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  2015, במאי 28

 השל שלושה חודשים שהסתיימ הלתקופעל מצב עסקי החברה הדירקטוריון דוח 
    2015במרס  31ביום 

  

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1
  

 דוח הדירקטוריון על מצב עניינידירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את 
: להלן( 2015במרס  31ליום  )"החברה: "להלן(מ "בע) מימון(רציו חיפושי נפט 

: להלן( החודשים שהסתיימו באותו תאריך הולתקופה של שלוש ")תאריך הדוח"
) דוחות תקופתיים ומיידיים(בהתאם לתקנות ניירות ערך ") תקופת הדוח"

  .1970-ל"התש

דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הרבעוניים 
  .הדוח הרבעוני כולו כמקשה אחת יש לקרוא את, התמציתיים על כל חלקיו

: להלן(הדוחות הכספיים ביניים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים 

"IFRS("   

  כללי

כחברה פרטית מוגבלת  2014במרס  24החברה הוקמה ונתאגדה בישראל ביום 
שותפות מוגבלת ) 1992(רציו חיפושי נפט בעלת השליטה בחברה היא . במניות

  .המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה, )"פותהשות: "להלן(

, השותפותתחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור 
  . לרבות באמצעות הנפקות לציבור של אגרות חוב

 Special Purpose Company), החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית
(SPC)) סדרה א( אגרות החובלרבות (וב גיוס ח) 1: (אשר מטרותיה הינן'( 

 31של החברה לשנה שהסתיימה ביום דוחות הכספיים ל 3בביאור , כמפורט לעיל

לרבות ההלוואה , מתן הלוואות לשותפות) 2( ;וכל הכרוך בכך )2014בדצמבר 
דוחות ל' א4שבהתאם להסכם הלוואה בין החברה והשותפות כמפורט בביאור 

 22 שפורסמו ביום 2014בדצמבר  31יימה ביום של החברה לשנה שהסתהכספיים 
את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות  מטרתה לשמשאשר , 2015במרס 

 ")חזקות לוויתן: "להלן( לוויתן צפון I/15 -לוויתן דרום ו I/14בקשר עם חזקות 
  .ויתןובשטחן נמצא שדה הגז הטבעי ל

. נ.ח ע"ש 336,685,000של הנפיקה החברה לציבור סך  ,2014, באוקטובר 1ביום 
והודעה , 2014בספטמבר  15פי תשקיף להשלמה מיום -על) 'סדרה א(אגרות חוב 

שבמסגרתו  אשר פורסמה במשולב עם דוח הצעת מדף של השותפות(משלימה 
בספטמבר  30מיום ) )14סדרה (כתבי אופציה  673,370,000הנפיקה השותפות 

 ח"מיליון ש 371 - כ(מיליון דולר  102 - שבמסגרתם גייסה סכום של כ, 2014
  . )14סדרה ( וכתבי האופציה )'סדרה א( בגין אגרות החוב ברוטו) במועד הגיוס

) 'סדרה א(בגין אגרות חוב את מלוא תמורת ההנפקה , לשותפות העמידה החברה

 back"( כהלוואה, ובאותם תנאים של אגרות החוב to  back"(  מסוגNon 
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Recourse )השותפות התחייבה כי ההלוואה תשמש אותה ). "ההלוואה: "להלן
  .אך ורק לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן

 ,מבנה ההנפקה ותנאיה, היקף הגיוס, לפרטים נוספים בדבר ביצוע ההנפקה
בקשר עם תמורת ההנפקה והסכם שירותי הניהול עם השותפות הסכם ההלוואה 

של החברה לדוחות הכספיים  8 - ו 4, 3 יםאורביו רא, לשותפות החברהויעוץ בין 
  . 2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 הון עצמי ותזרים המזומנים, ותוצאות הפעולות כספי מצב  .1.1
 

  . דולר מיליון 87 -כ של סךל הסתכמו 2015במרס  31 ליום החברה נכסי היקף
  : פי ההרכב הבא- על

 בגין לקבל מריבית רובעיק שמורכב דולר' מ 1.3 -כ    שוטפים נכסים
  .שותפותשניתנה ל ההלוואה

 כמתואר לשותפות הלוואהיתרת ה  דולר' מ 86 -כ  א"לז נכסים
  .לעיל

      

 בגין לשלם ריבית בעיקרו שמורכב דולר' מ 1.3 -כ  שוטפות התחייבויות
  ).'א סדרה( החוב אגרות

 שאינן התחייבויות
  שוטפות

  .)'א סדרה( ח"אגיתרת   דולר' מ 86 -כ

  
הוצאות השותפות נושאת ב, ההלוואה והסכם שירותי ניהול וייעוץעל פי הסכם 

  .השוטפות של החברה
  

' מ 1.3הוצאות ריבית ונכיון בגין אגרות החוב בסך בתקופת הדוח נרשמו בחברה 
  .ההלוואה דולר ומולם הכנסות ריבית ונכיון באותו סכום בגין

  
החל ממועד הנפקת אגרות  .שקלאגרות החוב שהונפקו וההלוואה נקובות במטבע 

שיעור עלייה חדה בשער הדולר ביחס לשקל בחלה , 2015במרס  31החוב ועד ליום 
לרישום הוצאות של הפרשי שער בגין ההלוואה  דבר אשר הוביל, 8.4% - כשל 

