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 עדכון תיאור עסקי החברה

 2017בספטמבר  30לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריון 

 2017בספטמבר  30דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 



 
 

 החברהתיאור עסקי עדכון  - פרק א'

 1"(החברה)להלן: "תמר פטרוליום בע"מ של 

 

 תוכנית עבודה מתוכננת בפרויקט תמר –)ה( לתשקיף 6.7.2סעיף  .1

סדק בצנרת הפליטה המשמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מפלטפורמת תמר לפרטים בדבר איתור 

 שדרוג ושיפור בפלטפורמת תמר "( במהלך ביצוע עבודותהתקלהבעתות שגרה וחירום )להלן: "

 .Noble Energy Mediterranean Ltdידי -על "(עבודות השדרוג)להלן: "ובמתקן הקבלה 

"(, תיקונו וחידוש הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר ראו דוחות המפעילה"" או נובל")להלן: 

סמכתא )מס' א 27.9.2017( ומיום 2017-01-083254)מס' אסמכתא  23.9.2017מיידיים מיום 

יצוין כי,  ( אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך של הפנייה.2017-01-084892

 .הסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן 10.10.2017ביום 

עתודות, משאבים מותנים ומשאבים מנובאים בפרויקט תמר;  –(א לתשקיף 1)יד()6.7.2סעיף  .2

 תמלוגים לצדדים קשורים ושלישיים –לתשקיף  6.7.19סעיף 

בדבר מועד החזר ההשקעה לתשקיף  6בפרק  108 -ו 59ת שוליים ובהמשך לאמור בהער

לקבוצת דלק בע"מ ודלק וזאת לצורך קביעת מועד תחילת תשלום תמלוגים בפרויקט תמר, 

פרסום (, יצוין כי נכון למועד 1.5%)חלף שיעור של  6.5%בשיעור של  מערכות אנרגיה בע"מ

את מועד החזר ההשקעה כאמור אשר להערכתה, צפוי להתקיים עד לסוף בוחנת החברה הדוח, 

  .(וייתכן כי אף חלף) 2017שנת 

 בפרויקט תמר נתוני הפקה –לתשקיף  (ד1)יד().26.7סעיף  .3

בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת להלן טבלה הכוללת נתוני הפקה של גז טבעי וקונדנסט 

 תחילת ממועד החלתמר  I/12 בחזקתבזכויות  החזיקה חברהשה הנחה)ב ט תמרבפרויק 2017

 2:(תמר מפרויקט הגז הזרמת

 

 קונדנסט גז טבעי 

 3רבעון  2רבעון  1רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

סה"כ תפוקה )המשויכת 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 MMCF  -החברה( בתקופה )ב
לגז טבעי ובאלפי חביות 

 לקונדנסט( 

7,833 7,954 8,316 10.5 10.4 11.0 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
)המשויך למחזיקי הזכויות 

 -ההוניות של החברה( )דולר ל
MCF )ולחבית 

5.43 5.40 5.48 46.3 40.20 46.17 

                                                 
דוח רבעון שני לשנת החל ממועד פרסום החברה העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי   1

עד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח תקופתי. העדכון מתייחס למספרי  17.8.2017ביום  2017
)להלן:  4.7.2017להשלמה ותשקיף המדף של החברה מיום  לתשקיף( החברה)תיאור עסקי  6הסעיפים בפרק 

)מס'  6.7.2017דכן בהודעה המשלימה שפורסמה ביום (, כפי שעו2017-01-056551"( )מס' אסמכתא: התשקיף"
 . (2017-01-061960)מס' אסמכתא:  18.7.2017( ובדוח הצעת המדף שפורסם ביום 2017-01-057649אסמכתא: 

, בעלויות ההפקה תפוקה, בתמלוגיםמחיר ממוצע ליחידת ב החברההשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של   2
 אחרי הנקודה העשרונית. ותספרשתי ובתקבולים נטו, עוגל עד 



 
 

 קונדנסט גז טבעי 

 3רבעון  2רבעון  1רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון 

תמלוגים )כל 
תשלום שנגזר 
מתפוקת הנכס 
המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו 
מנכס הנפט( 
ממוצעים ששולמו 
ליחידת תפוקה 

)המשויכים 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

 -החברה( )דולר ל
MCF )ולחבית 

 5.24 4.48 5.1 0.62 0.60 0.6 המדינה

צדדים 
 0.85 0.71 0.8 0.10 0.09 0.10 שלישיים

בעלי 
 1.26 1.05 1.2 0.15 0.14 0.14 עניין

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת 
תפוקה )המשויכות למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה( 

 3ולחבית( MCF -)דולר ל

0.39 0.35 0.35 2.2 1.91 1.91 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת 
תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה( 

 ולחבית( MCF -)דולר ל

4.2 4.22 4.26 37 32.05 36.91 

 

 הון אנושי –לתשקיף  6.7.10סעיף  .4

 ה"ה גיורא ענבר ואלון כהן לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה.מונו  10.9.2017ביום 

מונה מר אלון עמית ממשרד רווה רביד ושות', רואי חשבון לכהן כמבקר הפנימי  1.10.2017יום ב

 .של החברה

 מימון –לתשקיף  6.7.13סעיף  .5

ע.נ. ₪  481,896עצמית של אגרות החוב בסך של  ההחברה רכישביצעה  20.8.2017ביום  .5.1

)מס' אסמכתא  21.8.2017לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  אגרות חוב )סדרה א'(.

 ר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.(, אש2017-01-084813

 נסיותאמות מידה פינ .5.2

במסגרת הנפקת אגרות חוב לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה 

לדוח חלק חמישי ראו  30/09/2017נכון ליום  2017)סדרה א'( שבוצעה בחודש יולי 

 הדירקטוריון הכלול בדוח זה.

הדרושים לשם אי לשטר הנאמנות  5.8.3לפרטים אודות קיום התנאים האמורים בסעיף 

)מס'  1.11.2017, ראו דוח מיידי מיום על אגרות החוב )סדרה א'(תוספת ריבית תחולת 

 (, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.2017-01-095842אסמכתא 

                                                 
יודגש כי, עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כוללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את עלויות   3

 החיפוש והפיתוח של המאגר. 

  



 
 

 הסכם המכר – 6.2.19סעיף ; הליכים משפטיים –)א( לתשקיף 6.7.20סעיף  .6

שהגישו דלק  ערעורהרשות בקשת בית המשפט העליון לדחות את החלטת לפרטים בדבר 

, .Noble Energy Mediterranean Ltd"(, דלק קידוחיםשותפות מוגבלת )להלן: " –קידוחים 

 -" והבר"עשותפות מוגבלת )להלן: " -שותפות מוגבלת, ודור חיפושי גז  - 2ישראמקו נגב 

הערעור של וזי לפיה נדחתה בקשת ", בהתאמה(, על החלטת בית המשפט המחהמבקשות"

המבקשות לסלק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש צרכן של חברת החשמל 

שעניינה במחיר שבו  ,", בהתאמה(חברת החשמל" -" ובקשת האישורלישראל בע"מ )להלן: "

על מנת  , ולהחזיר הדיון לבית המשפט המחוזימוכרות המבקשות גז טבעי לחברת החשמל

-2017-01)מס' אסמכתא  28.9.2017ראו דוח מיידי מיום דון בבקשת האישור לגופה, שי

בעקבות ההכרעה  בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה. ר הפרטים המופיעיםאש(, 085783

במסגרתו נקבעו  ,משפט בבית המשפט המחוזי-התקיים דיון קדם 18.10.2017בבר"ע, ביום 

. ביום 2018מועדים לחקירות המומחים והמצהירים בתיק לחודשים ינואר ופברואר 

. נכון למועד דוח זה, ובקשה לזימון עדים בקשה להוספת ראיותהמבקשות הגישו  29.10.2017

לפרטים נוספים , וממילא טרם ניתנה בהן החלטה לגופן. לבקשות הללוהמבקש טרם השיב 

ביום  .הכלולים בדוח זה 30.9.2017תמציתיים ביניים ליום  לדוחות הכספיים ג'7ראו ביאור 

 .לעיל הגישה החברה בקשת הצטרפות להליך המשפטי האמור 15.11.2017

 

 

       2017, בנובמבר 15תאריך: 

 

 

                     _______________________ 

 תמר פטרוליום בע"מ

 , יו"ר הדירקטוריוןאבויוסי ידי: -נחתם על         

  , מנכ"לוליעמי ויסמן                   
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 בע"מ תמר פטרוליום

 
 דוח הדירקטוריון 

 2017 בספטמבר 30 יוםב תקופה שהסתיימהל
 

 ותשעה שלושהלתקופות של "( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "
 .2017 בספטמבר 30 שהסתיימו ביום חודשים

 
 

 התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  – ראשוןחלק 
 

 כללי .1
 4מתואר בביאור כ. עד למועד התקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר, 2015בנובמבר,  4החברה התאגדה ביום 

יתה יה, "(המכר הסכם)להלן: " המצורפים להלן 2017בספטמבר  30ליום  התמציתיים ביניים לדוחות הכספיים
(. "דלק קידוחים"או  "השותפות"שותפות מוגבלת )להלן:  - של דלק קידוחיםבשליטה מלאה בבעלות והחברה 

, גייסה החברה מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב ומניות לציבור, אשר שימשו 2017במהלך חודש יולי 
)להלן:  תמר ודלית (, בחזקות100%)מתוך  9.25%של כחלק מהתמורה לרכישה של זכויות השתתפות בשיעור 

אמצעות הקצאת בניתנה יתרת התמורה לדלק קידוחים . וזאת על פי תנאי הסכם המכר ,מדלק קידוחים( החזקות""
. על פי כתב ויתור בלתי חוזר שהמציאה המניות המונפק והנפרע הוןמ 40% של שיעורדלק קידוחים בל  ,מניות בחברה

ושנכנס  ,"(התשקיףלהלן: ") 4.7.2017להשלמה ותשקיף המדף של החברה מיום דלק קידוחים לחברה ערב התשקיף 
ת ההצבעה הנלוות לכל המניות ולתוקף עם השלמת הנפקת המניות, ויתרה דלק קידוחים באופן חד צדדי על כל זכוי

אחר מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ל 12%המוחזקות על ידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה לעד 

 השלמת ההנפקה. 
 

הרכישה בחברה ערב הרכישה, שליטה  תבעליתה ידלק קידוחים, אשר הזכויות בחזקות מ רכשהמאחר והחברה 
ה בדוחות טופלחזקות מה 9.25%. אי לכך, עסקת רכישת IFRS3של  ולהחינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התא

הדוחות הכספיים על מנת לשקף בהם את רכישת בהתאם, ערכה החברה את .  As Pooling -בשיטת ההכספיים 
לדוחות הכספיים  א'2ביאור המפורטות ב, תוך ביצוע התאמות 2014בינואר  1מהחזקות כאילו הושלמה ביום  9.25%

 .המצורפים להלן
 

, החברה החלה לזקוף הוצאות מימון בקשר עם 2017בספטמבר  30ליום א' לדוחות הכספיים 2כמוסבר בביאור 
, פרופורמה על הרווח הכולל. דוחות 2017רות החוב וכן מסים על ההכנסה החל מהרבעון השלישי של שנת הנפקת אג

 לרבות זקיפת האמור 8הנחות המפורטות בביאור הנערכו תחת , והמצורפים להלןלדוחות הכספיים  8נכללו בביאור 
 . כל התקופות המדווחותמסים על ההכנסה עבור מימון והוצאות הוצאות 

 
  



2 
 

 תוצאות הפעילות .2
 

 דניתוח דוחות רווח והפס .א

רווח כולל  ל, וכן הרווח הנקי פרופורמה וסך הכהחברהלהלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד של 
 באלפי דולר: ( המצורפים להלןלדוחות הכספיים  8פרופורמה לתקופה )ראה ביאור 

 
 

)להלן:   2017בספטמבר  30של תשעה חודשים אשר הסתיימה ביום הסתכמו בתקופה  הכנסות בניכוי תמלוגים
מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עליה  100.7 -מיליון דולר לעומת סך של כ 110.6 -לסך של כ "(הדוח תקופת"

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר מגידול בכמויות הגז  בתקופת הדוח העלייה בהכנסות .9.8% -של כ
  הנמכר בפרויקט תמר. והקונדנסטהטבעי 

 36.8 -מיליון דולר לעומת סך של כ 38.8 -הסתכמו לסך של כ 2017של  השלישילרבעון ההכנסות בניכוי תמלוגים 
 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 
, בין היתר, הוצאות שינוע והובלה, שכר כוללותה תמרפרויקט  תפעולהוצאות בעיקר כוללת עלות הפקת הגז שנמכר 

סך של  מיליון דולר לעומת 8.8 -דוח לסך של כה בתקופת העלות הפקת הגז הסתכמ עבודה, יעוץ, תחזוקה וביטוח.
 . בתקופה המקבילה אשתקדיליון דולר מ  8.5 -כ

מיליון דולר  2.4 -מיליון דולר לעומת סך של כ 2.9 -הסתכמה לסך של כ 2017של  השלישיברבעון  עלות הפקת הגז
הגידול בעלות הפקת הגז נובע בעיקר מהחזר הוצאות מס בגין שכר עבודה עבור חלק  בתקופה המקבילה אשתקד.

