15  55  פחת והפחתות 
EBITDA   90 40 91  (119) )17 (   85 

  מיליוני ש''ח.  57ל מיליוני ש''ח ורווח תפעולי של פזגז בסך ש 315בסך של *נתוני מגזר התעשיה ושירותים כוללים הכנסות של פזגז 

  : (מבוקר) 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

 במיליוני ש"ח 
קמעונאות  

  ומסחר 
  

  נדל"ן 
תעשיה  
 זיקוק  ושירותים 

הוצאות לא  
  מוקצות 

התאמות  
 למאוחד 

סה"כ  
  מאוחד 

  7,939 -  - 2,284  1,024  41 4,590 הכנסות מחיצוניים 
הכנסות ממכירות בין  

 - ) 3,208(  - 2,714  281  123 90 המגזרים 
 7,939 ) 3,208(  - 4,998 * 1,305  164  4,680 הכנסות המגזר 

מאוחד  תפעולי    רווח 
 11 -   ) 105( ) 409( *216  97 212 לפני ירידת ערך

רכוש ירידת ערך 
  ) 338(        בית הזיקוקקבוע ב 
  ) 327(          תפעולי הפסד

          
  603  27  239  55  46  236  פחת והפחתות 

שינויים בשווי הוגן 
  )8(  - - - )8( -  נדל"ן להשקעה 

EBITDA   448 151 271  (170) (78)  622 
  250  - 100 58 18  74  הוניות  יציאות

  מיליוני ש''ח  138מיליוני ש''ח ורווח תפעולי בסך של   851*נתוני מגזר התעשיה ושירותים כוללים הכנסות של פזגז בסך של 
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    הכנסות מחוזים עם לקוחות  -  4.1 ביאור
  

כוללת   הטבלה  כן,  כמו  הכנסה.  סוגי  לפי  הקבוצה  הכנסות  מוצגות  הבאה  המפוצלות  בטבלה  ההכנסות  של  התאמה 
  למגזרים בני הדיווח של הקבוצה, לפי המגזר המוכר ללקוח החיצוני. 

  :2021 מרץב  31ביום שהסתיימה  חודשים   שלושהלתקופה של  

   

  במיליוני ש"ח 
קמעונאות  

  נדל"ן   ומסחר 
תעשיה  
  ושרותים 

  
  זיקוק 

התאמות  
  למאוחד 

  סה"כ 
  מאוחד 

  1,902  ) 878(  1,387  328  -  1,065  סה"כ מכירות מוצרי נפט 
  305  )37(  48  38  40  216  מוצרי יילו והכנסות אחרות * 

  2,207  ) 915(  1,435  366  40  1,281  סה"כ הכנסות המגזר 
  -  ) 915(  772  92  30  21  הכנסות ממכירות בין מגזרים 

סה"כ הכנסות המגזר  
  2,207  -   663  274  10  1,260  מחיצוניים 

  1,607            מכירות בשוק המקומי 
  600            מכירות מחוץ לישראל** 

  2,207            סה"כ 

  :2020 מרץב  31ביום שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים 

  במיליוני ש"ח 
קמעונאות  

  נדל"ן   ומסחר 
תעשיה  
  ושרותים 

  
  זיקוק 

התאמות  
  למאוחד 

  סה"כ 
  מאוחד 

  2,533  ) 1,226(  1,956  406  -  1,397  סה"כ מכירות מוצרי נפט 
  294  )43(  55  40  44  198  והכנסות אחרות *  מוצרי יילו

  2,827  ) 1,269(  2,011  446  44  1,595  סה"כ הכנסות המגזר 
    1,269  ) 1,087(  ) 113(  ) 33(  )36(  הכנסות ממכירות בין מגזרים 

סה"כ הכנסות המגזר  
  2,827  -   924  333  11  1,559  מחיצוניים 

  1,856            מכירות בשוק המקומי 
  971            לישראל** מכירות מחוץ 

  2,827            סה"כ 

  

  :2020בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

  במיליוני ש"ח 
קמעונאות  

  נדל"ן   ומסחר 
תעשיה  
  ושרותים 

  
  זיקוק 

התאמות  
  למאוחד 

  סה"כ 
  מאוחד 

  6,735  ) 3,052(  4,822  1,164  -  3,801  סה"כ מכירות מוצרי נפט 
  1,204  ) 156(  176  141  164  879  מוצרי יילו והכנסות אחרות * 

  7,939  ) 3,208(  4,998  1,305  164  4,680  סה"כ הכנסות המגזר 
  -  3,208  ) 2,714(  ) 281(  ) 123(  ) 90(  הכנסות ממכירות בין מגזרים 

סה"כ הכנסות המגזר  
  7,939  -   2,284  1,024  41  4,590  מחיצוניים 

  5,709            מכירות בשוק המקומי 
  2,230            מכירות מחוץ לישראל** 

  7,939            סה"כ 

  *הסכום אינו כולל מחזור מכירות באמצעות זכיינים.  

לסוחרים. תזקיקי הנפט נטענים לאוניות בנמל אשדוד ויעדן במועד המכירה אינו מוגדר  ** כולל מכירות תזקיקי נפט של פז"א
  . סופית. בנוסף, כולל מכירות לרשות הפלשתינאית, מכירות דס"ל לחברות תעופה ומכירות אחרות
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   התחייבויות תלויות -  5 ביאור
הליכים ועומדים תלויים או משפטיות תביעות הקבוצה חברות כנגד הוגשו השוטף העסקים במהלך   5.1  נגדן 

תביעות  זה: " בסעיף לרבות דרישות כספיות אשר טרם התגבשו לכדי תביעות משפטיות (להלן משפטיים שונים,
לדעת משפטיות בין הקבוצה  חברות הנהלות ").  על המתבססת,   בדוחות  נכללו משפטיות, דעת חוות היתר, 
  .כאמור המשפטיות מהתביעות כתוצאה החשיפה  לכיסוינדרשו הפרשות,  בו נאותות, במקום הפרשות הכספיים

  
ליום הכולל  של2021במרץ    31  הסכום  שונים, הקבוצה חברות נגד  המשפטיות התביעות ,   ואשר בנושאים 

   מיליוני ש"ח.  1,401-כ של כולל לסך הסתכם צפויה,  להתממשותן אינה ההסתברות
  

אינם זה  בביאור  הסכומים  וכל  הנ"ל  תוספת לצרכן המחירים למדד צמודים הסך  לפני  חוק  ריבית והינם  לפי 
  .פסיקת ריבית והצמדה

  קבוצת 
 תביעות

 מהות
התביעות    

סך הפרשה  
 במיליוני ש"ח 

סך חשיפה  
 במיליוני ש"ח 

בעיקר תביעות הצהרתיות לביטול הסכמים  הסדרים כובלים
להפעלת תחנות תדלוק, בטענה להסדר 

