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 עדכון תיאור עסקי החברה

 2018במרץ  31לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריון 
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 2018במרץ  31ליום פרופורמה דוחות כספיים תמציתיים ביניים 

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 

 



 
 

 החברהתיאור עסקי עדכון  - פרק א'

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

 

 שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות בפרויקט תמר –לדוח התקופתי  )א(7.2.10סעיף  .1

נכון למועד  בדבר מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר, 46בהמשך לאמור בהערת שוליים 

פרסום הדוח החברה החלה לשלם לקבוצת דלק בע"מ ולדלק מערכות אנרגיה בע"מ תמלוגים 

( בגין הכנסות החברה הנובעות 6.5%) בהתאם לשיעור המוגדל החל לאחר מועד החזר השקעה

כאשר לצורך התשלום בלבד הונח כי מועד החזר , 9.25%מזכויותיה בחזקת תמר בשיעור של 

, וזאת לאור העובדה כי החברה טרם ביצעה את כל 2 2017הלך חודש דצמבר ההשקעה חל במ

המפקח  הבדיקות והתחשיבים בקשר עם קביעת מועד החזר ההשקעה. למיטב ידיעת החברה,

"( בוחן את התחשיב בקשר עם קביעת דלק קידוחיםשותפות מוגבלת )להלן: " –בדלק קידוחים 

על כן, ייתכן ולבדיקות החברה ו/או בחינות  .מועד החזר ההשקעה שחל על דלק קידוחים

המפקח בדלק קידוחים כאמור לעיל ו/או בחינת בעלי התמלוגים )הבוחנים אף הם את מועד 

 .לכשיושלמו, תהיינה השלכות על מועד החזר ההשקעההחזר ההשקעה(, 

 בפרויקט תמר נתוני הפקה –)א( לדוח התקופתי7.2.15סעיף  .2

בפרויקט  2018של שנת  ברבעון הראשוןלהלן טבלה הכוללת נתוני הפקה של גז טבעי וקונדנסט 

 3תמר:

 קונדנסט גז טבעי 

סה"כ תפוקה )המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של 
לגז טבעי ובאלפי חביות  MMCF  -החברה( בתקופה )ב

 לקונדנסט( 
9,082 11.5 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי 
 58.9 5.49 ולחבית( MCF -הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

תמלוגים )כל תשלום שנגזר 
מתפוקת הנכס המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו מנכס הנפט( 
ממוצעים ששולמו ליחידת 
תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה( 

 ולחבית( MCF -)דולר ל

 6.6 0.61 המדינה

 0.9 0.08 צדדים שלישיים

 3.6 0.34 בעלי עניין

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה )המשויכות 
 MCF -למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

 4ולחבית(
0.41 2.2 

                                                 
העדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה החל ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת   1

עד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש ( 2018-01-021984)מס' אסמכתא:  21.3.2018שפורסם ביום  2017
 לתארו בדוח התקופתי.  

בכפוף להתחייבות  האמורותמנה רכשה החברה את הזכויות נערך על ידי דלק קידוחים )משבהתאם לתחשיב   2
 .(לעיל אמורכ יםלתשלום תמלוג

השיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של החברה במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים, בעלויות ההפקה    3
 ובתקבולים נטו, עוגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

יודגש כי, עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כוללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את עלויות   4
 החיפוש והפיתוח של המאגר. 



 
 

 קונדנסט גז טבעי 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים 
 MCF -למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

 ולחבית(
4.05 45.6 

 

 הון אנושי –לדוח התקופתי  7.10סעיף  .3

הניתנים למימוש למניות כתבי אופציה לא סחירים  208,626הקצתה החברה  27.3.2018ביום 

החברה למנכ"ל החברה ולשני נושאי משרה נוספים בחברה הכפופים למנכ"ל. לתנאי כתבי 

)מס' הצעה פרטית מהותית למנכ"ל בדבר  1.3.2018מיום מיידי דוח האופציה האמורים ראו 

ודוח ( 2018-01-008607 )מס' אסמכתא 29.1.2018מיום מיידי ודוח ( 2018-01-016884א אסמכת

-2018)מס' אסמכתא  הצעה פרטית לא מהותית לנושאי משרהבדבר  1.3.2018משלים לו מיום 

 .אשר הפרטים המופיעים בהם נכללים בזאת על דרך של הפנייה(, 01-016830

זומנה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה  29.3.2018ביום 

. ביום אלפי ש"ח למר ליעמי ויסמן, מנכ"ל החברה 192בסך  2017הענקת בונוס בגין שנת אישור 

 .23.5.2018דיעה החברה על דחיית האסיפה האמורה ליום וה 2.5.2018

 מימון –לדוח התקופתי  7.13סעיף  .4

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

ובמסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( שבוצעה בחודש  2017בוצעה בחודש יולי )סדרה א'( ש

 ראו חלק חמישי לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח זה. 31.3.2018נכון ליום  2018מרץ 

 הליכים משפטיים –לדוח התקופתי  7.21.1סעיף  .5

מיכל נזרי, , גב' באלמנתו ולהחלפתמוסכמת בקשה המנוח הגישו ב"כ המבקש  12.4.2018ביום 

 םביו החליט בית המשפט להיעתר לבקשה. 12.4.2018בכפוף למספר תנאים שפורטו. ביום 

 בתמיכה לכתבי הטענות מטעמה. יםהמבקשת תצהירהגישה  14.5.2018

מטעם מצהיר התקיים דיון הוכחות בו נשמעה עדותו של מר אהוד אדירי ) 6.5.2018ביום 

מר שאול מרידור ותישמע עדותם של מר מוריס דורפמן  22.5.2018ליום  עון הקבויהמדינה(. בד

תישמע עדותם של  26.6.2018ליום הקבוע דיון ובוהמבקשת, )מצהירים מטעם המדינה( 

 המצהירים מטעם המשיבות ומטעם החברה.

 

 2018, במאי 15תאריך: 

 

                     _______________________ 

 בע"מתמר פטרוליום 

 , יו"ר הדירקטוריוןיוסי אבוידי: -נחתם על         

  , מנכ"לוליעמי ויסמן                   
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 בע"מ תמר פטרוליום

 
 דוח הדירקטוריון 

 2018במרץ  31 יוםב תקופה שהסתיימהל
 

 חודשים שלושהשל  הלתקופ"( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "
 ."(הדוח תקופת)להלן: " 2018במרץ  31 שהסתיימו ביום

 
 

 החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  – ראשוןחלק 
 

  

 כללי .1
בין החברה לבין שנחתם  2018 בינואר 29, עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם מכר מיום 2018במרץ  14ביום 

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :בשיעור נוספות זכויות השתתפות רכישה של החברה השלימה "(, נובל)להלן
וחלק ( "ודלית תמר חזקותאו " "החזקותו"דלית" )להלן ביחד: " I/13"תמר"  I/12חזקות ב( 100%)מתוך  7.5%של 

 690 -תמורת כ "(הנרכשות הזכויות)להלן: "הסכמים נלווים פי -, ובזכויות והתחייבויות עלבאישורים (7.5%יחסי )
אשר מומנה באמצעות הנפקת אגרות חוב  ,מיליון דולר 475 -מיליון דולר. הרכישה בוצעה כנגד תמורה במזומן של כ

ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576 ה לנובל של)סדרה ב'(, וכנגד הקצא
לדוחות כספיים תמציתיים  4-ו 3ראה ביאורים לפרטים נוספים  .ה(מהון המניות המונפק והנפרע של החבר 43.5%

לות המתייחסות לזכויות הנרכשות ממועד ינכללו בדוח על הרווח הכולל תוצאות הפעעל כן, . 31.3.2018ביניים ליום 
 .(2018במרץ  14) הרכישה

 
 תוצאות הפעילות .2

 
 הכולל רווחעל הניתוח דוחות  .א

 :החברהשל  הכוללרווח ה על דוחותהלהלן נתונים עיקריים לגבי 
 

 

לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום

 לשנה

 שהסתיימה

 ביום
 31.3.2018 31.3.2017* 31.12.2017 
    

 172,334 42,329 50,536 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 27,246 6,559 9,496 בניכוי תמלוגים

 145,088 35,770 41,040 הכנסות נטו

    

    עלויות והוצאות

 12,234 3,100 3,721 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט
 16,934 4,323 5,377 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,698 300 730 הוצאות הנהלה וכלליות

 30,866 7,723 9,828 הוצאותו עלויותסך  הכל 

    

 114,222 28,047 31,212 מפעולות רגילותרווח 

    

 (15,859) (70) (9,515) מימון הוצאות

 332 5 179 מימון הכנסות

 (15,527) (65) (9,336) הוצאות מימון, נטו
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לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום

 לשנה

 שהסתיימה

 ביום
 31.3.2018 31.3.2017* 31.12.2017 

 98,695 27,982 21,876 רווח לפני מסים על ההכנסה

 (10,469) - (6,462) מסים על ההכנסה

 88,226 27,982 15,414 רווח כולל לתקופה ה"כס

 BCM1 -מכירת גז ב
2.4 2.4 9.7 

 2קונדנסט באלפי חביותמכירות 
109 114 455 

 
 .2017 בדצמבר 31 ליום השנתיים הכספיים לדוחות 2 בביאור כמוסבר, As Pooling* נתונים שנערכו לפי  שיטת 

 
מיליון דולר  35.8 -מיליון דולר לעומת סך של כ 41 -לסך של כ ת הדוחהסתכמו בתקופ הכנסות בניכוי תמלוגים

לעומת התקופה  בתקופת הדוחבניכוי תמלוגים  בהכנסות ההעליי .14.7% -בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ
, הנרכשותזכויות במליון דולר שמקורו  6.2 -בעיקר מגידול בהכנסות בניכוי תמלוגים של כהמקבילה אשתקד, נובעת 

מגידול הנובע בעיקרו  ,מליון דולר 0.9 -סכום של כתמלוגים בקיטון בהכנסות בניכוי מכתוצאה אשר קוזז חלקית 
לקבוצת דלק בע"מ  תמר בחזקת 9.25% שלבשיעור  יהזכויותל ביחס החברה הכנסות על חלבשיעור תמלוג העל ה

 לעדכון לפרק א' )תיאור עסקי החברה( 1לפרטים נוספים ראו סעיף . 6.5% -ל 1.5% -ולדלק מערכות אנרגיה בע"מ מ
 המצורף לדוח זה.

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

סך של  מיליון דולר לעומת 3.7 -דוח לסך של כה בתקופת העלות הפקת הגז הסתכמ עבודה, יעוץ, תחזוקה וביטוח.
נובע מליון דולר  0.5 -בסך של כהגידול בעלות הפקת הגז עיקר . בתקופה המקבילה אשתקדיליון דולר מ  3.1 -כ

 .מהזכויות הנרכשות
 

מיליון דולר  4.3 -סך של כ מיליון דולר לעומת 5.4 -בתקופת הדוח לסך של כהסתכמו  הוצאות פחת, אזילה והפחתות
עיקר הגידול בהוצאות הפחת בסך  .ת פחת אזילה בפרויקט תמרוהוצאות הפחת כולל .בתקופה המקבילה אשתקד

 מליון דולר נובע מהזכויות הנרכשות. 1.5 -של כ
 

יתר, הוצאות בגין המיליון דולר וכוללות, בין  0.7 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ הנהלה וכלליותהוצאות 
 0.1 -של כ שירותים מקצועיים, הוצאות שכר, הוצאות כלליות והוצאות בקשר עם רכישת הזכויות הנרכשות בסך

בגובה החלק המיוחס נכללו לפי הערכת ההנהלה  מיליון דולר. הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה המקבילה אשתקד
א' לדוחות הכספיים השנתיים 2לפרויקט תמר מתוך כלל הוצאות הנהלה וכלליות של דלק קידוחים, כמתואר בביאור 

 . 2017בדצמבר  31ליום 
 

  

 בתקופה דולרמיליון  0.1 -לעומת סך של כדולר  מיליון 9.5 -פת הדוח לסך של כבתקו הסתכמו הוצאות המימון
 )סדרה א'( בגין אגרות החוב מימוןהוצאות המימון בתקופת הדוח נבע מהוצאות הגידול בעיקר  המקבילה אשתקד.