 מהעובדים הזרים של המפעיל בתקופה המקבילה אשתקד.
 

מיליון  12.8 -סך של כ מיליון דולר לעומת 13.1 -בתקופת הדוח לסך של כהסתכמו  הוצאות פחת, אזילה והפחתות
מעלייה בעיקר הגידול נובע  .ת פחת אזילה בפרויקט תמרוהוצאות הפחת כולל .בתקופה המקבילה אשתקדדולר 

העלייה  מאידך .עקב גידול בביקוש לגז טבעי במשק הישראלי בכמות הגז שהופק לעומת התקופה המקבילה אשתקד
  ., שגרם לעדכון שיעור האזילה בהתאםקוזזה בעיקר כתוצאה מגידול באומדן הרזרבות המוכחות במאגר תמר

                                                 
 .BCMהנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי על ידי כל שותפי תמר, מעוגלים לעשירית  1
 ( מפרויקט תמר, מעוגלים לאלפי חביות.100%הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט ) 2

 

חודשים  תשעהלתקופה של 

 שהסתיימה ביום

שלושה חודשים לתקופה של 

 שהסתיימה ביום

 לשנה

 שהסתיימה

 ביום
 30.9.2017 30.9.2016 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 
      

 159,850 43,673 46,091 119,366 131,094 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 24,843 6,860 7,283 18,698 20,473 בניכוי תמלוגים

 135,007 36,813 38,808 100,668 110,621 הכנסות נטו

      

      עלויות והוצאות

 11,638 2,352 2,926 8,520 8,813 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
 16,156 4,753 4,038 12,763 13,100 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,200 300 432 900 1,032 הוצאות הנהלה וכלליות

 28,994 7,405 7,396 22,183 22,945 הוצאותו עלויותסך  הכל 

      

 106,013 29,408 31,412 78,485 87,676 מפעולות רגילותרווח 

      

 (342) (65) (7,447) (192) (7,596) מימון הוצאות

 131 5 48 15 136 מימון הכנסות

 (211) (60) (7,399) (177) (7,460) הוצאות מימון, נטו

 105,802 29,348 24,013 78,308 80,216 רווח לפני מסים על ההכנסה

 - - 5,619 - 5,619 מסים על ההכנסה

 105,802 29,348 18,394 78,308 74,597 הכל רווח כולל לתקופה סךרווח נקי ו

פרופורמה הכל רווח כולל  סךופרופורמה רווח נקי 

 60,180 17,215 17,822 44,654 49,837 לתקופה

 BCM1 -מכירת גז ב
7.4 7.0 2.5 2.5 9.4 

 2מכירות קונדנסט באלפי חביות
345 340 119 126 448 
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 4.8 -מיליון דולר לעומת סך של כ 4 -הסתכמו לסך של כ 2017של  השלישיהוצאות פחת, אזילה והפחתות ברבעון 
 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 
נכללו לפי הערכת ההנהלה של החלק המיוחס לפרויקט  2017ביולי  1לתקופות שקדמו ליום  הנהלה וכלליותהוצאות 

הסתכמו בתקופת הדוח לסך . הוצאות הנהלה וכלליות המצורפים להלןא' לדוחות הכספיים 2תמר, כמתואר בביאור 
הנהלה וכלליות לרבעון מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות  0.9 -מיליון דולר לעומת סך של כ 1 -של כ

מיליון דולר בתקופה המקבילה  0.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 0.4 -הסתכמו לסך של כ 2017השלישי לשנת 
 .אשתקד

 
  

המקבילה  בתקופה דולרמיליון  0.2 -לעומת סך של כ מיליון 7.6 -בתקופת הדוח לסך של כ הסתכמו הוצאות המימון
ופת הדוח נבעו מהוצאות ריבית בגין אגרות החוב שהונפקו במהלך חודש יולי עיקר הוצאות המימון בתק אשתקד.

2017. 
 

. כמוסבר בביאור דולרמיליון  5.6 -לסך של כ 2017וברבעון השלישי לשנת הסתכמו בתקופת הדוח מסים על ההכנסה 
 As -המהחזקות תמר ודלית על ידי החברה טופלה בשיטת  9.25%רכישת , המצורפים להלן ( לדוחות הכספיים6א')2

Pooling הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה מאחר שפעילות החברה  2017ביוני  30, ולפיכך עד ליום
  עד למועד זה התבצעה במסגרת ישות שאינה כפופה לחבות מס הכנסה.

 
מיליון דולר   78.5 -, לעומת סך של כמיליון דולר 87.7 -ם לכהסתכת הדוח לתקופ הרווח מפעולות רגילות של החברה

 פרויקט ללקוחות טבעי גז ממכירת בהכנסות מעלייה בעיקר, הנובע 11.7% -, עלייה של כבתקופה המקבילה אשתקד
הוצאות מימון מיליון דולר. בתקופה המקבילה אשתקד לא נזקפו  74.6 -. הרווח הנקי לתקופת הדוח הסתכם לכתמר

 מיליון דולר. 78.3 -הסתכם בכ הרווח הנקיבגין אגרות החוב וכן לא נזקפו הוצאות מסים כמצויין לעיל, ו
  29.4 -, לעומת סך של כמיליון דולר 31.4 -ם לכהסתכ 2017ברבעון השלישי של  הרווח מפעולות רגילות של החברה

מיליון דולר.  18.4 -הסתכם לכ 2017בעון השלישי של הרווח הנקי לר. מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד
בתקופה המקבילה אשתקד לא נזקפו הוצאות מימון בגין אגרות החוב וכן לא נזקפו הוצאות מסים כמצויין לעיל, 

 מיליון דולר. 29.3 -והרווח הנקי הסתכם בכ
 

 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .3
 

 מצב כספי .א

דוח על המצב לעומת ה 2017 בספטמבר 30ליום  דוח על המצב הכספיפירוט השינויים העיקריים בסעיפי ה להלן
 :2016בדצמבר  31ליום  הכספי

 
 מיליון דולר 552.9 -לסך של כסתכם ה 2017 בספטמבר 30ליום כל הנכסים בדוח התמציתי על המצב הכספי סך 

 .31.12.2016מיליון דולר ליום  408.3-לעומת סך של כ
 

 30מיליון דולר ליום  23.7 -לסך של  כ 2016בדצמבר  31יום למיליון דולר  21.8 -של כ מסך עלו הנכסים השוטפים
  מהגורמים המפורטים להלן:. השינוי נבע בעיקר 2017 בספטמבר

 
 

 2016בדצמבר  31. ליום 2017בספטמבר  30 מיליון דולר ליום 5.4 -ך של כסל הסתכמו מזומנים ושווי מזומנים (1)
 לא היתה יתרת מזומנים ושווי מזומנים. 

 
מיליון דולר  2.4 -סך של כל 2016 בדצמבר 31 ליוםמיליון דולר  6.1 -של כ מסך קטנו חייבים ויתרת חובה (2)

 .המשותפת הביתרת  מפעיל העסק ירידהמבעיקר  נובע קיטוןה. 2017 בספטמבר 30 ליום
 

מיליון דולר  529.2 -לסך של  כ 2016בדצמבר  31יום למיליון דולר  386.5 -של כ מסךעלו  הלא שוטפיםהנכסים 
 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  . השינוי2017 בספטמבר 30ליום 

 
 30עד ליום . כמוסבר לעיל, 2017בספטמבר  30מיליון דולר ליום  133.4 -הסתכמו לסך של כ מסים נדחים (1)

הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה מאחר שפעילות החברה עד למועד זה התבצעה  2017ביוני 
לא היתה יתרת מסים נדחים.  2016בדצמבר  31ליום במסגרת ישות שאינה כפופה לחבות מס הכנסה, ולפיכך 

לצרכי מס לבין העלות הרשומה  עלות רכישת החזקות לפער בין מיוחסנכס המס שהוכר בדוחות הכספיים 
בהסכם לגבי אופן הפחתת עלות רכישת התקבלה מרשות המסים החלטת מיסוי  2017ביוני  29. ביום בספרים
   .לצרכי מס החזקות

 

ר. סכומים אלה מיליון דול 9.9 -לסך של כ 2017בספטמבר  30הסתכמו ליום פקדונות מוגבלים בשימוש  (2)
שלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב אשר שועבד לטובת נאמן הופקדו בחשבון כרית הביטחון לת

      אגרות החוב.
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 12.2 -לעומת סך של כמיליון דולר  32.5 -כמסתכמות לסך של  2017בספטמבר  30ליום  ותשוטפההתחייבויות ה
 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  . השינוי2016בדצמבר  31יום למיליון דולר 

 
  .מיליון דולר 11.3 -בסך של כ 2017שהונפקו בחודש יולי  שוטפות של אגרות חובחלויות  (1)
 

 12.2 -מיליון דולר לעומת סך של כ 21.1 -הסתכמו לסך של כ 2017בספטמבר  30 ליום זכאים ויתרות זכות  (2)
החוב  . העליה נובעת בעיקר מהוצאות לשלם בגין ריבית למחזיקי אגרות2016 דצמברב 31 יוםמיליון דולר ל

מיליון דולר  4.6 -שותפות מוגבלת בסך של כ –מדלק קידוחים מיליון דולר, מיתרת הלוואה  6.9 -בסך של כ
מקיטון של חלק החברה (. מאידך העלייה קוזזה בעיקר המצורפים להלן לדוחות הכספיים 4)ראה גם ביאור 
 .מיליון דולר 3.4 -בסך של כ בקשר עם מאגר תמר המשותפת העסקבהתחייבויות ה

 
 9.2 -מיליון דולר לעומת סך של כ 638.8הסתכמו לסך של  2017בספטמבר  30ליום הלא שוטפות תחייבויות הה

, ומוצגות 2017במהלך חודש יולי שהונפקו מאגרות החוב בעיקר  נובעת העלייה . 2016בדצמבר  31 ליוםמיליון דולר 
  ת.ושוטפחלויות בניכוי הוצאות הנפקה ו

 
 386.8 של הון חיובי בסך מיליון דולר לעומת 118.4 של כשלילי סך ל, מסתכם 2017 בספטמבר 30ליום  החברההון 

 As -מהטיפול החשבונאי ברכישת החזקות לפי שיטת ה בהון נובע הקיטון. 2016 בדצמבר 31מיליון דולר ליום 

Poolingומאידך גידול ביתרת  מיליון דולר, 523.6 -כולל של כ הון שלילית בסכום שליליקרן פרמיה וב, והכרה ב
 .יםלבעל ה, בניכוי חלוקאשר נרשמו בגין פרויקט תמר מרווחיםמיליון דולר  18.4 -העודפים בסכום של כ