מקפחים בחוזה  כובל ו/או הכולל תנאים 
 אחיד 

1 42  

הליכים מול רשויות  
 מקומיות וכתבי אישום

בעיקר מחלוקות בגין שומות ארנונה, אגרות  
והיטלים שוטפים ורטרואקטיביים. כתבי  

אישום בגין העדר רישיון עסק, חריגות  
 והיתרי בניה 

    32 (א) 1

בקשות שונות להכרה בתביעות כייצוגיות   תביעות ייצוגיות 
החברה ו/או חברות בנות שלה, בין  כנגד 

היתר, בטענות לכאורה בדבר: אי עמידה  
בהוראות החוק, פגיעה באיכות הסביבה,  
גביית תשלומים שונים, הטעיית צרכנים  

 וכדומה 

    ) ב ( 1,231  1

דרישות כספיות   בעיקר תביעות או תביעות שונות   17  134 
 )ג (   1,421 20   סה"כ   

 :הערות
 נכללת במסגרת סעיף ספקים בדוח על המצב הכספי. ההפרשה   )א ( 
  בתביעות בהן לא ניתן להעריך את סכום התביעה הספציפי של הקבוצה חושב סכום התביעה לפי חלקה היחסי   )ב ( 

של הקבוצה בשוק הרלוונטי. תביעות שלא הוגדר בהן סכום התביעה או שלא ניתן להעריך את חלקה היחסי של 
כלו לא  התביעה  בסכום  להכיר הקבוצה  ובקשה  תביעה  כולל  אינו  זה  סכום  היתר,  בין  כך,  התביעות.  בסך  לות 

מיליארד ש"ח (כנגד חברות תעשייתיות במפרץ   14.4בתביעה כייצוגית בגין זיהום אוויר במפרץ חיפה בסך של  
  חיפה ביניהן גם כנגד החברה ופז שמנים). בתביעה זו, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה, 

  .50%-ובשים לב לשלב הראשוני בו מצוי ההליך, ניתן להעריך כי סיכויי התביעה להתקבל נמוכים מ
החשיפה,    )ג (  סכום  שלמתוך  ש"ח    664  -כ  סך  תביעות  מיליוני  להכיר  הן  בקשה  הוגשה  כבשלגביהן  תביעות  הן 

 .ייצוגיות שבשלב זה לא ניתן להעריך האם הבקשות לאישור כתביעות ייצוגיות אכן יאושרו
כ של  ש"ח    600-סך  הנ"ל  מיליוני  הסכום  להכ   םהינמתו  בקשה  שעניינה  ב ייצוגית  כתביעה  ב  רהבגין  תביעה 

 . הדלק בטענה לאי אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים במתחמים הצמודים לחנויות הנוחות בתחנות 
שתאושר   הסיכוי  כי  סבורים  המשפטיים  ויועציה  החברה  בס  הבקשההנהלת  החברה  תחויב  ומים  כובמסגרתה 

  .50%-בסדרי הגודל של הסכומים הנתבעים הוא נמוך מ
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  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - 6 ביאור

   הקורונה מגפת .6.1

הכריז ארגון הבריאות העולמי על    2020התפרץ בעולם ובארץ נגיף הקורונה, בחודש מרץ    2020בחודש ינואר  
  המגפה כפנדמיה (מגפה עולמית). 

.  2020לשנת  לדוחות הכספיים 1.3ביאור , ראה  2020המגפה על פעילויות החברה השונות בשנת   תלהשפע
  ההשפעה העסקית על תחומי הפעילות השונים של החברה ברבעון הראשון של השנה הייתה כדלקמן:

אפריל  מרווחי  –  הזיקוק  מגזר .1 חודש  באמצע  הגיעו  אליו  מהשפל  חלקית  התאוששו  אך  2020  הזיקוק   ,
הנמוך  הביקוש  בשל  בעולם.  שנצברו  הרבים  המלאים  מעודפי  כתוצאה  נמוכות  ברמות  נמצאים  עדיין 

 2021ת סוף הרבעון הראשון של  אלקר  לדס"ל, מוגבלת ההתאוששות בתזקיקי הביניים (סולר +דס"ל).
 .85%-ל  70%-התפוקות מהעלה בית הזיקוק את 

המשיך להיות נמוך, קצב המכירות השתפר  בחודש ינואר  היקף מכירות הבנזין והסולר    –"מ  הקו  מגזר .2
בחודש פברואר בקורלציה לקצב פתיחת המשק ובחודש מרץ המכירות כבר היו דומות ואף גבוהות מהיקף  

  המכירות טרום המשבר. 
  נמשכה מגמת הצמיחה.    yellow-במכירות ה

   - התעשיות מגזר . 3
 .20%-ל 10%בטווח שבין פזגז רשמה ירידה במכירות הסיטונאיות   .א

בנוסף בשל חורף חם ביחס לרבעון המקביל אשתקד רשמה פזגז ירידה במכירות למגזר הפרטי  
 שגרמה לירידה בריווחיות. 

ת  היקף המכירות של שירותי ונכסי תעופה המשיך להיות נמוך משמעותי  –  תעופה ונכסי  שירותי  .ב
לאור היקף המגבלות השונות והירידה החדה בהיקף הטיסות וזאת  גם ברבעון הראשון של השנה  

 בדומה לירידה בצריכה הכללית של דס"ל במשק. 
ופזקר    .ג שמנים  של    –פז  המכירות  היקף  על  הקורונה  משבר  של  מהותית  השפעה  הורגשה  לא 

 . ברבעון הראשון של השנה  חברות אלו

של   לא הורגשה השפעה מהותית של משבר הקורונה על הכנסות המגזר ברבעון הראשון  –  "ןהנדל  מגזר .4
 .השנה

החברה בוחנת באופן שוטף את סיכוני האשראי הכוללים של לקוחותיה. להערכת    -  אשראי   סיכוני  ניהול . 5
החברה, בשלב זה אין לחברה סיכון אשראי משמעותי. החברה תמשיך לבצע מעקב הדוק אחר חובות  

 '. וכוהגדולים לרבות לקוחות בענפי התעופה, ההסעות  לקוחותיההלקוחות בדגש על 
  אינו בשליטת הקבוצה, וגורמים כגון התפשטות מחודשת של הנגיף, המשך היות שמדובר באירוע אשר  

עסקי   על  האירוע  השלכות  לעניין  הקבוצה  הערכות  על  להשפיע  עשויים  בלימתו  או  בעולם  התפשטותו 
את    הקבוצה, ובוחנת  ובעולם  בארץ  בשווקים  השינויים  אחר  שוטף  באופן  לעקוב  ממשיכה  הקבוצה 

