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  או החברה של ערך ניירות של מכירה או לרכישה הצעה מהווה אינה המצגת ."(המצגת)" החברה של מצגת בזה מצורפת
 לקבלת בסיס מהווה אינו "(המידע)" במצגת הכלול המידע .בלבד מידע למסירת מיועדת והיא כאמור הצעות לקבלת הזמנה

  בכל במצגת האמור .פוטנציאלי משקיע של דעת לשיקול תחליף לא וכן דעת חוות או המלצה מהווה ואינו השקעה החלטת
  עימם הסיכונים ושל החברה פעילות של מלאה תמונה לקבל מנת ועל בלבד תמצית הינו החברה פעילות לניתוח הקשור

  ,כן כמו .אביב בתל ערך לניירות ולבורסה ערך ניירות לרשות החברה של המלאים בדיווחים לעיין יש ,החברה מתמודדת
  ,לעתיד ביחס וודאי בלתי מידע שהנו 1968 – ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע כוללת המצגת

  ,חלקו או כולו ,זה שמידע ויתכן זה למועד נכון החברה שבידי והערכות ציפיות ,אומדנים ,תחזיות ,אינפורמציה על המבוסס
 תחזיות ,כן כמו .החברה בשליטת שאינם גורמים בשל ,היתר בין ,וזאת ,מהצפוי מהותית שונה באופן יתממש כי או יתממש לא

 מתחייבת אינה והחברה המצגת עריכת במועד החברה בידי המצויים ומידע נתונים על מתבססות עתיד פני הצופות והערכות
 .המצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות או/ו אירועים שישקפו מנת על כאמור הערכה או/ו תחזית לשנות או/ו לעדכן

 

המצגת על  
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 קבלן קידוחי נפט ומים
(פעילות באמצעות החברה)  

 מסחר בינלאומי 
 פעילות באמצעות חברות זרות  (

 (66.6%-המוחזקות ב

 1994ורשומה למסחר משנת  1959החברה פעילה משנת  •
 
 רכש מר יעקב לוקנסבורג את השליטה בחברה 2000בשנת  •
 
 (2014, במאי 6-נכון ל)₪ ' מ 355-כ: שווי שוק •
 
 ₪ ' מ 326-כ: הון עצמי •
 (ללא זכויות מיעוט, 2013לפי דוחות שנתיים לשנת )
 
 כיום החברה הינה חברת השקעות הפועלת בעיקר   •

 בתחומים הבאים
 הפקה וחיפוש של נפט וגז

 חלץ  -פעילות באמצעות לפידות)
 (52%-המוחזקת בכ

 השקעות סחירות וריאליות
 פעילות באמצעות החברה ובאמצעות  )

 (52%-חלץ המוחזקת בכ-לפידות

 כללי
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 18-בתחום קידוחי המים והנפט שהניבה רווח תפעולי של כפעילות קבלנית 
 )*(בהתאמה  2012 -ו 2013בשנים ₪ ' מ 20 -ו

 בשנהאלפי חביות  45 -כשל בהיקף נפט של הפקה ומכירה 

 תיק ההשקעותלתשואת תזרימים תפעוליים משמעותיים ללא קשר 

השנים  בשלושת במחזור מגזר הסחר הבינלאומי  623%-של כגידול 
 (2014-ח ב"מיליוני ש 180-צפי ל)האחרונות 

 .חלץ-למגזר וכולל הכנסות מקידוחים שבוצעו עבור לפידות כ"הנהללא זקיפת הוצאות )*( 

 על קצה המזלג



 מצגת חברה לפידות
 -5- 2014 מאי

 קבלן קידוחי נפט ומים



 מצגת חברה לפידות
 -6- 2014 מאי

 מאפיינים

 תחום עתיר הון   •
תחום הדורש מיומנות   •

 גבוהה וניסיון רב
 :חסמי כניסה גבוהים •

השקעה גבוהה  - 
 ברכישת ציוד

השקעה גבוהה  - 
 בהכשרת כוח אדם

צורך ברישיונות   -
 רגולטוריים

 שירותים

החברה מספקת את כל  •
מגוון השירותים הנלווים  

 (ONE STOPלקידוחים
SHOP) 

 
החברה ביצעה למעלה   •
קידוחים בארץ   400-מ

ובעולם לעומקים ממאות  
  5,000 -מטרים עד מעל  ל

 מטר
 

 נבחרים לקוחות

 מקורות   •
 מפעלי ים המלח  •
 רשות המים •
 ציון נפט וגז   •
 גבעות עולם   •
קיבוצי הגליל ורמת  •

 הגולן  
•)IEI שמן פצלי( 
האיחוד האירופי   •
 )מחקר)

 פעילות קבלנות הקידוחים
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מרבית ההשקעה בוצעה 
בשנים קודמות וכיום  