 
 תזרים מזומנים  .ב

 מיליון דולר, לעומת 79.6 -של כ סךהסתכמו בתקופת הדוח ל ,מפעילות שוטפתשנבעו לחברה  ,המזומנים מיתזרי
ירידה בסעיפי ההון החוזר נטו השפעת נבע בעיקר מקיטון ה .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  90.3 -סך של כ

 . מיליון דולר 11.6 -בסך של כ
מיליון דולר, לעומת  19.9 -ששימשו לפעילות השקעה, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ , נטו,תזרימי המזומנים

 -נכסי נפט וגז בסך של כב השקעה גידול בהגידול נבע בעיקר ממיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  6 -סך של כ
מיליון דולר בפיקדון מוגבל בשימוש המשמש ככרית ביטחון למחזיקי אגרות  9.9מיליון דולר ומהפקדה של  10.2

 . פעיל העסקה המשותפתמיליון דולר ביתרת מ 6.2 -של כ ירידה החוב. מאידך העלייה קוזזה על ידי
וכללו  מיליון דולר, 54.3 -ששימשו לפעילות מימון, מסתכמים בתקופת הדוח לסך של כנטו, תזרימי המזומנים, 

 -מיליון דולר, חלוקה לבעלים  845.3 -מיליון דולר )תשלום עבור רכישת החזקות  931.4 -תשלומים בסך כולל של כ

מיליון דולר(,  7.5 -מיליון דולר, רכישה עצמית של אגרות חוב  29.5 -קצר  מיליון דולר, פירעון אשראי לזמן 49.1
מיליון דולר, תמורה מהנפקת  648 –)תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו  מיליון דולר 877.1 -ותקבולים בסך של כ

בתקופה   ת מימון. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילומיליון דולר( 34 –, קבלת אשראי לזמן קצר 195.1 -מניות, נטו 
  .םלבעלי השימשו לחלוקו מיליון דולר  84.4 -הסתכמו לכ המקבילה אשתקד

 
  רים מזומנים חזויתז .ג

מהטיפול החשבונאי הנובע  מיליון דולר 118.4 -חברה גירעון בהון העצמי בסך של כל, 2017בספטמבר  30ליום 
מהווה את  והכרה בקרן הון שלילית. גירעון בהון העצמי ,כאמור לעיל As Pooling -ברכישת החזקות לפי שיטת ה

-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל14)ב()10אחד "מסימני האזהרה" כהגדרתם בתקנה 
1970. 

 דירקטוריוןיחד עם זאת,  .מיליון דולר 8.8 -בסך של כ חברה גרעון בהון החוזרל 2017בספטמבר  30 יוםיצוין, כי ל

תזרים : הבאים מהטעמים וזאת בחברהכדי להצביע על בעיית נזילות האמור  גרעון בהון החוזראין ב כיקבע  החברה
מיליון דולר, העולה על הגירעון בהון החוזר  18 -המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון האחרון הסתכם בכ

(ג. 1)יד()6.7.2מנים המהוון הכלול בסעיף להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על תזרים המזו האמור, וכי
כל צפוי לשרת את , תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת "(המהוון התזרים)להלן: " לתשקיף

  התחייבויותיה הצפויות של החברה.

בתזרים  .2017באוקטובר  1ממועד החל שנתיים של תקופה לאור האמור לעיל מצרפת החברה תזרים מזומנים חזוי ל
. מידע כאמור כולל, 1968-ק ניירות ערך, התשכ"חוכללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בח החזוי המזומנים

בין היתר, תחזיות, הערכות, הנחות ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה 
 וודאית ואשר אינה בשליטת החברה.

מבוסס על הערכות הנהלת החברה המתבססות בין היתר, על מידע הידוע להנהלת המידע צופה פני עתיד האמור, 
בנוגע לעסקיה ועל הערכות הנהלת החברה לגבי השוק בו פועלת החזוי החברה במועד עריכת דוח תזרים המזומנים 

 החברה.
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מים העשויים . הגורהמידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי
להשפיע על כך הינם, בין היתר, שינויים והתפתחויות בסביבה הכלכלית ובשוק בו פועלת החברה, שינויים 

והתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון  התהוותן של התחייבויות שאינן ידועות למועד זהרגולטוריים, 

 המאפיינים את פעילות החברה, כמפורט בתשקיף.
 

 .2019בספטמבר  30ועד ליום  2017באוקטובר  1נים חזוי של החברה לתקופה החל מיום להלן תזרים מזומ
 

תחזית תזרים מזומנים )מיליוני 
 דולר(

באוקטובר עד  1
 2017בדצמבר  31

 31עד  בינואר 1
 2018בדצמבר 

 30עד  בינואר 1
 2019בספטמבר 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 לתחילת התקופה

5.4 29.3 51.6 

    -מקורות צפויים 

 94.5 122.8 30.0 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 146.1 152.1 35.4 סה"כ מקורות בתקופה

    

    שימושים צפויים:

    תזרים מזומנים לפעילות השקעה:

 (4.0) (2.6) (1.5) השקעות הוניות במאגר תמר

הפקדת כספים בכרית ביטחון 
 לטובת מחזיקי אגרות החוב

 
- 

 
(4.0) 

 
(6.2) 

    :מימוןתזרים מזומנים לפעילות 

 (51.6) (12.6) - פירעון קרן אגרות חוב

 (29.3) (34.7) - תשלום ריבית עבור אגרות חוב

פירעון קרן וריבית הלוואה מדלק 
 קידוחים שותפות מוגבלת

 
(4.6) 

 
- 

 
- 

 *(19.7) (46.6) - תשלום דיבידנד

 (110.8) (100.5) (6.1) בתקופה שימושיםסה"כ 

    

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 התקופה

 
29.3 

 
51.6 

 
35.3 

 
 2019*לא כולל דיבידנד שצפוי להיות מחולק ברבעון הרביעי של שנת  

 :הערות והנחות עיקריות אשר שימשו בבסיס תחזית תזרים המזומנים 
 ון.ומההתזרים המפעילות שוטפת מבוסס על  מזומנים . תזרים1
  .המהווןתזרים ההשקעות ההוניות הכלולות בעל  ותהוניות במאגר תמר מבוססההשקעות ה. 2
המהוון, על ההנחה כי  תזריםהאומדן יתרת עודפים שתיווצר לחברה על בסיס תשלום הדיבידנד מבוסס על . 3

בתזרים למפורט מעבר ו/או התחייבויות אחרות השקעות הוניות או /ותפעוליות הוצאות תהיינה לחברה לא 
על ההנחה כי לא תהיינה לחברה הוצאות מימון מהותיות מעבר להוצאות המימון הכרוכות באגרות המהוון, 

בעמידת החברה תפגענה לחברה התחייבויות תלויות, שאינן צפויות בשלב זה ואשר תיווצרנה וכן כי לא החוב, 
 .1999-, התשנ"טבהתאם לחוק החברות הבמבחנים הנדרשים לחלוק

 
 תוכנית רכישה – שניחלק 

 
 17.7.2017דוח מיידי מיום ידי הדירקטוריון ראו -לתוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה א'( שאומצה על

, שהמידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. עד למועד הדוח השלימה החברה (2017-01-061543)מס' אסמכתא 
(, 2017-01-064543)מס' אסמכתא  26.7.2017רט בדוחות מיידיים מיום את ביצוע תוכנית הרכישה במלואה כמפו

)מס'  21.8.2017מיום ( ו2017-01-065281מס' אסמכתא ) 27.7.2017(, 2017-01-064789מס' אסמכתא ) 26.7.2017
 שהמידע המופיע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה. ,( 2017-01-084813אסמכתא 
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם – שלישיחלק 
 

 תאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשוף התאגיד .א

 סיכון שער חליפין (1)

מטבע הפעילות של החברה הינו  ןעיקר פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה של החברה הינם בדולר של ארה"ב ולכ
 דולר ארה"ב. סיכון שער חליפין נובע בעיקר מנכסים והתחייבויות הנקובים בש"ח.

 
 מחירי הגז הטבעי והקונדנסטסיכון  (2)

בעי מפרוייקט תמר מבוססים על נוסחאות מחיר שונות הכוללות, בין טמחירי הגז הנקובים בהסכמים למכירת גז 
לצרכן האמריקאי, לתעריף ייצור החשמל כפי שנקבע מעת לעת על ידי הרשות היתר, הצמדה למדד המחירים 

נפט ולמחיר חבית  , בהתאמה("רשות החשמל" -ו "תעריף ייצור החשמל"חשמל )להלן: -לשירותים ציבוריים
מסוג ברנט. על אף האמור לעיל, החשיפה של החברה לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר חבית נפט מסוג 

הסכמים למכירת גז טבעי מפרוייקט תמר מגודרת ברף תחתון שנקבע בהסכמים אלה, היות וכל ההסכמים בברנט 
הצמודים לרכיבים כאמור, כוללים "מחיר רצפה". בשל כך, לירידה נוספת במחיר חבית הנפט מסוג ברנט או 

 הם.בתעריף ייצור החשמל כאמור, השפעה מתונה על הכנסות החברה מכח ההסכמים שהיא צד ל

 
 )באלפי דולר( 2017 בספטמבר 30דוח בסיסי הצמדה ליום  .ב

 

 

 מבחני רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל )באלפי דולר( .ג

 

 מכשיר רגיש

רווח/)הפסד( 

 מהשינויים
שווי 

 הוגן

רווח/)הפסד( 

 מהשינויים

10% 5% -5% -10% 

3.882 3.705 3.529 3.353 3.176 

 25 12 248 (12) (25) מזומנים ושווי מזומנים

 (31) (16) (313) 16 31 זכאים ויתרות זכות

 (6) (4) (65) 4 6 סה"כ

  יתרות פיננסיות 
 

בדולר או בהצמדה 
 בשקלים לדולר

יתרות שאינן 

 סה"כ פיננסיות
     נכסים

     

 5,392 - 248 5,144 מזומנים ושווי מזומנים

 15,897 - - 15,897 לקוחות

 2,419 1,897  522 חייבים ויתרות חובה

 383,605 383,605 - - השקעות בנכסי נפט וגז

 133,389 133,389 - - מסים נדחים

 9,940 - - 9,940 פקדונות מוגבלים בשימוש

 2,292 202 - 2,090 נכסים אחרים לזמן ארוך

 552,934 519,093 248 33,593 סה"כ נכסים

     

     התחייבויות

 21,142 2,364 313 18,465 זכאים ויתרות זכות

 640,740 - - 640,740 אגרות חוב

 9,414 9,414 - - התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 671,296 11,778 313 659,205 סה"כ התחייבויות

 (118,362) 507,315 (65) (625,612) סה"כ היתרה המאזנית נטו
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – רביעיחלק 
 
 ביניים תמציתי אירועים לאחר תאריך הדוח הכספי .א

"( את הממונהנתן הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: " 31.10.2017ביום 

נרשמו  2.11.2017ביום ואישורו לרישום השעבודים לטובת הנאמן לאגרות החוב, ואשר לגביהם נדרש אישור הממונה, 

בין החברה לבין הנאמן לאגרות החוב, אשר  5.7.2017ביום לשטר הנאמנות שנחתם  5.8.3פורטים בסעיף השעבודים המ

לגבי החברה תוספת הריבית שנקבעה בשטר הנאמנות במקרה של אי  חלהטרם נרשמו נכון לאותו מועד. לפיכך, לא 

 לשטר הנאמנות. 5.8.3רישום שעבודים, הכל כמפורט בסעיף 

 
 ידי החברה )באלפי ש"ח(-פרטים בדבר אגרות חוב שהונפקו על – חמישיחלק 

 
 

 סדרה א' אגרות חוב

 2,315,668 ערך נקוב במועד ההנפקה

 9.7.2017 מועד ההנפקה

 2,289,300 30/09/2017ערך נקוב ליום 

 2,293,850 30/09/2017ערך נקוב צמוד ליום 

 2,261,171 30/09/2017ערך בספרי החברה ליום 

 2,354,774 30/09/2017בורסה ליום שווי 

 24,463 30/09/2017סכום הריבית שנצברה נכון ליום 

 4.69% שיעור הריבית הקבועה לשנה

 לדוח זה נספח א'ראה  מועדי תשלום הקרן

 30וביום בפברואר  28 ביום, תשלומים חצי שנתיים מועדי תשלום הריבית

 (כולל) 2028ועד  2018של כל אחת מהשנים באוגוסט 

 .דולר/ש"ח 3.522 –צמוד לדולר ארה"ב; השער היסודי  בסיס הצמדה, שער הבסיס

 אין זכות המרה

לפדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה ראו  • זכות לפרעון מוקדם

צורף כנספח א' להודעה לשטר הנאמנות ש 9.1סעיף 

)מס' אסמכתא  6.7.2017ביום המשלימה שפורסמה 

 "(.שטר הנאמנות( )"2017-01-057724

לזכות פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב  •

 לשטר הנאמנות. 9.2החברה ראו סעיף  ביוזמת

 9.3מוקדם של אגרות החוב ראו סעיף  פדיוןלחובת  •

 לשטר הנאמנות.