מיליון דולר ומהוצאות מימון בגין אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו  7.8 -בסך של כ 2017שהונפקו במהלך חודש יולי 
 מיליון דולר. 1.6 -בסך של כ 2018במהלך חודש מרץ 

 
סך בתקופת הדוח כוללות  הוצאות המסים. דולרמיליון  6.5 -לסך של כהסתכמו בתקופת הדוח מסים על ההכנסה 

נובע  מהפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס )ש"ח( לבין בסיס המדידה המיליון דולר  1.5 -של כ
 כמדווח בדוחות הכספיים )דולר(. 

 ' לדוחות הכספייםב2כמוסבר בביאור  -בתקופה המקבילה אשתקד החברה לא הכירה בהוצאות מסים על ההכנסה 
, As Pooling -הלית על ידי החברה טופלה בשיטת מחזקות תמר וד 9.25%רכישת , 2017בדצמבר  31השנתיים ליום 

הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה מאחר שפעילות החברה עד למועד  2017ביוני  30ולפיכך עד ליום 
בגין מס החבות דלק קידוחים, שאינה כוללת מסים על ההכנסה בדוחותיה הכספיים, מכיוון שזה התבצעה במסגרת 

 .זיקי יחידות ההשתתפות בהרווחיה חלה על מח
 

 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .3
 

 מצב כספי .א

 דוח על המצב הכספילעומת ה 2018 במרץ 31ליום  דוח על המצב הכספיפירוט השינויים העיקריים בסעיפי ה להלן
 :2017בדצמבר  31ליום 

 
לעומת סך הנכסים  מיליון דולר 575 -הסתכם בכ 31.12.2017 ליוםכל הנכסים בדוח התמציתי על המצב הכספי סך 

  .מיליון דולר 1,317-לסך של כסתכם ה , הכוללים גם את הזכויות הנרכשות, אשר2018 במרץ 31ליום 
 

                                                 
 .BCMהנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי על ידי כל שותפי תמר, מעוגלים לעשירית   1
 ( מפרויקט תמר, מעוגלים לאלפי חביות.100%הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט )  2
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 31מיליון דולר ליום  88.6 -לסך של  כ 2017בדצמבר  31יום למיליון דולר  48.1 -של כ מסך עלו הנכסים השוטפים
  מהגורמים המפורטים להלן:. השינוי נבע בעיקר 2018 במרץ

 
 

מיליון  46.9 -סך של כל 2017 בדצמבר 31 מיליון דולר ליום 28.4 -ך של כסגדלו מ מזומנים ושווי מזומנים (1)
  .2018 במרץ 31יום דולר ל

 במרץ 31מיליון דולר ליום  23 -לסך של כ 2017בדצמבר  31 מיליון דולר ליום 18.3 -ך של כסגדלו מלקוחות  (2)
 מיליון דולר בקשר עם הזכויות הנרכשות. 7 -סך של כבעיקר מגידול ב נובע. הגידול 2018

 
מיליון דולר  18.7 -לסך של כ 2017בדצמבר  31 מיליון דולר ליום 1.3 -ך של כסגדלו מ חייבים ויתרת חובה (3)

 מיליון דולר, נובע מחייבים בגין רכישת הזכויות הנרכשות. 16.5 -גידול, בסך של כ. עיקר ה2018במרץ  31ליום 
 

מיליון דולר  1,228 -לסך של  כ 2017בדצמבר  31יום למיליון דולר  527.3 -של כ מסך עלו הנכסים הלא שוטפים
 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  השינוי .2018 במרץ 31ליום 

 
מיליון  1,072.5 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  380.1 -גדלו בסך של כ וגזהשקעות בנכסי נפט  (1)

 -הזכויות הנרכשות בסך של כ במסגרתנכסי נפט וגז  רכישתעיקר הגידול נובע מ  .2018 במרץ 31יום דולר ל
מיליון דולר, אשר קוזזו חלקית כתוצאה מהוצאות פחת  0.7 -מיליון דולר ומהשקעות בסך של כ 697.3

 מיליון דולר. 5.4 -בפרוייקט תמר בסך של כ

מיליון  23.9 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  10-סך של כמגדלו פקדונות מוגבלים בשימוש  (2)
גרות אלמחזיקי . פיקדונות אלה משמשים ככריות ביטחון לתשלום הקרן והריבית 2018במרץ  31יום דולר ל

אגרות החוב האמורות. הגידול בתקופת לנאמן הלטובת  יםחוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( ומשועבד
רות החוב )סדרה א'( מיליון דולר לכריות הביטחון של אג 10 -מיליון דולר וכ 3.9 -הדוח נובע מהפקדה של כ

     ושל אגרות החוב )סדרה ב'(, בהתאמה.

 

 
מיליון דולר  125.7 -לסך של  כ 2017בדצמבר  31יום למיליון דולר  38.9 -של כ מסך עלו ותשוטפההתחייבויות ה

 מהגורמים המפורטים להלן: בעיקרנבע  השינוי .2018 במרץ 31ליום 
 

 2018במרץ  20ביום  דיבידנד שהוכרז מיליון דולר בגין 32 -של כבסך  2018במרץ  31ליום דיבידנד לשלם  (1)
 .2018באפריל  11ושולם ביום 

 75.3 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  11.4-גדלו מסך של כ חלויות שוטפות של אגרות חוב (2)
בחלויות השוטפות של בחלויות השוטפות של אגרות חוב )סדרה א'( ו. גידול 2018במרץ  31מיליון דולר ליום 

  ., בהתאמהמיליון דולר 38.3 -כמיליון דולר ו 25.6 -כאגרות חוב )סדרה ב'( הינו 
 

מיליון דולר  18.4 -לסך של כ 2017דצמבר ב 31 ליוםמיליון דולר  24 -כ קטנו מסך של זכאים ויתרות זכות  (3)
 10.6 -הוצאות לשלם בגין ריבית למחזיקי אגרות החוב בסך של כהקיטון נובע בעיקר מ. 2018 במרץ 31 יוםל

מיליון דולר בקשר עם הזכויות  5.6 -זכאים ויתרות זכות בסך של כמבעיקר אשר קוזז חלקית מיליון דולר, 
 .הנרכשות

 
מיליון  1,095.7 -לסך של  כ 2017 בדצמבר 31יום למיליון דולר  639.6 -של כ מסך עלוהלא שוטפות תחייבויות הה

 :מהגורמים המפורטים להלן בעיקרנבע  . השינוי2018 במרץ 31דולר ליום 
 

מיליון דולר  1,077.7 -לסך של כ 2017בדצמבר  31 ליום 629.7 -גדלו מסך של כ אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות (1)
ומוצגות בניכוי ניכיון,  ,2018. הגידול נבע בעיקר מאגרות חוב )סדרה ב'( שהונפקה בחודש מרץ 2018במרץ  31 ליום

 הוצאות הנפקה וחלויות שוטפות.

מיליון דולר  18 -לסך של כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  9.9 -כגדלה מסך של התחייבות לסילוק נכסים  (2)
 גידול נבע מהתחייבות לסילוק בקשר עם הזכויות הנרכשות.ה. 2018במרץ  31ליום 

 
 95.2 -כ של הון חיובי בסך מיליון דולר לעומת 103.1 -של כשלילי סך לסתכם , מ2017 בדצמבר 31ליום  החברההון 

לצורך מימון הזכויות הנרכשות בסך של  לנובל  מניותהנפקת . הגידול בהון נובע מ2018מרץ ב 31מיליון דולר ליום 
בגין דיבידנד ביתרת העודפים  קיטוןומאידך מיליון דולר,   15.4 -מיליון דולר, מרווח לתקופה בסך של כ 215 -כ

 .מיליון דולר 32 -שהוכרז בסך של כ
 

 תזרים מזומנים  .ב

סך  מיליון דולר, לעומת 30 -של כ סךהסתכמו בתקופת הדוח ל ,מפעילות שוטפתשנבעו לחברה  ,המזומנים מיתזרי
מיליון  2.1 -בסך של כמתשלומי מס הכנסה נבע בעיקר קיטון ה .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  33.5 -של כ

 . בסעיפי ההון החוזרשינויים מדולר ו
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מיליון דולר, לעומת  505.5 -, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כששימשו לפעילות השקעה , נטו,תזרימי המזומנים
בתקופת  ששולמה מהתמורה במזומןהגידול נבע בעיקר מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  14.2 -סך של כ

מיליון דולר בפיקדונות  13.9 -מיליון דולר ומהפקדה של כ 491.2 -רכישת הזכויות הנרכשות בסך של כל הדוח
לעומת  נכסי נפט וגזהשקעה בב מיליון דולר 12.1 -של כ קיטון מאידך העלייה קוזזה על ידימוגבלים בשימוש. 

 . התקופה המקבילה אשתקד
מיליון דולר, וכללו מחד  494 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ מימון מפעילות נבעוש, נטוהמזומנים,  תזרימי

 19.5 -מיליון דולר, ומאידך תשלום ריבית בסך של כ 514.3 -תמורה מהנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(, נטו, בסך של כ
תזרימי המזומנים ששימשו  מיליון דולר. 0.8 -מיליון דולר ורכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ב'( בסך של כ

  .םלבעלי השימשו לחלוקמיליון דולר ו 19.2 -הסתכמו לכ בתקופה המקבילה אשתקד לפעילות מימון
 

 מיליון דולר. 46.9 -הסתכמה לכ 2018במרץ  31יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 
 

  גרעון בהון החוזר .ג

דירקטוריון החברה בחן את המצב  מיליון דולר. 37 -בסך של כ 31.3.2018לחברה גרעון בהון החוזר נכון ליום 
לאור אומדן תזרים המזומנים הצפוי של החברה זאת והעובדתי האמור וקבע כי הוא אינו מצביע על בעיית נזילות, 

ידי החברה ביום -הכלול בתזרים המזומנים המהוון שפורסם על 31.3.2018חודשים החל מיום  12לתקופה של 
 (, העולה מהותית על הגירעון האמור.2018-01-018132)מס' אסמכתא  6.3.2018

 
 פרופורמה דוחות .ד

זכויות בחזקות תמר  7.5% לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים המצורפים בדבר רכישת 3בהמשך לאמור בביאור 
ה החברה דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה על הרווח הכולל המצורפים בהמשך בהתאם להנחות כודלית, ער

 לדוחות הנ"ל. 3המפורטות בביאור 
 

 67.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 66.2 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ פרופורמה תמלוגים בניכוי הכנסות
. הקיטון בתקופת הדוח נובע מהגידול בהוצאות התמלוגים כמוסבר בסעיף בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר 

 א' לעיל.2
 

 17.1 -מיליון דולר לעומת סך של כ 16.7 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ סך הכל הוצאות ועלויות פרופורמה
. הקיטון בתקופת הדוח נובע בעיקר מקיטון בהוצאות פחת, אזילה בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר 

מגידול והפחתות שנבע בעיקר מעדכון עתודות הגז בפרוייקט תמר, אשר קוזז חלקית מגידול בעלות הפקת הגז ו
 א' לעיל.2צאות הנהלה וכלליות כמוסבר בסעיף הוב
 