השקעות העבר נושאות פרי 
ללא צורך בהשקעה  
 משמעותית נוספת

עיקריות חוזקות –פעילות הקידוחים   

בעלות קידוח מכונות וציוד 
ח  "מיליוני ש 215-של כ

 הופחתו במלואן חשבונאית

בשנים ממוצע מחזור שנתי 
2009-2013:  

 ח"שמיליוני * 52-כ

רמת הון חוזר נמוכה מאוד  
 ביחס להיקף הפעילות

 .חלץ-מלפידותכולל הכנסות )*( 
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 בינלאומימסחר  



 מצגת חברה לפידות
 -9- 2014 מאי

 מקורות צמיחה

 הרחבת בסיס הלקוחות  •
 
 הגדלת מספר הספקים •
 
 הרחבת קטגוריות המוצרים •
 
כניסה לטריטוריות   •

 גיאוגרפיות חדשות

 פעילות המגזר

סחר במוצרי צריכה בעיקר באיחוד  •
 האירופי

 
מכירה לרשתות קמעונאיות רב  •

בעלות איתנות פיננסית גבוהה , לאומיות
 ביותר

 
התמחות בסחורה מקורית ועכשווית של   •

 מותגים מובילים במספר קטגוריות
 
במותגים שהלקוחות אינם   התמקדות •

מסוגלים לרכוש ישירות עקב מגבלות סחר  
 .מגוונות

 
 

 מאפייני הפעילות

 (בעיקר מימון הון חוזר)השקעה נמוכה  •
 
רכישת סחורות כנגד הזמנות בלבד  •
 (סיכון מלאי מזערי)
 
 (סיכון אשראי מזערי)לקוחות איתנים   •
 
רשתות של ספקים  –חסמי כניסה גבוהים  •

ולקוחות המבוססות על מערכות יחסים  
 .ארוכות טווח

 פעילות הסחר הבינלאומי



 מצגת חברה לפידות
 -10- 2014 מאי

16.5 

40 
50 

120 

180 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 2011 2012 2013 2014E 

 ח"ש ליוניימכירות במ

 פעילות הסחר הבינלאומי

  623%-צמיחה של כ
בהכנסות בין 

-ל 2010השנים 
2013 

הוצאות תקורה 
  5-בהיקף של כ

 בלבד₪ מיליוני 

רווחיות גולמית 
 14%-בשיעור של כ
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 הפקה וחיפוש של נפט וגז
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 דולר 95-כ
  לחבית

 Brent)צמוד )

*הפקת נפט    

 כוכב-בשדה חלץ הכולל את רישיונות אירוס וחלץ( (*

 מחיר מכירה ממוצע

 אלף 45-כ
 בשנה חביות

 קצב הפקה נוכחי

 ’מ 17מעל 
 חביות

 הפקה מצטברת

 מפיק
 50-המשנות 

 שדה ותיק

 מספר הבארות המפיקות

 בארות 6
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 הפקת נפט וחיפושי נפט וגז

 הערות תוקף רישיון אחוז אחזקה סוג שטח שם

 25/7/2014 100% יבשתי דונם 36,800 )*(אירוס 
  מפיקים נפט

 מסחרי
 27/8/2014 100% יבשתי דונם 229,600 כוכב-חלץ

 19/12/2014 41.5% ימי דונם 400,00 עוז

 2.5-פוטנציאל לכ
TCF 255-גז וכ  

מיליון חביות נפט  
)**( 

 19/12/2014 6% ימי 396,600 אריה
משאבים צפוי  דוח

להתפרסם ביולי  
2014 

 .הודיע הממונה על ענייני הנפט והגז כי הוא מאשר קיומה של תגלית ברישיון אירוס 2014במרץ )*( 
 27%-16%הסתברות ההצלחה הגיאולוגית היא . 27/4/2014שהתפרסם ביום  NSAIאומדן הכמויות הטוב ביותר לפי דוח של )**( 
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 מפת הרישיונות

 רישיונות

חלץ-רשיונות של לפידות  

 חזקות

דוח משאבים  
צפוי להתפרסם  

 ביולי

 (6%)אריה 

 רישיון מפיק

 (100%)אירוס 

 רישיון מפיק 

 (100%)כוכב -חלץ

 .חלץ ברישיונות-המספרים בסוגריים מציינים את אחוזי האחזקה של לפידות( (*

-פוטנציאל לכ
2.5 TCF גז  

מיליון   255-וכ
 חביות נפט 

 (41.5%)עוז 
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*משאבים דוח –שדה חלץ   