 אין ערבות לתשלום ההתחייבות

 ( בע"מ1992שטראוס לזר, חברה לנאמנות ) שם הנאמן

 רו"ח ועו"ד אורי לזר הנאמנותשם האחראי בחברת 

 ;677775, תל אביב, מגדל ניפ, 17רחוב יצחק שדה  כתובת הנאמן ודוא"ל

ori@slcpa.co.il 

 מידרוג בע"מ את אגרות החוב שם החברה המדרגת

 A1.il דירוג למועד ההנפקה

 A1.il דירוג למועד הדוח
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ובמהלך שלושת החודשים  30/09/2017האם עד ליום 

באותו מועד, עמדה החברה בכל התנאים שהסתיימו 

 וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות

 כן

האם התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות 

או למימוש בטוחות שניתנו להבטחת החוב לפרעון מיידי 

 התשלום למחזיקי אגרות החוב

 לא

 5.8.1יף לשעבודים שניתנו להבטחת אגרות החוב ראו סע • שעבודים להבטחת אגרות החוב

  לשטר הנאמנות.

כל השעבודים האמורים בסעיף  30/09/2017נכון ליום  •

פי כל דין -לשטר הנאמנות נרשמו והינם תקפים על 5.8.1

 ומסמכי ההתאגדות של החברה. 

העברה ושעבוד של נכסי החברה ראו למגבלות בדבר  •

 לשטר הנאמנות. 5.9סעיף 

)סדרה לפרטים בדבר זכות החברה להנפיק אגרות חוב  •

א'( נוספות בדרך של הרחבת סדרה, וזכותה להנפיק 

אגרות חוב מסדרות אחרות וחוב נוסף אחר, בכפוף 

 לשטר הנאמנות. 2.2לתנאים מסוימים, ראו בסעיף 

 ובתוספתקרן הון  נטרול)כולל זכויות מיעוט( בהון עצמי  • 30/09/2017אמות מידה פיננסיות נכון ליום 

 החוב אגרות מחזיקי לזכויות הנחותות הלוואות

מיליון  590 -לשטר הנאמנות(  5.10.1)כמפורט בסעיף 

 .3דולר

 5.10.2)כהגדרתו בסעיף  החוב הצפוי לשירותיחס כיסוי  •

 .2.34הינו –לשטר הנאמנות(  

לשטר  5.10.3)כהגדרתו בסעיף  כלכלי עצמי הון •

 .5מיליון דולר 540הינו  -הנאמנות(

 
 

 
 

  
 יוסי אבו

 יושב ראש הדירקטוריון
 

 ליעמי ויסמן
 מנכ"ל

 

 2017 בנובמבר 15: מועד החתימה
  

                                                 
 מיליון דולר. 250 -לא יפחת מפי תנאי שטר הנאמנות ההון העצמי האמור -על 3
 .1.05 -היחס האמור לא יפחת מפי תנאי שטר הנאמנות -על 4
 מיליון דולר. 250 -הכלכלי האמור לא יפחת מפי תנאי שטר הנאמנות ההון העצמי -על 5

 
 בכבוד רב,
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 'אספח נ
 

מועד 

  פרעון
 

שיעור 

  קרן נפרע
30/08/2018 1.932% 
28/02/2019 3.954% 
30/08/2019 3.992% 
28/02/2020 4.130% 
30/08/2020 3.940% 
28/02/2021 4.053% 
30/08/2021 3.019% 
28/02/2022 3.142% 
30/08/2022 2.018% 
28/02/2023 2.111% 
30/08/2023 2.532% 
28/02/2024 2.636% 
30/08/2024 2.432% 
28/02/2025 2.520% 
30/08/2025 2.828% 
28/02/2026 2.944% 
30/08/2026 2.984% 
28/02/2027 3.106% 
30/08/2027 3.175% 
28/02/2028 3.304% 
30/08/2028 39.248% 

Total 100.00% 
 

 
 

 



בע"מתמר פטרוליום

7201בספטמבר 30ליום תמציתיים בינייםים כספיותדוח

בלתי מבוקרים

דולר של ארה"בבאלפי 



-1-

תמר פטרוליום בע"מ

7201בספטמבר 30ליום ים תמציתיים בינייםכספיותדוח

בלתי מבוקרים

דולר של ארה"בבאלפי 

תוכן העניינים

עמוד

2-3סקירה של רואי החשבון המבקריםותדוח

4על המצב הכספיביניים תמציתיים דוחות 

5על הרווח הכוללביניים תמציתיים דוחות

6-7(גירעון בהון)שינויים בהוןעל התמציתיים ביניים דוחות

8תזרימי מזומניםעל תמציתיים ביניים דוחות

9-19תמציתיים בינייםהדוחות לביאורים 

____________________

______________

________
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של תמר פטרוליום בע"מלבעלי המניותרואי החשבון המבקרים סקירה של דוח 

מבוא 

הכולל את הדוח התמציתי על המצב בע"מ (להלן: "החברה")תמר פטרוליום סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

ותזרימי המזומנים השינויים בהון ,ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל2017בספטמבר 30הכספי ליום 

שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה ושלושה חודשים תשעה לתקופות של 

, וכן"דיווח כספי לתקופות ביניים"34IASבהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ושל מידע כספי לתקופות ביניים אל

ומידיים), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתייםלפי פרק ד' של והם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אל

בהתבסס על סקירתנו.ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אל1970-התש"ל

היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקיר

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, מאפשרת לנו להשיג 

אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

.ביניים""דיווח כספי לתקופות 34IASהמהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי בהתבסס על סקירתנו, , בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים הגילוי לפי פרק ד' של הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

.1970-ומיידיים), התש"ל

זיו האפטקסירראת גבאי קוסט פורר 

רואי חשבוןרואי חשבון

2017נובמברב15, ל אביבת
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של תמר פטרוליום בע"מלבעלי המניותרואי החשבון המבקרים סקירה של דוח 

מבוא 

בע"מ (להלן: "החברה") הכולל את הדוחות תמר פטרוליום סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של 

התמציתיים פרופורמה על הרווח הכולל לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם למדיניות 

הם אחראים לעריכת וכןלמידע הכספי פרופורמה8ולהנחות המפורטות בבאור 3החשבונאית המפורטת בבאור

ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 38מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקנה 

סקירתנו.. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלו בהתבסס על1970-התש"ל

היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 

והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, 

אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.אין

מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ"ל אינו ערוך, מכל 

למידע הכספי 8ולהנחות המפורטות בביאור 3הבחינות המהותיות, בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 

פרופורמה.

הנ"ל אינו פרופורמה , לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי מור בפיסקה הקודמתבנוסף לא

-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לב' לתקנות ניירות ערך38תקנה ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

1970.

זיו האפטקסירראת גבאי קוסט פורר 

רואי חשבוןרואי חשבון

2017בנובמבר 15, ל אביבת
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בע"מתמר פטרוליום

30.9.201730.9.201631.12.2016
מבוקרמבוקרבלתי

נכסים:

נכסים שוטפים:
--5,392מזומנים ושווי מזומנים

15,89713,81215,692לקוחות
2,4197,3286,134חובהויתרותחייבים

23,70821,14021,826

נכסים לא שוטפים:
383,605382,660384,488השקעות בנכסי נפט וגז

--133,389נדחיםמסים 
--9,940בשימושמוגבלפקדון
2,2921,8731,968ארוךלזמןאחריםנכסים

529,226384,533386,456

552,934405,673408,282

:(גירעון בהון)התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:

--11,346חלויות שוטפות של אגרות חוב
21,14211,11112,229ויתרות זכותזכאים 

32,48811,11112,229

התחייבויות לא שוטפות:
--629,394, בניכוי חלויות שוטפותאגרות חוב

9,4148,4529,228התחייבויות אחרות לזמן ארוך
638,8088,4529,228

671,29619,56321,457סך התחייבויות

(גירעון בהון):הון
**1,399הון מניות רגילות

570,662386,110386,825פרמיה על מניות

--18,394יתרת עודפים
590,455386,110386,825

--)708,817(קרן הון
)118,362(386,110386,825

552,934405,673408,282

* פחות מאלף דולר

.ים תמציתיים בינייםכספיהותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

2017בנובמבר 15
ותתאריך אישור הדוח

ים הכספי
אבויוסי

הדירקטוריוןראשיושב
ויסמן ליעמי

"למנכ
רייקיןיובל
כספים"ל סמנכ

על המצב הכספי (באלפי דולר)תמציתיים ביניים דוחות 
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בע"מתמר פטרוליום
(באלפי דולר)הכולל הרווחעל תמציתיים ביניים דוחות 

.ים תמציתיים ביניים כספיהותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

תשעה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום

לשנה
שהסתיימה

ביום
30.9.201730.9.201630.9.201730.9.201631.12.2016

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

131,094119,36646,09143,673159,850הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

20,47318,6987,2836,86024,843בניכוי תמלוגים

110,621100,66838,80836,813135,007הכנסות נטו

עלויות והוצאות

עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
8,8138,5202,9262,35211,638

הוצאות פחת, אזילה והפחתות
13,10012,7634,0384,75316,156

1,0329004323001,200הוצאות הנהלה וכלליות

22,94522,1837,3967,40528,994הוצאות והכל  עלויות -סך 

87,67678,48531,41229,408106,013רגילותרווח מפעולות 

)342()65()7,447()192()7,596()4א'(2, ראה ביאור מימוןהוצאות

13615485131מימוןהכנסות

)211()60()7,399()177()7,460(הוצאות מימון, נטו

80,21678,30824,01329,348105,802רווח לפני מסים על ההכנסה

--5,619-5,619)6א'(2מסים על ההכנסה, ראה ביאור 

74,59778,30818,39429,348105,802לתקופההכל רווח כולל -סך רווח נקי ו

1.491.570.370.592.12(בדולר)למניהבסיסי ומדולל רווח 

50,000,00050,000,00050,000,00050,000,00050,000,000מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 
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בע"מתמר פטרוליום
(באלפי דולר)השינויים בהוןעל תמציתיים ביניים דוחות 

סך הכל
יתרת 
עודפים קרן הון

פרמיה על 
מניות

מניות הון 
רגילות

בלתי מבוקר

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה 
:2017בספטמבר 30ביום

386,825 - - 386,825 * (מבוקר)2017בינואר1יתרה ליום 

74,597 74,597 - - - רווח כולל לתקופה
)49,091( )56,203( - 7,112 - השקעות בעלים (חלוקה לבעלים)
)725,867( - )708,817( )17,050( - 4עסקה עם בעל שליטה לשעבר, ראה ביאור 