ממועד דולר ' מ 8 -כסך של ח ב"הכנסות הפרשי שער בגין האגלשותפות ומנגד 
דולר בתקופת ' מ 2 - שמתוכם כ, 2015במרס  31 הנפקת אגרות החוב ועד ליום

    .הדוח

  
 תוצאות הפעילות  .1.2

  
, לעיל כאמור, והייעוץ הניהול שירותי ולהסכם ההלוואה להסכם בהתאם
 את העבירה החברה, כן כמו. השותפות ידי-על משולמות החברה של ההוצאות

 1 ורבביא כמתואר כהלוואה לשותפותבגין אגרות החוב  הההנפק תמורת מלוא
  .או הפסד בגין פעילותה רווח אין לחברה, לפיכך. לעיל

יום ( 2014במרס  24להלן תמצית דוח על הרווח הכולל של החברה לתקופה מיום 
ולתקופה של שלושה חודשים  2014בדצמבר  31ועד ליום ) הקמת החברה

  :2015במרס  31ביום  השהסתיימ
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שלושה   
חודשים 

שהסתיימו 
 31ביום 
  2015במרס 

*) במרס  42
 31עד  2014

בדצמבר 
2014  

  אלפי דולר  
  7,269  3,403  הכנסות מימון

  22  21  החזר הוצאות מהשותפות
  )7,269(  )3,403(  הוצאות מימון

  )22(  )21(  הוצאות הנהלה וכלליות
מימון  )הכנסות(הוצאות 
  אחרות

(**  )(**(  

 רווח( כולל והפסד הפסדסך 
  לתקופה )כולל ורווח

(**  )(**(  

  
  .2014במרס  31 - ל 2014במרס  24יתה פעילות עסקית בתקופה שבין ילחברה לא ה. יום הקמת החברה*) 

  .דולר 1,000 -מייצג סכום הנמוך מ**) 

 נזילות ומקורות מימון .1.3
  

 להעמיד התחייבה החברה. פעילותה למימוןבנקאי  אשראי נוטלת אינה החברה
 back to"( החוב אגרות של תנאים ובאותם ההנפקה תמורת מלוא את, לשותפות
back"( ,מסוג כהלוואה Non  Recourse.  התקבולים הצפויים לחברה מהחזר

את מקור המימון היחיד לתשלום קרן מהווים תנה לשותפות יההלוואה שנ
  .וריבית אגרות החוב

  
 פרטים אודות אגרות החוב .1.4

  
 ,ורשל החברה המוחזקות בידי הציב) 'סדרה א(לפרטים אודות אגרות החוב 

  .להלן' חלק ה ורא -הנאמן לאגרות החוב
  
  
  

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –' חלק ב

  

 הכספיות היתרות של הצמדה בסיסי דוח  .א
  

  .שקלהינם צמודי  2015, במרס 31כל הנכסים וההתחייבויות של החברה נכון ליום 
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  הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי –' חלק ג

 

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .1

 הדוחות אישור ועל העל בקרת על המופקד האורגן הוא החברה דירקטוריון
  .הכספיים

 הכספי הדוח טיוטת. והחשבת לית הכספים"י סמנכ"הדוחות הכספיים נערכים ע
  . החברה ל"מנכ של לסקירתו מועברת

 חברי של לעיונם הכספיים הדוחות טיוטת הועברה הכספיים הדוחות הכנת לאחר
 ועדת או/ו הועדה – להלן( כספיים דוחות לבחינת עדהוכוביושבם , ועדת הביקורת

 21 ביום הכספיים בדוחות לדיון שנקבעה הישיבה מועד לפני ימים מספר) מאזן
  , )צ"דח, ר הועדה"יו( טננבאום יעקב מר :הינם המאזן ועדת חברי. 2015 במאי
  . )תלוי בלתי דירקטור( טנא יוסף מרו) צ"דח( פלורנטין אוטולונגי תרצה גברת

של השותף  החשבת ,החשבת, הכספים לית"סמנכ, ל"המנכ מוזמנים הועדה לישיבת
 החשבון רואה משרד נציגי וכן מבקר הפנים ,של השותף הכללי משפטי יועץ, הכללי
 הדוחות את הועדה חברי בפני סוקרים הכספים לית"וסמנכ ל"המנכ. המבקר

 של ליבם תשומת את מפנה המבקר החשבון רואה משרד נציג. כספייםה
  . הכספיים בדוחות ביטוי שקיבלו עיקריות לסוגיות המשתתפים

 את לאשר לדירקטוריון הועדה המלצת את להצבעה הועדה ר"יו ההעל הדיון לאחר
 לא לגביהן סוגיות או שאלות נותרו הועדה מחברי למי אם ובירר הכספיים הדוחות

  . חברהה לדירקטוריון המלצותיה נשלחו המאזן ועדת ישיבת בתום. וננע

 מתהליך כחלקו, כאמור הכספיים הדוחות את לאשר המאזן ועדת המלצת לאחר
 לפני ימים מספר דירקטוריםעיון הל מועברים, החברה של הכספיים הדוחות אישור
 הטיוטות( םהכספיי הדוחות טיוטת הכספיים הדוחות לאישור הדירקטוריון ישיבת
 הדירקטוריון לישיבת שעד התקופה במהלך ).2015, במאי 25 ביום הועברו
 לשאלות מענה נותנים החברה ל"ומנכר הדירקטוריון "יו, הכספים לית"סמנכ

