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 9102, במאי 92
 
 

 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על ענייני השותפות

   6132במרס  13ביום  השל שלושה חודשים שהסתיימ הלתקופ

 
 

מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב , מ"רציו חיפושי נפט בע –דירקטוריון השותף הכללי 
, והחברה המאוחדת שלה( השותפות  -להלן )שותפות מוגבלת  –( 0229)ענייני רציו חיפושי נפט 

 9102במרס  10ליום , (או החברה המאוחדת/חברת הבת ו -להלן )מ "בע( מימון)רציו חיפושי נפט 
בהתאם לתקנות ( תקופת הדוח -ןלהל)ולתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו באותו תאריך 

 .0291-ל"התש( דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 

יש לקרוא את , ירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוח המאוחד הרבעוני על כל חלקיודוח הד
 . הדוח הרבעוני כולו כמקשה אחת

 .השותפות מציגה דוחות כספיים מאוחדים אשר מאחדים את הדוחות הכספיים של חברת הבת
 (.הקבוצה -יקראו להלן  השותפות וחברת הבת יחדיו)

 
 למצב עסקי התאגידהסברי הדירקטוריון  –' אחלק 

 
 

פיתוח מאגר לוויתן  ה ובבדיקות בקשר עםבבחינעוסקת השותפות בעיקר , נכון למועד הדוח
, המהווה תגלית, (חזקות לוויתן -להלן " )לוויתן צפון" I/15 -ו" לוויתן דרום" I/14שבשטח חזקות 

טח רישיון ובמאגר דולפין שבש( חוק הנפט -להלן ) 0299 –ב "התשי, כמשמעה בחוק הנפט
 ". רועי"/122וכן בפעילות אקספלורציה ברישיון " חנה/"190

 מצב כספי .1

, מיליון דולר 999 -הסתכמו בסך של כ 9102 במרס 10ליום בדוח המאוחד  הקבוצההיקף נכסי 
 . 9109 במרס 10מיליון דולר ביום  999 -בהשוואה לכ

השותפות היוונה  9102 במרס 10במהלך התקופה של שלושה החודשים שהסתיימה ביום 
( מיליון דולר בגין עלויות אשראי 4 -מתוכם כ)מיליון דולר  9.9 -וגז כנפט  נכסיב ותהשקעל

שהוונו ( מיליון דולר בגין עלויות אשראי 0.4 -מתוכם כ)מיליון דולר  2 -זאת לעומת סך של כ
 .לאותו סעיף בתקופה המקבילה אשתקד

או  ('סדרה א)אגרות החוב  –להלן )ידי חברת הבת -שהונפקו על( 'סדרה א)יתרת אגרות החוב 
ריבית לשלם לבעלי  יתרת. דולר מיליון 29 -כ ההינ 9102 במרס 10נכון ליום ( אגרות החוב

 . מיליון דולר מוצגת במסגרת התחייבויות שוטפות 1.2 -אגרות החוב בסך של כ

 10ליום הכספיים לדוחות ' ז01 -ו 8לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב ראה ביאורים 
 .(הדוחות הכספיים השנתיים –להלן ) 9102במרס  92אשר פורסמו ביום  9109בדצמבר 

 :להלן הרכב הנכסים הנזילים של הקבוצה

 9102.10.11 9109.10.11 
 מסך %  מסך %  
 מאזן $אלפי  מאזן $אלפי  

 99.9% 20,911 02.9% 41,249 מזומנים ושווי מוזמנים 
 9.1% 9,121 1.4% 228 ריםניירות ערך סחי

 - - %4.4 01,111 פקדון לזמן קצר
 92.9% 22,891 94.1% 94,201 כ"סה

 
 

לניהול תיקי  גופים שוניםשלושה ידי -של השותפות מנוהל על הסחירים ניירות הערךתיק 
 .השקעות
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 :בניירות ערך סחירים להלן הרכב ההשקעה
  