195,174 - - 193,775 1,399 הנפקת מניות

)118,362( 18,394 )708,817( 570,662 1,399 2017בספטמבר30יתרה ליום 

סך הכל
יתרת 
עודפים קרן הון

פרמיה על 
מניות

מניות הון 
רגילות

בלתי מבוקר

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה 
:2016בספטמבר 30ביום

392,174 - - 392,174 * (מבוקר)2016בינואר1יתרה ליום 

78,308 78,308 - - - רווח כולל לתקופה
)84,372( )78,308( - )6,064( - חלוקה לבעלים

386,110 - - 386,110 * 2016בספטמבר30יתרה ליום 

סך הכל
יתרת 
עודפים קרן הון

פרמיה על 
מניות

מניות הון 
רגילות

בלתי מבוקר

חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של 
:2017בספטמבר 30ביום

393,937 - - 393,937 * 2017ביולי1יתרה ליום 

18,394 18,394 - - - רווח כולל לתקופה
)725,867( - )708,817( )17,050( - 4ביאור לשעבר, ראה עם בעל שליטה עסקה

195,174 - - 193,775 1,399 הנפקת מניות

)118,362( 18,394 )708,817( 570,662 1,399 2017בספטמבר30יתרה ליום 

* פחות מאלף דולר

.ים תמציתיים בינייםכספיהותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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בע"מתמר פטרוליום
(באלפי דולר)השינויים בהוןעל תמציתיים ביניים דוחות 

סך הכל
יתרת 
עודפים קרן הון

פרמיה על 
מניות

מניות הון 
רגילות

בלתי מבוקר

חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של 
:2016בספטמבר 30ביום

389,023 - - 389,023 * 2016ביולי1יתרה ליום 

29,348 29,348 - - - לתקופהרווח כולל 
)32,261( )29,348( - )2,913( - חלוקה לבעלים

386,110 - - 386,110 * 2016בספטמבר30יתרה ליום 

סך הכל עודפיםיתרת  קרן הון
פרמיה על 

מניות
מניות הון 

רגילות
מבוקר

:2016בדצמבר 31שהסתיימה ביוםשנהל
392,174 - - 392,174 * 2016בינואר1יתרה ליום 

105,802 105,802 - - - רווח כולל לתקופה
)111,151( )105,802( - )5,349( - חלוקה לבעלים

386,825 - - 386,825 * 2016בדצמבר31יתרה ליום 

* פחות מאלף דולר

.ים תמציתיים בינייםכספיהותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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בע"מתמר פטרוליום
על תזרימי המזומנים (באלפי דולר)תמציתיים ביניים דוחות 

.ים תמציתיים בינייםכספיהותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום
לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום
תשעה לתקופה של 

חודשים שהסתיימה ביום
31.12.2016 30.9.2016 30.9.2017 30.9.2016 30.9.2017

מבוקר בלתי מבוקר
פעילות שוטפת:-תזרימי מזומנים 

105,802 29,348 18,394 78,308 74,597 לתקופהנקי רווח 
התאמות הדרושות להציג את תזרימי 

המזומנים לפעילות שוטפת:
16,156 4,753 4,038 12,763 13,100 והפחתותפחת אזילה 

- - 4,069 - 4,069 מסים על ההכנסה
197 56 331 167 386 הוצאות מימון, נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
)2,696( 885 )15,897( )816( )18,445( בלקוחותירידה (עליה)

50 483 )2,100( )429( )3,025( בחייבים ויתרות חובה) עליהירידה (
483 )194( 9,212 332 8,931 עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

119,992 35,331 18,047 90,325 79,613 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת

פעילות השקעה:-תזרימי מזומנים 
- - )9,940( - )9,940( הפקדה בפקדונות מוגבלים בשימוש
)10,383( )2,955( )823( )6,289( )16,497( השקעות בנכסי נפט וגז

1,543 )115( 3,301 336 6,500
ירידה (עליה) בגין יתרת מפעיל העסקה 

המשותפת
)8,840( )3,070( )7,462( )5,953( )19,937( שימשו לפעילות השקעהשמזומנים נטו, 

:פעילות מימון-תזרימי מזומנים 

- - )845,299( - )845,299(
הסכם לשעבר בגין לבעל שליטה תשלום 

ב4ביאור , ראה המכר
- - 647,955 - 647,955 , נטותמורה מהנפקת אגרות חוב
- - 195,174 - 195,174 , נטותמורה מהנפקת מניות
- - )7,523( - )7,523( רכישה עצמית של אגרות חוב

- - 34,000 - 34,000
קבלת אשראי לזמן קצר מבעל שליטה

ג4ראה ביאור ,לשעבר

- - )29,500( - )29,500(
שליטה פירעון אשראי לזמן קצר לבעל 

לשעבר
)111,152( )32,261( - )84,372( )49,091( חלוקה לבעלים
)111,152( )32,261( )5,193( )84,372( )54,284( מזומנים נטו, ששימשו לפעילות מימון

- - 5,392 - 5,392 ושווי מזומניםעליה במזומנים 

- - - - -
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

התקופה

- - 5,392 - 5,392
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

התקופה
פעילות השקעה שאינה כרוכה -נספח א' 

בתזרימי מזומנים
5,141 1,395 1,248 1,395 1,248 כנגד התחייבויותהשקעות בנכסי נפט וגז
1,615 1,138 42 1,138 42 השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך

635 - - - -
בגין סילוק נכסים כנגד נכסי התחייבות

נפט וגז
מידע נוסף על תזרימי -ב' נספח 

מזומניםה
- - 1,550 - 1,550 מסי הכנסה ששולמו

21 5 6 15 25 ריבית שהתקבלה



תמר פטרוליום בע"מ
2017בספטמבר 30ליום התמציתיים ביניים ותביאורים לדוח

9

כללי:-1ביאור 

תחת שמה הקודם כריש תנין ניהול בע"מ.2015בנובמבר, 4) התאגדה ביום "החברהפטרוליום בע"מ (להלן: "תמר .א

החברה לא היתה פעילה, והיתה בבעלות להלן)4התקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר (ראה ביאור למועד עד 

החברה החלה את )."דלק קידוחים"או "השותפות"ובשליטה מלאה של דלק קידוחים שותפות מוגבלת (להלן: 

,נקבעתקנון החברהב. 2017ביולי 1למפרע מיום , וזאתהמכרפעילותה עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם 

I/13"תמר" I/12חזקות והולכה לשווקי היעד בקשר עם הפקה ,כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח
.")המשותפתהעסקהו/או ""ודליתתמרחזקותאו ""החזקותו"דלית" (להלן ביחד: "

, הרצליה.11כתובת המשרד הראשי של החברה הינה רחוב גלגלי הפלדה 

, גייסה החברה מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה א') ומניות לציבור2017חודש יולי במהלך .ב

(מתוך 9.25%אשר שימשו כחלק מהתמורה לרכישה של זכויות השתתפות בשיעור ,להלן)6-ו5ים(ראה ביאור

להלן. לאחר 4בביאור תואר ), בחזקות מדלק קידוחים וזאת, על פי תנאי הסכם המכר שנחתם בין הצדדים כמ100%

(באשר לזכויות ההצבעה בזכויות בהון 40%-השלמת הנפקת המניות, ירדו החזקותיה של דלק קידוחים בחברה ל

(להלן: בע"מ . המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביבלהלן)6של מניות אלה, ראה ביאור 

.2017ביולי 24החל ביום )"הבורסה"

) ללקוחות "פרויקט תמר"במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח חזקת תמר (להלן: עוסקת החברה.ג

), ללקוחות תעשייתים (כמו בתי זיקוק לנפט "חברת החשמל"שונים ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: 

ת החברה במכירה של קונדנסט בע"מ וכיוצ"ב), ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי. כמו כן, עוסק

המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל 

הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר.

ב 9ראה ביאור , ידי חברת החשמל-הכנסות החברה ממכירת גז מושפעות בעיקר מהיקף הצריכה של גז טבעי על

.)""הדוחות הכספיים השנתיים(להלן: 2016בדצמבר 31של החברה ליום ת הכספיים השנתיים פרופורמהדוחול

בסיס העריכה של הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים:-2ביאור 

מהחזקתה9.25%זכויות השתתפות שללחברהדלק קידוחים מכרהלהלן, 4בביאור , כאמור במסגרת עסקת המכר.א

, הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים במסגרת דלק קידוחיםזכויות בחזקות מהאתשהרכוהחברה. מאחר בחזקות

-הבשיטת טופלה על ידי החברה בדוחות הכספיים בחזקות9.25%. אי לכך, עסקת רכישת IFRS3ולה של חהת

As Pooling .רכישתאת, ערכה החברה את הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים על מנת לשקף בהם בהתאם

, תוך ביצוע ההתאמות שלהלן:2014בינואר 1כאילו הושלמה ביום מהחזקות9.25%-זכויות ההשתתפות ב

מהפרשיםנובעיםהוההתחייבויותבנכסיםחלקלקחהלאהחברה, 2017ביולי 1במועדים שקדמו ליום )1

משרדעםהמשותפתהעסקהשותפיהסכמתמאיהנובעשלישיים ולצדדיםלמדינההתמלוגיםבשיעור

.)השנתייםהכספיים לדוחותה 9ביאורראה(והמיםהאנרגיה, הלאומיותהתשתיות

הסכמותמאיהנובעיםוההתחייבויותבנכסיםחלקלקחהלאהחברה, 2017ביולי 1במועדים שקדמו ליום )2

לדוחות5א9ביאורראה(החשמלייצורלתעריףהצמודהגזמחירעםבקשרלקוחותלמספרתמרשותפיבין

.)השנתייםהכספיים

החלקבגובהההנהלההערכתלפינכללו2017ביולי 1לתקופות שקדמו ליום הנהלה וכלליותהוצאות)3

. השותפותשלוכלליותההנהלהההוצאותכללמתוךתמרלפרויקטהמיוחס

הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א') הנושאות ריבית בשיעור להלן, 5, כאמור בביאור 2017ביולי 6ביום )4

. ממועד הנפקתן. החברה החלה לזקוף הוצאות מימון בקשר עם אגרות החוב האמורות 4.69%שנתי של 

ותעל הרווח הכולל בהן נזקפו הוצאות מימון בגין אגרות החוב האמורות גם עבור התקופפרופורמה דוחות 

.להלן8נכללים בביאור 2017ביולי 9יוםלושקדמ
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בסיס העריכה של הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים (המשך):-2ביאור 

. חלוקות על המניותיתרת ההון של הפעילות המועברת סווגה בדוח על השינויים בהון במסגרת הפרמיה)5

ולעודפים.יים בהון לפרמיה בדוח על השינונזקפושבוצעו לבעלים לפני מועד העברת החזקות 

שנכללההחברהשפעילותהכספיים אינם כוללים מיסים על ההכנסה, מאחר הדוחות, 2017ביוני30עד ליום)6

לאהכספייםדוחותיהולכןמסלחבותכפופהשאינההשותפותבמסגרתהתבצעהאלהכספייםבדוחות

פרופורמה דוחות .ותפותשבהמחזיקיםעלחלושותפותהרווחיבגיןהמסחבות. ההכנסהעלמיסיםכללו

נכללים 2017ביוני30ליוםושקדמותעל הרווח הכולל בהן נזקפו הוצאות מיסים על ההכנסה גם עבור תקופ

.להלן8בביאור 

מניות. הנפקת המניות 49,990,000הנפיקה החברה במועד השלמת עסקת הרכישה , להלן6כאמור בביאור )7

.2014בינואר 1ביום הונפקוכאמור נלקחה בחישוב הרווח למניה עבור כל התקופות המוצגות כאילו 

מבוססים של ספרי חשבונות, מסמכים ונתונים חשבונאיים תמציתיים ביניים הכספיים בדוחות הכספייםהנתונים .ב

.ועל ידי השותפותהעסקה המשותפתליעאו למשתתפים הישראליים על ידי מפשהומצ

פרופורמההחברה ביחד עם הדוחות הכספיים השנתייםשלבדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לעייןיש.ג

כספייםדוחותבמסגרתהובאולא, לכן. )"השנתייםהכספיים"הדוחות (להלן: להםהמצורפיםוהביאורים

למידע שכבר דווח בדוחות הכספיים יחסיתמשמעותייםבלתיעדכוניםבדברביאוריםאלהבינייםתמציתיים

השנתיים. 