  .שהועברו לטיוטות בקשר הדירקטורים והערות

 הדוחות ואושרו נדונו בה 2015 במאי 28 מיום החברה של הדירקטוריון בישיבת
 ליגד – הדירקטוריון חברי: השתתפו, 2015במרס  31 ליום החברה של הכספיים
 יגאל, הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הדירקטוריון ר"יו רוטלוי
יוסף , אוטולונגי פלורנטיןתרצה , יעקב טננבאום, יובל לנדאו, יאיר רוטלוי ,לנדאו
, החברהלית הכספים של "נככן השתתפו סמ- כמו; ל החברה"משה לוי מנכשי טנא ו

 השותף של הפנימי המשפטי היועץ, החשבת של השותף הכללי, החברה של החשבת
 –המבקר החשבון רואי ממשרד ונציגים הולנדר זאב ר"ד ד"עו ממשרד נציג, הכללי
  .וקסלמן קסלמן

 דירקטוריון ר"יוו לית הכספים"סמנכ ידי על לדירקטוריון סקירה נערכה בישיבה

  .הדירקטורים י"ע שהועלו שאלות נענו כןו החברה

 הכספיים הדוחות אישור לאחר .הדוחות לאישור הצבעה נערכה הישיבה בסיום

ל "וסמנכ לוי משה שי -החברה ל"מנכ, רוטלוי ליגד -הדירקטוריון ר"יו הוסמכו

  .הדוחות על לחתוםשיפרון דלית  -הכספים
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 התאגיד תחייבויותה פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר  גילוי .2
 

- ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ) 14) (ב(10על פי תקנה 
 תעודות הכספיים הדוחות פרסום במועד לו קיימות אשר תאגידלגבי  1970

, בתאגיד אזהרה סימני התקיימו, יבחן באם מתקיימים בו סימני אזהרה, התחייבות
  . חזוי ומניםמז תזרים בדבר גילוי התאגיד יצרף

מצא כי אינם מתקיימים בחברה על כן לא הדירקטוריון בחן את סימני האזהרה ו
  . לדוחות רף דוח תזרים מזומנים חזויוצ
  

או  הדוח בתקופת החברה בדירקטוריון שהתקבלו נוספות החלטות בדבר פרטים .3
    :בתקופה שעד למועד אישור הדוחות הכספיים

  

  רקטור בלתי תלוי והקמת וועדות דירקטוריוןדי, מינוי דירקטורים חיצוניים  .א
, )חוק החברות  –להלן ( 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ב(242סעיף בהתאם ל

פלורנטין אוטולונגי מונו יעקב טננבאום ותרצה  2015בינואר  1ביום 
 מר  מונה מועד באותו, כן-כמו. החברה בדירקטוריון חיצוניים לדירקטורים

 מכהנים האמורים הדירקטורים שלושת. תלוי יבלת לדירקטור טנא יוסף
 של כספיים דוחות לבחינת וועדההמשמשת גם ( הביקורת ועדת כחברי
  . התגמול וועדת )החברה
 לנדאו ויובל רוטלוי יאיר מונו ,2015בינואר  1 ביום, לעיל לאמור בנוסף

  .בחברה לדירקטורים
  

ו של מר גיל מינויאישר דירקטוריון החברה את , 2015במרס  22ביום   .ב
ל החברה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של ש מבקר פניםרוזינסקי כ

 .2015במרס  19החברה מיום 

 

שיפרון ' אישר דירקטוריון החברה את מינויה של גב, 2015במרס  22ביום   .ג
 .הילה לוי כחשבת החברה' הכספים של החברה ואת גב יתל"דלית כסמנכ
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6  

 

 
  

  החברההדיווח הפיננסי של הוראות גילוי בקשר עם  –' חלק ד

  

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח  .א
  
  . ביניים כספיםהלדוחות  5 אוריב וראהתקשרויות  ומידע נוסף , פעילות החברהדבר ב
  

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספיאירועים   .ב
  

ראו , הדוח על המצב הכספילפרטים נוספים אודות אירועים נוספים לאחר תאריך 
  .ביניים הכספייםלדוחות  7ביאור 

  

 
  גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב –' החלק 

  

  . 2014באוקטובר  1ביום של החברה הונפקו לציבור ) 'סדרה א(אגרות החוב 

  מ"גפני נאמנויות בע – )'סדרה א(הנאמן לאגרות חוב 

  ד צורי גלילי"עו –שם האחראי על סדרת אגרות החוב בנאמן 

-073 :פקס ;073-7372622 :'טל; תל אביב, 65יגאל אלון רחוב  – כתובת ואופן ההתקשרות

  galili@trusts.co.il: ל"דוא; 7372623

  .2014בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 3לפירוט ראו ביאור  –תיאור הנכסים המשועבדים 

 ):ח"ש באלפיהנתונים ) ('סדרה א(להלן פירוט נוסף בדבר אגרות החוב  



  מ"בע) מימון(רציו חיפושי נפט 

7  

 

  

עד למועד בו יתקבל אישור הממונה , בנוסף ).יהיהריבית השנ - להלן. (27.62% הריבית יהיה שיעור 30.9.2019 ועד ליום 1.10.2018 החל מיום). הריבית הראשונה - להלן( 2% הואריבית שיעור ה 30.9.2018 עד ליום* 
וככל שיגיע מועד תשלום , בספר הנפט) 2014בדצמבר  31ביניים לשנה שהסתיימה ביום דוחות הכספיים ל' א4ביאור  ורא(האנרגיה והמים לרישום התמלוג לחברה , משרד התשתיות הלאומיותעל ענייני הנפט ב

