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DISCLAIMER

המשקיעים ציבור את לשרת נועדה זו מצגת "החברה"). – (להלן בע"מ נפט חברת פז ע"י הוכנה זו מצגת
להוות כדי במצגת אין החברה. ידי על שפורסמו בדוחות הכלול מידע המחשת לשם ורק אך ונועדה בחברה
במצגת אין כן, כמו לציבור". "מכירה או לציבור" "הצעה מהווה אינה והיא ערך ניירות רכישת או להשקעה הצעה
משקיע ו/או אדם כל של המיוחדים וצרכיו בנתוניו המתחשב השקעות שיווק או השקעות לייעוץ תחליף להוות
נוחה הצגה לשם נערכה המצגת פוטנציאלי. משקיע של דעת לשיקול תחליף או מהווה אינו בה והאמור
כל את ו/או ופעילותה החברה אודות הנתונים מלוא את להקיף מתיימרת או ממצה אינה והיא בלבד, ותמציתית
ובכלל, החברה של הערך בניירות להשקעה בנוגע כלשהי החלטה קבלת לצורך רלוונטי להיות העשוי המידע
בדיווחים לעיין יש החברה, מתמודדת עימם הסיכונים ושל החברה פעילות של מלאה תמונה לקבל מנת על
במצגת המוצג המידע בין התאמה אי ו/או סתירה של מקרה בכל ולבורסה. לני"ע לרשות החברה של המלאים
יגבר ההפצה, באתרי החברה בדיווחי לרבות החברה, של הרשמיים בדיווחיה ו/או החברה בספרי המידע לבין זו
אינה שהחברה שלישים מצדדים אספה שהחברה נתונים לכלול עשויה זו מצגת כאמור. הרשמי במידע האמור
מתחייבת אינה החברה כי מובהר ספק, הסר למען בעצמה. הנתונים את בדקה ולא היות לנכונותם לערוב יכולה

בה. שנכללו הערכות ו/או תחזיות ו/או נתונים לשנות או ולעדכן זו מצגת לשנות או לעדכן

היתר, בין כולל, כאמור מידע התשכ"ח-1968, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כוללת המצגת
טבלאות ו/או גרפים ו/או איורים של בדרך המובא מידע לרבות שונים, ואומדנים הערכות מטרות, תחזיות,
החברות או החברה בשליטת ואינה ודאית אינה התממשותם אשר עתידיים, עניינים או לאירועים המתייחסים

החברה. של הסובייקטיבית הערכתה על מבוסס כאמור, והמידע בקבוצה,

מראש להעריכם ניתן לא אשר מגורמים תושפע עתיד פני הצופה המידע של התממשותו אי ו/או התממשותו
סבירות, הינן במצגת, כמוצג שציפיותיה, מאמינה שהחברה אף על ולפיכך החברה בשליטת מצויים אינם והם
עשויות והן אלה לציפיות בהתאם תהיינה בעתיד החברה של בפועל והישגיה תוצאותיה כי וודאות כל שאין הרי

זו. במצגת שהוצגו מאלו מהותי, באופן לרבות שונות, להיות

היתר בין בעתיד, להשתנות ועשויה המצגת למועד נכונה זו במצגת המוצגת העסקית האסטרטגיה גם
בקבוצה. והחברות החברה דירקטוריון והחלטות השוק בתנאי בהתחשב

של הרשמיים בדיווחיים להופעתם ביחס שונים פירוט ברמת או בפילוח הוצגו אשר במצגת נתונים קיימים
החברה.