דיווח כספי לתקופות -34IASלהוראות תקן חשבונאות בינלאומי מצייתיםהכספיים התמציתיים ביניים הדוחות.ד

ביניים.

ניירות ערך (דוחות מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנותהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים .ה

.1970–תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

:עיקרי המדיניות החשבונאית-3אור יב

הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות חישוב אשר ננקטו בדוחות 

הכספיים השנתיים, למעט האמור להלן:

מזומנים ושווי מזומנים:.א

נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות לזמן קצר שהופקדו כשווי מזומנים 

ידועים של מזומנים וחשופות בבנקים ושאינם מוגבלים בשימוש. השקעות אלו ניתנות להמרה בנקל לסכומים

ממועד השקעה.לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר התקופה לפרעון הינה עד שלושה חודשים 

: התחייבויות פיננסיות-מכשירים פיננסיים .ב

תחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן כאשר החברה הפכה להיות צד להוראות החוזיות של המכשיר. ה

ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לנטילה או להנפקה של התחייבות 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם. התחייבויות .פיננסית

שיטת הריבית האפקטיבית.נמדדות בעלותן המופחתת בהתאם לפיננסיות כדוגמת אגרות חוב 

ננסית התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פי

מסולקת כאשר החייב (החברה) פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, או 

משוחרר משפטית מההתחייבות.
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(המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית-3אור יב

: הטבות לעובדים.ג

:הטבות לעובדים לזמן הקצר)1

הבראה, ימי מחלה והפקדות לביטוח לאומי מוכרות הטבות לעובדים לזמן הקצר אשר כוללות משכורות, דמי

כהוצאה עם מתן השירותים. כאשר לחברה קמה מחויבות משפטית או משתמעת שניתנת לאמידה מהימנה 

למתן מענקים לעובדים, החברה מכירה בהתחייבות זו במועד בו קמה המחוייבות. החברה מסווגת הטבת עובד 

חודשים מתום תקופת הדיווח 12ויה להיות מסולקת במלואה לפני להתחייבויות השוטפות כאשר ההטבה חז

בה העובדים מספקים את השירות המתייחס.

:הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה)2

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל, החברה חייבת בתשלום פיצויים לעובדים שיפוטרו, 

החברה לתשלום פיצויים לעובדיהודתם. התחייבות ובתנאים מסויימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעב

לחוק פיצויי פיטורין (החברה משלמת תשלומים קבועים מבלי שתהיה לה מחוייבות 14לפי סעיף הינה

, אף אם לא הצטברו סכומים מספקים בתוכנית כדי לשלם את כל משפטית או משתמעת לתשלומים נוספים

) ומטופלת כתכנית בתקופה השוטפת ובתקופות קודמותההטבות לעובדים המתייחסות לעבודת העובד

הוצאה את הסכום שיש להפקיד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד. כלהפקדה מוגדרת. החברה מכירה 

מסים על ההכנסה.ד

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים 

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר לל אחר או להון.לרווח כו

חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים 

יים לבין הסכומים מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספקודמות.

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש . המובאים בחשבון לצורכי מס

או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.

הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים .לםבכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצו

לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים שינוצלו. 

תה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.הנדחים מתייחסים לאו

עםבהקשרחשבונאיההטיפולציינה החברה כי היא בוחנת אתהשנתייםיד' לדוחות הכספיים 2ביאור במסגרת .ה

פנתה החברה, 2017אוגוסטחודש תחילתפעילותה. בהכספי ותוצאותמצבהעלוהשלכותיווגזנפטרווחיהיטל

ו, לסגל רשות ניירות ערך והביע)"המדווחותהישויות"(להלן: ביחד עם שאר השותפים הישראליים במאגר תמר

או שמא הינו בתחולת פרשנות מספר IAS 12בנושא, לרבות בסוגיה האם ההיטל הינו בתחולת ןבפניו את עמדת

וכן מהו העיתוי בו תידרש),"21IFRIC"( להלן: "היטלים"–של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 21

. לאחר שהישויות המדווחות בחנו את הטיפול בהיטל ובפרט את השאלה הכספייםהדוחותבמסגרתבהיטלהכרה

או את הוראות 21IFRICמאפיינים הייחודיים של היטל כאמור, את הוראותהאם יש ליישם במקרה זה, לאור ה

12IAS,הישויות המדווחות הגיעו למסקנה כי במקרה דנן יהיה מהימן יותר ורלוונטי יותר ליישם את הוראות

ההחבר. לפיכך, הלכה למעשה, ןלגבי היטל כאמור, וסגל הרשות החליט שלא להתערב בעמדת21IFRICפרשנות 

דהיינו רק במועד בו קמה המחויבות לתשלומו (קרי ,היטל בהתאם לגישת "האירוע המחייב"הכיר בהוצאה בגין ת

לטיפול החשבונאי בהיטל כאמור אין השפעה על דוחות כספיים אלה, שכן רק החל ממועד תחילת תשלומו בפועל).

.טרם קמה המחויבות לתשלום ההיטל
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(המשך):החשבונאיתעיקרי המדיניות -3אור יב

המשיכה ובחנה את השלכות היישום של תקן חברהלדוחות הכספיים השנתיים, הטז2בהמשך לאמור בביאור .ו

). 2018בינואר 1בדבר הכנסות מחוזים עם לקוחות במועד האימוץ המנדטורי (15דיווח כספי בינלאומי מספר 

למסקנה כי לתקן החדש לא צפויה להיות השפעה מהותית על חברהבהתאם לבחינה כאמור, בשלב זה, הגיעה ה

תמשיך ותבחן התפתחויות ופרסומים רלוונטיים וככל ויהיה שינוי במסקנה כאמור חברהדוחותיה הכספיים. ה

תדווח על כך בדוחות הכספיים העוקבים.חברהה

:הסכם המכר–4ביאור 

מצדכקונההחברהלביןאחדמצדכמוכרתידוחיםקדלקנחתם הסכם מכר מותנה בין 2017ביולי 2ביום 

שעיקריו כדלקמן:")הצדדים"" והמכרהסכם"זהבסעיף(להלן שני

מתלים (באשר להתקיימות התנאים המתלים ראה , בכפוף להתקיימות תנאים התחייבהדלק קידוחים.א

, בחזקות) 100%(מתוך 9.25%, למכור ולהעביר לחברה זכויות השתתפות בשיעור של להלן)'יאסעיף

וכן את החלק על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים,-בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגי

מכירת הגז מחזקת תמר, ) מהזכויות והתחייבויות על פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי9.25%היחסי (

ההפעלה של הפלטפורמה אינטש בע"מ, אישור 10הסכם השימוש במתקני ים תטיס, מניות חברת תמר 

").הממכרואישורי הייצוא מתמר (לעיל ולהלן: "של תמר 

החברה, לשלם לדלק קידוחים את כל הסכומים שיגויסו במסגרת גיוס החוב התחייבהבתמורה לממכר .ב

כל סכום שיגוייס, אם יגוייס, בהנפקת החוב מעבר לסך בשקלים השווה בניכויוההון של החברה 

מליון דולר בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז 650למכפלת 

ככל שלא ימכרו לציבור מלוא מניות החברה בהסכם המכר נקבע כי בידי החברה. יוותרהמוסדי, אשר 

יוס ההון של החברה (על פי הצעת מדף), אזי השלמת תמורת הממכר תיעשה בדרך אשר יוצעו במסגרת ג

40%של הקצאה לדלק קידוחים של יתרת מניות החברה שלא ימכרו בהנפקה (בשיעור שלא יעלה על 

להלן, בקשר עם הנפקת אגרות חוב ומניות שבוצעו על ידי החברה.6-ו5ראה ביאוריםמהון החברה).

סכום התמורה במזומן המגיע לדלק קידוחים, תהיה החברה רשאית להשאיר מתוךבהסכם נקבע כי .ג

לשנה. 3%כהלוואה אשר תישא ריבית בשיעור של לפי שיקול דעתה,מיליון דולר,40בידיה סכום של עד 

בכפוף לקיום התנאים המתלים ולהשלמת העסקה נשוא הסכם המכר, המועד הקובע לצורך חישוב .ד

.2017ביולי 1-יום הנקבע לסכום התמורה והעברת האחריות בגין הממכר 

החברה התחייבה כי בכפוף להשלמת העסקה והחל מהמועד הקובע היא תיטול ותישא בכל החובות .ה

בעלי התמלוגים.וההתחייבויות בנוגע לממכר ביחס ל

, כי בכפוף להשלמת העסקה והחל מהמועד הקובע היא תשלם דלק קידוחיםכלפי התחייבההחברה .ו

ותישא, בהתאם לחלקה היחסי, בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הבטחונות וההתחייבויות 

התקופה החלים בגין הממכר ועל פי הוראות כל דין, לרבות כל התחייבות, חוב או תביעה בקשר עם 

שקדמה למועד החתימה על הסכם המכר וכן כל מס, פיצוי, קנס או הוצאה אחרת שתחול בקשר עם 

התחייבות כאמור, למעט ההתחייבויות שלגביהן נקבע במפורש שיוותרו באחריות דלק קידוחים גם 

להלן. ח'לאחר המועד הקובע, כמפורט בסעיף 

בות שתגרם לחברה בקשר עם כל תביעה, טענה או דלק קידוחים תשפה את החברה בגין כל נזק או ח.ז

הליך משפטי אחר של רשות ממשלתית או צד שלישי כתוצאה מהפרת מצגים של דלק קידוחים במסגרת 

ההסכם. דלק קידוחים לא תהיה אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת המצגים עד אשר סך 

אלפי דולר ארה"ב.500הנזק האמור יעלה על 



תמר פטרוליום בע"מ
2017בספטמבר 30ליום התמציתיים ביניים ותביאורים לדוח

13

הסכם המכר (המשך):–4ביאור 

: קובעמועד ההבהסכם נקבע כי דלק קידוחים תמשיך להיות אחראית ביחס לנושאים הבאים גם לאחר .ח

הבוררות בגין תעריף רכיב היצור, הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר ללקוחות 

שתיגרם בתקופה שלאחר המועד הקובע; פרויקט ים תטיס לרבות ביחס לכל חבות בקשר להליכים אלה 

וזאת ביחס לסכומים שנתקבלו על ידי דלק להלןג' 7הבקשה לאישור תביעה ייצוגית כמפורט בביאור 

קידוחים בתקופה שלפני המועד הקובע; חבות בגין מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני 

קידוחים בקשר עם הממכר (לרבות אם המועד הקובע, או ביחס לכל רווח, הכנסה או תקבול של דלק

), למעט מיסים המתייחסים לדוחות שהוגשו לפני השלמהשומת המס כאמור התבצעה לאחר מועד ה

; מיסים החלים 2011-המועד הקובע לרשויות המס בקשר עם חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"א

עות של ספקים או לקוחות של תביחבויות בגין על דלק קידוחים בקשר עם העברת הממכר לחברה; 

מועד הקובע, למעט אם בוצעו הפרשות בגין הלפנידלק קידוחים בגין הממכר המתייחסות לתקופה 

תביעות כאמור בדוחות הכספיים של החברה; וכן חבויות ככל שיהיו בקשר עם חברת דלק ואבנר (תמר 

בונד) בע"מ.