  10.11.9102  10.11.9109 
באלפי   

 ולרד
 באלפי   %

 דולר
% 

       אגרות חוב ממשלתיות
 1.2 029 - -   צמודות למדד המחירים לצרכן

 19.2 0,809 - -   לא צמודות
 12.9 9,109 - -   סך אגרות חוב ממשלתיות

       קונצרניותאגרות חוב 
 1.9 01  1.9 9  (ב"דולר ארה)צמודות למטבע זר 

 99.9 0,094  04.9 019  צמודות למדד המחירים לצרכן
 01.0 909  01.4 011  לא צמודות

 11.1 0,292  98.1 994  קונצרניותסך אגרות חוב 
       
 

 מניות
      

 92.2 0,128  28.4 229  מניות ואופציות שקליות
  229 28.4  0,128 92.2 
       

 1.2 10  1.1 19  קרנות 
       

 011 9,121  011 228  ע סחירים"סך הרכב השקעה בני
 

 תוצאות הפעילות .2
  

במרס  10חודשים שהסתיימה ביום השלושת ה של בתקופ - נטו, הוצאות חיפושי נפט וגז
 הוצאותדולר מול אלפי  892 -נטו בסך של כ, נבעו לשותפות הוצאות מחיפושי נפט וגז ,9102

ות בין היתר הוצאות ההוצאות כולל .דולר בתקופה המקבילה אשתקדאלפי  0,022בגובה של 
הירידה נובעת מירידה בפעילות לאור הליך גיבוש מתווה הגז  .מהנדסים וייעוץ, גיאולוגים

 .ואישורו
 

חודשים שלושת הבתקופה של דולר אלפי  40 -בגובה של כהפסדים  - נטו, הפסדים אחרים
 הלהמקביבתקופה דולר אלפי  41 -של כהפסדים מול , 9102במרס  10שהסתיימה ביום 

הפסדים אלה נובעים בעיקר מהפסדים מניהול המזומנים וניירות הערך של . אשתקד
יתרות המזומנים וניירות ערך של השותפות חשופות בעיקר לשינויים במצב השוק . השותפות

 .ומצב שערי החליפין בין השקל לדולר
 

שער הנובעים   ברובן בגין הפרשימימון נובעות ההוצאות והכנסות  – הוצאות והכנסות מימון
 .מאגרות החוב שהנפיקה חברת הבת ואשר הונפקו בשקלים

 
בשער הדולר  ירידהחלה  ,9102במרס  10בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 

הפרשי שער בגין אגרות החוב  הוצאותדבר אשר הוביל לרישום , 1.42%-לשקל של כביחס 
  .מיליון דולר 9.9-בסך של כ פרשי שערהנטו לאחר הוון , דולרמיליון  1.8 -בסך של  כ

 
חלה עלייה ביתרת , 9102במרס  10יצויין כי בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 

. הנובעת בעיקרה מהוצאות הפרשי שער כאמור לעיל, מיליון דולר 4.1 -אגרות החוב בסך של כ
הניתנות לייחוס  מימון הוון עלויות אשר מאפשר, 91לתקן בינלאומי מספר בהתאם , כמו כן

הוונו לסעיף השקעה בחיפושי נפט וגז , במישרין להקמה של נכס כחלק מעלות של אותו נכס
  .מיליון דולר 4 –עלויות מימון בסך של כ 

 
חלה עלייה בשער הדולר  ,9109במרס  10בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 

הכנסות הפרשי שער בגין אגרות החוב בסך דבר אשר הוביל לרישום , 9.14% -ביחס לשקל בכ
 . מיליון דולר 9 -של כ
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 :הון השותפות .3

 
 011 -מיליון דולר בהשוואה לכ 099 -הסתכם בסך של כ 9102 במרס 10ליום  השותפותהון 

דוח תמציתי על  ורא ,התקופה במהלךשינויים בהון פירוט ל. 9109 במרס 10מיליון דולר ביום 
 .9102 במרס 10פים במסגרת דוחות כספיים ביניים ליום שינויים בהון השות

 
 :נזילות ומקורות מימון .4

 
מקורות המימון המאוחדים של הקבוצה הינם הונה העצמי של השותפות וכן החוב בחברת 

 (. 'סדרה א)הבת שגויס באמצעות הנפקת אגרות החוב 
חברת הבת התפרסמה הודעה משלימה לתשקיף להשלמה של  ,9104בספטמבר  11ביום 