, או 3%כ כולל הריבית הראשונה "ובסה( 1%שבמחזור ריבית שנתית נוספת בשיעור ) סדרה א( תישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב, הריבית בהתאם לתנאי אגרות החוב ותשלום כאמור טרם שולם
  .)28.62%יה יכולל הריבית השנ, יןילפי הענ

, סדרת אגרות החובשל אגרות החוב מפני ששווי  ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר-יוחלט עלאם  –פדיון מוקדם בשל מחיקה מהבורסה ) 1( –להלן פירוט התנאים למימוש זכות החברה לפדיון מוקדם  **
, הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור דירקטוריון יום מתאריך החלטת 45תוך ) א: (כדלקמןתפעל החברה ו, יבוצע פדיון מוקדם, בדבר מחיקה מהמסחר בה, פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה

עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה ) 2(ח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני "ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדו. המחזיק באגרות החוב לפדותןתודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי 
בתקופה  לא אך, ל"יום מהתאריך הנ 45-יך פרסום ההודעה ולא מאוחר מיום מתאר 17מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפני ) ב(; העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב
להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו , לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה רשאית – החברה ביוזמת מוקדם פדיון) 2. (שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל

ימים ממועד  60לאחר חלוף יהיה  המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם) א: (כפי שיהיו במועד הרלבנטי, בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחווהכל , ההוראות הבאות
או מועד , גם מועד לתשלום ריבית, נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו על פי שטר נאמנות זה )ג(; תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון) ב(; הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב

יולי , יוני –יל אפר, מרץ  –ינואר : משמעו כל אחת מהתקופות הבאות" רבעון"ין זה ילענ. יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור, לתשלום פדיון חלקי של הקרן או מועד לתשלום פדיון סופי של הקרן
ח ובלבד "מיליון ש 10-החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ, למרות האמור לעיל. ח"מיליון ש 10- לא יפחת מ, למעט האחרון, ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם) ד(; דצמבר- אוקטובר, ספטמבר–

) ו(; מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל) ה(; לשנהלא תעלה על פדיון אחד ₪ מיליון  10 -הנמוכים משתדירות הפדיונות 
  ).'סדרה א(ת החוב לשטר הנאמנות של אגרו 9ראו סעיף , לפירוט נוסף. ח"שמיליון  3.2- לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

מועד 
  ההנפקה

סך כל 
השווי 

נקוב ה
במועד 

  הנפקה 

שווי נקוב   שווי נקוב 
י "עפ

הערכה 
מחדש 
למועד 
אישור 

  הדוחות 

סכום 
הריבית 

שנצברה  
הדוחות 
 31ליום 
, במרס
2015  

שווי כמפורט 
בדוחות 
נכון  הכספיים

 31ליום 
  2015, במרס

 כולללא (
  )לשלם ריבית

שווי 
בורסאי 

נכון ליום 
31 

, במרס
2015   

מועדי תשלום   סוג ריבית 
  רןהק

 החברהזכות   ?האם הסדרה מהותית  מועד תשלום הריבית
  לפדיון מוקדם 

 הקרן תשלום  *קבועה  346,516  342,543  5,035  336,685  336,685  336,685  1.10.2014
 בתשלום יתבצע
 יוםב אחד

30.9.2019 .  

הראשונה  הריבית
 בשנה ביום עםתשולם פ

בספטמבר של כל  30
 ועד 2015 אחת מהשנים 

והריבית ) כולל( 2018
השניה תשולם ביום 

30.9.2019.   

  **קיים  כן
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  2015 ,במאי 28

            
    

            
    

  

  

  ר הדירקטוריון"יו, ליגד רוטלוי
  
  

  ל"מנכ, שי משה לוי



  
  
  
  
  'בפרק 
  
  2015 במרס 31דוחות כספיים ליום 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מ"בע) מימון(רציו חיפושי נפט 

  מידע כספי לתקופת ביניים

  )בלתי מבוקר(

  2015במרס  31

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  מ"בע) מימון(רציו חיפושי נפט 
  

  מידע כספי לתקופת ביניים

  )בלתי מבוקר(

  2015במרס  31

  
  
  
  

  תוכן העניינים
  

  
 ד  ף 

  2   רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

   ):באלפים( בדולרים - תמציתיים דוחות כספיים

 3  על המצב הכספי תמציתי דוח

 4  הכולל הרווחעל תמציתי  דוח

  5  שינויים בהוןעל התמציתי דוח 

  6  על תזרימי המזומנים תמציתי דוח 

  7-10  התמציתייםים הכספי ותביאורים לדוח
   

 

 



  
  
  

  

   6150001אביב -תל 50005ד .ת, ישראל, 6812508אביב -תל, 25רחוב המרד , מגדל הסחר, קסלמן וקסלמן
  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: פקס, 972-3-7954555+: טלפון

  

  
  
  

  מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
  

  מבוא
  

 על התמציתי הדוח את הכולל, )החברה - להלן( מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו  של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל ההפסד על תייםיהתמצ הדוחות ואת 2015 במרס 31 ליום הכספי המצב