  .ות של חברות הקבוצה בטווח הבינוני והארוךתוצאותיהן העסקי  ההשלכות על

סטנדרט & פורס מעלות בע"מ את דירוג החברה (לרבות אגרות החוב של החברה   אישררה  2021במרץ    18  ביום .6.2
  יציבה לשלילית. מרוג ידהתחזית   את ושינתה ilAA) - ושל פז"א) ברמה של ( 

 489,879(להלן: "המתאר") המאפשר הענקה של עד  , אישר דירקטוריון החברה מתאר  2021במרץ    22  ביום .6.3
, הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה של (להלן: "כתבי האופציה")  , לא סחירים וללא תמורהכתבי אופציה 
, לניצעים, אשר כוללים בין היתר את ההענקה במסגרת  רשומה על שם  ש"ח ערך נקוב כל אחת  5החברה בת  

  ). להלןההקצאה הנוכחית (כהגדרתה 

אופציה,    כתבי  282,374אישר הדירקטוריון, לאחר אישור ועדת התגמול, הקצאת    2021במרץ    22מו כן, ביום  כ
בחברה   אחרים  משרה  ולנושאי  למנכ"ל  יוקצו  שיוקצו  69,168מתוכם  ( אשר  אופציות  בהתאם  למנכ"ל  כתבי   ,(

משנת    לתוכנית משרה  ונושאי  לעובדים  אופציות  ו   2009להקצאת  "התוכנית")  האופציה (להלן:  כתבי  , תנאי 
   .") להלן: "ההקצאה הנוכחית(   מתארהמפורטים ב  ובכפוף להיתרים והאישורים
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כאמור,   הנוכחית , הוענקו כתבי האופציה בהקצאה  ההיתריםולאחר התקיימות כלל התנאים  2021במאי   2ביום 
  . (להלן: "מועד ההענקה" או "מועד ההקצאה")  בחברה אחריםלמנכ"ל החברה ונושאי משרה 

, אשר התבסס על הינו על פי נוסחת "בלק אנד שולס"  , השווי ההוגןש"ח   73.58  -הינו כ שווי כל כתב אופציה  
  ההנחות המפורטות להלן:

נקבע אחרת על ידי מנהל התוכנית, כתבי האופציה יבשילו  אלא אם    –תקופות ההבשלה של כתבי האופציה    .א
בכפוף לכך שהניצע יהיה מועסק על ידי החברה או חברה בת או בתנאי שיספק שירותים לחברה או לחברת  

 כמפורט להלן: בת במועד ההבשלה,
 25% הראשונה" מכתבי האופציה יבשילו בחלוף שנתיים ממועד הקצאתם (להלן: "המנה ( .  
 25%   להלן: "המנה השנייה"( האופציה יבשילו בחלוף שנתיים ממועד הקצאתם  מכתבי ( .  
 25% השלישית").  מכתבי האופציה יבשילו בחלוף שלוש שנים ממועד הקצאתם (להלן: "המנה  
 25% הרביעית"  מכתבי האופציה יבשילו בחלוף ארבע שנים ממועד הקצאתם (להלן: "המנה ( . 

כתבי    שנים ממועד הקצאת  4שילו ויהיו ניתנים למימוש בתום  בהתאם לאמור לעיל, כל כתבי האופציה יב
 האופציה לנאמן בעד הניצע.

 ש"ח.   357.9הינו  למועד ההענקה  ) נכס הבסיס(מחיר הסגירה של מניית החברה   .ב
ימי המסחר   30  - של כתב אופציה אחד יהיה ממוצע הסגירה בבורסה של מניית החברה במחיר המימוש    .ג

ההקצא אישור  למועד  להתאמות  שקדמו  ובכפוף  להלן,  כמפורט  פרמיה  בתוספת  הדירקטוריון,  ידי  על  ה 
 כמפורט במתאר:

    ש"ח למניה).   377.8(  20%תוספת פרמיה של    –ביחס לכתבי האופציה הנכללים במנה הראשונה  
   ש"ח למניה).  393.6( 25%תוספת פרמיה של    –ביחס לכתבי האופציה הנכללים במנה השנייה  
    ש"ח למניה).  409.3(30%תוספת פרמיה של    –ביחס לכתבי האופציה הנכללים במנה השלישית  
    ש"ח למניה).   425.1(  35%תוספת פרמיה של     –ביחס לכתבי האופציה הנכללים במנה הרביעית 
  ידי   על בפועל  ישולם לא   המימוש   מחיר  בו), "cashless"(   נטו  מימוש  מנגנון   באמצעות יבוצע המימוש  מחיר

 . ההטבה שווי  חישוב  לצורך בלבד  תיאורטי   יהיה אלא , הניצעים 
האופציה  .ד כתבי  של  חוזי  חיים  האופציה)   אורך  כתבי  הוראות    –  (תקופת  פי  על  לכן  קודם  פקע  אם  אלא 

, לרבות כתבי אופציה  והמתאר   , כתבי אופציה שהוענקו אך לא מומשו על פי התוכניתאו המתאר  התוכנית
 לו בהתאם למועדים הבאים:, יפקעו ויבוטו שהבשיל

   ממועד החל  למימוש  ניתנים  יהיו  השנייה  והמנה  הראשונה  המנה  על  הנמנים  האופציה  כתבי 
  שנים ממועד ההקצאה.   3תקופה של    הבשלתם ועד 

  כתבי האופציה הנמנים על המנה השלישית יהיו ניתנים למימוש החל ממועד ההבשלה ועד תקופה
  ממועד ההקצאה. שנים  4של 

  כתבי האופציה הנמנים על המנה הרביעית יהיו ניתנים למימוש החל ממועד הבשלתם ועד תקופה
  ממועד ההקצאה. שנים  5של 

כל מנה של כתבי אופציה שלא תמומש עד לתום תקופת המימוש הרלוונטית אליה תפקע ותבוטל וכתבי  
רשאית החברה להעניק    האופציה של אותה המנה יוחזרו למאגר המשמש את החברה, ואשר ממנו תהיה 

 כתבי אופציה בהתאם להוראות התוכנית והמתאר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
ומניות הטבה    מחיר המימוש של כתבי האופציה כפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנדים  –שיעור דיבידנד    .ה

 .0%ולפיכך הונח כי שיעור תשואת הדיבידנד הצפוי הוא 
הריבית שנלקחה תואמת את אורך החיים החוזי הצפוי של מנת כתבי  שיעור    – שיעור ריבית חסרת סיכון    .ו

כ הינו  הריבית  שיעור  מדד.  צמודות  שאינן  ישראל  ממשלת  אג"ח  נתוני  על  ובהתבסס    0.28%  -האופציה 
 השלישית והרביעית בהתאמה.  ביחס למניה  0.541% -ו 0.407% -ביחס למנה הראשונה והשנייה וכ

בסטיית התקן ההיסטורית של החברה לתקופה התואמת את אורך החיים נעשה שימוש    –תנודתיות המניה    .ז
חיים   אורך  למשך  הצפויה  התנודתיות  ההקצאה.  למועד  האופציה  כתבי  של  מנה  כל  של  הצפוי  החוזי 

כ הינה  והשנייה  הראשונה  למנה  השלישית    28.41%  -ו  30.94%  -וכ  ,34.82%  -המתאים  למניה  ביחס 
  . בהתאמה והרביעית 

 והגיעה  2021במרץ    31הנהלת הקבוצה ערכה בחינה באם מתקיימים סממנים לירידת ערך של בית הזיקוק ליום   .6.4
  למסקנה שלא מתקיימים סממנים לירידת ערך למועד זה.