במסגרתו הוצעו לציבור אגדים שהורכבו מאגרות , במשולב עם דוח הצעת מדף  של השותפות
 .של השותפות( 04סדרה )של חברת הבת ביחד עם כתבי אופציה ( 'סדרה א)חוב 

תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב הועמדה כהלוואה מחברת הבת לשותפות בתנאים זהים 
תחייבה כי ההלוואה תשמש אותה אך ורק לצורך מימון השותפות ה. לתנאי אגרות החוב

 .חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן
 4'ג09וביאור ' ז01וכן ביאור  9109לשנת לדוח התקופתי ' לפרק א 0.91ראו סעיף , לפרטים

 . השנתייםלדוחות הכספיים 
 

זומנים תזרים מ לשותפות, 9102במרס  10חודשים שהסתיימה ביום ה שלושתבתקופה של 
 .דולר מיליון 9.9 -מפעילות שוטפת בגובה של כ חיובי

המוצגת , בעלויות הקידוחים במסגרת פעילות ההשקעה שלההשותפות מהוונת את חלקה 
דבר , במסגרת השקעות בנכסי נפט וגז והשקעות בנכסי חיפוש והערכה בדוח על המצב הכספי

  .ות השקעהמזומנים ששימשו לפעיל, מיליון דולר 0.8 -המשתקף בכ
 

 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –' חלק ב

 
של השותפות או בדרכי ניהולם סיכוני השוק לא חלו שינויים מהותיים ב, זה דוחנכון למועד 

של השותפות אשר נכלל בדוח התקופתי הדירקטוריון הפרטים אשר נכללו בעניין זה בדוח  לעומת
 .9109לשנת 

 מבחני רגישות  .1
 

 הנחות ומודלים, תיאור פרמטרים
 

 . שווי הוגן של ניירות ערך סחירים הינו שווי השוק שלהם .א

מ "מבחני רגישות לשינויים בריבית של איגרות חוב בריבית קבועה בוצעו לפי מח .ב
 .של אגרות חוב

 

  (דולרבאלפי ) 13.11.6132ניתוח מבחני רגישות ליום 

 גורם סיכון
 מהשינויים( הפסד/)רווח

 הוגןשווי 
 מהשינויים( הפסד/)רווח

)*( 31% 5% -5% -31% )*( 

  8,131 4,112 (81,311) (4,112) (8,131)  שקל דולר
 (394) (99) (48) 928 48 99 394 ע"מחירי ני

 - 3 - 9 - (3)  - ריבית דולרית
ריבית שקלית 

 62 31 9 311 (9) (31) (62)  נומינלית
ריבית שקלית 

 68 34 9 319 (9) (34) (68)  ריאלית

 
 .במבחני הרגישות לריביות השונות 9%-ע וכ"במבחן רגישות למחירי ני 91%-כ)*( 
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 דוח בסיסי הצמדה של היתרות הכספיות .2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6132 במרס 13 

 בדולר 

  ח"בש
  בהצמדה

 למדד

 ח"בש
 ללא

 הכל סך הצמדה

 דולר אלפי 
     :שוטף רכוש

 41,249 09,881-  10,129 מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 

 228 894 019 9  הפסד
 01,111- -  01,111 פיקדון לזמן קצר
 000 000- -  השותף המוגבל -מ "רציו נאמנויות בע

 0,821 910-  0,129 חייבים ויתרות חובה 
 

 92,889 04,102 019 49,410 סך רכוש שוטף
     

     :שוטף שאינו רכוש
 4,802 0,811-  1,101 נכסים אחרים לזמן ארוך

 
 4,802 0,811-  1,101 סך רכוש שאינו שוטף

     
      :התחייבויות שוטפות 

 009 009- -   ספקים ונותני שירותים 
       -מ "רציו חיפושי נפט בע

 448- -  448 חשבון שוטף -השותף הכללי     
 9,199- -  9,199 ת הוצאות לשלם של עסקאות משותפו

 0,989 0,190-  904 זכאים אחרים
 4,991 0,082-  1,119 סך התחייבויות שוטפות

     
      :התחייבויות שאינן שוטפות 

 29,911 29,911- -  ('סדרה א)אגרות חוב 
  - -29,911 29,911 
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 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי –' חלק ג