בתקופה מיליון דולר  8.3 -מיליון דולר לעומת סך של כ 9.2 -הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ מסים על ההכנסה
מהפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס . הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר המקבילה אשתקד

 .כמדווח בדוחות הכספיים )דולר( )ש"ח( לבין בסיס המדידה
 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם – שניחלק 
 

, כפי שדווחו ודרכי ניהולם סיכוני שוקלהחברה של  ההחשיפ םבמהלך התקופה המדווחת לא חל שינוי בתחו
 :למעט האמור להלן ,2017במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

 
 )באלפי דולר( 2018במרץ  31דוח בסיסי הצמדה ליום  .א

 

  יתרות פיננסיות 
 

בדולר או בהצמדה 
 בשקלים לדולר

יתרות שאינן 

 סה"כ פיננסיות
     נכסים

     

 46,932 - 4,841 42,091 מזומנים ושווי מזומנים

 22,979 - - 22,979 לקוחות

 18,722 1,102 1,888 15,732 חייבים ויתרות חובה

 1,072,705 1,072,705 - - השקעות בנכסי נפט וגז

 127,205 127,205 - - מסים נדחים

 23,924 - - 23,924 פקדונות מוגבלים בשימוש

 4,203 656 - 3,547 נכסים אחרים לזמן ארוך

 1,316,670 1,201,668 6,729 108,273 סה"כ נכסים
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 )באלפי דולר(מבחני רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל  .ב

 

 מכשיר רגיש

רווח/)הפסד( 

 מהשינויים
שווי 

 הוגן

רווח/)הפסד( 

 מהשינויים

10% 5% 5%- 10%- 

3.865 3.690 3.514* 3.338 3.163 

 484 242 4,841 (242) (484) מזומנים ושווי מזומנים

 189 94 1,888 (94) (189) חייבים ויתרות חובה

 (306) (153) (3,060) 153 306 זכאים ויתרות זכות

 367 183 3,669 (183) (367) סה"כ

 

 .2018במרץ  31*שער חליפין שקל/דולר ליום 

 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – שלישיחלק 
 
 ביניים תמציתי אירועים לאחר תאריך הדוח הכספי .א

 שאינם בהיקפיםלמכירת עודפי ההפקה )שותפי תמר וים תטיס   שותפיל תמר שותפי בין הסכם נחתם 2018מאי  בחודש

  תמר, לשם מכירתם ללקוחות פרויקט תמר. י( ממאגר ים תטיס לשותפיםמהותי

 

 

 פרטים בדבר מצבת התחייבויות של החברה –רביעי חלק 
 

 .הפירעון מועדי לפי, החברה של ההתחייבויות מצבת בדבר מיידי דוח החברה מפרסמת, זה בינייםלפרסום דוח  במקביל
 

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

 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 כן כן האם הסדרה מהותית 

 1,940,113 2,315,668 ערך נקוב במועד ההנפקה

 13.3.2018 9.7.2017 מועד ההנפקה

 1,937,040 2,289,300 31/3/2018ערך נקוב ליום 

 1,967,840 2,284,100 31/3/2018 ערך נקוב צמוד ליום

ערך בספרי החברה ליום 

31/3/2018 

2,253,676 1,798,114 

 1,840,382 2,153,087 31/3/2018שווי בורסה ליום 

     

     התחייבויות

 32,023 - - 32,023 דיבידנד לשלם

 18,375 2,425 3,060 12,890 זכאים ויתרות זכות

 1,153,042 - - 1,153,042 אגרות חוב

 17,993 17,993 - - התחייבויות לסילוק נכסים

 1,221,433 20,418 3,060 1,197,955 סה"כ התחייבויות

 95,237 1,181,250 3,669 (1,089,682) סה"כ היתרה המאזנית נטו
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

סכום הריבית שנצברה נכון 

 31/3/2018ליום 

9,392 4,551 

 4.69% 4.69% שיעור הריבית הקבועה לשנה

 לדוח זה 'בנספח ראה  לדוח זה נספח א'ראה  מועדי תשלום הקרן

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים מועדי תשלום הריבית

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018בפברואר  28מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018באוגוסט  30מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

בסיס הצמדה, שער הבסיס  

 )קרן וריבית(

צמוד לדולר ארה"ב; השער היסודי 

 ש"ח/דולר. 3.522 –

צמוד לדולר ארה"ב; השער 

 ש"ח/דולר. 3.459 –היסודי 

 אין אין זכות המרה

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  • מוקדםזכות לפרעון 

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

א' להודעה המשלימה שפורסמה 

)מס' אסמכתא  6.7.2017ביום 

שטר ( )"2017-01-057724

 "(.סדרה א הנאמנות

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  •

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

יום א' לדוח הצעת המדף מ

-2018)מס' אסמכתא  12.3.2018

 מנותהנאשטר ( )"01-019125

 "(.בסדרה 

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה ב הנאמנות

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה ב הנאמנות

 אין אין ערבות לתשלום ההתחייבות

שטראוס לזר, חברה לנאמנות  שם הנאמן

 ( בע"מ1992)

שטראוס לזר, חברה לנאמנות 

 ( בע"מ1992)

 רו"ח ועו"ד אורי לזר רו"ח ועו"ד אורי לזר שם האחראי בחברת הנאמנות

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה  כתובת הנאמן ודוא"ל

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה 

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

את אגרות  המדרגתשם החברה 

 החוב

 מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ

 A1.il A1.il דירוג למועד ההנפקה

דירוגים ממועד ההנפקה ודירוג 

 3למועד הדוח

A1.il  A1.il 

                                                 
ולאגרות החוב )סדרה ב'(  12.3.2018 -ו 20.2.2018, 12.7.2017, 5.7.2017, 2.7.2017, 25.6.2017החוב )סדרה א'( ניתן דירוג בתאריכים לאגרות   3

(, אשר 2018-01-019119)מס' אסמכתא  12.3.2018. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 12.3.2018 -ו 20.2.2018ניתן לדירוג בתאריכים 
 יע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה.המידע המופ
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 31/3/2018האם עד ליום 

, עמדה תקופת הדוחובמהלך 

החברה בכל התנאים 

וההתחייבויות לפי שטר 

 הנאמנות סדרה א

 כן כן

האם התקיימו תנאים 

המקימים עילה להעמדת אגרות 

או למימוש החוב לפרעון מיידי 

בטוחות שניתנו להבטחת 

 התשלום למחזיקי אגרות החוב

 לא לא

ראו חלק שישי לדוח הדירקטוריון  שעבודים להבטחת אגרות החוב

 31/12/2017ליום 

ראו חלק שישי לדוח הדירקטוריון 

 31/12/2017ליום 

נכון אמות מידה פיננסיות 

31/3/2018 

)כולל זכויות מיעוט( הון עצמי  •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

לשטר הנאמנות  5.10.1בסעיף 

 .4מיליון דולר 804 -סדרה א( 

 החוב הצפוי לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

לשטר הנאמנות  5.10.2בסעיף 

 12)לתקופה של סדרה א( 

 ביולי 1החודשים החל מיום 

 .351.5 הינו – (2018

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 לשטר הנאמנות 5.10.3בסעיף 

מיליון  950 הינו – (סדרה א

 .6דולר

עצמי )כולל זכויות מיעוט(  הון •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

 לשטר הנאמנות 5.10.1בסעיף 

 .7מיליון דולר 804 –( סדרה ב

החוב הצפוי  לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

לשטר הנאמנות(  5.10.2בסעיף 

החודשים החל  12)לתקופה של 

 .351.8הינו  -( 2018 ביולי 1מיום 

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 - לשטר הנאמנות( 5.10.3בסעיף 

 .9מיליון דולר 950

 
 

  

                                                 
 מיליון דולר. 250 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א ההון העצמי האמור לא יפחת מ-על  4
 .1.05 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א היחס האמור לא יפחת מ-על  5
 שך שני רבעונים עוקבים.מיליון דולר במ 250 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה א ההון העצמי הכלכלי האמור לא יפחת מ-על  6
 מיליון דולר. 350 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב ההון העצמי האמור לא יפחת מ-על  7
 .1.05 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב היחס האמור לא יפחת מ-על  8
 בעונים עוקבים.מיליון דולר במשך שני ר 350 -פי תנאי שטר הנאמנות סדרה ב ההון העצמי הכלכלי האמור לא יפחת מ-על  9
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 נוסף  מידע
 

 
 המשמעותית ותרומתם המסורה עבודתם על, כולו העובדים וצוותהחברה  להנהלת הוקרתו את מביעהחברה  דירקטוריון

  .החברה עסקי לקידום

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ליעמי ויסמן יוסי אבו

 "למנכ יו"ר הדירקטוריון

 
 
 

                                                                                                                                                                                                        תמר פטרוליום בע"מ
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 'א נספח
 

 '(א)סדרה  החוב אגרות של סילוקין לוח
 

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% 

 100.00% סה"כ
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 'בנספח 
 

 '(בלוח סילוקין של אגרות החוב )סדרה 
 

  מועד פרעון
 

שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 3.256% 
28/02/2019 4.609% 
30/08/2019 4.349% 
28/02/2020 4.513% 
30/08/2020 2.845% 
28/02/2021 1.611% 
30/08/2021 4.328% 
28/02/2022 1.289% 
30/08/2022 3.040% 
28/02/2023 2.692% 
30/08/2023 2.389% 
28/02/2024 2.167% 
30/08/2024 2.502% 
28/02/2025 2.410% 
30/08/2025 2.473% 
28/02/2026 1.998% 
30/08/2026 1.901% 
28/02/2027 1.651% 
30/08/2027 1.834% 
28/02/2028 1.764% 
30/08/2028 46.379% 

 100.00% סה"כ
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בע"מ תמר פטרוליום

  2018 ץבמר 31ליום  תמציתיים בינייםים כספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 דולר של ארה"בבאלפי 

 
 



 

  
- 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פטרוליום בע"מ תמר

  2018 ץבמר 31ליום  ים תמציתיים בינייםכספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 דולר של ארה"בבאלפי 

 
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

 2 סקירה של רואי החשבון המבקריםדוח 

 3 ביניים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

 4 ביניים על הרווח הכוללתמציתיים  דוחות

 5 )גירעון בהון( ביניים  על השינויים בהוןתמציתיים  דוחות

 6-7 תמציתיים ביניים על תזרימי מזומנים דוחות

 8-16 תמציתיים ביניים ה הכספיים דוחותלביאורים 
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
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 תמר פטרוליום בע"מ סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות שלדוח 

 

 מבוא 

הכולל את הדוח התמציתי על המצב  "(החברהבע"מ )להלן: "תמר פטרוליום סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ותזרימי  גרעון בהון(ב) השינויים בהון ,ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל 2018 ץבמר 31הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה  השל שלושה חודשים שהסתיימ ההמזומנים לתקופ
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זושל מידע כספי לתקופת ביניים 

דיים(, יוחות תקופתיים ומיתקנות ניירות ערך )דלפי פרק ד' של  זו אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים
 בהתבסס על סקירתנו. זו . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים1970-התש"ל

 
 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של 

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 

ת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, מאפשר
 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  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בור שהמידע הכספי לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבהתבסס 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 האפט  קסירראת גבאי קוסט פורר 

 רואי חשבון  רואי חשבון

 

 2018 במאי 15, ל אביבת
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  בע"מ תמר פטרוליום

 
 
 

  31.3.2018 31.3.2017* 31.12.2017 

 מבוקר בלתי מבוקר  
     נכסים:

     
     נכסים שוטפים:

 28,439  -  46,932  מזומנים ושווי מזומנים
 18,296  14,287  22,979  לקוחות

 1,324  7,313  18,722  חייבים ויתרות חובה

  88,633  21,600  48,059 
     נכסים לא שוטפים:

 380,065  389,927  1,072,705  השקעות בנכסי נפט וגז
 134,698  -  127,205  מסים נדחים

 9,969  -  23,924  בשימוש יםמוגבל נותפקדו
 2,521  1,971  4,203  נכסים אחרים לזמן ארוך

  1,228,037  391,898  527,253 

  1,316,670  413,498  575,312 

     התחייבויות והון )גירעון בהון(:
     התחייבויות שוטפות:

 -  -  32,023  דיבידנד לשלם
 11,351  -  75,309  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 23,992  8,640  18,375  זכאים ויתרות זכות
 3,543  -  -   מסי הכנסה לשלם

  125,707  8,640  38,886 
     התחייבויות לא שוטפות:

 629,691  -  1,077,733  אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות
 9,871  9,289  17,993  לסילוק נכסיםהתחייבות 

  1,095,726  9,289  639,562 
     

 678,448  17,625  1,221,433  סך התחייבויות
     

     הון )גירעון בהון(:
 1,399  ** 2,517  הון מניות רגילות
 570,648  395,569 784,495  פרמיה על מניות

 32,023  - 15,414  יתרת עודפים

  802,426 395,569  604,070 
 (707,206) -  (707,189)  קרן הון

  95,237  395,569 (103,136) 

 
 1,316,670  413,498  575,312 

 
 .2*   ראה גם ביאור 

 .* פחות מאלף דולר*
 

 
 .ים תמציתיים בינייםכספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 
 
 

    2018במאי  15
 ותתאריך אישור הדוח

 ים הכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

 על המצב הכספי )באלפי דולר(תמציתיים ביניים דוחות 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )באלפי דולר(הכולל  הרווחעל תמציתיים ביניים דוחות 
 
 
 
 
 

 לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 31.3.2018** 31.3.2017* 31.12.2017* 
 מבוקר בלתי מבוקר 
    

 172,334  42,329  50,536 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 27,246  6,559  9,496 בניכוי תמלוגים

 145,088  35,770  41,040 הכנסות נטו

    

    עלויות והוצאות

 12,234  3,100  3,721  עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט

 16,934  4,323  5,377  הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,698  300  730  הוצאות הנהלה וכלליות

 30,866  7,723  9,828  הכל  עלויות והוצאות  -סך 

    

 114,222  28,047  31,212 רווח מפעולות רגילות

    

 (15,859) (70) (9,515) מימון הוצאות

 332  5  179 מימון הכנסות

 (15,527) (65) (9,336) הוצאות מימון, נטו

 98,695  27,982  21,876 רווח לפני מסים על ההכנסה

 (10,469) - (6,462) מסים על ההכנסה

 88,226  27,982  15,414 סה"כ רווח כולל לתקופה

 1.76  0.56  0.27  רווח בסיסי ומדולל למניה )בדולר(

 50,000,000  50,000,000  57,699,115  מספר המניות המשוקלל לצורך החישוב הנ"ל 

    
 
 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופה עד   *

ממועד   .Noble Energy Mediterranean Ltdחברת מ שנרכשו במאגר תמר נוספות זכויות 7.5%-ל המתייחסות התוצאות כולל** 
 . 3 -ו 2ים ראה ביאור –רכישתן 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ים תמציתיים ביניים כספיה ותדוחהמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )באלפי דולר( )גרעון בהון( השינויים בהוןעל תמציתיים ביניים דוחות 

 
 
 
 

 סך הכל
יתרת 
 קרן הון עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה      
 :2018 ץבמר 31ביום 

      
 )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום  1,399 570,648 (707,206) 32,023  (103,136)

      
 רווח כולל לתקופה - - - 15,414 15,414

 הנפקת מניות 1,118 213,847 - - 214,965
 שהוכרז דיבידנד - - - (32,023) (32,023)

       תשלום מבוסס מניות - - 17 - 17
 2018 ץבמר 31יתרה ליום  2,517 784,495 (707,189) 15,414 95,237

      
 

 סך הכל
יתרת 
 קרן הון עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

  בלתי מבוקר
      

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה      
 :**2017 ץבמר 31ביום 

      
 )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום  *  386,825  -  -  386,825 

      
 רווח כולל לתקופה -  -  -  27,982  27,982 
       (חלוקה לבעליםהשקעות בעלים ) - 8,744 - (27,982) (19,238)

 2017 ץבמר 31יתרה ליום  * 395,569 - - 395,569
      

 
 
 
 

 קרן הון עודפיםיתרת  סך הכל
פרמיה על 

 מניות
מניות הון 

  רגילות
  מבוקר

      
 :**2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום      
      
 2017 בינואר 1יתרה ליום  *  386,825  -  -  386,825 

      
 לשנה רווח כולל -  -  -  88,226  88,226 
 בעלים )חלוקה לבעלים(השקעות  -  7,112  -  (56,203) (49,091)
 עסקה עם בעל שליטה לשעבר -  (17,050) (707,206) -  (724,256)
       הנפקת מניות 1,399  193,761  -  -  195,160 
 2017 בדצמבר 31יתרה ליום  1,399  570,648  (707,206) 32,023  (103,136)

      
 
 
 

 * פחות מאלף דולר
 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30)בהתייחס לתקופה עד ** באשר למספרי ההשוואה 

 
 ים תמציתיים ביניים.כספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ תמר פטרוליום

 על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(תמציתיים ביניים דוחות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 
 לתקופה של שלושה 

  חודשים שהסתיימה ביום
31.12.2017* 31.3.2017* 31.3.2018  

  בלתי מבוקר מבוקר
 פעילות שוטפת: -תזרימי מזומנים    

 רווח נקי לתקופה 15,414 27,982  88,226 
 התאמות הדרושות להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת:   
 פחת אזילה והפחתות 5,377 4,323  16,934 
 ההכנסהמסים על  4,408 -  6,937 
 הוצאות מימון, נטו 643 61  849 
 תשלום מבוסס מניות 17 -  - 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:   
 ירידה )עליה( בלקוחות (4,683) 1,405  (20,844)
 ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה (568) 314  (2,307)
 בגין יתרת מפעיל העסקה המשותפת שינוי (3,301) -  - 
 עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 12,689 (618) 17,877 
 מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת 29,996 33,467  107,672 

    
 פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים    
  (3וביאור  'גתמר ודלית )ראה נספח חזקות ב נוספות רכישת זכויות (491,190) -  - 
 הפקדה בפקדונות מוגבלים בשימוש (13,930) -  (9,940)
 השקעות בנכסי נפט וגז (631) (12,737) (18,507)
 השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך -  -  (1,666)
 בגין יתרת מפעיל העסקה המשותפת שינוי -  (1,492) 9,545 
 ריבית שהתקבלה 151 -  109 
 תקבולים בקשר עם נכסים אחרים לזמן ארוך 87 -  130 
 מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה (505,513) (14,229) (20,329)

 :פעילות מימון -תזרימי מזומנים    
 ב'(1איתו )ראה ביאור תשלום לבעל שליטה לשעבר בגין הסכם  -  -  (845,299)
 חוב, נטותמורה מהנפקת אגרות  514,311 -  647,955 
 תמורה מהנפקת מניות, נטו -  -  195,160 
 רכישה עצמית של אגרות חוב (840) -  (7,523)
 קבלת אשראי לזמן קצר מבעל שליטה לשעבר -  -  34,000 
 פירעון אשראי לזמן קצר לבעל שליטה לשעבר -  -  (34,000)
 חלוקה לבעלים -  (19,238) (49,091)
 ריבית ששולמה (19,461) -  (106)
 מימון (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו,  494,010 (19,238) (58,904)

    
 עליה במזומנים ושווי מזומנים 18,493 -  28,439 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 28,439 -  - 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 46,932 -  28,439 

שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים ומימון פעילות השקעה -נספח א'    
  

 השקעות בנכסי נפט וגז כנגד התחייבויות 583 2,314  485 
 פט וגזכתמורה בגין רכישת נכסי נ הנפקת מניות 214,965 -  - 
 התחייבות בגין סילוק נכסים כנגד נכסי נפט וגז - -  197 

 תזרימי המזומניםמידע נוסף על  -נספח ב'    
 מסי הכנסה ששולמו 2,054 -  3,530 

    
 .2(, ראה ביאור 2017ביוני  30* באשר למספרי ההשוואה )בהתייחס לתקופה עד 
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 תמר פטרוליום בע"מ
 )המשך( המזומנים )באלפי דולר(דוחות תמציתיים ביניים על תזרימי 

 
 
 

 (3תמר ודלית )ראה גם ביאור חזקות רכישת זכויות נוספות ב -נספח ג'  
 ה של שלושהתקופל

חודשים 
  שהסתיימה ביום

31.3.2018  
  בלתי מבוקר

 כוללת את הנכסים וההתחייבויות המזוהים הבאים: 
  

 הון חוזר, נטו 14,695
 נכסי נפט וגז 697,288

 נכסים אחרים לזמן ארוך 1,440
 מסים נדחים 778

 התחייבויות סילוק נכסים (8,046)
 הון מניות ופרמיה (214,965)

491,190  
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 כללי: - 1ביאור 

 I/12במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר שבשטח חזקת "( עוסקת החברהתמר פטרוליום בע"מ )להלן: " .א

( ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל לישראל בע"מ , בהתאמה"פרויקט תמר" -ו "תמר חזקת)להלן: " "תמר"

ללקוחות תעשייתים )כמו בתי זיקוק לנפט בע"מ וכיוצ"ב(, ליצרני חשמל פרטיים וכן "(, חברת החשמל)להלן: "

לחברות שיווק של גז טבעי. כמו כן, עוסקת החברה במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, 

שטח חזקת בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שב

 תמר.

והולכה לשווקי היעד בקשר עם חזקות הפקה  ,כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח ,נקבע בתקנון החברה

12/I  "13"תמר/I " :בהן "(המשותפת העסקה" ו/או "ודלית תמר חזקות" או "החזקותו"דלית" )להלן ביחד ,

  .ב' להלן(  סעיף מהזכויות )ראה 16.75% -מחזיקה החברה לתאריך הדוחות הכספיים ב

החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בישראל והינה תושבת בה. ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה 

 (."הבורסה"לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: 

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

התקיימות התנאים המתלים בהסכם עם דלק קידוחים  , לאחר2017ביולי  1יום ל תוקףב החברה החלה את פעילותה .ב

)מתוך  9.25%זכויות השתתפות בשיעור  החברה , במסגרתו רכשה("קידוחים"דלק  –)להלן  שותפות מוגבלת

רה של החב השנתיים לדוחות הכספיים 4 באמצעות גיוס חוב והון מהציבור )ראה ביאור (, בחזקות תמר ודלית100%

החברה ;  קודם לכן, ("(הדוחות הכספיים השנתייםוהביאורים המצורפים להם )להלן: " 2017 בדצמבר 31יום ל

  .של דלק קידוחים מלאה בעלותשליטה ובלא היתה פעילה, והיתה ב

 עם חברתשנחתם  2018 בינואר 29יום , עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר מ2018במרץ  14ביום  .ג

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :זכויות , רכשה החברה (3 ביאור ראה) "( המפעילה" או "נובל)להלן

מיליון דולר. הרכישה  690 -כת תמור "(הזכויות( )להלן: "100%)מתוך בחזקות  7.5%בשיעור של נוספות השתתפות 

וכנגד  ,)אשר מומנה באמצעות הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(( מיליון דולר 475 -במזומן של כ תמורהבוצעה כנגד 

מהון המניות  43.5%ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576הקצאת 

  .(להלן 4-ו 3ים ראה ביאור) המונפק והנפרע של החברה( לנובל

 "שליטה") לחברה בעל שליטהלמיטב ידיעת החברה, אין , התמציתיים ביניים אישור הדוחות הכספיים מועדלנכון  .ד

מחזיקות נובל ודלק קידוחים ; לאחר השלמת רכישת הזכויות לעיל, (1968 –כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

מניות המוחזקות על הצמודות ל)באשר לזכויות ההצבעה  , בהתאמה22.6% -ו 43.5%בשיעור של במניות החברה 

  .של החברה, בהתאמה( השנתיים לדוחות הכספיים 13ד')ב( להלן וביאור 3ראה ביאור   - דוחיםידי נובל ודלק קי

, לכן. של החברההשנתיים  החברה ביחד עם הדוחות הכספיים שלבדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  לעיין יש .ה

למידע  יחסית משמעותיים בלתי עדכונים בדבר ביאורים אלה ביניים תמציתיים כספיים דוחות במסגרת הובאו לא

 בדוחות הכספיים השנתיים. בביאורים שכבר דווח 

דיווח כספי לתקופות  - IAS 34להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  מצייתיםהכספיים התמציתיים ביניים  הדוחות .ו

 ביניים.