אליה   במהלך .6.5 ייעודית,  בת  חברה  להקמת  תפעל  החברה  הנהלת  כי  החברה  דירקטוריון  החליט  אפריל  חודש 
של   נדל"ן  נכסי  מספר  שותף  יועברו  לאיתור  תפעל  החברה  הנהלת  נדל"ני.  השבחה  פוטנציאל  בעלי  החברה, 

מתאים המתמחה בייזום נדל"ן, בניהול נדל"ן מניב ו/או שבבעלותו נדל"ן כאמור, שיוכל להשתלב כבעל מניות  
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ימה  בין בדרך של מיזוג פעילויות ובין בדרך של הקצאת מניות לאותו שותף ו/או בכל דרך מתא  –בחברה הייעודית  
  אחרת, אשר תביא למקסום הפוטנציאל הנכסי והעסקי של החברה בתחום הנדל"ן.

התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת עסקת רכישת פעילות חברת סופר זול בן גוריון בע"מ    2021במאי    2ביום   .6.6
ל ומידי מר ("סופר זול"), המפעילה את רשת הסופרמרקטים "סופר יודה" ובעלת פעילות סיטונאית, מידי סופר זו

של   מקיף  אסטרטגי  ממהלך  חלק  הינה  זו  עסקה  הושלמה.  והעסקה  זול,  בסופר  השליטה  בעל  גואטה,  יהודה 
- החברה להרחבת פעילותה בתחום קמעונאות המזון והנוחות ועם השלמתה, מחזיקה החברה במלוא הזכויות ב

לפרטים נוספים   ה של סופר זול. סניפים של רשת הסופרמרקטים "סופר יודה" ובפעילות הסיטונאות וההפצ   16
  .2020לדוחות הכספיים לשנת   35.2ראה ביאור 

בביאור    בהמשך .6.7 הכספיים    35.1לאמור  מרץ  2020לשנת  לדוחות  בחודש  פז"א  2021,  חברת    עודכנה  ידי  על 
" הצינור  להחלפת  העבודות  החלו  כי  הפעילות    24החשמל  המשך  את  (שתאפשר  ההחלפה  התכנון,  פי  ועל 

 .2022במקשר), צפויה להסתיים בחודש אפריל  

  פניות והצעות לעניין רכישת מניות החברה  .6.8

לעניין רכישת מניותיה. דווחה החברה כי קיבלה מספר פניות והצעות    10.5.2021וביום    9.5.2021ביום  
פניות  ובחלקן  כלליות  פניות  בחלקן  שונים,  גורמים  ממספר  ראשוניות,  פניות  הנן  שהתקבלו  הפניות 
של  מהותית  פרטית  הקצאה  לביצוע  או  שלישי  צד  עם  מיזוג  לביצוע  הצעה  הכוללות  יותר  קונקרטיות 

ן החברה בו החליט הדירקטוריון התקיים דיון בנושא בדירקטוריו  10.5.2021מניותיה לצד שלישי. ביום  
לקיים הליך של בחינה בדבר אפשרויות וחלופות שונות בקשר עם ביצוע הקצאה פרטית מהותית של 
הקצאת  של  בדרך  בין  פוטנציאליים,  משקיעים  לידי  בחברה  השליטה  של  מכירה  או  העברה  או  מניות 

יונים נוספים בנושא ושכר יועצים שילוו  מניות, בין בדרך של מיזוג ובין בדרך אחרת. הדירקטוריון קיים ד 
  אותו בתהליך הבחינה.

בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך מה יהיו תוצאותיהן של הפניות השונות שהתקבלו ואם יהא בכך   
כדי להוביל לתהליך של מכירת/העברת שליטה או הקצאת מניות בחברה אם לאו, באיזה מתווה ובאלו 

  הלך כאמור כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה. מ תנאים. בכל מקרה, ביצוע 

  הקמת זרוע אנרגיה והקמת תחום פעילות עצמאית של טעינה חשמלית לרכבים   6.9

הקיימים,   לתחומי פעילותה  משיקים ומשלימים  להתפתח ולהשקיע בתחומים  שלה  מיישום האסטרטגיה  כחלק 
דירקטוריון  החליט  אנרגטית,  חדשנות  של  ובפרויקטים  וירוקה)  חלופית  (אנרגיה  עתידיים  אנרגיה  בפתרונות 

ח מקיפה שבוצעה על ידי  על הקמת זרוע אנרגיה לפז, וזאת, על בסיס עבודת ניתו   2021במאי    25החברה ביום  
החברה   תכנס  שתוקם,  האנרגיה  זרוע  במסגרת  כי  נקבע  בהחלטה  חיצוניים.  יועצים  בסיוע  החברה  הנהלת 

קו חשמל;  אספקת  פרטיים/עסקיים/ציבוריים):  לקוחות  (למול  הבאים  הפעילות  מיקרו-לתחומי  -קו -גנרציה, 
. הפעילות תבוצע בישראל ובאזורים נוספים בעולם,  ייצור אנרגיה  -גריד; אגירה ואחסון אנרגיה; ו-מיקרו -גנרציה

  בהתאם למיפוי שבוצע, בדרך של הקמת פעילויות ו/או רכישת חברות או פרויקטים רלבנטיים.  

חשמלית  טעינה  של  עצמאי  פעילות  תחום  בחברה  להקים  ישיבה,  באותה  החברה  דירקטוריון  החליט  בנוסף, 
ובכלל   הדלק  בתחנות  רלבנטיים בין בבנייה    – לרכבים,  פרוייקטים  ו/או  חברות  רכישת  של  בדרך  ובין  עצמאית 

  אחרים. 
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 20 -ג

 מכשירים פיננסיים – 7 ביאור

  מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד .7.1

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים,   
חלויות  לרבות  קצר  לזמן  ואשראי  הלוואות  עובדים,  הטבות  עבור  בנאמנות  פיקדון  קצר,  לזמן  אחרות  השקעות 

תואם או קרוב לשווי ההוגן ,  ה ודמי הרשאההתחייבויות בגין חכיר שוטפות של אגרות חוב, ספקים וזכאים אחרים,  
  שלהם.