  
 תרומות  .1
   

  .לשותפות אין מדיניות מוגדרת בנושא תרומות
תרמה השותפות , 9102במרס  10החודשים שהסתיימה ביום שלושת התקופה של במהלך 
  .אלפי דולר 08 -של כסך ב תרומה

  
 כינוס אסיפה כללית מיוחדת .2

 
התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי היחידות במסגרתה , 9102בינואר  91ביום 

 :אושרו הנושאים הבאים
ח מבקר של השותפות ואישור "כרו חשבון רואי, וקסלמן מינוי מחדש של משרד קסלמן

 .מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי
ראה דוח מיידי , התגמול המלאה לרבות מדיניות, לפרטים נוספים אודות ההחלטות האמורות

אשר המידע בו מובא בזאת , (9102-10-118029 אסמכתא' מס) 00.0.9102של השותפות מיום 
 .על דרך ההפניה

 .9104בנוסף נערך דיון בדוחות הכספיים של השותפות לשנת 
 

 6135 במרס 13 

 בדולר 

 ח "בש
  בהצמדה

 דדלמ

ח "בש
 ללא

 הכל סך הצמדה

 דולר אלפי 
     :שוטף רכוש

 20,911 02,109 - 49,901 מזומנים ושווי מזומנים
ם בשווי הוגן דרך רווח או יפיננסינכסים 
 9,121 1,992 0,990 01  הפסד

 000 000 -  השותף המוגבל -מ "רציו נאמנויות בע
 1,949 0,141 - 9,919 חייבים ויתרות חובה 

 
 91,498 94,199 0,990 44,211 רכוש שוטף סך

     
     :שוטףשאינו  רכוש

 2,222 0,229 - 9,114 נכסים אחרים לזמן ארוך
 

 2,222 0,229 - 9,114 סך רכוש שאינו שוטף
     

      :התחייבויות שוטפות 
 92 92 - 11  ספקים ונותני שירותים 

       -מ "רציו חיפושי נפט בע
 199 - - 199 חשבון שוטף -ף הכללי השות    

 9,998 - - 9,998 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 
 9,010 0,990 - 911 זכאים אחרים

 8,129 0,929 - 2,429 סך התחייבויות שוטפות
     

      :שוטפות  שאינן התחייבויות
 82,122 82,122 - - ('סדרה א)אגרות חוב 

 - - 82,122 82,122 
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 התקופה את להאריך החליטה ערך ניירות רשות כי השותפות הודיעה 9102 בינואר 1 ביום .3

 01 לתאריך עד ,9104 בינואר 04 מיום השותפות של המדף תשקיף פי על ערך ניירות להצעת
 .9109 בינואר

 

 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר גילוי .4

 
 .דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות

 . ותף הכללינערכו על ידי מנהלת הכספים והחשבת של הש המאוחדים הדוחות הכספיים
 .הועברה לסקירתו של המפקח של השותפותטיוטת הדוח הכספי 

, ובהתאם לתיקון פקודת השותפויות, כחלק מתהליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות
הועדה  -להלן ), בעקבותיו מונתה ועדת ביקורת המשמשת גם כוועדה לבחינת דוחות כספיים

לקראת התכנסותה של ועדת מאזן ) 9102 במאי 09ום ביה הועבר( או ועדת מאזן לפי העניין/ו
חברי ועדת . ספיים לעיונם של חברי ועדת מאזןטיוטת הדוחות הכ, (9102 במאי 99ביום 

ומר קותי ( צ"דח)חנובר 'גברת תמר צ,  (צ"דח, ר הועדה"יו)גברת לימור ויזל : המאזן הינם
 (.דירקטור)גביש 

 
, מנהלת הכספים, ר הדירקטוריון"וי: הועדהר "לישיבת ועדת מאזן הוזמנו לבקשת יו

המפקח וכן נציגי משרד  –ח שמעון אבנעים "רו, מבקר הפנים, היועץ משפטי הפנימי, החשבת
נציג . מנהלת הכספים סקרה בפני חברי הועדה את הדוחות הכספיים. רואה החשבון המבקר

ת עיקריות משרד רואה החשבון המבקר הפנה את תשומת ליבם של המשתתפים לסוגיו
 . שקיבלו ביטוי בדוחות הכספיים