ניירות ערך )דוחות  את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות מקיימיםהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  .ז

 .1970 –תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
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 :עיקרי המדיניות החשבונאיתבסיס העריכה של הדוחות הכספיים ו – 2ביאור 

 As -טופלה בשיטת ה 2017בשנת לדוחות הכספיים השנתיים, רכישת הזכויות מדלק קידוחים  2כמוסבר בביאור 

pooling תוך ביצוע (2017ביולי  1) והוצגה, בהתאם לשיטה זו, בתוקף למפרע לתקופות שקדמו למועד רכישת הזכויות ,

 3המתייחסים לתקופה של  בדוחות כספיים אלה, לרבות הנתונים נתוני ההשוואה; התאמות כמוסבר באותו ביאור

 . נערכו על בסיס זה , 2017במרץ  31-החודשים שהסתיימה ב

( טופלה על בסיס שיטת הרכישה, בהתאם לעקרונות שנקבעו להלן 3)ראה ביאור בתקופת הדוח יות מנובל רכישת הזכו

הזכויות מ 7.5%-תוצאות הפעולות המתייחסות ל דוח על הרווח הכוללבו , ובהתאם לכך נכלל: צירוף עסקיםIFRS 3-ב

 .(2018במרץ  14) ממועד הרכישה בחזקות תמר ודלית הנוספות

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

   כספיים השנתיים, למעט האמור להלן:ה

 :תשלום מבוסס מניות .א

הניתנות למימוש למניות החברה, לא רשומות חברה אופציות בנושאי משרה עובדים שהינם החברה העניקה ל

בתמורה להענקת האופציות  העובדיםהשירותים המתקבלים מהמהוות תשלום מבוסס מניות. שוויים ההוגן של 

במסגרת הדוח על השינויים בהון. הסכום הכולל, קרן הון מוכר כהוצאה בדוח על הרווח הכולל ובמקביל נזקף ל

ופציות, נקבע בהתייחס לשווין ההוגן של האופציות שהוענקו, המוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה של הא

 בהתבסס על האומדן הטוב ביותר הניתן להשגה של מספר המכשירים ההוניים החזויים להבשיל. במועד ההענקה

 : רווח מדולל למניה .ב

ילות בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרג

של החברה, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין מניות פוטנציאליות, הנובעות 

ממימושן האפשרי של אופציות למניות שהוענקו לעובדים ונושאי משרה בחברה. המניות הפוטנציאליות מובאות 

 , או מגדילה את ההפסד למניה(.בחשבון כאמור, רק במידה והשפעתן הינה מדללת )מקטינה את הרווח למניה

 :חדשים תקנים יישום .ג

 כלהלן:באותו מועד , מיישמת החברה תקני דיווח כספי חדשים שנכנסו לתוקף 2018בינואר  1החל מיום 

1. 9 IFRS מכשירים פיננסיים ( :להלן"IFRS 9)": 

אספקטים הקשורים  המטפל  בשלוש, והוא מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה – IAS 39את  תקן זה מחליף

 ם: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.ילמכשירים פיננסי

IFRS 9 ובמקרים מסויימים קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן ,

. בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם בתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין

 הבאים: תקיימים שני התנאים המצטבריםמ

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  -

 החוזיים הנובעים מהם.

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל תזרימי מזומנים  -

 רן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.המהווים אך ורק תשלומי ק

קובע  IFRS 9שווי הוגן. בהמדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה  

הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן כללים ל

 דרך רווח כולל אחר.

 ואמכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח  נכסים פיננסיים שהינם

הפסד או לרווח כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. מכשירים הוניים המוחזקים 

 שווי הוגן דרך רווח או הפסד. ימדדו בלמטרות מסחר, 
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 :)המשך( בסיס העריכה של הדוחות הכספיים ועיקרי המדיניות החשבונאית – 2ביאור 

 :)המשך( חדשים תקנים יישום ג.

תקבע על בסיס ם אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ישל מכשירי חוב פיננסיירידת ערך 

. כל שלב קובע את , במודל בן שלושה שלבים"(Expected Credit Loss Modelהפסדי אשראי צפויים )"

וזאת בהתבסס על שינויים שחלו בסיכון ושל הכנסות המימון אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים 

הקלה במודל זה לנכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קצרות, כגון קיימת האשראי של מכשיר החוב. 

 לקוחות. 

IFRS 9  פיננסיים, ולגבי הטיפול בהתחייבויות  ת מכשיריםלעניין גריעאינו משנה ככלל את ההוראות

נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן. לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, פיננסיות שלא 

ייזקף לרווח  -המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של הישות  -סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

 וגן ייזקפו לרווח או הפסד. כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי הה

בהתאם לחלופה המאפשר הכללת השפעה מצטברת למועד יישומו  IFRS 9 את ליישם בחרה החברה

 לא היתה השפעה כאמור, למועד יישומו לראשונה. IFRS 9 לראשונה; ליישום

2. 15 IFRS התקן"(  :)להלן": 

 :הכרה בהכנסה הינה כדלקמןבגין  2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

בהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות 

מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, 

נסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. הכ

 ., וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנהחברהשצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו ל

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

(                 modificationsוטיפול בשינויים )זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים  - 1שלב 

 בחוזים. 

 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) - 2שלב 

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן  - 3שלב 

 במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

 ה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוךהקצאת מחיר העסק - 4שלב 

 שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 

 הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין - 5שלב 

 קיום מחויבות לאורך זמן. 

התקן ייושם על חוזים  למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיוביישום ן החברה בחרה ליישם את התק

בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של תוך הכרה קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, 

התקן כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( למועד היישום לראשונה. 

 השפעה כאמור למועד יישומו לראשונה. ליישום התקן לא היתה
 

 :תמר ודליתחזקות זכויות ב 7.5%רכישת  – 3ביאור 

 
בין נובל  2018בינואר  29מכר מיום ה, לאחר שנתקיימו התנאים המתלים שבהסכם 2018במרץ  14ביום 

זכויות (, רכשה החברה "המכר"הסכם  –כמוכרת מצד אחד, לבין החברה כרוכשת מצד שני )להלן 

הזכויות האמורות ; ("הזכויות")להלן: תמר ודלית ( בחזקות 100%)מתוך  7.5%השתתפות בשיעור של 

הממונה , לאחר שהתקבל אישור '(ב)סדרה נרשמו בספר הנפט ושועבדו לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב 

 :להלן פרטים עיקריים לגבי הרכישה ותנאיהעל ענייני הנפט. 
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 :)המשך( זכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%רכישת  – 3ביאור 

 של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקלחברה את הנובל מכרה והעבירה  .א

בעלת רישיון  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותמערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת תמר, ב

 הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10ההולכה לפי סעיף 

הסכמי מכירת גז טבעי , תטיס ים במתקני השימוש הסכם, שנחתם בקשר עם החזקות המשותף התפעול

וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן 

כל )אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( וכן מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיס 

  ;"(הממכר: "האמור לעיל ייקרא להלן יחדיו

המועד )להלן: " 1.1.2018יום בתוקף להתבצעה הממכר י העברת ההתחשבנות בין הצדדים לגב .ב

 אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישיים. בממכר הזכויות . "(הקובע

הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים המפורטים בהסכם נקבע כי  .ג

יין התמלוגים ביחס למכירת הגז הערעור בענ ,בגין תעריף רכיב היצורוהמחלוקת : הבוררות להלן

 של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעובים תטיס; הבקשה לאישור תלקוחות פרויקט מפרויקט תמר ל

עבור גז טבעי שסופק  נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי נגד החשמל חברת

מיסים בתקופה שלפני המועד הקובע; מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או 

ביחס לתקופה שלפני המועד בקשר עם הממכר  נובלכל רווח, הכנסה או תקבול של ותמלוגים בקשר עם 

חוק בהתאם ל)לרבות אם שומת המס כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים הקובע 

הממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובל; מיסים החלים על 2011-סוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"אמי

לסכומים ששולמו או שהיו המתייחסות  או נגדם בגין הממכר של נובללקוחות ידי -תביעות שנעשו על

או בקשר עם הפרה של הסכם מכר גז שארעה לפני המועד  מועד הקובעצריכים להיות משולמים לפני ה

  .("הנושאים המוחרגים"קובע, בין אם הוגשו מהמועד הקובע ואילך ובין אם לאו )להלן: ה

 :  הינה כדלקמן לרכישת הממכר תמורהה .ד

 הנפקתמ התמור, שמקורה ב"(במזומן התמורהלהלן: "מליון דולר ) 475 -כסך של : במזומן תמורה (א)

מיליון דולר,  43 -הפחתת סך של כלאחר  בבורסהידי החברה -על בוצעהש )סדרה ב'( חוב אגרות

( ב) ;נובל נושאת בהןאשר  הנפקה הוצאותביצוע ההתאמות הבאות: )א( ניכוי נטו, הנובעים מ

 14 לבין הקובע המועד ביןש תקופהעבור הב ממכרה בגין יתקבלוהתקבלו או ש סכומיםהפחתת 

 המצוייםופיקדונות  מזומנים ושווי מזומניםהפחתת ה( ג"(; )הביניים תקופת)להלן: " 2018במרץ 

 אגרות בגין צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק בחשבונות

 הקצאת)לאחר  בחברה נובל של חזקתהה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון'( א)סדרה  החוב

 לפי תשלום דרישותו תמלוגים בגין תשלומים בגובהתוספת  (ד(; )להלן )ב( בסעיף כמפורט המניות

 עבור תקופת הביניים. ב ממכרה בגיןJOA (Cash Calls ) -ה

מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576 לנובל בהקצאה פרטית החברה הקצתה : במניות תמורה (ב)

(. "המניות"ממניות החברה לאחר ההקצאה )להלן:  43.5%, המהוות ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.1

 זכויות כל על וויתרה כתב ויתור בלתי חוזר חתום על ידה, לפיו היא לחברה במקבילנובל המציאה 

 נשארוובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות מ. למען הסר ספק, למניות הנלוות ההצבעה

בתוקפן המלא, ובכלל זה: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה והזכות לקבלת עודף נכסים 

לצד שלישי כאמור לעיל,  מנובל, חלקן או כולן, המניותם מכירתן או העברתן של בפירוק החברה. ע

)הסכמתה האמורה של נובל  הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות הצמודות למניות רגילות בחברה

כי כל עוד לא מכרה את  התחייבה נובל. לעניין ויתור על זכויות הצבעה עוגנה בתקנון החברה(

 לנובלהיא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה  המניות

  במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו.
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 זכויות בחזקות תמר ודלית )המשך(: 7.5%רכישת  – 3ביאור 