 מידע של ולהצגה לעריכה אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון .תאריך באותו השהסתיימ החודשים 3 של לתקופה
 לעריכת אחראים הם וכן, "ביניים לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי
 אחריותנו .1970 – ל"התש ,)"ומיידיים תקופתיים דוחות"( ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע
 .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא

  
  הסקירה היקף

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

 עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת
 בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים
 ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה
 של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע
 .ביקורת

  
  מסקנה

 
 הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס
   .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם, המהותיות

  
 ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף
 ,)"ומיידיים תקופתיים דוחות"( ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו
  .1970 - ל"התש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2015 במאי 28

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה  
  

  



  
  

3  

  מ"בע )מימון(חיפושי נפט רציו 

  דוח תמציתי על המצב הכספי

  2015במרס  31ליום 
  

 בדצמבר 31  במרס 31 

 2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
  אלפי דולר 

 
        נ כ ס י ם

        
        :נכסים שוטפים

  )*   -   *)  מזומנים ושווי מזומנים
        :חייבים ויתרות חובה

  45  28  36  חשבון שוטף - השותפות        
  655  -   1,265  הלוואה  בגין ריבית לקבל מהשותפות

  5  -   14  אחרים
  705  28  1,315  שוטפים ך נכסים ס
        

        -נכסים שאינם שוטפים
  87,322  -   86,066  הלוואה לשותפות

  87,322  -   86,066  שאינם שוטפים ס ך נכסים
        

  88,027  28  87,381  ס ך נכסים

        
        התחייבויות והון

        
        :התחייבויות שוטפות

  655  -   1,265  ריבית לשלם בגין אגרות חוב 
  22  -   22  זכאים אחרים

  677  -   1,287  התחייבויות שוטפותס ך 
        

        :התחייבויות שאינן שוטפות
  87,322  -   86,066  אגרות חוב 

  87,322  -   86,066  ותשוטפ התחייבויות שאינןס ך 

  87,999  -   87,353  התחייבויותס ך 
        

  28  28  28  הון 
  88,027  28  87,381  והון  התחייבויותסך 

 
  
  .דולר 1,000 -סכום הנמוך מ מייצג )*

  
  
  

         
  דלית שיפרון    לוי משה שי    רוטלוי ליגד

  כספים ל"סמנכ    ל"מנכ     הדירקטוריון ר"יו
  
  

  . 2015במאי  28: החברה ידי דירקטוריון-על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
  

  .אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים 
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  מ"בע) מימון(רציו חיפושי נפט 

  הכולל )רווחה(הפסד הדוח תמציתי על 

  2015במרס  31יום ב ההחודשים שהסתיימ 3לתקופה של 

  
  
  
  
  

  לתקופה של  
החודשים  3

  שהסתיימה
  מרס 31ביום 

 24מיום תקופה ל
ועד  *) 2014במרס 
  בדצמבר 31ליום 

  2015 2014 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  דולר אלפי  

 
        :הכנסות

  1,428  1,379  לשותפותבגין הלוואה וניכיון  ריביתהכנסות 
  5,841  2,024  בגין אגרות חוב  שער הפרשיהכנסות 

  22  21  החזר הוצאות מהשותפות
  3,424  7,291  

      :הוצאות
  1,428  1,379  בגין אגרות חוב וניכיון הוצאות ריבית 

  5,841  2,024  לשותפות הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה 
  22  21  הנהלה וכלליות הוצאות

  3,424  7,291  

  -   -   רווח מפעולות 
      

  )**)(  **)  אחרות מימון) הכנסות( הוצאות
      
  ))**(  **)  לתקופה )כולל ורווח רווח( כולל והפסד הפסד סך

  
  
  .2014במרס  31 -ל 2014במרס  24לחברה לא הייתה פעילות עסקית בתקופה שבין  .יום הקמת החברה  )*
  .דולר 1,000 -מסכום הנמוך  מייצג  )**
  
  
  
  
  
  

  
  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה
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   מ"בע) מימון(רציו חיפושי נפט 

  שינויים בהון הדוח תמציתי על 

  2015במרס  31יום החודשים שהסתיימה ב 3לתקופה של 

  
  

  סך ההון  עודפים  הון מניות  

י   פ ל ר א ל ו   ד
  

 28 )**  28 )מבוקר( 2015בינואר  1יתרה ליום 

    החודשים  3 -תנועה ב

    :)בלתי מבוקר( 2015במרס  31ביום  ושהסתיימ
 )** )**  ורווח כולל אחררווח 

 28 )** 28 )בלתי מבוקר( 2015במרס  31יתרה ליום 
        

  28   28 )מבוקר( )* 2014 במרס 24 יוםל יתרה

בדצמבר  31ועד ליום  )*2014במרס  24תנועה מיום 
        ):מבוקר( 2014
  )**  )**     אחר כולל והפסד הפסד

  28  )** 28 )מבוקר( 2014 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

  
  .2014במרס  31 -ל 2014במרס  24לחברה לא הייתה פעילות עסקית בתקופה שבין  .יום הקמת החברה  )*

  .דולר 1,000 -מ סכום הנמוך מייצג  )**
  
  
  
  
  
  

  
  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה
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  מ"בע) מימון(רציו חיפושי נפט 