השווי ההוגן של יתר הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם    
  כדלקמן:

  במיליוני ש"ח 
  הערך בספרים

  2021  מרץב  31ליום 
  שווי הוגן 

  2021  מרץב  31ליום 
     נכסים שאינם שוטפים 

  86 83  הלוואות למפעילים וסוכנים 
     שאינן שוטפות   תיוהתחייבו

וחלויות  אג"ח (כולל ריבית צבורה
  ) שוטפות

4,050  4,266  

  במיליוני ש"ח 
  הערך בספרים

  2020  מרץב  31ליום 
  שווי הוגן 

  2020  במרץ 31ליום 
     נכסים שאינם שוטפים 

  88 86  הלוואות למפעילים וסוכנים 
     התחייבויות שאינן שוטפות 

אג"ח (כולל ריבית צבורה וחלויות 
  שוטפות) 

4,262  4,141  

  במיליוני ש"ח 
  הערך בספרים

  2020בדצמבר  31ליום 
  שווי הוגן 

  2020בדצמבר  31ליום 
     נכסים שאינם שוטפים 

  87 83  הלוואות למפעילים וסוכנים 
     התחייבות שאינן שוטפות 

צבורה וחלויות אג"ח (כולל ריבית 
  4,242  4,031  שוטפות) 
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 21 -ג

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  היררכיית .7.2

  הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה. 
  הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

  פעיל למכשירים זהים. : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק 1רמה 
  לעיל.   1: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה 
    : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה 
  

 במיליוני ש"ח 

  31ליום 
    2021 מרץב

 1רמה 

  מרץב  31ליום 
2021  

 2רמה 

  מרץב  31ליום 
2021  

 3רמה 
במרץ   31ליום 

 סה"כ  2021
רווח  דרך  הוגן  בשווי  פיננסיים  נכסים 

  והפסד:
    

  26  -  -  26  מכשירים נגזרים  –נכסים פיננסיים 
 73 - - 73  השקעה במניות סחירות 

  99   -  - 99 

דרך   הוגן  בשווי  פיננסיות  התחייבויות 
  רווח והפסד: 

    

 1 - 1 -  מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 
   - 1  - 1  

  

 במיליוני ש"ח 

  31ליום 
  2020מרץב

 1רמה 

  מרץב  31ליום 
2020  

 2רמה 

  מרץב  31ליום 
2020  

 3רמה 
במרץ   31ליום 

 סה"כ  2020
רווח  דרך  הוגן  בשווי  פיננסיים  נכסים 

  והפסד:
    

  17  -  -  17  מכשירים נגזרים  –נכסים פיננסיים 
 5 5 - -  השקעה במניות לא סחירות 

  17  - 5 22 

דרך   הוגן  בשווי  פיננסיות  התחייבויות 
  רווח והפסד: 

    

 47 - 17 30  מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 
  30 17  - 47 

 

 במיליוני ש"ח 

  31ליום 
בדצמבר  

2020  
 1רמה 

  31ליום 
בדצמבר  

2020  
 2רמה 

  31ליום 
בדצמבר  

2020  
 3רמה 

  31ליום 
בדצמבר  

 סה"כ  2020
פיננסיים   רווח נכסים  דרך  הוגן  בשווי 

  והפסד:
    

 *  - - *   מכשירים נגזרים  –נכסים פיננסיים 
 81 - - 81  השקעה במניות סחירות 

  81  -  - 81 

דרך   הוגן  בשווי  פיננסיות  התחייבויות 
  רווח והפסד: 

    

 3 - 1 2  מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 
  2 1  - 3 

 



 פז חברת נפט בע״מ
וחברות מאוחדות שלה

פרק ד׳
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים  

 המיוחסים לחברה עצמה



 

 

  מידע כספי נפרד

  2021במרץ   31ליום 

  תוכן העניינים

  עמודים   

  2  דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים של מידע כספי נפרד

  3  הכספינתונים על המצב 

  5  נתונים על רווח והפסד

  6  נתונים על הרווח הכולל 

  7  נתונים על תזרימי מזומנים

  9  מידע נוסף למידע הכספי הנפרד



  
  
  
  
  
 
 

  סומך חייקין 
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

KPMG   ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב , שותפות  סומך חייקיןKPMG   ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו מ  פי ת ה פו נ     סו
KP  - ל  MG In te rna t i ona l  L im i ted  חברה ת ,  י ל ג ת   אנ ו י ר באח גבלת  מו ת  רטי   פ

  כבודל
  פז חברת פט בע"מ בעלי המיות של 

  
 
  

רואי  של  מיוחד  דוח  המבקר   הדון:  תקה    יםהחשבון  לפי  פרד  בייים  כספי  מידע   'ד38על 
  1970 -דיים), התש"ל  ילתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומי

 
  מבוא 

  
תקה    הכספי  המידע  את   סקרו לפי  המובא  הפרד  (דוחות   'ד38הבייים  ערך  יירות  לתקות 

 במרץ   31החברה), ליום    –(להלן    פז חברת פט בע"משל    1970   -דיים), התש"ל  י תקופתיים ומ
המידע הכספי הבייים הפרד   .תאריך  באותו  שהסתיימה  חודשים  שלושה  של  ולתקופה  2021

והההלה הדירקטוריון  באחריות  אחריותו  היו  החברה.   המידע  על  מסקה  להביע  היא  של 
  .סקירתו  בהתבסס על   אלו   בייים   לתקופות  הכספי הבייים הפרד 

  
  

  היקף הסקירה 
  

 סקירה"  חשבון בישראל   רואי  לשכת   של  2410(ישראל)    סקירה   לתקן  בהתאם  סקירתו  את  ערכו
 של   סקירה   הישות".  של   המבקר   רואה החשבון  ידי  על   הערכת   בייים   לתקופות   כספי   מידע   של 

מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  לעייים   האחראים  אשים  עם  בעיקר   ,מבירורים  בייים 
והחשבואיים מצומצמת   סקירה  .ואחרים  אליטיים  סקירה  הלי  ומיישום  ,הכספיים   היה 

ביקורת   בהתאם  הערכת  ביקורת  מאשר  יכרת   במידה  בהיקפה  בישראל   מקובלים  לתקי 
 יכולים  שהיו  המשמעותיים  העייים  לכל  שיוודעביטחון    להשיג  לו  מאפשרת   איה   ולפיכך
  .ביקורת  של  דעת חוות   מחווים   או אין ,לכך  בהתאם  .מזוהים בביקורת להיות