 

 (מבלי לפרסם תשקיף)עסקאות בבורסה המניות שהוקצו לנובל הינן חסומות לביצוע  יצוין כי

במהלך שישה  ;חסימה מלאה –כמפורט להלן: חצי שנה ראשונה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך 

ניתן למכור בכל רבעון מניות בכמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור  –רבעונים עוקבים 

ם המכירה ובכמות שאינה עולה המסחר בבורסה של המניות בתקופה של שמונה שבועות שקדמו ליו

 מההון המונפק של החברה. 1%על 

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע  בכל התשלומים התחייבה לשאת נובל .ה

בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה  נקבעהוהשלמת העסקה נשוא הסכם המכר, בכפוף לתקרה ש

 50%-ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  וב ירות ערךהקשורות באגרות ותשלומים לרשות ני

, סכומים אלה מעמלות החתמים/המפיצים )ללא תלות בקיום התנאים המתלים להשלמת העסקה(

 .הובאו בחשבון בקביעת התשלום במזומן לעיל ועלות הרכישה

בקשר עם  נובלמנת להחליף את הערבויות שהועמדו ע"י  על הדרושות הערבויותתמציא את  החברה .ו

מיליון דולר(. עד המצאת ערבויות כאמור תישארנה הערבויות של נובל בתוקף מלא  3.2 -מכר )כהמ

ידי החברה -על התבצעה והחברה לא תהא רשאית לחלק דיבידנדים למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר

 מאותו החל אזי, ההשלמה ממועד יום 90 תוך תוחלפנה לא כאמור שהערבויות ככל. 2018במהלך אפריל 

  .לשנה 3%סכומי הערבויות ריבית נומינלית של  ישאו מועד
 

לעיל כמתואר , כוללת את התמורה במזומן )כפוף להתאמות( דולר מיליון 690 -של כבסך עלות הרכישה  .ז

ואת השווי ההוגן שיוחס למניות שהוקצו לנובל, אשר נקבע בהתייחס לשווין בבורסה למועד השלמת 

(. לתאריך הדוחות המתייחסות לתקופת החסימה שלהן כמוסבר לעיללאחר ביצוע התאמות ) העסקה

הכספיים ביצעה החברה הקצאה זמנית של עלות הרכישה לנכסים וההתחייבויות הנרכשים, שנעשתה 

לפי הערכה ראשונית וכפופה להשלמת עבודת הערכת השווי וייחוס התמורה לנכסים ולהתחייבויות 

תזרימי המזומנים על לדוח  ג' ראה נספח -הרכישה כאמור באשר לייחוס עלות (. PPAהנרכשים )

 -הסתכמו לסך של כ )סדרה ב'( ולמניות שהונפקו לאגרות החובשהוקצו  לתקופת הדוח. עלויות העסקה

דולר, נזקפה להוצאות מיליון  0.1 -של כ , והיתרה בסךמיליון דולר, בהתאמה 0.2 -מיליון דולר וכ 7.1

  לתקופה.ההפסד  ואהרווח  על בדוח

 31 -ולשנה שהסתיימה ב 2018במרץ  31 -החודשים שהסתיימה ב 3באשר לנתוני פרופורמה לתקופה של 

 תמציתיים ביניים , ראה דוחות כספיים2015בינואר  1הושלמה ביום , בהנחה שהרכישה 2017בדצמבר 

ם תמציתיים דוחות כספיימהזכויות בחזקות תמר ודלית המצורפים ל 7.5%פרופורמה לעסקת רכישת 

 .ביניים אלה

  (:סדרה ב') הנפקה לציבור של אגרות חוב – 4ביאור 

 

( התחייבה החברה בהסכם המכר להנפיק אגרות לעיל 3לצורך מימון רכישת הזכויות מנובל )ראה ביאור 

נה בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי י)סדרה ב'( תהי חובחוב לציבור )סדרה ב'(. בהסכם נקבע כי אגרות 

 תנאיםאגרות החוב )סדרה א'( של החברה או תנאים אחרים המקובלים על נובל, ובלבד שיתקיימו ה

( ההנפקה של אג"ח )סדרה ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח )סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים 1הבאים: )

ולר לפי השער ד 560,000,000-ההנפקה תהיה בערך נקוב בשקלים השווה ל( 2)ערב הנפקת אג"ח )סדרה ב'(; 

היציג של הדולר הידוע במועד המכרז המוסדי ובשיעור ריבית שנתית הזהה לשיעור הריבית של אג"ח )סדרה 

( תמורת ההנפקה תהיה בסכום שאינו נמוך באופן מהותי, לפי שיקול דעתה של נובל, מהערך 3(; )4.69%א'( )

 הפצה והתחייבות מוקדמת.  הנקוב של אגרות החוב )סדרה ב'( לפני הפחתת עמלות חיתום או
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  :)המשך( הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( – 4ביאור 

 

 מיליון דולר 519.4 -השלימה החברה גיוס סכום של כ 2018במרץ  12ביום לעיל, דבהתאם להתחייבותה 

על ידי הנפקה לציבור של  מיליון דולר( 7.1 -)הסכום האמור הינו לפני ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ

, שפורסם 2018במרץ  12 מיום מדף הצעת דוח פיש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'(, על  1,940,113,000

 .2017 ביולי 4 מיום החברה של מדף תשקיףעל פי 

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

החל  ,שווים לאתשלומים חצי שנתיים  20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפירעון ב 53.62% -יבית( לדולר. כור

מקרן אגרות החוב תפרע בחודש  46.38% -, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר  2018מחודש אוגוסט 

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

שיעור (. "הבסיסדירוג " :הלןבאופק יציב )ל A1.ilאגרות החוב דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

 .6.37% -כהרבית השנתית האפקטיבית של אגרות החוב הינו 

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

לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה ב'( בשעבוד יחיד שעבדה החברה להבטחת אגרות החוב )סדרה ב'(  .א

להלן מתייחסים רק לזכויות שנרכשו מנובל(:  1-6גה את )השעבודים כאמור בסעיפים קבוע ראשון בדר

( 3באישור ההפעלה של מאגר תמר של החברה ( זכויותיה 2במאגר תמר; של החברה ( זכויותיה 1

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

והסכמים למכירת גז לתקופה  SPOT)למעט הסכמי  תמר בהסכמי החברה שלוהעתידיות  הקיימות

 זכויותיה( BCM 0.1 ;)5חודשים אשר כמות הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על  12שאינה עולה על 

לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף  (JOA) המשותף התפעול בהסכם החברה של

תמר  ישותפ של שימושהמסדיר את ה הסכם( זכויותיה של החברה ב6ה של מאגר תמר; ובמערכת ההפק

 החברה של הבנקהקיימות והעתידיות של החברה בחשבון  זכויותיה( 7במתקנים של ים תטיס; 

 הקרן לתשלום הביטחון כרית בחשבון החברה של תיהיוזכו ואת( 8"(; הפעילותחשבון )" בפרוייקט

כפוף מימוש  ,. כמו כןהמדינה של תמלוגים לזכויות כפופים האמורים השיעבודים כי יצוין. והריבית

  לחוק הנפט ולכל דין. 76ענייני הנפט בהתאם לסעיף  לעהשעבודים לאישור הממונה 

החברה לא תוכל לשעבד את הנכסים המשועבדים בשעבוד נוסף. במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו 

 תקבל בגין המכירה.ישל אגרות החוב שתבצע החברה מתוך הסכום שהוראות לעניין פרעון מוקדם 

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

יעודכן דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מדירוג 

, 0.5% -בהבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

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

וסף ולעיל, עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית שתת

 .1.25%לריבית הבסיס לא  תעלה על 

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

ג' לעיל ביחד  -מיליון דולר ארה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק ב' ו 450 -הנאמנות( יפחת מ

 מעל ריבית הבסיס. 1.25%לא תשלם החברה שיעור העולה על 

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

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

ערבויות בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכמי תמר, תהיה כפופה 

לא תגרום לירידה בדירוג  להתקיימות תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף

 אגרות החוב לעומת הדירוג שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 
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  הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( )המשך(: – 4ביאור 

 

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

ימים מהמועד שבו בוצע  60 -חלוקת הדיבידנד יחול במועד שלא יהיה מאוחר מלש"היום הקובע" 

תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(; יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי, 

)היחס ההיסטורי יבדק החל ממועד פרסום הדוחות  1:1.20 -כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יפחת מ

ובהתייחס לשני מועדי בדיקה רצופים(; הופקד מלוא  2018בדצמבר  31ה ליום הכספיים של החבר

 -הסכום הנדרש בכרית הביטחון לשירות החוב )תנאי זה יהא בתוקף עבור דיבידנדים שישולמו לאחר ה

30.5.2018 .) 

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

מגיעים מהם לחברה לחשבון הפעילות. נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות הסכומים ה

ישמשו אך ורק 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 

צורך תשלומים כאמור לעיל רק בגובה הסכום שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד הפעילות שלא ל

החל יום אחד לאחר המועד בו נמשך מחשבון הפעילות הסכום הנדרש לצורך ביצוע תשלום קרן ו/או 

ריבית למחזיקי אגרות החוב )ולאחר ששולמו יתר התשלומים שנקבעו כאמור לעיל(. לגבי תשלומים 

פעילות לא תחול על החברה מגבלה לשימוש בהם לרבות ביצוע "חלוקות" בכפוף שנמשכו מחשבון ה

 ליתר התנאים הנקובים בשטר הנאמנות.

בשטר הנאמנות הוגדרו אירועי הפרה אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( עילה  .ז

עים העיקריים הבאים: להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את הארו

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

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  350 -התחייבות להון עצמי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

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

, (1.53הינו  2018 יליוב 1החודשים החל מיום  12)יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של רבעונים עוקבים( 

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  350 -והון עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

; הפרת מחוייבויות (מיליון דולר 950 -הינו כ 2018במרץ  31ההון העצמי הכלכלי ליום )עוקבים( 

ימים  30ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום דוחות כספיים שהחברה חייבת בפרסומם בתוך 

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

רות החוב במועדן; הועמדו לפרעון מיידי ההנפקה ויש חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אג

( בהיקף כפי שנקבע בשטר; קיים חשש ממשי שהחברה לא cross defaultחובות אחרים של החברה )

תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(; דירוג אגרות החוב יהיה נמוך 

 הכספיים של החברה.; נוספה הערת "עסק חי" בדוחותיה Baa3מדירוג של 

 האמורות.על המצב הכספי עומדת החברה במחוייבויות התמציתי לתאריך הדוח 
 

ערך נקוב של להחברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( מעבר לסכום שיגוייס בתמורה 

ום יום המסחר מוכפל בשער הדולר היציג כפי שיהיה בת מיליון דולר 560 אגרות החוב )סדרה ב'( בגובה של

 .)סדרה ב'( של אגרות חוב שמש לרכישה עצמית או לפרעון מוקדםת ,המוסדיבמט"ח במועד המכרז 

יום , אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב כאמור. ל2018במרץ  11בהתאם, ביום 

בתמורה  ותהשלימה החברה את הרכישה העצמית של אגרות החוב האמור על המצב הכספיהתמציתי הדוח 

 מיליון דולר.  0.8 -לכ

 .2018במרץ  14אגרות החוב )סדרה ב'( החלו להיסחר בבורסה ביום 
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 :התקשרות דלק קידוחים ונובל בהסכם ליצוא גז טבעי למצרים – 5 ביאור

( בהסכם לייצוא גז טבעי "המוכרות" :ביחדהתקשרו דלק קידוחים ונובל )להלן  2018בחודש פברואר 

, "הסכם היצוא"ו "הרוכשת" :במצרים )להלן Dolphinus Holdings Limitedמפרויקט תמר לחברת 

בהתאמה(, ופנו ליתר השותפים בפרויקט תמר, לרבות החברה, במטרה להמחות את הסכם הייצוא ליתר 

רויקט תמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכם לרכישת הגז הטבעי מפ

הדוחות הכספיים, טרם הומחה הסכם היצוא וכן טרם בוצעה נכון למועד אישור  לצורך מכירתו לרוכשת.