  המזומנים תזרימי על תמציתי דוח

  2015במרס  31יום בה החודשים שהסתיימ 3 לתקופה של

  
  לתקופה של  

החודשים  3
  שהסתיימה

  מרס 31ביום 

 24מיום תקופה ל
ועד  )* 2014במרס 
  בדצמבר 31ליום 

  2015 2014 
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  דולר אלפי  

  
      -  שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  ))**(  )**  תקופהל )רווח(הפסד 
      

      הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפתהתאמות 
      

      :התאמות לסעיפי רווח והפסד
    92,390  -   נטו, תמורה מהנפקת אגרות חוב

  )92,390(  -   מתן הלוואה לשותפות
  1,428  1,378  הוצאות ריבית בגין אגרות חוב

  )1,428(  )1,378(  הכנסות ריבית בגין הלוואה לשותפות
  )5,841(  )2,024(  בגין אגרות חוברווח מהפרשי שער 

  5,841  2,024  הפסד מהפרשי שער בגין הלוואה לשותפות

   -   -  
      

      :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

      :חובה ויתרות בחייבים )גידול(קיטון 
  )17(  9   השותפות
  )5(  )9(  אחרים

      -זכות ויתרות בזכאים גידול
  22   -  אחרים

   -   -  
      

  )**  )**  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  ))**(  )**  מזומנים ושווי מזומניםב) קיטון( גידול
  -   **)  תקופהה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  )**  )**  תקופהה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

      
  

  .2014במרס  31 -ל 2014במרס  24לחברה לא הייתה פעילות עסקית בתקופה שבין  .יום הקמת החברה  )*
  
  .דולר 1,000 -סכום הנמוך מ מייצג  )**
  
  
  
  
  
  

  
  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה
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  מ"בע) מימון(ציו חיפושי נפט ר

   ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2015במרס  31ליום 

  )בלתי מבוקרים(

  : כללי - 1ביאור 
  

 .2014מרס ב 24ביום נוסדה ) החברה -להלן ( מ"בע )מימון(חיפושי נפט רציו   .א
התאגדה בישראל . 1999-ט"התשכ, הינה חברת פרטית כמשמעות המונח בחוק החברותהחברה 

  .אביב- תל, 85יהודה הלוי הוא רחוב  החברהכתובת משרדה הרשום של . והינה תושבת בה
 
, )השותפות –להלן ( שותפות מוגבלת -) 1992(חיפושי נפט החברה הינה בבעלות מלאה של רציו   .ב

. מ"אשר יחידות ההשתתפות בשותף המוגבל שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
- להלן" (לוויתן צפון" I/15 -ו" לוויתן דרום"I/14 חזקות השתתפות בזכויות , בין היתר, לשותפות

פרויקט לוויתן או מאגר  -להלן ביחד(הטבעי לוויתן שדה הגז  אאשר בשטחן נמצ, )חזקות לוויתן
   .)לוויתן

  
לרבות באמצעות , תחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות  .ג

 . לציבור של אגרות חוב ההנפק
אשר מטרותיה  (Special Purpose Company (SPC)), החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית

לדוחות הכספיים של  3כמתואר בביאור בתשקיף  שהוצעואגרות החוב לרבות (גיוס חוב ) 1: (הינן
 הלוואות מתן) 2( -ו; בכך הכרוך וכל) )2014דוחות  –להלן ( 2014 בדצמבר 31 ליוםהחברה 
 את מטרתה לשמש אשר ,2014לדוחות  4 בביאור המתואר ההלוואה הסכם לרבות, לשותפות
   .לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות

 
 ראה נוספים לפרטים( לציבור) 'א סדרה( חוב אגרות החברה הנפיקה, 2014 אוקטובר בחודש  .ד

עליה הוראות  יחולו, החברה ידי על שהונפקו ערך ניירות מוחזקים עוד כל). 2014 לדוחות 3 ביאור
ובהתאם לכך מדווחת החברה על פי הוראות הדיווח , ותקנותיו 1968-ח"התשכ, חוק ניירות ערך
  . ככל שהן חלות על החברה, ק זה והתקנות שהותקנו מכוחוהמתאימות לחו

  
  :התמציתיים של הדוחות הכספיים כהיהערבסיס  - 2ביאור 

  
חודשים  3של ולתקופת הביניים  2015במרס  31ליום  החברהשל התמציתי המידע הכספי   .א

נערך בהתאם לתקן ) המידע הכספי לתקופת הביניים -להלן (באותו תאריך ימה שהסתי
כולל את ו, )IAS 34–להלן " (דיווח כספי לתקופות ביניים" - 34חשבונאות בינלאומי מספר 

, )ומיידיים חות תקופתיים"דו(תקנות ניירות ערך של ' פרק דהגילוי הנוסף הנדרש בהתאם ל
 1970-ל"התש

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות 
והביאורים  2014דוחות  יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם .כספיים שנתיים
 International Financial( הבינלאומייםכספי הדיווח התקני ל מצייתיםאשר , אשר נלוו אליהם

Reporting Standards (הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 
- ה תקני -  להלן) (International Accounting Standards Board( בחשבונאות לתקינה

IFRS (ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים )שנתיים כספיים דוחות( ,
  . 2010- ע"התש
  .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע

    
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ב

 
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת 

) הדולר - להלן(ב "הדוחות הכספיים מוצגים בדולר של ארה). מטבע הפעילות–להלן ( החברה
  .החברהשהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של 
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  מ"בע) מימון(ציו חיפושי נפט ר

  )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2015במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

  
אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת , החשבונאית ושיטות החישוב המדיניות עיקרי  .א

  .2014הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת דוחות , הביניים
 

קיימים נוספים אשר  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSתקני  פורטו, 2014 במסגרת דוחות   .ב
  .לא בחרה ביישומם המוקדם החברהעדיין אינם בתוקף ואשר 

  
 דוחות אישור למועד ועד 2014 דוחות פרסום מועד מאז, אלה לתקנים ולתיקונים לתקנים בנוסף  .ג

  .קיימים לתקנים תיקוניםאו  חדשים תקנים פורסמולא , אלה ביניים כספיים
  
  

  :וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  – 4ביאור 
  

  
   השותפות עם עסקאות  .א

  
  

  לתקופה של
החודשים  3

  שהסתיימה
  מרס 31ביום 

תקופה מיום ל
במרס  24

ועד  *) 2014
 31ליום 

  בדצמבר
  2015  2014  
  אלפי דולר  
      

  22  21  מהשותפותהוצאות  החזר
  1,428  1,379  וניכיון בגין הלוואה לשותפותריבית  הכנסות
  )5,841(  )2,024(  לשותפות הלוואההשער בגין  הפרשיהוצאות 

         
      2014במרס  24לחברה לא הייתה פעילות עסקית בתקופה שבין  .יום הקמת החברה*       

  .2014במרס  31 - ל         
  
 השותפות עם  יתרות  .ב

  בדצמבר 31ליום   במרס 31ליום   
  2015  2014  
    אלפי דולר  
      

      :שוטפים נכסים
  45  36   חשבון שוטף 
  655  1,265   ריבית לקבל

      -שוטפים שאינם נכסים
  87,322  86,066  הלוואה לזמן ארוך 
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  מ"בע) מימון(ציו חיפושי נפט ר

  )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2015במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :אירועים בתקופת הדוח – לוויתן מאגר – השותפותפעילות  – 5ביאור 

  
  לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה  .א

  
הצעה לאספקת גז טבעי באמצעות צנרת בדבר , 2014 דוחותל' ב9בהמשך לאמור בביאור 

ניתנה הודעה בדבר דחייה נוספת של  2015 באפריל 20ביום , )ההצעה –להלן (ממאגר לוויתן 
  . 2015ביולי  31עד ליום  2015באפריל  30מועד תוקף ההצעה מיום 

  
 Palestine Power Generation Company-ל טבעי גז לאספקת בהסכם התקשרות  .ב

PLC )להלן- PPGC הרוכשת או(  
  

 בין טבעי גז לאספקת בהסכם התקשרות בדבר, 2014לדוחות ' א9בהמשך לאמור בביאור 
 טבעי גז מהמוכרים תרכוש PPGC לפיו, PPGC לבין) המוכרים- להלן" (לויתן" במאגר השותפים

- להלן( המערבית הגדה בצפון נין'ג באזור להקים מתעתדת שהרוכשת כח תחנת הפעלת לצרכי
  ).האספקה הסכם
 שנקבעו המתלים התנאים התקיימו שטרם מכיוון האספקה הסכם בוטל 2015 מרץ בחודש
  .האספקה בהסכם

  
  העסקיים ההגבלים רשות עם הסדר  .ג

  
 23 ביום, בדבר הסדר עם רשות ההגבלים העסקיים 2014לדוחות ' ו9בהתאם לאמור בביאור 

על ההגבלים  הממונה כי) השותפים-להלן( בחזקות לוויתן הודיעו השותפים 2014בדצמבר 
קיבל את  אשר לאשוקל מחדש להוציא קביעה לפיה השותפים הינם צד להסדר כובל  העסקיים

  . אישור בית הדין להגבלים עסקיים
 םשותפיאחד מה כללרשות ההגבלים העסקיים ביצעה הליך שימוע בעל פה  2015בחודש ינואר 

 . וטרם התקבלה החלטה בעניין
 .Noble Energy Mediterranean Ltdלותמנה, במקביל, יצוין כי למיטב ידיעת השותפות

שותפות  -ודלק חיפושי נפט  )אבנר-להלן( שותפות מוגבלת -אבנר חיפושי נפט , )נובל-להלן(
, על ההגבלים העסקיים עם הרגולטורים השונים ובראשם הממונה דיונים, )דלק-להלן( מוגבלת

שיאפשרו לדעת רשות , במסגרתו יבוצעו שינויים מבניים, במטרה להגיע למתווה מוסכם
ההגבלים העיסקיים קידומה של תחרות במשק הגז וכן יוסדרו סוגיות רגולטוריות אחרות 

ת הסדרת סוגיית הפיקוח על מחירי לרבו(בתחומי האחריות של משרד האנרגיה ומשרד האוצר 
 מחייבות סופיותקבלת החלטות השקעה והכל על מנת לייצר את הוודאות הנחוצה לשם ) הגז

   .בפרויקט לוויתן
על ההגבלים  כי הממונה ,לעיתונות הודיע דובר רשות ההגבלים העסקיים 2015פברואר  בחודש

לגבי סוגיית ההסדר הכובל בתחום הגז הטבעי למשך  הקביעהדוחה את פרסום  העסקיים
לאור התגייסות משרדי הממשלה ונכונות הצדדים לחתור לפתרון הבעיה התחרותית , חודשיים