 
  מסקה 

  
הבייים   הכספי  שהמידע  לסבור   לו   הגורם  דבר   ליבו   בא לתשומת  סקירתו, לא   על   בהתבסס 
פרד הו ערוך,  ל "הות המהותיות  מכל  איה    ,הבחייירות 38בהתאם להוראות תק ותד' לתק

  .1970  –ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל  
 
  
  
  
  

  סומך חייקין 
  רואי חשבון 

  
  2021  במאי,  20
  



          תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים  – 1202במרץ   31מידע כספי נפרד ליום  ': דק רפ

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

3 -ד  

 במיליוני ש"ח 

במרץ   31ליום 
2021  

  (בלתי מבוקר) 

  במרץ 31ליום 
2020 *  

  (בלתי מבוקר) 

  בדצמבר  31ליום 
 2020  

  (מבוקר) 
        נכסים 

  1,471  2,075  1,349  מזומנים ושווי מזומנים
  1,013  975  1,057  לקוחות  

  1,123  646  1,101  חייבים אחרים 
  10  40  1  נכסי מיסים שוטפים 

  20  22  25  מלאי
  3,637  3,758  3,533  סה"כ נכסים שוטפים 

 84 97 83  שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוךהלוואות  
  81  5 73  השקעות אחרות לזמן ארוך
  1,968  2,516  1,967 יתרה בגין חברות מאוחדות 

 33 35 34 השקעות בחברות כלולות 
 236 209 262  הלוואות לחברות מוחזקות 

  471  472 472   נדל"ן להשקעה
 1,578 * *1,579 1,530   רכוש קבוע, נטו

  963  * *969  923  זכות שימוש, נטו נכסי 
 61 72 57 נכסים בלתי מוחשיים, נטו 

 5,475 5,954 5,401 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 9,112 9,712 8,934 סה"כ נכסים 

 בדבר הצגה מחדש בשל שינוי מדיניות חשבונאית.  5ראה ביאור *

    **סווג מחדש 



          תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים  – 1202במרץ   31מידע כספי נפרד ליום  ': דק רפ

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

4 -ד  

  במיליוני ש"ח 

במרץ   31ליום 
2021    

  מבוקר) (בלתי  

  במרץ 31ליום 
2020 *  

  (בלתי מבוקר) 
  בדצמבר 31ליום 

  (מבוקר) 2020
       התחייבויות  

ואשראי קצר  הלוואות  חלויות  לזמן  לרבות   ,
  424  438  240 שוטפות של אגרות חוב 

  289  247  262  ספקים  
  375  263  420  זכאים אחרים

  168  151  164  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 
  19  18  19  הפרשות 

  1,275  1,117  1,105  שוטפות סה"כ התחייבויות

  3,807  4,024  3,810  אגרות חוב 
  782  787  750  התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה 
  30  30  29  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  4  3  4  הטבות לעובדים
  146  147  137  התחייבויות מסים נדחים 

  4,769  4,991  4,730  שוטפותסה"כ התחייבויות שאינן  
  6,044  6,108  5,835  סה"כ התחייבויות

        הון 
  194  194  194  הון מניות 

  )386(   )187(   )386(   מניות באוצר 
  1,813  1,818  1,813  קרנות הון

 1,793 2,125 1,824 יתרת עודפים 
  3,445 3,950 3,414 

 )346(  )346(  )346(   קרן הפרשי תרגום

 3,068 3,604 3,099  המיוחס לבעלים של החברה סה"כ הון 

 9,112 9,712 8,934 סה"כ התחייבויות והון

   _____________   _____________   _____________  
  שלומי פרילינג  ניר שטרן   הראל לוקר   

  סמנכ"ל  מנהל כללי   יו"ר הדירקטוריון  
  ופיתוח עסקי כספים   

  

 מדיניות חשבונאית. בדבר הצגה מחדש בשל שינוי  5ראה ביאור *

  

 2021במאי  25תאריך אישור המידע הכספי הנפרד: 



      תמצית נתונים על רווח והפסד ביניים  – 1202במרץ   31נפרד ליום  מידע כספי ': דק רפ

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

5 -ד  

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
שלושה חודשים 
  שהסתיימה ביום

31.3.2021  
  (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

31.3.2020  
  (בלתי מבוקר) 

לשנה  
יום ב שהסתיימה

31.12.2020  
  (מבוקר) 

 4,714  1,600  1,292 הכנסות 
 3,732  1,379  1,043 ההכנסות עלות 

 982  221  249 רווח גולמי 

 681  168  168 הוצאות מכירה ושיווק 
 107  27  24 הוצאות הנהלה וכלליות 

 10  )3(   )6(  אחרות, נטו  הוצאות (הכנסות) 
 798  192  186  סה"כ הוצאות תפעול

 184  29  63 רווח תפעולי 

 87  10  11  הכנסות מימון
 118  36  37 הוצאות מימון

 31  26  26 הוצאות מימון, נטו 

 153  3  37 רווח לאחר הוצאות מימון, נטו

 )491(   )99(   )2(  מחברות מוחזקות  הפסד

 )338(  ) 96(  35 לפני מסים על הכנסה   (הפסד) רווח

 28  1  5 הוצאות מסים על הכנסה 

 )366(  ) 97(  30  המיוחס לבעלים של החברה(הפסד)  רווח 

מיליוני ש"ח   0.5 -* נמוך מ



       תמצית נתונים על הרווח כולל ביניים  – 1202במרץ   31מידע כספי נפרד ליום  ': דק רפ

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

6 -ד  

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

31.3.2021  
  (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

31.3.2020  
  (בלתי מבוקר) 

לשנה   
יום שהסתיימה ב

31.12.2020  
  (מבוקר) 

 )366(  ) 97(  30  המיוחס לבעלים של החברה(הפסד)  רווח 
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו  

    לרווח והפסד 
  *  1  *   מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת 

  2  6  1  רווח כולל בגין חברות מוחזקות 
בגין פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא    מסים 

  *  *  *   יועברו לרווח והפסד 
סה"כ רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר  

 2  7  1 לרווח והפסד, נטו ממס 
    כולל לשנה המיוחס   (הפסד) סה"כ רווח 

 )364(  ) 90(  31  לבעלים של החברה 

מיליוני ש"ח   0.5 -נמוך מ *



       תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים  – 1202במרץ   31מידע כספי נפרד ליום  ': דק רפ

 

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

7 -ד  

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
שלושה חודשים 

שהסתיימה  
 ביום

31.3.2021  
  (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

31.3.2020  
  (בלתי מבוקר) 