דגשים עיקריים לרבעון

והפיכה לקבוצת קמעונאות   השלמת עסקת פרשמרקט  

מהגדולות בישראל

המשך ביצועים מצוינים ברווחיות הגולמית בקמעונאות המזון  

כתוצאה מהסרת  המשך מגמת השיפור בפעילות הדלקים  

מגבלות הקורונה

כולל הפרדת פעילות   שינוי מגזרי דיווח החל משנת 2022,  

והקצאת ההוצאות הלא   מפעילות הדלקים Yellow רשת

מיוחסות

גידול בהוצאות מימון בעיקר בשל השפעת העלייה במדד על    

הצמודות (כשליש מסך החוב הפיננסי) האג"ח

כתוצאה מעליית מחיר חומרי   פגיעה בתוצאות פעילות הגפ"מ  

הגלם, כנגזרת מעליית מחיר החבית
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דגשים עיקריים לרבעון (המשך)
מרווחי מוצרים באגן הים התיכון* 

($ לחבית)

49.2
47.0

46.8

40.2

18.2
16.6

15.314.9
13.1

51.1

48.4

40.5

32.8

16.4 16.2 16.4

14.1
12.5

24.8

22.9

16.5
15.7

15.0
14.2

13.4

12.2
11.6

2022 רבעון 1 ימים קובעים לחודש -

2022 רבעון 2 ימים קובעים לחודש -

בנזין דס"ל סולר

2022 רבעון 1 ממוצע חודשי -
Platts :המחיר בשוק המקומי נקבע לפי ממוצע ימים קובעים של סוף חודש קודם. מקור  *

2022 רבעון 2 ממוצע חודשי -

אירועים ייחודיים בענף הזיקוק

המלחמה באוקראינה הביאה לעלייה חסרת   

תקדים במרווחי הזיקוק החל מאמצע מרץ 2022

עלייה זו לא הספיקה להשפיע באופן חיובי על   

תוצאות החברה בתקופת הדוח בשל אופן 

קביעת המחיר בישראל (הימים הקובעים של  

מרץ נקבעו בפברואר)

והגז   לאור המצב הייחודי בשוק הנפט, הדלקים  

בעולם כתוצאה מהמלחמה והעלייה במרווחי 

הזיקוק, החברה מעריכה, כי היא צפויה לרשום  

בדוחות הרבעון השני שיפור משמעותי ברווח 

המתואם של בית הזיקוק ושל החברה

במקביל, החל מתחילת יוני 2022, מתוכנן    

להתחיל השיפוץ התקופתי בבית הזיקוק



עיקרי תוצאות

5

הכנסות  
(מיליארדי ₪)

4.2

2.2

Q1 2021 Q1 2022

+89%

EBITDA
(מיליוני ₪)

271

225

Q1 2021 Q1 2022

+20%

רווח נקי 
(מיליוני ₪)

-47%

30

16

Q1 2021 Q1 2022

רווח נקי מתואם  
(מילוני ₪)

50

13

Q1 2021 Q1 2022

+285%



אנרגיה לתחבורה
במתחמי התדלוק וטעינה חשמלית, שיווק ישיר, נכסי ושירותי תעופה, פז שמנים דלקים



אנרגיה לתחבורה  

*   ללא שמנים
7

7

רווח גולמי
(מיליוני ₪)

233

+18%
198

Q1 2021 Q1 2022

היקף מכירות דלקים*
(מיליוני ליטר)

711
+20%

590

Q1 2021 Q1 2022



אנרגיה לתחבורה  

8
8

IFRS 16 מנוטרל EBITDA
(מיליוני ₪)

49

42

Q1 2021 Q1 2022

EBITDA
(מיליוני ₪)

86

+13%76

Q1 2021 Q1 2022

+17%



קמעונאות מזון
וסופר יודה וסופרמרקטים שכונתיים של פרשמרקט Yellow חנויות נוחות מרשת



קמעונאות מזון 

יצירת זרוע קמעונאות מהמובילות והגדולות בישראל, עם 307  

חנויות נוחות וסופרמרקטים ממותגים שונים בפריסה ארצית, בעלי 

אלף מ"ר 55 שטח מכירה כולל כ-

היקף מכירות בדומה למגמה בכלל שוק המזון, אך שמירה על שיעורי    

רווחיות מהגבוהים ביותר בענף

מיליון חברי מועדון, אפליקציית   0.8 מיליון התקנות וכ- עם מעל 1.2  

הינה אחד מהארנקים הדיגיטליים המובילים בישראל. מחזור  Yellow

(כולל  2022 מיליארד ₪ ב- המכירות באפליקציה צפוי לחצות את רף 1

דלק)