 
ר הועדה להצבעה את המלצת הועדה לדירקטוריון לאשר את הדוחות "לאחר הדיון העלתה יו

 . הכספיים וביררה אם למי מחברי הועדה נותרו שאלות או סוגיות שלא ניתנה להן התייחסות
 .ר הדירקטוריון לא נכח בשלב ההצבעה על אישור הדוחות"וי
 

 מתהליך אישור וכחלק, הכספיים כאמורר המלצת ועדת המאזן לאשר את הדוחות לאח
 לפני ישיבת ימים מספר לעיון הדירקטורים הועברו, של השותפות הכספיים הדוחות

 99הטיוטות הועברו ביום )טיוטת הדוחות הכספיים  ,הכספיים הדוחות לאישור הדירקטוריון
ר הדירקטוריון "יו, מנהלת הכספים ,הדירקטוריוןלישיבת  שעד התקופה במהלך(. 9102 במאי
 .שהועברו לטיוטות בקשר הדירקטורים לשאלות והערות מענה נתנול השותף הכללי "ומנכ

 
בה נדונו ואושרו הדוחות  9102 במאי 92בישיבת הדירקטוריון של השותף הכללי מיום 

ר "ליגד רוטלוי יו -ון חברי הדירקטורי: השתתפו, 9102 במרס 10הכספיים של השותפות ליום 
קותי , יובל לנדאו, יאיר רוטלוי, ישעיהו לנדאו, ל ודירקטור"מנכ, יגאל לנדאו, הדירקטוריון

, מנהלת הכספים ,ל"המשנה למנכ כן השתתפו-כמו, חנובר'תמר צ, רונית קן, לימור ויזל, גביש
ד של "עונציג ממשרד , המפקח -ח שמעון אבנעים "רו ,היועץ המשפטי הפנימי ,החשבת

ד ונציגים ממשרד רואה החשבון המבקר של השותפות "עור זאב הולנדר משרד "ד -השותפות 
 .קסלמן וקסלמן -
 

 על ר הדירקטוריון"ל ויו"המנכ, מנהלת הכספים ידי על לדירקטוריון סקירה נערכה בישיבה

 .וריוןחברי הדירקט י"ע שהועלו שאלות וכן נענו הכספיות התוצאות ועל השותפות של מצבה
ר "יו הכספיים הוסמכו הדוחות אישור לאחר .הדוחות לאישור הצבעה נערכה הישיבה בסיום

מלי וייס  -יגאל לנדאו ומנהלת הכספים  -השותף הכללי  ל"מנכ, ליגד רוטלוי -הדירקטוריון 
  .הדוחות על לחתום
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 תמצית דוחות כספיים נפרדים  .5
 

ל "התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)לתקנות ניירות ערך  'ג2 -ו 'ד18 ותבהתאם להוראות תקנ
, 9102במרס  10השותפות לא כללה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים ליום , 0291 –

מידע כספי נפרד וזאת לאחר שהנהלת השותפות בחנה יחד עם יועציה המשפטיים את הצורך 
 המיוחס לשותפות כספי נפרד תוספת המידע שתינתן במידעשבצירוף הדוחות וכן מן הטעם 

 . ביחס למידע הנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניחה
  .ודיני ניירות ערך אין צורך בצירופו בהתאם לכללים החשבונאיים, לפיכך

השותפות תמשיך לבחון את ההשפעה העתידית של הכללת מידע כספי נפרד לכל תקופת 
  .דיווח

 
 וי למימון פירעון התחייבויות התאגידגילוי  בדבר תזרים מזומנים חז .6

 

תאגיד , 0291-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)לתקנות ניירות ערך ( 04( )ב)01על פי תקנה 
יבחן האם מתקיימים בו , אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות

י בדבר תזרים מזומנים יצרף התאגיד גילו, התקיימו סימני אזהרה בתאגיד, סימני אזהרה
 . חזוי

הדירקטוריון בחן את יכולת העמידה של התאגיד בתשלומים הנדרשים בהתאם לתנאי אגרות 
ומצא כי לשותפות קיימות מספר תכניות , אשר הונפקו על ידי החברה הבת, ('סדרה א)החוב 