 התקשרות עם החברה ויתר שותפי תמר בהסכמים כאמור.

פי הסכם -האספקה על. BCM 32 -הכוללת הנקובה בהסכם היצוא הינה כהמירבית כמות הגז החוזית 

הייצוא צפויה להתחיל עם הסדרת השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז טבעי למצרים, ולהימשך עד 

 , לפי המוקדם מביניהם. 2030לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא או דצמבר 

ראל ובמצרים )לרבות הסכם הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים ביש

קבלת אישורים לייצוא וייבוא(, כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על 

לישראל בע"מ )ככל שיידרש(, קבלת ערבות לטובת  הטבעי גזההסכם הולכה בין המוכרות לבין נתיבי 

 שראל.המוכרות כפי שנדרש בהסכם הייצוא, וכן קבלת אישורים מרשויות המס בי

( ולקיום כל החברההעסקה המתוארת לעיל כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין שותפי תמר )לרבות 

 התנאים המתלים תחת הסכם הייצוא ואין כל וודאות שהסכם כאמור ייחתם ושהתנאים המתלים יתקיימו.

 ג' לדוחות הכספיים השנתיים.23ראה ביאור  יצואלפרטים נוספים לגבי הסכם ה

 

 מידע נוסף: – 6 ביאור
 דיבידנד .א

אלפי  32,023-בסך של כבעלי מניות החברה לדיבידנד קת חברה חלוישר דירקטוריון הא 2018מרץ ב 20ביום 

 .2018באפריל  11( אשר חולק ביום למניהדולר  0.36) דולר

 תשלום מבוסס מניות .ב

ולשני נושאי משרה,  החברה"ל למנכ הכתבי אופצי 95,855 -ו האופצי כתבי 112,771הוקצו תקופת הדוח ב

 ד' לדוחות הכספיים השנתיים. 23, כמתואר בביאור בהתאמה

 

 מידע לגבי אמות מידה פיננסיות מסויימות של אגרות חוב )סדרה א'( .ג

 להלן פרטים לגבי אמות מידה פיננסיות מסויימות שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה א'(:

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

 .1.53הינו  2018 ילביו 1החודשים החל מיום  12יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של  -עוקבים( 

רבעונים  מיליון דולר )במשך שני 350 -הון עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ (2

 מיליון דולר. 950 -הינו כ 2018במרץ  31ההון העצמי הכלכלי ליום  -עוקבים( 

על המצב הכספי עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות התמציתי לתאריך הדוח 

 של אגרות חוב )סדרה א'(.

 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ד

סיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים, למעט נהשווי ההוגן של המכשירים הפינ

 31)ליום ( 1מיליון דולר )רמה  1,136 -, הינו כ2018 ץבמר 31שווין ההוגן ליום אשר אגרות חוב שהונפקו 

, כולל ריבית שנצברה וערכן בספריםמיליון דולר(  663 -אגרות חוב )סדרה א'( בלבד: כ – 2017בדצמבר 

 -אגרות חוב )סדרה א'( בלבד: כ – 2017בדצמבר  31ליום ) מיליון דולר 1,157 -הינו כ תו תאריך, לשלם לאו

 (.מיליון דולר 656
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 :)המשך( מידע נוסף – 6 ביאור

 

 :תנאי העסקת מנכ"ל החברה .ה

אישר דירקטוריון החברה הענקת  2018 במרץ 20וביום  של החברה ועדת התגמולאישרה  2018במרץ  15ביום 

אלפי ש"ח, כפוף  192 -סך של כאלפי ש"ח, מתוכו  240 -בסך כולל של כ 2017בונוס למנכ"ל החברה בגין שנת 

  .2018במאי  23יום ל לשם כך זומנהש לאישור האסיפה הכללית של החברה
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 פרופורמהביניים תמציתיים  כספייםדוחות 

  8201 מרץב 13ליום 

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 

 בלתי מבוקרים

 באלפי דולר של ארה"ב

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תמר פטרוליום בע"מ

 2018במרץ  31ליום פרופורמה ביניים  תמציתיים כספייםדוחות 

 מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%לעסקת רכישת 

 בלתי מבוקרים

 באלפי דולר של ארה"ב

 
 
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

 1 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

 2-3 על הרווח הכוללפרופורמה  ביניים תמציתיים דוחות

 4-6 פרופורמה ביניים תמציתייםההכספיים דוחות לים ביאור
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 תמר פטרוליום בע"משל בעלי המניות דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים ל

 
 מבוא 

, הכולל את הדוחות "(חברהה)להלן: " תמר פטרוליום בע"ממידע הכספי פרופורמה המצורף של סקרנו את ה
. 2018במרץ  31ה ביום מחודשים שהסתיישלושה של  התקופלהתמציתיים על הרווח הכולל פרופורמה 

מדיניות ל בהתאם וזהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים 
למידע הכספי פרופורמה וכן הם אחראים לעריכת  3אור יולהנחות המפורטות בב 1החשבונאית המפורטת בבאור 

ב' לתקנות ניירות ערך, )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38לתקנה  בהתאם זו מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים
 ו בהתבסס על סקירתנו.ז. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים 1970-התש"ל

 
 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 

קני ביקורת ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לת
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

 להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.   
 

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

 3אור יולהנחות המפורטות בב 1מדיניות החשבונאית המפורטת בביאור לבהתאם מכל הבחינות המהותיות, 
 למידע הכספי פרופורמה.

 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
ב' לתקנות ניירות ערך 38ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה הכספי פרופורמה הנ"ל אינו 

 .1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
 
 

 זיו האפט  קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון  רואי חשבון

 
 

 
 2018 במאי 15אביב,  -תל
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 פטרוליום בע"מתמר 

 :(דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמהביניים  תמציתיים דוחות
 

 
 

מרץ ב 31של החברה ליום תמציתיים ביניים פרופורמה  דוחות הכספייםג' ל5המידע הכספי המופיע בביאור בהתבסס על    *
לשיעור הריבית השנתית על אגרות חוב )סדרה א'( לשיעור לאחר ביצוע התאמות  , 2017ביולי  2, שאושרו ביום 2017

 .4.69% –הריבית השנתית שנקבעה בהנפקה של אגרות חוב אלה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמהתמציתיים ביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הביאורים
 
 

    2018במאי  15
 ותתאריך אישור הדוח

 ים פרופורמההכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ

    
 

 

 
 במרץ 31 חודשים שהסתיימה ביום שלושהלתקופה של 

 2018 2017 

 

לפני נתונים 
 התאמות

 פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

נתונים לפני 
 התאמות
 *פרופורמה

התאמות 
 הפרופורמה

 נתוני 
 הפרופורמה

 בלתי מבוקר 

       הכנסות:
 77,849 34,858 42,991 78,901 28,365 50,536 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 10,537 3,875 6,662 12,660 3,164 9,496 בניכוי תמלוגים

 67,312 30,983 36,329 66,241 25,201 41,040 נטו הכנסות

       הוצאות ועלויות: 
 5,614 2,514 3,100 5,775 2,054 3,721 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז

 11,141 6,818 4,323 10,240 4,863 5,377 הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 316 16 300 654 (76) 730 הוצאות הנהלה וכלליות

 17,071 9,348 7,723 16,669 6,841 9,828 סך הכל הוצאות ועלויות

 50,241 21,635 28,606 49,572 18,360 31,212 מפעולות רגילותרווח 

 (15,682) (7,991) (7,691) (15,933) (6,418) (9,515) הוצאות מימון

 73 68 5 295 116 179 הכנסות מימון

 (15,609) (7,923) (7,686) (15,638) (6,302) (9,336) מימון, נטו הוצאות

 34,632 13,712 20,920 33,934 12,058 21,876 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 (8,312) (3,291) (5,021) (9,235) (2,773) (6,462) מסים על ההכנסה

 26,320 10,421 15,899 24,699 9,285 15,414 הכל רווח כולל לתקופה-סך

 0.30  0.32 0.28  0.27 )בדולר( למניה בסיסי ומדולל רווח

לצורך החישוב  המשוקלל המניותמספר 
 88,496 38,496 50,000 88,496 30,797 57,699 הנ"ל )באלפים(
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 תמר פטרוליום בע"מ

 )המשך(: (דולר)באלפי  הכולל הרווח עלפרופורמה תמציתיים ביניים  דוחות
 
 

 

 
 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

 מבוקר 

    הכנסות:
 314,560 140,848 173,712 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 43,203 15,743 27,460 בניכוי תמלוגים

 271,357 125,105 146,252 נטו הכנסות
    הוצאות ועלויות: 

 22,153 9,919 12,234 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 44,206 27,272 16,934 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,763 65 1,698 הוצאות הנהלה וכלליות

 68,122 37,256 30,866 סך הכל הוצאות ועלויות
    

 203,235 87,849 115,386 מפעולות רגילותרווח 

 (64,860) (33,091) (31,769) הוצאות מימון

 601 269 332 הכנסות מימון

 (64,259) (32,822) (31,437) מימון, נטו הוצאות

 138,976 55,027 83,949 לפני מסים על ההכנסהרווח 
 (33,619) (13,207) (20,412) מסים על ההכנסה

 105,357 41,820 63,537 הכל רווח כולל לשנה-סך

 1.19  1.27 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
 

לאחר ביצוע התאמות הפרופורמה כמתואר  בביאור  2017בדצמבר  31בהתבסס על הדוחות הכספיים של החברה ליום  * 
 לאותם דוחות כספיים. 22

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .פרופורמה תמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםהכספיים הלדוחות  ביאורים
 
 

 כללי: - 1 ביאור

( נערכו בהתאם להוראות תקנה "פרופורמההדוחות " :דוחות כספיים תמציתיים פרופורמה ביניים אלו )להלן .א

ומתייחסים לרכישת זכויות  1970 –ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38

מחברת ( "החזקות" :"דלית" )להלן I/13 -"תמר" ו I/12(, בחזקות 100%)מתוך  7.5%השתתפות בשיעור של 

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :ינוארב 29 ביוםשנחתם וזאת על פי תנאי הסכם המכר  ,"(נובל)להלן 

 (."אירוע הפרופורמה" :)להלן להלן 2ביאור , כמתואר ב2018

 1בהנחה שהושלם ביום  נועדו לשקף למפרע את ארוע הפרופורמהעל הרווח הכולל דוחות הביניים פרופורמה  .ב

 להלן.  3, תחת ההנחות המפורטת בביאור 2015בינואר 

ולהתאמות שנכללו בהם  העיקריות  עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמו בדוחות הפרופורמה, בכפוף להנחות .ג

ות ח, הינם עיקביים לאלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים, עליהם מתבססים דולהלן 3 כמתואר בביאור

לעיל. בהתאם לכך, יש לעיין בדוחות הפרופורמה ביחד עם הדוחות הכספיים של החברה דהפרופורמה 

 לתקופות הרלוונטיות.