מגוון שיתופי פעולה לשיפור הצעת הערך ללקוח. הרחבת הצעת   

הערך לתחום המימון עם השקת שת"פ עם חברת כ.א.ל. לשיווק  

והעמדת הלוואות לחברי מועדון

השקת אפליקציית סופר יודה במהלך הרבעון, הכוללת צבירת    

הטבות לארנק הדיגיטלי המשותף של הקבוצה

בתחילת הרבעון ותחילת עבודה על   השלמת עסקת פרשמרקט  

סינרגיות
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קמעונאות מזון  

מחזור מכירות* 
(מיליוני ₪)

658

208

Q1 2021 Q1 2022

מכירות חודשיות למ"ר נטו**  
(אלפי ₪)

5.9

3X

4.1

Q1 2021 Q1 2022

בהכנסות קמעונאות מזון. עיקר הירידה במכירות למ"ר נובעת משינוי בתמהיל החנויות (סופרמרקטים) גידול של פי 3

*   מחזור מכירות לפי הדוחות הכספיים

** ביחס לחנויות הנוחות, המחזור למ"ר כולל זכיינים שמחזור המכירות שלהם מיוחס לחברה בדוחות הכספיים באופן חלקי בהתאם למודל הזכיינות

11



קמעונאות מזון    

12

שיעור רווח גולמי** 

36.0% 35.6%

Q1 2021 Q1 2022

רווח גולמי*  
(מיליוני ₪)

221

+251%

63

Q1 2021 Q1 2022

*   לפי הדוחות הכספיים

** ** הרווחיות הגולמית בחנויות הנוחות כוללת זכיינים ומבוססת על מחירי מכירה פחות מחירי קנייה (ולא על הרווחיות הגולמית על פי הדוחות הכספיים)



קמעונאות מזון    

13

EBITDA
(מיליוני ₪)

81

34

Q1 2021 Q1 2022

IFRS 16 מנוטרל EBITDA
(מיליוני ₪)

52

+138%

25

Q1 2021 Q1 2022

+108%



גז ואנרגיות מתחדשות



גז ואנרגיות מתחדשות  

15

מכירות 
(מיליוני ₪)

376

+39%

270

Q1 2021 Q1 2022

בשער בית   עלות הגפ"מ

הזיקוק*
(אלפי ₪ לטון)

2.8

+42%2.0

Q1 2021 Q1 2022

ובצריכת גפ"מ חורף קר וארוך הביא לגידולים בביקושים  

דולר ברבעון המקביל) גרמה לעלייה חדה בעלות הגפ"מ דולר ברבעון הנוכחי לעומת 61 עלייה חדה במחיר החבית (102  

*  נתוני משרד האנרגיה



גז ואנרגיות מתחדשות   

16

EBITDA
(מיליוני ₪)

60

44
-27%

Q1 2021 Q1 2022

IFRS 16 מנוטרל EBITDA
(מיליוני ₪)

58

-28% 42

Q1 2021 Q1 2022

וכן מגידול בעלויות, בעיקר כתוצאה מהיקפי   בעיקר כתוצאה מהעלייה בעלות הגפ"מ EBITDA ירידה ב-

המכר הגבוהים



נדל"ן
נכסים המושכרים לצדדים שלישיים וכן בשימוש הקבוצה



נדל"ן להשקעה

מתחמי נדל"ן איכותיים עם שוכרים מובילים

מצדדים שלישיים   NOI סך
(מיליוני ₪)