יבות לא לפירעון ההתחייבות וביניהן אפשרות של גיוס הון או מימון מחדש במידה שההתחי
 .תהיה צפויה להיפרע מהכנסות ממאגר לוויתן

הדירקטוריון לא מצא כי קיימים סימני אזהרה אשר דורשים צירוף , לפיכך ובהתאם לאמור
 .דוח תזרים מזומנים חזוי

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות –' חלק ד

 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים .3

 
 .9109קופת הדוח לעומת הדיווח לשנת לא חל שינוי מהותי בת

 
 אירועים עיקריים בתקופת הדוח .6

 
  מתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל .א

 
באוגוסט  02ממשלת ישראל מיום החלטת ניתן תוקף ל, 9109בדצמבר  09ביום 
מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי תמר בנושא  ,9109

 –להלן ) ותנין ושדות גז נוספים, כריש, הטבעי לוויתןופיתוח מהיר של שדות הגז 
, והתעשייה בתפקידו כשר הכלכלה, וזאת לאחר שראש הממשלה, (מתווה הגז

 .לחוק ההגבלים העסקיים 99הפעיל את סמכותו לפי סעיף 
 

השותפים במאגר לוויתן ליישומו  פועלים מתווה הגזנוכח כניסתו לתוקף של 
להמשך ביצוע ההשקעות והפעולות הנדרשות , ותבהתאם לתנאיו ולתנאי החזק

 .לצורך פיתוח מהיר של שדה לוויתן
  .צ"הוגשו מספר עתירות לבג, בהמשך לכניסתו לתוקף של מתווה הגז כאמור

: שעיקריו כדלקמן, צ בעתירות כאמור"ניתן פסק דינו של בג, 9102במרץ  99ביום 
אינו מותנה בעיגונו ( בותבנפרד מפסקת היצי)תוקפו של מתווה הגז כולו ( 0)

הפוטר , לחוק ההגבלים העסקיים 99השימוש בסעיף   (9); בחקיקה ראשית
פסקת היציבות ( 1)וכן ; נעשה בסמכות, מהוראות חוק זה משיקולי חוץ ובטחון

אינה יכולה לעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול , כנוסחה במתווה הגז
ם שנה ממועד פסק הדין וככל שלא תהא בתו. להסדרת היציבות במתווה הגז

 . יבוטל מתווה הגז, הסדרה כאמור
באוגוסט  02שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום , 9102במאי  99ביום 
סביבה רגולטורית "תוך קביעת הסדר חלופי בעניין , בעניין מתווה הגז, 9109
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שי הגז לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפו, "יציבה
 . הטבעי והפקתו

 
יחד עם שותפיה , תמשיך ותפעל השותפות, נוכח החלטת הממשלה כאמור

, ביחס לחזקות לויתן( כפי שתוקן)ליישומו של מתווה הגז , בפרויקט לויתן
, יחד עם שותפיה בפרויקט לויתן, ובפרט תפעל, בהתאם לתנאיו ולתנאי החזקות

ת לצורך פיתוח מהיר של מאגר להמשך ביצוע ההשקעות והפעולות הנדרשו
 .לויתן

 
לדוח התקופתי ' בפרק א' ב0.91ראו סעיף  ,אודות מתווה הגז לפרטים נוספים

 .תיאור עסקי התאגיד – 9109לשנת 
 

 בוחנת אפשרויות שונות למסחור הגז, ביחד עם שותפיה למאגר לוויתן, השותפות .ב
ון למועד זה בשוק לפרטים אודות הסכמי מכירת גז שנחתמו נכ) במדינת ישראל

ביחד ) ממשיכה לבחוןוכן  (לדוחות הכספיים המאוחדים' א2המקומי ראו ביאור 
את האפשרויות השונות לייצא גז טבעי בין אם   (עם יתר שותפיה במאגר לוויתן

או למצרים ובין אם באמצעות הנזלת /ו, או לטורקיה/באמצעות צנרת לירדן ו
מגעים ומשאים ומתנים עם גורמים  השותפות מנהלת ביחד עם שותפיה. הגז