 Tracs Internationalי "שנערך ע, 2014מחודש פברואר , משאביםדוח  *

 .ידי השותפות המוגבלת-על 100%-המוחזקים ב, במלואםמתייחסים לרישיונות הנתונים  *

 אירוס רשיון
   רשיון

 כ"סה כוכב-חלץ

1P 1,045 422 623 עתודות מוכחות 

2P   1,816 784 1,032 צפויות+ עתודות מוכחות 

 3P  3,085 1,354 1,731 אפשריות+ צפויות + עתודות מוכחות 

 1C  798 179 619 אומדן כמויות נמוך -משאבים מותנים 

 C2  3,108 1,083 2,025 האומדן הטוב ביותר -משאבים מותנים 

 C3  7,848 2,952 4,896 האומדן הגבוה -משאבים מותנים 

 אלפי חביות



 מצגת חברה לפידות
 -16- 2014 מאי

 השקעות סחירות וריאליות
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 השקעות סחירות וריאליות
 ₪ ' מ* 166-בשווי של כ, נטו, ללפידות תיק

-וכ 2013בשנת  31%-שהניב תשואה של כ
 .2012-ב 12%

ניהול הפורטפוליו מתבצע בהנחייתו הצמודה של  
החבר בוועדת  , מר יעקב לוקסנבורג, ר החברה"יו

 ההשקעות

 ₪ ' מ* 151-חלץ תיק בשווי של כ-ללפידות
-וכ 2013בשנת  12.4%-שהניב תשואה של כ
 2012בשנת  12.5%

 .2013בדצמבר  31ליום , נטו מחוב פיננסי, שווי התיק* 
ביתרת  , נטו, מוחזקים לפדיון וזמינים למכירה והכנסות מימון, ידי חלוקת ההכנסות נטו מניירות ערך ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן-התשואות חושבו על** 

 .לתחילת השנה, המזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר נטו מחוב פיננסי
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 נתונים פיננסים וסיכום
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המאזנים המאוחדיםתמצית   
   31.12.2013    31.12.2012  

   ח"אלפי ש   ח  "אלפי ש   

 16,873 74,009 מזומנים  

 316,135 318,322 לזמן קצרהשקעות   

 66,890 61,501 וחייביםלקוחות   

 15,727 20,101 מלאי  

 11,748 11,766 *להשקעה ן "קבוע ונדלרכוש   

 23,892 20,861 לא שוטפים אחריםנכסים   

      

  506,560 451,265 

 60,695 59,899 בגין השאלת ניירות ערך ואחריםהתחייבות   

 3,176 7,973 ספקים  

 13,184 14,022 זכאים ומסים לשלם, הפרשות  

 8,539 16,388 לא שוטפותהתחייבויות   

      

 365,671 408,278 עצמיהון   

      

 .0ח מוצגות בעלות מופחתת של "מיליוני ש 215מכונות וציוד קידוח בעלות של *  451,265 506,560  
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 תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים

   31.12.2013   31.12.2012  

ח "אלפי ש   ח "אלפי ש    

 42,537 50,662 מהפקת ומכירת נפט וביצוע עבודותהכנסות   

 54,556 124,235 ממכירת סחורות ושירותיםהכנסות   

 36,757 60,263 מתיק ההשקעות והכנסות אחרותהכנסות   

 133,850 235,160 הכנסותכ "סה 

 36,316 27,186 וחיפושיםביצוע עבודות , הפקת נפטעלויות   

 44,443 104,252 מכירת סחורות ושירותיםעלויות   

 12,601 13,358 מכירה ושיווק, הנהלה וכלליותהוצאות   

 1,710 1,521 מימוןהוצאות   

 2,306 2,114 אחרותהוצאות   

 97,376 148,431 הוצאותכ "סה 

 36,474 86,729 לפני מסרווח   

 6,885 18,237 על ההכנסהמסים   

 29,589 68,492 נקי מאוחדרווח  
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 * מרכזייםפיננסיים נתונים   

 .בסיס דוחות כספיים מאוחדים-על* 
 .במיליוני שקלים** 

 .הון עצמי כולל זכויות מיעוט*** 

  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

 83.8% 82.4% 87.9% 93.6% 81.0% 80.6% ***למאזן  יחס הון עצמי 

 5.92 5.82 9.53 22.86 5.4 5.8 יחס שוטף

 150.66 197.37 303.56 268.22 278.5 332.4 **נטו מחוב , והשקעות שוטפות מזומן

 152.77 202.93 262.89 263.97 292.4 326.7 **הון עצמי ללא זכויות מיעוט 
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מאפייני לפידות –לסיכום   

 שנים 12רווחיות עקבית מזה 

 צמיחה רציפה בהון העצמי לאורך למעלה מעשור -יכולת יצירת ערך 

 גבוההאיתנות פיננסית 

 נמוכות שמכוסות בדמי ניהול מהחברות הבנותהוצאות תקורה 

 ושותפיםמערכת קשרים ארוכת שנים עם לקוחות 

 תחומי פעילות מניבי מזומנים 3הישענות על 
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 רבה תודה
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