.פי כל דין בגין התקשרותו בהסכם המכר וביצועואגרה המוטלים עליו עלכל צד יישא בכל מס, היטל או.ט

החברה תישא בכל התשלומים, ההוצאות והאגרות שיש לשלם למדינה (למעט מיסים כאמור לעיל) .י

. כמו כן, תישא החברה בכל ההוצאות והעלויות הקשורות לשם העברת הממכר לחברהששימשו 

היועצים והמומחים בקשר עם להנפקת אגרות החוב. דלק קידוחים תישא בהוצאות והעלויות של 

בקשר עם הנפקת המניות של החברה.התשקיף וכן ההוצאות 

20ביום אשר התקיימו במלואם ,ביצוע העסקה נשוא הסכם המכר הותנה בהתקיימות תנאים מתלים.יא

ורישומן תמר ודליתבחזקותזכויותהלהעברת, לרבות קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט 2017ביולי 

ובעקבות כך הושלמה העסקה נשוא הסכם המכר, קרי: הועברו לידי החברה זכויות בשיעור בספר הנפט,

(כדולמיליון 845-) בחזקות כנגד תשלום תמורה במזומן של כ100%(מתוך 9.25% מיליוני2,985-ר 

ש"ח ערך נקוב כל אחת (המהוות 0.1מניות רגילות של החברה בנות 19,990,000ש"ח) וכנגד הקצאת 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה) לדלק קידוחים. יצויין, כי בהתאם לכתב הויתור של 39.98%

ידי דלק -המוחזקות עלהחברהלהלן ובהתאם לתקנון החברה, מניות 6בביאור דלק קידוחים המתואר

מהון המניות המונפק והנפרע של 12%בשיעור העולה על ידה, כל עוד הינן מוחזקות על קידוחים

החברה, לא מקנות זכויות הצבעה כלשהן.

סכום התמורה במזומן המגיע לדלק קידוחים, תהיה החברה מתוךכאמור לעיל, נקבע בהסכם המכר כי 

מיליון דולר, לפי שיקול דעתה, כהלוואה אשר תישא ריבית בשיעור 40רשאית להשאיר בידיה סכום של עד 

, לרבות הריבית המצב הכספי יתרת ההלוואה האמורהעל למועד הדוח התמציתי ביניים לשנה. 3%של 

ההלוואה האמורה נפרעה למועד אישור הדוחות הכספיים ביניים (דולר יליוןמ4.6-כהינה שנצברה בגינה,

.במלואה)

:הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א')–5ביאור

ש"ח) על ידי הנפקה לציבור מיליוני2,316-מיליון דולר (כ658-גייסה החברה סכום של כ2017ביולי 6ביום 

ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה א'), על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה 2,315,668,000של 

. 2017ביולי 6") והודעה משלימה מיום התשקיף(להלן: "2017ביולי 4מיום 

"), וצמודות (קרן הבסיסיתריב"–(להלן 4.69%אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

תשלומים חצי שנתיים לא שווים, החל 20-בלפירעוןמקרן אגרות החוב עומדות 60.75%-וריבית) לדולר. כ
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(המשך):')א(סדרה חובאגרותשללציבורהנפקה-5ביאור 

מקרן אגרות החוב עומדת לפירעון 39.25%-, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר 2018מחודש אוגוסט 

ועד למועד הסילוק הסופי 2018.  הריבית משולמת כל חצי שנה, החל מחודש פברואר 2028בחודש אוגוסט 

(להלן באופק יצA1.ilשל הקרן. אגרות החוב דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של  "דירוג -יב 

.4.9%-שיעור הריבית האפקטיבי בהתחשב בעלויות ההנפקה הינו כ)."הבסיס

בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') נטלה על עצמה החברה את ההתחייבויות העיקריות הבאות:

להבטחת אגרות החוב (סדרה א') התחייבה החברה לשעבד לטובת נאמן אגרות החוב (סדרה א') בשעבוד .א

) 3) זכויותיה באישור ההפעלה של מאגר תמר 2) זכויותיה במאגר תמר; 1בוע ראשון בדרגה את: יחיד ק

) זכויותיה 4זכויותיה הקיימות והעתידיות של החברה ביחס לפוליסות ביטוח רכוש של חזקת תמר; 

והסכמים למכירת גז לתקופה שאינה SPOT(למעט הסכמי תמרבהסכמיהחברהשלוהעתידיות הקיימות

החברהשלזכויותיה) BCM0.1 ;(5חודשים אשר כמות הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על 12עולה על 

לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף ובמערכת ההפקה (JOA)המשותףהתפעולבהסכם

של ים שותפות תמר במתקניםשלשימושר את ההמסדיהסכם) זכויותיה של החברה ב6של מאגר תמר; 

("חשבון בפרוייקטהחברהשלהבנקהקיימות והעתידיות של החברה בחשבון זכויותיה) 7תטיס; 

כייצוין. והריביתהקרןלתשלוםהביטחוןכריתבחשבוןהחברהשלתיהיוזכוואת) 8"); הפעילות

הזכאיםאחריםתמלוגיםבעלילזכויותוכןהמדינהשלתמלוגיםלזכויותכפופיםהאמוריםהשיעבודים

למועד אישור הדוחות הכספיים נרשמו כל השעבודים האמורים והינם בתוקף..מהחברהתמלוגיםלקבל

עבדים בשעבוד נוסף. במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו והחברה לא תוכל לשעבד את הנכסים המש

שתבצע החברה מתוך הסכום שהתקבל בגין המכירה.הוראות לעניין פרעון מוקדם של אגרות החוב

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב באופן שאם יעודכן .ב

"הדירוג –דירוג אגרות החוב (סדרה א') כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר (להלן 

) מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות המופחת"

. על אף 0.25%-יעלה שיעור הריבית השנתית ב(notch), ובמקרה של כל ירידה נוספת בדרגה 0.5%-החוב ב

תית שתתוסף האמור לעיל, עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנ

.1.25%לריבית הבסיס לא  תעלה על 

ככל שההון העצמי של החברה (כהגדרתו בשטר 0.25%בנוסף תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של .ג

ביחד לא לעיל ג'-וב'מיליון דולר ארה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק 320-הנאמנות) יפחת מ

מעל ריבית הבסיס.1.25%תשלם החברה שיעור העולה על 

נטילת חוב נוסף על ידי החברה בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה א') ו/או נטילת חוב אחר, ולמעט .ד

מיליון דולר שישמש להוצאת ערבויות 5קבלת מימון ו/או פתיחת קו אשראי ממוסד פיננסי בגובה של עד 

מי תמר, תהיה כפופה להתקיימות תנאים בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכ

שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת 

הדירוג שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 

יום ש"ה:החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בהתקיים תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהם.ה

ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או 60-הקובע" בחלוקת הדיבידנד יחול במועד שלא יהיה מאוחר מ

ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'); יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי, כהגדרתם בשטר 

פיים של החברה (היחס ההיסטורי יבדק החל ממועד פרסום הדוחות הכס1:1.20-הנאמנות, לא יפחת מ

ובהתייחס  לשני מועדי בדיקה רצופים); הופקד מלוא הסכום הנדרש בכרית הביטחון 2018בדצמבר 31ליום 

הפקידה החברה בכרית הביטחון את מלוא הסכום הנדרש למועד 2017בספטמבר 30ליום לשירות החוב.

ם לא שוטפים בסעיף "פקדון מוגבל מיליון דולר, המוצגים בדוח על המצב הכספי במסגרת נכסי9.9-זה, כ

בשימוש".
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החברה התחייבה להורות לכל הצדדים להסכמים למכירת גז בהוראות בלתי חוזרות לשלם את הסכומים .ו

המגיעים מהם לחברה לחשבון בנק כפי שהוגדר בשטר ואשר שועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור 

ורק "). נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות ישמשו אך "חשבון הפעילות–לעיל (להלן 

לתשלום על ידי החברה של תשלומים שנקבעו במפורש בשטר כמותרים לתשלום מתוך חשבון הפעילות ולפי 

סדר התשלומים שנקבע בשטר. החברה תהיה רשאית למשוך כספים מתוך חשבון הפעילות שלא לצורך 

חר ביצוע תשלומים כאמור לעיל רק בגובה הסכום שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לא

תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב (ולאחר ששולמו יתר התשלומים שנקבעו כאמור לעיל). לגבי 

תשלומים שנמשכו מחשבון הפעילות לא תחול על החברה מגבלה לשימוש בהם לרבות ביצוע "חלוקות" 

בכפוף ליתר התנאים הנקובים בשטר הנאמנות.

ה אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') עילה בשטר הנאמנות הוגדרו אירועי הפר.ז

להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את הארועים העיקריים הבאים: אי 

תשלום סכומים המגיעים למלווים; הפרת התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות ובהן 

מיליון דולר (במשך שני רבעונים 250-בשטר הנאמנות) שלא יפחת מהתחייבות להון עצמי (כהגדרתו

(במשך שני 1.05: 1-עוקבים), יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי (כהגדרתו בשטר הנאמנות) שלא יפחת מ

, )2.3הינו 2018בינואר1החודשים החל מיום 12(יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של רבעונים עוקבים)  

מיליון דולר (במשך שני רבעונים 250-כלכלי מינימלי (כהגדרתו בשטר הנאמנות) שלא יפחת מוהון עצמי 

; הפרת מחוייבויות מיליון דולר)540-כהינו 2017בספטמבר 30(ההון העצמי הכלכלי ליום עוקבים)

ם מהמועד ימי30ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום דוחות כספיים שהחברה חייבת בפרסומם בתוך 

האחרון שבו היא חייבת בפרסומם; חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה ויש 

חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן; הועמדו לפרעון מיידי חובות אחרים של 

בהתחייבויותיה ) בהיקף כפי שנקבע בשטר; קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד cross defaultהחברה (

; נוספה Baa3המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'); דירוג אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של 

הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה.

שימש את החברה למימון רכישת הממכר (סדרה א') ת אגרות החובמיליון דולר מתמורת הנפק650סכום של 

לעיל). החברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') 4ביאור מתואר בעל פי הסכם המכר (ה

.(סדרה א')של אגרות חובשמש לרכישה עצמית או לפרעון מוקדםתמיליון דולר 650של מעבר לסכום 

ש"ח 26,368,000, אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 2017ביולי 17בהתאם, ביום 

את השלימה החברה למועד הדוח התמציתי ביניים על המצב הכספי נקוב של אגרות חוב (סדרה א'). ערך 

.מיליון דולר7.5-כבתמורה לשל כל אגרות החוב האמורים עצמיתהה רכישה

.2017ביולי 10אגרות החוב (סדרה א') החלו להיסחר בבורסה ביום 

:לציבורת מניותהנפק-6ביאור 

, הקצתה החברה למשקיעים מוסדיים המאוגדים 2017ביולי 18על פי התשקיף ודוח הצעת מדף מיום 

60%ש"ח ערך נקוב כל אחת המהוות 0.1מניות רגילות של החברה בנות 30,000,000בישראל ומחוצה לה 

מיליון ש"ח; 696-ש"ח למניה (ובסך כולל של כ23.20מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, במחיר של 

מניות רגילות 19,990,000מיליון דולר). כמו כן, בהתאם להסכם המכר הוקצו בנוסף לדלק קידוחים 195-כ

ידי דלק קידוחים ערב -ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר ביחד עם המניות שהוחזקו על0.1של החברה בנות 

פי כתב ויתור בלתי חוזר -. עלמהון המניות המונפק והנפרע של החברה40%ההקצאה האמורה, מהוות 



תמר פטרוליום בע"מ
2017בספטמבר 30ליום התמציתיים ביניים ותביאורים לדוח

16

(המשך):לציבורת מניותהנפק-6ביאור 

שהמציאה דלק קידוחים לחברה ערב התשקיף ושנכנס לתוקף עם השלמת הנפקת המניות, ויתרה דלק 

ידה למעט בנוגע למניות -הנלוות לכל המניות המוחזקות עלקידוחים באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה 