13 

11 

Q1 2021 Q1 2022

18

נכסים מניבים
מושכרים לצדדים שלישיים, רובם בבעלות  88

והיתר בשכירות ומושכרים לשוכרים משנה*

מגרשים ונכסים אחרים** 25

שטח בנוי להשכרה*** תוספת של כ-מ"ר 28K
מ"ר להשכרה   1,000

בתחילת 2022

% תפוסה נדל"ן מסחרי 93%

שווי הוגן נדל"ן להשקעה**** ש"ח 548M

*       רובו המוחלט של שווי הנכסים המניבים נובע מנכסים בבעלות

**     קרקעות לצד תחנות או קרקעות אחרות אשר אינן משמשות היום כחלק ממתחמי תדלוק

מ"ר מסחרי בנוי נוספים המנוהלים על-ידי חברות משותפות עם צד ג' 4,000 ***   שטחים המנוהלים על-ידי פז (מסחרי, משרדים, ושירותי רכב בנוי), לא כולל כ-

yellow box לדוגמא גגות סולארים, אנטנות סלולאריות ו- ****  לא כולל נכסים ללא שווי הוגן אשר יש בגינם הכנסות -

Dummy TextDummy Text



נדל"ן בשימוש עצמי כמתחמי תדלוק

מספר התחנות בבעלות הרב ביותר בישראל

מנכסים בשימוש עצמי במתחמי   NOI סך

נכסים בבעלות* 104תדלוק**  
בשימוש עצמי כמתחמי תדלוק (מיליוני ₪)

32 

שווי הוגן* 28 ש"ח 1.8B

עלות בספרים * ש"ח 1.1B

Q1 2021 Q1 2022

עודף מעל שווי ספרים ש"ח 0.7B העלייה נובעת מעדכון דמי השכירות בין מגזר אנרגיה לתחבורה ומגזר 

הנדל"ן מיום 31.12.2021 קמעונאות מזון לבין מגזר הנדל"ן בהתאם לשמאויות

עם שותף) הרוב הגדול של הנכסים בבעלות מלאה והיתרה בבעלות משותפת (לרוב 50/50 *

מיליון ₪ בשנה 3 בגין נכסים תפעוליים אחרים בשימוש הקבוצה, בסכום של כ- NOI ממתחמי התדלוק בלבד, לא כולל NOI   **

19



זיקוק



סביבת מרווחים זיקוק -

באגן הים התיכון* ($ לחבית) מרווחי מוצרים אינדיקטיביים

21

70

60

50

40

30

20

10

0

1/12/21 1/1/22 1/2/22 1/3/22 1/4/22 1/5/22

בנזין סולר דס"ל

Q1 2022 Q2 2022

Platts :מקור  *

IEA/KBC NW Europe **

מרווחי הרבעון הראשון: לפי הימים הקובעים של סוף חודש קודם

החל מהימים הקובעים של סוף מרץ והלאהמרווחי הרבעון השני :

22.3

11.8

6.4
5.1 5.0 5.1

4.1 4.3
3.3

1.5 1.91.2

**KBC מרווח
($ לחבית)

המרווחים הגבוהים מסוף מרץ כמעט ולא השפיעו על תוצאות    
ברבעון הנוכחי (מחירי כל חודש נקבעים לפי ימים קובעים   בז"א

של סוף חודש קודם)

ברבעון הראשון חלו השפעות מקזזות, כגון עלויות גלגול   
ופרמיית גלם גבוהה

המרווחים הגבוהים צפויים להשפיע לחיוב על תוצאות הרבעון    
השני

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



מרווחי בז"א זיקוק -

22

 *KBC מול מרווח ייחוס מרווח זיקוק בז"א
חשמל וניפוק  ($ לחבית)
זיקוק 

ייחוס 

8.6
8.1

7.6 7.4

6.3
5.9 6.0

5.4

4.54.3
4.0

7.0
6.5

5.5
4.8

3.7 3.7

1.6
1.1 0.0 0.9 0.5

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

2.3
2.0

1.6
2.2

1.6

2.1 2.3

2.5

1.6 1.8
1.76 1 6.3.0 6.