הנחות, הערכות ואומדנים ועל כן אין לראות בנתוני הפרופורמה דוחות פרופורמה מעצם טיבעם, מבוססים על  

רכישת הם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות, המייצגות ו/או העתידיות של החברה לאחר  לויאכ

 .  הזכויות
   

 
 :אירוע הפרופורמה - 2ביאור  

בין נובל כמוכרת מצד  2018בינואר  29, לאחר שנתקיימו התנאים המתלים שבהסכם מכר מיום 2018במרץ  14ביום 

 7.5%(, רכשה החברה זכויות השתתפות בשיעור של "המכר"הסכם  –אחד, לבין החברה כרוכשת מצד שני )להלן 

נרשמו בספר הנפט ושועבדו לטובת נאמן (; הזכויות האמורות "הזכויות"( בחזקות תמר ודלית )להלן: 100%)מתוך 

להלן פרטים עיקריים לגבי הרכישה הממונה על ענייני הנפט. , לאחר שהתקבל אישור '(ב)סדרה מחזיקי אגרות החוב 

 ותנאיה:

מערכת  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקנובל מכרה והעבירה לחברה את ה .א

בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותת תמר, בההפקה של גז טבעי מחזק

שנחתם בקשר  המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10

הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים , תטיס ים במתקני השימוש הסכם, עם החזקות

לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( וכן מזכר 

 ; "(הממכר: "כל האמור לעיל ייקרא להלן יחדיו)ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיס 

. "(המועד הקובע)להלן: " 1.1.2018יום ף לקהממכר התבצעה בתוי העברת ההתחשבנות בין הצדדים לגב .ב

 אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישיים. בממכר הזכויות 

: הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים המפורטים להלןבהסכם נקבע כי  .ג

יין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר הערעור בענ ,בגין תעריף רכיב היצורוהמחלוקת הבוררות 

 נגד החשמל חברת של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעוב; הבקשה לאישור ת ים תטיסלקוחות פרויקט ל

בתקופה שלפני המועד הקובע; עבור גז טבעי שסופק  נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי

כל רווח, הכנסה מיסים ותמלוגים בקשר עם מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או 

)לרבות אם שומת המס כאמור ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע בקשר עם הממכר  נובלאו תקבול של 

; מיסים 2011-סוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"אחוק מיבהתאם להתבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים 

 הממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובלהחלים על 
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 

 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

 )המשך(:   .ג

לסכומים ששולמו או שהיו צריכים המתייחסות  או נגדם בגין הממכר של נובל לקוחותידי -תביעות שנעשו על

או בקשר עם הפרה של הסכם מכר גז שארעה לפני המועד הקובע, בין אם  מועד הקובעלהיות משולמים לפני ה

  .("הנושאים המוחרגים"הוגשו מהמועד הקובע ואילך ובין אם לאו )להלן: 

 

 : הינה כדלקמן )בכפוף להתאמות( לרכישת הממכר תמורהה .ד

 אגרות הנפקתמ התמור, שמקורה ב"(במזומן התמורהלהלן: "מליון דולר ) 475 -סך של כ: במזומן תמורה (1)

ות הכספיים תמציתיים ביניים חלדו 4דרה ב'( ראה ביאור ס)לפרטים באשר לאגרות חוב ) )סדרה ב'( חוב

"מ )להלן: בע אביב בתל ערך לניירות בבורסהידי החברה -( אשר בוצעה על2018במרץ  31של החברה ליום 

מיליון דולר, נטו, הנובעים מביצוע ההתאמות הבאות: )א( ניכוי  43 -לאחר הפחתת סך של כ"( הבורסה"

עבור ב ממכרה בגין יתקבלוהתקבלו או ש סכומיםהפחתת  ( ב)אשר נובל נושאת בהן,  הנפקה הוצאות

 ושווי מזומניםהפחתת ה( ג"(; )הביניים תקופת)להלן: " 2018במרץ  14 לבין הקובע המועד ביןש תקופהה

 ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק בחשבונות המצוייםופיקדונות  מזומנים

)לאחר  בחברה נובל של אחזקתה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון'( א)סדרה  החוב אגרות בגין צבורה

 לפי תשלום דרישותו  תמלוגים בגין תשלומים בגובהתוספת  (ד(; )להלן (2) בסעיף כמפורט המניות הקצאת

 עבור תקופת הביניים. ב ממכרה בגיןJOA (Cash Calls ) -ה

 0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576 לנובל בהקצאה פרטית החברה הקצתה : במניות תמורה (2)

נובל המציאה (. "המניות"ממניות החברה לאחר ההקצאה )להלן:  43.5%, המהוות ש"ח ערך נקוב כל אחת

 הנלוות ההצבעה זכויות כל על וויתרה לחברה במקביל כתב ויתור בלתי חוזר חתום על ידה, לפיו היא

בתוקפן המלא, ובכלל  נשארוובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות מ. למען הסר ספק, למניות

דיבידנדים, מניות הטבה והזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. עם מכירתן או זה: הזכות לקבלת 

לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות  מנובל, חלקן או כולן, המניותהעברתן של 

)הסכמתה האמורה של נובל לעניין ויתור על זכויות הצבעה עוגנה בתקנון  הצמודות למניות רגילות בחברה

היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. יובהר  המניותכי כל עוד לא מכרה את  התחייבה נובל. חברה(ה

במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה  לנובללעניין זה כי מניות שתוקצנה 

  לצורך התחייבות זו.

בהתאם  (מבלי לפרסם תשקיף)המניות שהוקצו לנובל הינן חסומות לביצוע עסקאות בבורסה  יצוין כי

במהלך שישה רבעונים  ;חסימה מלאה –כמפורט להלן: חצי שנה ראשונה להוראות חוק ניירות ערך 

ניתן למכור בכל רבעון מניות בכמות שאינה עולה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה  –עוקבים 

מההון המונפק  1%המניות בתקופה של שמונה שבועות שקדמו ליום המכירה ובכמות שאינה עולה על של 

 של החברה.

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשלמת  בכל התשלומים התחייבה לשאת נובל .ה

העסקה נשוא הסכם המכר, בכפוף לתקרה שנקבעה בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה הקשורות 

מעמלות  50%-ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  וב ירות ערךבאגרות ותשלומים לרשות ני

מתלים להשלמת העסקה(, סכומים אלה הובאו בחשבון החתמים/המפיצים )ללא תלות בקיום התנאים ה

 בקביעת התשלום במזומן לעיל ועלות הרכישה.
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 תמר פטרוליום בע"מ

 ביניים פרופורמה תמציתייםלדוחות הכספיים ה ביאורים
 

 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור 

בקשר עם הממכר  נובלמנת להחליף את הערבויות שהועמדו ע"י  על הדרושות הערבויותתמציא את  החברה .ו

מיליון דולר(. עד המצאת ערבויות כאמור תישארנה הערבויות של נובל בתוקף מלא והחברה לא תהא  3.2 -)כ

 ככל. 2018ידי החברה במהלך אפריל -עלהתבצעה רשאית לחלק דיבידנדים למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר 

סכומי הערבויות  ישאו מועד מאותו החל אזי, ההשלמה ממועד יום 90 תוך תוחלפנה לא כאמור שהערבויות

  .לשנה 3%ריבית נומינלית של 
 

 :פרופורמהביניים ששימשו לעריכת דוחות העיקריות הנחות  - 3ביאור 

 31-בהחודשים שהסתיימו  3 תוצאות הפעולות לתקופות שלפרופורמה נערכו על מנת לשקף את ביניים דוחות ה

שארוע הפרופורמה והעברת הפעילות תחת ההנחה  ,2017בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2017 -ו 2018 במרץ

 .2015בינואר  1יום הושלם בהממכר  המתייחסת לרכישת

"צירופי עסקים". תמורת העברת הזכויות הנרכשות  IFRS 3טופלה בהתאם להוראות הפעילות הרכישה והעברת 

מהנפקת  שהתקבלה , חושבה על בסיס העברת התמורה)כפוף להתאמות( מיליון דולר 690 -כ של והפעילות בסך

ביאור בהתאמות הנדרשות כמצויין בו (ניכוי הוצאות הנפקה)לפני  מליון דולר 519 -)סדרה ב'( בסך של כ אגרות חוב

המניה בבורסה ושער החליפין של ( לפי מחיר 43.5%, וקביעת השווי של המניות שהוקצו על ידי החברה )לעיל (1ד')2

לאחר ביצוע התאמות המתייחסות לתקופת החסימה שלהן ו עובר למועד השלמת העסקה 13.3.2018הדולר ליום 

 ( לעיל.2ד')2בביאור המפורטת 

מיליון  0.8לנכס מסים נדחים בסך של מליון דולר,  0.3 התחייבויות, נטו, בסךנכסים על עלות הרכישה יוחסה לעודף 

מיליון דולר יוחסה באופן ארעי  697-והיתרה בסך כ , מיליון דולר 8 -להתחייבות לסילוק נכסים בסך של כר, דול

מליון דולר, נכסי נפט וגז שעדיין אינם  630 -כ -לנכסי נפט וגז והזכויות בהם, באופן הבא: נכסי נפט וגז מפיקים 

 . מליון דולר, בהתאמה 4 -מליון דולר וכ 63 -כ - ואת חזקת "דלית" SWהכוללים את תמר  מפיקים

 הבאים:  העיקריים בהתאם לכך, כוללות התאמות הפרופורמה לתוצאות הפעולות את העניינים

ממכירת גז טבעי וקונדנסט, תמלוגים למדינה ועלות הפקת גז טבעי  בהכנסות - 7.5% -חלקה הנוסף של החברה  .א

 .לתקופות המדווחות ברהחשל הוקונדנסט 

שיוחס לנכסי הנפט והגז המפיקים, הופחת לצורך דוחות הפרופורמה לפי שיטת האזילה,  התמורהסכום  .ב

מיליון דולר לתקופות  6.8 -ו מיליון דולר 4.9ובהתאם לכך נזקפו בדוחות אלה הוצאות הפחתה נוספות בסך של 

 -לר לשנה שהסתיימה במיליון דו 27.3, בהתאמה, וסך של 2017 -ו 2018במרץ  31-החודשים שהסתיימו ב 3של 

 .2017בדצמבר  31

 6.37% המדווחות, הביאה החברה בחשבון רבית שנתית בשיעור שלתקופות הביניים בקביעת הוצאות המימון ל .ג

שינויים בערך וכן לעיל,  2ביאור בוכמתואר ונפקו לצורך מימון הרכישה כמתחייב בהסכם העל אגרות החוב ש

 . כסיםהזמן של ההתחייבויות לסילוק נ

  .(2017בשנת  24%-, ו2018בשנת  23%המסים המתייחסים חושבו לפי שיעורי המס הסטטוטוריים לאותן שנים ) .ד

הובאו בחשבון ממניות החברה לאחר ההקצאה,  43.5% המהוות ,לנובל במסגרת העסקהשהוקצו המניות  .ה

   בתוקף למפרע לצרכי חישוב הרווח למניה, לכל התקופות המדווחות.
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 2018במאי  15תאריך:             לכבוד

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

 11גלגלי הפלדה 

  4672211הרצליה פיתוח 

 ג.א.נ,

 החברה בקשר לתשקיף מדף של מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתיהנדון: 

 )להלן: מסמך ההצעה"(

שבנדון של הדוחות  במסמך ההצעהאנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( הננו להודיעכם כי 

 שלנו המפורטים להלן:

ל ש הלתקופ 2018במרץ  31על מידע כספי תמציתי של החברה ליום  2018במאי  15דוח סקירה מיום  .1

 באותו תאריך. השה חודשים שהסתיימשלו

של  לתקופה של החברה פרופורמה תמציתי מידע כספי על 2018 במאי 15מיום  סקירה מיוחדדוח  .2

' לתקנות ניירות ערך )דוחות ב38לפי תקנה  ,2018במרץ  31שהסתיימה ביום  שלושה חודשים

 .1970-התש"ל ,דיים(יתקופתיים ומ

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר       זיו האפט

 רואי חשבון        חשבון רואי
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