המניות(להלן: "מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת ההנפקה12%עדבכמות השווה ל

ידי דלק -עלהמוחזקותכי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות הובהר. למען הסר ספק, ")העודפות

הזכות ו, זכויות, הטבהמניות: הזכות לקבלת דיבידנדים, זהובכללקידוחים תישארנה בתוקפן המלא, 

תחילה את המניות העודפות למכורקידוחיםדלקת עודף נכסים בפירוק החברה. בנוסף, התחייבה לקבל

(אשר לאחר מכירתן, תקנינה לרוכש את מלוא הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה והון כאמור 

כל עוד לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. כיהתחייבהלעיל), וכן היא 

מידע נוסף:-7ביאור

:"דלית")-ו" (חזקות "תמר" מתן"מיכל משותפתעסקה.א

בשדה הגז "תמר":והקונדנסטעתודות הגז הטבעי הערכת)1

שהינה ,"NSAI"(להלן: Netherland Sewell & Associates Incחברתשל 2017יולי ב2יום מעל פי דוח 

ביוני30, נכון ליום SPE-PRMSמעריכת עתודות ומשאבים מוסמכת, מומחית ובלתי תלויה), על פי כללי 

כעתודות ות), המסווגSWעתודות הגז הטבעי שבפרויקט תמר (הכולל את מאגרי תמר ותמר כמות , 2017

BCM226.8 -, הינן כProved Reservesהמסווגות העתודות :) הינן כמפורט להלןOn Productionבהפקה (

. על פי הדוח האמור, עתודות BCM318.1-הינה כProved + Probable Reservesוכמות העתודות המסווגות 

Proved, המסווגות 2017ביוני30, המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליום SWתמר ותמר יהקונדנסט במאגר
Reservesהינה כ- Million Barrels10.4 וכמות העתודות המסווגות ,Proved + Probable Reserves הינה

3ראה סעיף העתודות לעיל אינן כוללות את העתודות הגולשות לרישיון "ערן". . Million Barrels14.6-כ

לאור עדכון אומדן הרזרבות עודכן שיעור האזילה בהתאם.להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות.

"דלית": קידוח)2

, כמות המשאבים המותנים בחזקת "דלית", PRE-PRMS,  על פי כללי NSAIשל2017חודש מאי מעל פי דוח 

-, נעה בין כ2017במרץ 31נכון ליום )Devlopment Pendingהמסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה (

BCM6.1(האומדן הנמוך) לכ- BCM9.5 .(האומדן הגבוה)

ויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט, הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי בדוח המשאבים מצ

להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות. 3סביר למכירת גז טבעי. ראה סעיף 

קונדנסט בחזקות מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, והההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי )3

בגדר הערכות ןתקבל  מהקידוחים  ומאת  המפעילה  בזכויות הנ"ל. ההערכות הנ"ל הינהנדסי ואחר שנ

, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו NSAIוהשערות מקצועיות של 

ם ו/או בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניי

ם ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או ימשינויים רגולטורי

כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

הפקה של נפט וגז טבעי.נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים ו

אפשר הפקה מיטבית ", אשר נועד, בין היתר, ל8-החל קידוח פיתוח והפקה "תמר2016בחודש אוקטובר )4

והחלה הזרמת הגז 2017בחודש אפריל . הקידוח הסתיים (כולל השלמה וחיבור למערכת ההפקה) ממאגר תמר

-, לרבות ההשלמה ופיתוח המערכת התת2017בספטמבר30ליום" 8-ופיתוח "תמרקידוחעלותהטבעי ממנו.

מיליון 22-, חלק החברה כ100%מיליון דולר (240-כהימית וחיבור הקידוח לתשתית הקיימת בתמר, הינ

דולר). 
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למדינה תמלוגים.ב
לפיו נקבע כי שיעור 2017, התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר מקדמות תמלוגים לשנת 2017פברואר חודשב

. כמו כן, הובהר כי 11.65%תמר יעמוד על שיעור של בפרויקט2017התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 

השיעור בפועל של תמלוגי השיעור הנ"ל נקבע כמקדמה בלבד. עמדת המפעילה ויתר שותפי תמר הינה כי תחשיב 

המדינה בגין ההכנסות מפרויקט תמר צריך להביא לידי ביטוי את מורכבות הפרויקט, הסיכונים הכרוכים בו 

.)ח' לעיל4גם ביאור(ראה היקף ההשקעות בפרויקט וזאת בהשוואה לפרויקט ים תטיסו

תובענה אביב לאישור-המחוזי בתללדוחות הכספיים השנתיים, בדבר בקשה לבית המשפט ח9כאמור בביאור .ג

2017בספטמבר 28ביום ,לאותו מועדנגד שותפי תמר2014מחודש יוני החשמלייצוגית על ידי צרכן של חברת 

ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור  שהוגשה על החלטת בית המשפט המחוזי על פיה אין 

אין להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי וכי דין הערעור להידחות.לפיולסלק על הסף את בקשת האישור,

, בהתבסס על חוות דעת החברהת להערכ, הגישה החברה בקשת הצטרפות להליך משפטי זה. 2017בחודש נובמבר 

.)ח' לעיל4(ראה ביאור50%-, סיכוייה של הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל, נמוכים ממשפטית

הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו לשר 2017, בחודש אפריל השנתייםלדוחות הכספיים ט9אמור בביאור כ.ד

האנרגיה, לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים, כדלקמן:

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר ללקוחותיהם, בהתאם -במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על)1

הזכויות שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת4י אספקת גז שנחתמו ממועד מתווה הגז ועד תום להסכמ

"תנין" (מועד פתיחת האופציות), אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש, -במאגרי הגז "כריש" ו

ק גז בכמויות באופן מלא או באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספ

שנים מיום חתימת ההסכם עימם), וזאת מבלי לשנות את תנאי ההסכם. 8-מסחריות (אך לא יותר מ

יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש להקים מתקנים חדשים כן הבהירו שותפי תמר כי)2

טווח, את האפשרות נים של המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז ארוך מואשר נאלץ בשל דרישות הממ

שנים, ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר.8לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על

ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה (להלן: החלה המפעילה בביצוע עבודות שדרוג2017בספטמבר 20ביום .ה

במהלכן תוכננה להתבצע הזרמת הגז הטבעי משדה תמר לפלטפורמת ההפקה של פרויקט ,)"עבודות השדרוג"

עבודות ךבמהלתמר באמצעות צינור אחד בלבד מתוך שניים, ובהיקף של מחצית מקיבולת ההפקה המקסימלית. 

ן: התגלה סדק בצנרת הפליטה המשמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום (להלהשדרוג 

21, ובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת תמר, הופסקה באופן מבוקר ביום יובעקבותאשר)"התקלה"

לאחר ניתוח הנדסי מקיף, החליטה המפעילה להמשיך בעבודותאספקת הגז הטבעי ממאגר תמר.2017בספטמבר 

בספטמבר 27ידי המפעילה, ביום -עם השלמת תיקון התקלה עלהשדרוג המתוכננות וזאת במקביל לתיקון התקלה.

באוקטובר10, חודשה הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר, וזאת במקביל להמשך ביצוע עבודות השדרוג. ביום2017

, וכן השפעת עלות תיקון ת הדוחהסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן. השפעת התקלה על הרווח לתקופ2017

אינם מהותיים.סכומים שמסתכמים בהתקלה, 

תנאי העסקת מנכ"ל החברה.ו

) למנכ"ל החברה.ויסמן""מראושר בדירקטוריון החברה מינויו של מר ליעמי ויסמן (להלן :2017ביוני,25ביום 

) (השכר החודשי 100%אלפי ש"ח ברוטו (80פי הסכם ההעסקה, עומד שכרו החודשי של מר ויסמן על סך של -על

חודשים בהתאם למדד המחירים לצרכן). מר ויסמן זכאי לתנאים הנלווים המקובלים בקרב מנהלים 3יעודכן מדי 

במשק, הכל בהתאם למדיניות החברה. מר ויסמן זכאי לבונוס שנתי בכל שנה קלנדרית במהלך תקופת הסכם 

בונוס חד פעמי ההעסקה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, תהיה החברה רשאית להעניק למר ויסמן

וכן להעניק לו תגמול הוני בהתאם להוראות מדיניות התגמול. במקרה של סיום העסקתו, יהא זכאי מר ויסמן
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ערבויות.ז

זכויות נפט, העמידה החברה ערבויות בנקאיות בהתאם להנחיות הממונה על ענייני הנפט למתן בטחונות בקשר עם 

מיליון דולר, בהתאמה.0.7-מיליון דולר ו3.3-בגין חזקות תמר ודלית בסך של כ

של מכשירים פיננסייםשווי הוגן.ח

השווי ההוגן של המכשירים הפינסיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים, למעט אגרות 

648-) וערכן בספרים הינו כ1מיליון דולר (רמה 667-, הינו כ2017בספטמבר 30ין ההוגן ליום חוב שהונפקו ושוו

.לשלם בגין אגרות החוב)הריבית כולל את (הסכום בספרים דולרמיליון 

:רווח כולל פרופורמה–מידע כספי נוסף -8ביאור

המבוסס עלהכוללהרווחעל לעיל, ערכה החברה דוח תמציתי ביניים פרופורמה 2בהמשך לאמור בביאור 

:ההנחות הבאות

ולר אגרות חוב צמודות דהנפיקה החברה מועד השלמת עסקת הרכישה לעיל, ב5כאמור בביאור .1

עבור ית כאמור ריב.4.69%של שנתית ונושאות ריבית2018העומדות לפירעון לשיעורין החל משנת 

גם על הרווח הכולל בביאור זה פרופורמהנזקפה בדוחותמיליון דולר 650קרן אגרות חוב בסך של 

.2017ביולי 9עבור התקופה שקדמה ליום

בדוחות פרופורמה על הרווח מיסים על הכנסה חושבו , 2017ביוני30עבור התקופה שקדמה ליום.2

על פי שיעור המס הסטטוטורי בכל של החברה על בסיס הרווח החשבונאי הדולרי הכולל בביאור זה 

.)25%: 2016, 24%: 2017(המוצגותתקופותאחת מה

לדוחות יא 5בביאורבאמורבהתחשבתמרשותפיכללמהכנסות9.25%מהוותהחברההכנסות.3

.תמרלשותפיתטיסיםשותפיביןהמסחריתההסדרהעםבקשרהכספיים השנתיים 

להלן דוחות תמציתיים ביניים פרופורמה על הרווח הכולל בהתחשב בהנחות לעיל (באלפי דולר):
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תשעה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום

לשנה
שהסתיימה

ביום
30.9.201730.9.201630.9.201730.9.201631.12.2016

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

הכנסות ממכירת גז וקונדנסט
132,472124,22246,09145,130165,679

20,68719,4597,2837,09125,749בניכוי תמלוגים
111,785104,76338,80838,039139,930הכנסות נטו

עלויות והוצאות

עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
8,8138,5202,9262,35211,638

הוצאות פחת, אזילה והפחתות
13,10012,7634,0384,75316,156

1,0329004323001,200הוצאות הנהלה וכלליות
22,94522,1837,3967,40528,994הוצאות והכל  עלויות -סך 

88,84082,58031,41230,634110,936מפעולות רגילותרווח 

מימוןהוצאות
)23,590()23,056()8,199()7,686()30,827(

13615485131מימוןהכנסות
)30,696()7,681()8,151()23,041()23,454(הוצאות מימון, נטו

65,38659,53923,26122,95380,240מיסים על הכנסהרווח לפני 

)20,060()5,738()5,439()14,885()15,549(מיסים על הכנסה

49,83744,65417,82217,21560,180הכל רווח כולל -סך רווח נקי ו

1.000.890.360.341.20(בדולר)למניהבסיסי ומדולל רווח 

50,000,00050,000,00050,000,00050,000,00050,000,000מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 
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