וכי צוותי העבודה המשותפים ימשיכו בזמן זה לעבוד על מתווה , על בסיס המתווה הממשלתי
 25יצויין כי ביום . ל יסתיימו בהסכמה"ות הנאין כל וודאות כי השיח. מוסכם לפתרון המשבר

הודיע הממונה על ההגבלים העיסקיים על פרישה מתפקידו בסוף חודש אוגוסט , 2015במאי 
לשותפות , עם זאת. על רקע התנגדותו למתווה המוסכם שמתגבש לדבריו במשק הגז, 2015

ר והרגולטורים דלק אבנ, אין אפשרות להעריך מהי ההסתברות שתושג הסכמה בין נובל
  .אשר תוביל לסיום ההליך שיזמה רשות ההגבלים העיסקיים, השונים
או קביעה של רשות /ו על ההגבלים העסקיים משכות ההליכים מול הממונהיה, כי יצויין, כמו כן

, ל"עלולה להוביל לקיום הליכים משפטיים בארץ ובחו, נתןיככל שת, ההגבלים העסקיים כאמור
יתן ולהשפיע לרעה על וה משמעותית בלוחות הזמנים לפיתוח מאגר לויעלולה להוביל לדחי

  .2014לדוחות  'ה9בביאור כמפורט  ,ןויתופרויקט ל או על תוכניות השיווק של/ו תכנית הפיתוח
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  מ"בע) מימון( נפט חיפושי ציור

  )המשך( התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים

  2015 במרס 31 ליום

  )מבוקרים בלתי(

  
  ):המשך( הדוח בתקופת אירועים – לוויתן מאגר – השותפות פעילות – 5 ביאור

  
 23ביום , לנגוצקיפסק דין הדוחה את תביעת  בדבר, 2014 לדוחות' י9 בביאור לאמור בהמשך  .ד

אשר על פיו התובעים , לנגוצקיפסק דין משלים בסוגיית ההוצאות בתביעת  ניתן 2015במרס 
 1,385,000סך כולל של , ביחד ולחוד, )'קרי לשותפות ואח(ישלמו לנתבעים , )'ואח לנגוצקיקרי (
נכון למועד זה טרם שילמו התובעים  .הוצאות שוטפות ושכר מומחים, ד"ח בגין שכר טרחת עו"ש

 החוב לגביית לפעול דינם רכילע הנתבעים הורו, לפיכך. את הסכומים אשר פסק בית המשפט
  . לא הייתה נתבעת בתביעה כאמור החברה כי יובהר .כאמור

  
אשר הוגשה בבית המשפט , קיבלה השותפות העתק עתירה מנהלית, 2015במרץ  3ביום   .ה

- על, )בית המשפט-להלן בסעיף זה(המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 
כנגד הממונה על חוק , )העותרת-להלן סעיף זה(ידי התנועה למען איכות השלטון בישראל 

במשרד האנרגיה וכנגד השותפים ) חופש המידע חוק-להלן( 1998- ח"התשנ, חופש המידע
במסגרתה מבקשת העותרת מבית המשפט להורות לממונה , בחזקות לוויתן ובכללם השותפות

כאמור למסור לידי העותרת מידע ומסמכים המפורטים בעתירה והקשורים להליך הכרזת תגלית 
  . פי חוק חופש המידע-וזאת על, ידי הממונה ולהליך עובר לקבלת חזקות לוויתן-במאגר לוויתן על

במסגרת . הוגשה תגובה מקדמית מטעם בעלות הזכויות בשטרי החזקה, 2015באפריל  1ביום 
היות ונועדו לשם תקיפת , כי אין טעם בעתירה ובהליך גילוי המידע, בין היתר, התגובה נטען
עתירה מטעמים אשר נטענו ונדחו זה מכבר על ידי בית המשפט במסגרת , שטרי החזקה

 .קודמת
וכן כי , עוד נטען כי ממילא מדובר במידע אשר חלה עליו חובת הסודיות הקבועה בחוק הנפט

ומשכך אין לגלותו אף , המידע המבוקש מהווה סוד מסחרי של בעלות הזכויות בשטרי החזקה
 .לפי הוראות חוק חופש המידע

צמצמה , ערות בית המשפטבעקבות ה, במהלכו, 2015באפריל  29דיון בעתירה התקיים ביום 
 .2015, ביוני 9דיון המשך בעתירה נקבע ליום  .העותרת באופן ניכר את היקף הגילוי המבוקש

  .כאמור אינה צד לעתירה החברה כי יובהר
 
 

  :מכשירים פיננסיים – 6ביאור 
  

מדידת השווי . אלפי דולר 87,064הינו  2015 במרס 31 ליוםואגרות החוב ההוגן של ההלוואה  השווי
  .בבורסה לניירות ערך בתל אביב לאותו מועד) 'סדרה א(ההוגן מבוססת על שער אגרות חוב 

 
  

  :הדיווחאירועים לאחר תקופת  - 7ביאור 
  

  .לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה  .א
  

  .לעיל' א5ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח
  

  .ההגבלים העסקייםהסדר עם רשות   .ב
  

  .לעיל' ג5ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח
  

  .עתירה לפי חוק חופש המידע  .ג
  

  .לעיל' ה5ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח
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