לשנה  
 יוםשהסתיימה ב

31.12.2020  
  (מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
  )366(   )97(   30 רווח המיוחס לבעלים של החברה 

    התאמות:
  125  29  27 פחת והפחתות 

  177  45  47  פחת נכסי זכות שימוש 
  31  26  26 הוצאות מימון, נטו 

ונדל"ן  קבוע  רכוש  ממכירת  הון  (רווח)  הפסד 
  1  1  )6(  להשקעה 

  8  -  -  בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה שינוי 
  3  1  * עסקאות תשלום מבוסס מניות 

  491  99  2  מחברות מוחזקות  הפסד 
  28  1  5 הוצאות מסים על הכנסה 

 498  105  131 לאחר התאמות לרווח   תקופהרווח ל

  3  )1(   )5(  במלאי   קיטון (גידול) 
  389  481  )145(  קיטון (גידול) בלקוחות וחייבים אחרים 

  )44(   )176(   29 בספקים וזכאים אחרים   גידול (קיטון) 
  -  (*)  *  בהטבות לעובדים  ) קיטוןגידול (

  )2(   )4(   (*) קיטון בהפרשות  
  )121(  300  346 

  )6(   )7(   )2(  מס הכנסה ששולם

  838  398  8 שנבעו מפעילות שוטפת מזומנים נטו  

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 42  10  10 ריבית שנתקבלה
  *  *  42  ונדל"ן להשקעה רכוש קבוע   ממימושתמורה 

סוכנים,   תדלוק,  תחנות  למפעילי  הלוואות  מתן 
  -  (*)  )2(   עובדים, חברות דלק ואחרים

תדלוק,    פירעון תחנות  למפעילי  הלוואות 
  4  1  2 סוכנים, עובדים, חברות דלק ואחרים

  )19(   8  )27(   הלוואות לחברות מוחזקות   פירעון (מתן) 
  )41(   -  -  השקעה בחברות מוחזקות 

  )82(   )15(   )24(   ונדל"ן להשקעה  השקעה ברכוש קבוע
  )3(   )1(   )1(   השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

והשקעות   מוחזקות  מחברות  דיבידנד שהתקבל 
  222  63  *  אחרות 

  )676(   )262(   125  מוחזקות ביתרות חובה עם חברות   קיטון (גידול) 
(ששימשו    מפעילות  שנבעו  נטו  מזומנים 

  ) 553(  ) 196(  125 לפעילות) השקעה 



       תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים  – 1202במרץ   31מידע כספי נפרד ליום  ': דק רפ

 

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

8 -ד  

  במיליוני ש"ח 

לתקופה של  
שלושה חודשים 

שהסתיימה  
 ביום

31.3.2021  
  (בלתי מבוקר) 

לתקופה של  
שלושה חודשים 

שהסתיימה  
 ביום

31.3.2020  
  (בלתי מבוקר) 

לשנה  
-שהסתיימה ב

31.12.2020  
  (מבוקר) 

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  1,151  1,151  - הנפקת אג"ח נטו, בניכוי הוצאות הנפקה  

  )967(   )750(   -  פירעון אג"ח 
מתאגידים (קיטון)    גידול קצר  לזמן  באשראי 

  200  200  )200(   בנקאיים 
  )60(   -  - דיבידנדים ששולמו

  )170(   )42(   )48(   פרעון התחייבות בגין חכירה 
  )23(   )7(   )6(   ריבית ששולמה בגין התחייבות בגין חכירה 

  )200(   -  -  רכישת מניות באוצר 
  3  )10(   3  שינוי ביתרות זכות עם חברות מוחזקות 

  )101(   )22(   )4(   ריבית ששולמה
(ששימשו שנבעו מפעילות   מזומנים נטו

  ) 167(  520  ) 255( לפעילות)  מימון  
  118  722  )122(  גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים 

  1,353  1,353  1,471  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 
  1,471  2,075  1,349 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 

מיליוני ש"ח   0.5 -נמוך מ *



     תמצית מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים  – 1202במרץ   31מידע כספי נפרד ליום  ': דק רפ

    
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

9 -ד  

  כללי .1

ליום   .1.1 הקבוצה  של  המאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  תמצית  מתוך  כספיים  נתונים  תמצית   31להלן 
המאוחדים""(להלן:    2021במרץ   המיוחסים  הדוחות  התקופתיים  הדוחות  במסגרת  המפורסמים   (

ד'   38"), אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה  תמצית מידע כספי נפרד ביניים לחברה עצמה (להלן: "
התש"ל  והתוספ ומיידים),  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  העשירית  אותו  1970  –ת  לקרוא  יש   .

 וביחד עם הדוחות המאוחדים. 2020בדצמבר  31ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

  בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה: 
  פז חברת נפט בע"מ. –החברה 

מוחזקות   בביאור    –חברות  המאוח   1.6כהגדרתן  הכספיים  ליום  לדוחות  החברה  של  בדצמבר    31דים 
2020.  

 מדיניות חשבונאית  .2

בביאור   המפורטת  החשבונאית  למדיניות  בהתאם  נערך  הנפרד  הכספי  הכספי    1.2המידע  למידע 
  3פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים בביאור  ,  2020בדצמבר    31הנפרד של החברה ליום  
הכספיי הדוחות  המאוחדיםלתמצית  ביניים  נפרד    2021במרץ    31ליום    ם  כספי  מידע  עם  המתפרסמים 

  זה.

 התחייבויות תלויות  .3

לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בדבר הליכים משפטיים והתחייבויות תלויות    5ראה ביאור  
    אחרות.

 ארועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה .4

ביאור   הדוחות    6ראה  הדוח לתמצית  בתקופת  מהותיים  אירועים  בדבר  המאוחדים  ביניים    הכספיים 
  ולאחריה. 

 הצגה מחדש בשל שינוי מדיניות חשבונאית נדל"ן להשקעה  .5

ליום  החל   הכספיים  חדשה    2020בדצמבר    31מהדוחות  חשבונאית  מדיניות  החברה  יישום    -מיישמת 
כי   סבורה  החברה  הנהלת  להשקעה.  נדל"ן  במדידת  הוגן  שווי  במודל מודל  להשקעה  הנדל"ן  מדידת 

  השווי ההוגן תספק מידע מהימן ורלוונטי יותר לקוראי הדוחות. 

 שינוי המדיניות נעשה בדרך של יישום למפרע.