5.2
4.7

3.8 3.7
2.9 2.7 2.72.3

IEA/KBC NW Europe  *

Dummy TextDummy Text



כמויות ותמהיל ייצור זיקוק -

תמהיל סל מוצרי בית הזיקוק
(Q1 2022)

אחרים, 5%

מזוט, 8%

דס"ל, 9%
בנזין ונפטא, 40%

סולר, 38%

תפוקת בית הזיקוק  
(אלפי טון)

953 

852 

+12%

Q1 2021 Q1 2022

ימים, במהלכה ישופצו   45 מתוכנן להתחיל השיפוץ התקופתי של בית הזיקוק לתקופה מוערכת של כ- ביוני 2022

כלל מתקני בין הזיקוק

23



עיקרי תוצאות זיקוק -

24

מתואם  EBITDA
(מיליוני ₪)

50

-14

Q1 2021 Q1 2022

מדווח EBITDA
(מיליוני ₪)

10

7

Q1 2021 Q1 2022



אחר
פעילות פזקר



אחר (פזקר)

מכירות 
(מיליוני ₪)

57

34

Q1 2021 Q1 2022

EBITDA
(מיליוני ₪)

6

5 +68%

Q1 2021 Q1 2022

26

+20%

בעיקר כתוצאה מעלייה במחיר חומרי הגלם ובעלייה בכמויות המכירה



תוצאות כספיות וסיכום



עיקרי תוצאות הרבעון
מיליוני ₪

רווח נקי מיוחס לבעלים

50

30

16
13

מדווח מתואם

Q1 2021 Q1 2022

הוצאות מימון, נטו*

-38

-77

Q1 2021 Q1 2022

רווח תפעולי

146

106

78

57

מדווח מתואם

Q1 2021 Q1 2022

EBITDA

311

271

225
204

מדווח מתואם

Q1 2021 Q1 2022

מיליון ₪) * העלייה בהוצאות מימון נובעת בעיקר מהשפעת המדד (22

28

Dummy TextDummy TextDummy Text



עיקרי מאזן

31.12.2021 31.3.2022 מיליוני ₪

2,678 1,359 מזומנים ושווי מזומנים

1,655 2,178 לקוחות

921 1,590 מלאי

4,744 4,845 רכוש קבוע

549 548 נדל"ן להשקעה

1,128 1,760 נכס זכות שימוש

815 2,924 נכסים אחרים

12,490 15,204 סה"כ נכסים

5,018 5,611 הלוואות ואג"ח

2,097 3,067 ספקים

1,119 1,737 חכירות

950 1,039 התחייבויות אחרות

9,184 11,454 סה"כ התחייבויות

3,305 3,749 הון עצמי מיוחס לבעלים

1 1 זכויות מיעוט

3,306 3,750 סה"כ הון עצמי

29



מדווח לפי מגזרים EBITDA

Q1 2021 Q1 2022 מיליוני ₪

76 86 אנרגיה לתחבורה

34 81 קמעונאות מזון

43 44 נדל"ן

60 44 גז ואנרגיות מתחדשות

5 6 אחר

218 261 ללא זיקוק סה"כ -

7 10 זיקוק

225 271 סה"כ
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IFRS 16 מתואם בנטרול EBITDA

Q1 2021 Q1 2022 מיליוני ₪

42 49 אנרגיה לתחבורה

25 52 קמעונאות מזון

37 42 נדל"ן

58 42 גז ואנרגיות מתחדשות

4 6 אחר

166 191 ללא זיקוק סה"כ -

(19) 45 זיקוק

147 236 סה"כ

*2,653 *4,252 חוב נטו

31*   הלוואות ואג"ח בניכוי מזומנים ושווי מזומנים



תזרים מזומנים

Q1 2021 Q1 2022 מיליוני ₪

194 (105) תזרים מפעילות שוטפת

18 377 בנטרול: שינויים בהון חוזר, נטו*

(57) (76) IFRS 16 בנטרול: השפעת תקן

155 196 תזרים מתואם מפעילות שוטפת

(58) (95) בניכוי: רכישת רכוש קבוע ואחר**

97 101 כלכלי FCF

(18) (377) בתוספת: שינויים בהון חוזר, נטו

79 (276) FCF

32 *     לקוחות וחייבים אחרים, מלאי, ספקים וזכאים אחרים

**   לא כולל רכישת פעילויות חדשות (בעיקר פרשמרקט) ותמורה ממימוש נכסים



רבה תודה
ז פ ת צ ו ב ק