 :2020במרץ   31ליום  להלן השפעת שינוי המדיניות על הדוחות על המצב הכספי של החברה

  במיליוני ש''ח 
כפי שדווח  
 בעבר

השפעת  
 השינוי 

כמדווח  
בדוחות 

 כספיים אלה 
    נכסים שאינם שוטפים 

 472 159 313 נדל"ן להשקעה 
  35  2  33  השקעות בחברות כלולות 

       התחייבויות שאינן שוטפות 
 147 36 111  התחייבות מסים נדחים 

        הון עצמי 
  2,125  125  2,000  יתרת עודפים 

 



 פז חברת נפט בע״מ
וחברות מאוחדות שלה

פרק ה׳
דוח תקופתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על  

 ג38הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 



  

 1-ה

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   2021של שנת  ראשון דוח רבעון 
  1970  -ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל 38לפי תקנה 

  
  

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל    2021של שנת  ראשון  מצורף בזאת דוח רבעון  
  . 1970 – ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ג(א) לתקנות ניירות   38הגילוי לפי תקנה 

התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה    –ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של פז חברת נפט בע"מ (להלן  
  של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

    לעניין זה, ההנהלה כוללת את:

 , מנהל כללי ניר שטרן .1
   ופתוח עסקי פרילינג, סמנכ"ל כספיםשלומי  .2
 בע"מ   פז בית זיקוק אשדוד  -פז"א ,  מנכ"לעמית כרמל . 3
 יפעת פוגל, סמנכ"לית, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה  .4
 בע"מ ופז נכסי תעופה בע"מ סיטונאות ומנכ"ל פז שרותי תעופהסחר וישראל קלפר, סמנכ"ל  . 5
 אורי כחלון, סמנכ"ל מערך נדל"ן  .6
   משאבי אנוש ומנהל, סמנכ"לית  עינת שחר יציב .7
 סמנכ"ל מכירות וניהול תחנות  ראובן יהושע   .8
  סמנכ"ל שיווק וסחר אופיר ענבר  .9

 מוטי קירשנבאום סמנכ"ל מערכות מידע  .10
  בע"מ רונן בר שלום מנכ"ל פזגז .11
  יניב קמחי סמנכ"ל תפעול   .12

הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל  בקרה פנימית על  
את   בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם,  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי 
למהימנות   בהתייחס  סביר  בטחון  לספק  נועדו  ואשר  התאגיד  דירקטוריון  בפיקוח  האמורים,  התפקידים 

וח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות  הדיו
  שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

לגלותו   נדרש  שהתאגיד  מידע  כי  להבטיח  שתוכננו  ונהלים  בקרות  השאר,  בין  כוללת,  הפנימית  הבקרה 
בתחום   ביותר  הבכיר  המשרה  ולנושא  הכללי  למנהל  לרבות  התאגיד,  להנהלת  ומועבר  נצבר  כאמור, 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים,  

  בהתייחס לדרישת הגילוי. 

הגילו ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה  שלה,  המבניות  המגבלות  ביטחון  בשל  לספק  מיועדת  אינה  י 
  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

  התקופתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח    השנתיבדוח  
העריכו  בדבר הבקרה הפנימית האחרון),    השנתי(להלן: הדוח    2020  בדצמבר  31שנסתיימה ביום    לשנה

בתאגיד הפנימית  הבקרה  את  וההנהלה  והנהלת    . הדירקטוריון  הדירקטוריון  זו,  הערכה  על  בהתבסס 
  אפקטיבית. 2020בדצמבר   31התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או  
  בדבר הבקרה הפנימית האחרון.   השנתיהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

ובהתבסס על מידע שהובא  בדבר הבקרה הפנימית האחרון,    השנתיהאמור בדוח  למועד הדוח, בהתבסס על  
  ת היא אפקטיבית. לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימי 



  

 2-ה

  הצהרת מנהלים  

  ) 1ג(ד)( 38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א(

  
  הצהרת מנהל כללי 

  
  , מצהיר כי: ניר שטרןאני, 

  
  2021  של שנתהראשון  התאגיד) לרבעון    -בחנתי את הדוח הרבעוני של פז חברת נפט בע"מ (להלן    )1( 

  הדוחות).  -(להלן 
  
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם    )2( 

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 
  בהתייחס לתקופת הדוחות. 

  
נות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחי )3( 

לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות, 
 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

  
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,    )4( 

  ל הדיווח הכספי ועל הגילוי: בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית ע
  

הבקרה    (א) של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 
של   יכולתו  על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית 

ימנות  התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במה
  - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין   (ב)

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  
  הגילוי; 

  
  לבד או יחד עם האחרים בתאגיד:אני,   )5( 
  

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים    (א)
בתקנות   כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח 

שנתיים), התש"ע   ערך (דוחות כספיים  אחרים בתאגיד    , מובא לידיעתי על ידי2010  -ניירות 
  - ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

  
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים    (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות  
  י חשבונאות מקובלים; הדין, לרבות בהתאם לכלל

  
(הדוח    (ג) האחרון  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 

מועד2020  בדצמבר  31ליום    התקופתי לבין  מסקנת    )  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח 
י של  הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילו

  התאגיד. 
  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 
  
  

  2021במאי  25
  ______________________  

  , מנכ"ל ניר שטרן   
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  ) 2ג(ד)(38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   )ב(
  

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  
  

  , מצהיר כי:  שלומי פרילינג אני, 
  
אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של פז    )1(  בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע כספי 

"הדוחות" או "הדוחות    –(להלן    2021ל שנת  הראשון ש התאגיד) לרבעון    -להלן  חברת נפט בע"מ ( 
  ביניים").לתקופת ה 

  
אינם   )2(  הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

כדי   הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים 
לתקופת    שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס

  הדוחות.
  
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים  )3( 

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

  
חשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  גיליתי לרואה ה  )4( 

  בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 
  

הבקרה    (א) של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 
ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע  הפנימית על הדיווח הכספי  

הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו  
ספק   להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם  לעבד,  לאסוף,  התאגיד  של 

  - התאם להוראות הדין; וכןבמהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים ב
  

לו    (ב) שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח  

  הכספי ועל הגילוי; 
  
  אני, לבד או יחד עם האחרים בתאגיד:  )5( 
  

ת ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  קבעתי בקרו   (א)
בתקנות   כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח 

שנתיים), התש"ע   ערך (דוחות כספיים  , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד  2010  -ניירות 
  - קופת ההכנה של הדוחות; וכןובחברות המאוחדות, בפרט במהלך ת

  
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים    (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות  
  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

  
הובא    (ג) כל  לא  (הדוח  לידיעתי  האחרון  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע 

) לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל  2020 בדצמבר  31ליום    התקופתי
מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת  

ות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של  בנוגע לאפקטיבי  הדירקטוריון וההנהלה
  התאגיד. 

  
  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

  
   2021מאי ב 25

  ______________________  
    שלומי פרילינג  

 תוח עסקי  יופסמנכ"ל כספים   
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