  .שונים בקשר לכך
ל נדונים הפרמטרים המרכזיים "או המשאים ומתנים הנ/ו המגעיםבמסגרת 

תקופת , הכוללים בין היתר, בהסכמים האפשריים למכירת גז טבעי בצנרת
התחייבות רכישה , נוסחת הצמדה, מחיר ליחידה, קיבולת, כמויות, התקשרות
  .ב"כיוצו( TOP)מינימלית 

 
מהווה מידע , או למשאים ומתנים כאמור/המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו

אשר אין כל , 0228-ח"התשכ, צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך
והוא עשוי , באופן האמור או בכל אופן אחר, כולו או חלקו, וודאות כי יתממש

ט אין וודאות כי המגעים ובפר, להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל
 ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים ושיתקיימו "או המשאים ומתנים הנ/ו

ל ככ, התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור
 .שייחתמו

 

 מתווה מוצע לפיתוח מאגר לוויתן  .ג
 

 תוכניתפט על ענייני הנ לממונה לוויתן שותפי הגישו, 9102 בפברואר 99 ביום
 למשק וקונדנסט טבעי גז אספקת הכוללת, לווייתן למאגר מעודכנת פיתוח

 .הכספיים לדוחות (0)4 ביאור ראו האמורה התכנית לעיקרי. ולייצוא המקומי
 

החלטת הממשלה  -להלן ), 9109באוגוסט  02במסגרת החלטת הממשלה מיום  .ד
טיל על שר נקבע כי הממשלה ת( בעניין מתווה הגז או החלטת הממשלה

האנרגיה והמים ושר האוצר לבחון מתן תמריצים לרבות , התשתיות הלאומיות
תמריצים כלכליים שיסייעו לקדם חיפוש ופיתוח שדות גז קטנים של נפט או גז 

ככאלה , החלטת הממשלה מתייחסת לעידוד מאגרים קטנים ובינוניים. טבעי
רות משמעותיים במשק שעשויים ליצור ביזור של ספקי הגז ולהוות מקדמי תח

יש ערך רב , המקומי ולפיכך בהתאם להחלטת הממשלה בעניין מתווה הגז
 .בפיתוח מאגרים אלה

 
, הגישה השותפות למשרד התשתיות הלאומיות 9102בפברואר  90ביום , בהתאם

האנרגיה והמים את עמדתה ביחס לתמריצים לקידום חיפוש ופיתוח שדות גז 
מדתה ציינה השותפות בין היתר כי את בע. טבעי בינוניים וקטנים

: התועלותלמדינה מקידום חיפוש ופיתוח שדות גז טבעי קטנים ובינוניים וביניהן
שיפור באיכות , הגדלת יתירות ואמינות, הגדלת רזרבות לשימוש המשק המקומי

. הגדלת תחרותיות באספקת גז טבעי, הגדלת ההשקעות בישראל, הסביבה
לאפשר למחזיקי זכויות נפט גמישות , בין היתר, בעמדתה השותפות המליצה

, בתוכניות העבודה כתלות במועד החלטות המדינה בקשר עם אותם תמריצים
 ליצור תשתית משותפת של הפקה והעברת הגז למערכת ההולכה הארצית לאותם 
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להגדיל את הביקוש במשק המקומי בעיקר על ידי  ,מאגרים קטנים ובינוניים

או עידוד המשך הקמת תחנות /ות ייצור פחמיות לשימוש גז טבעי והסבת יחיד
הבטחת ביקוש מינימלי כולל מתן התחייבות , כוח בעלות נצילות אנרגטית גבוהה

לרכישה של כמות מסוימת שתצדיק את החזר ההשקעות בחיפוש ובפיתוח של 
לשלם , לאפשר לייצא את מלוא כמות הגז בתנאים מסוימים, אותם מאגרים

 , ולאפשר אחסון של כמויות הגז טבעי, משלה תמלוגים בגז טבעי ולא במזומןלמ
בין אם אותן כמויות ייזקפו לזכות המדינה או עבור כמויות ששולם בגינן אולם 

 . טרם סופקו באותם מאגרים בהיעדר ביקוש בשוק המקומי
 

השותפות בוחנת אפשרות השקעה בפעילות חיפושים מחוץ לישראל ולצורך כך  .ה
 .נכון למועד זה אין פעילות לחברה הבת. קימה חברה בתה

 
לדוחות  2-ו 4לתיאור מקיף של האירועים העיקריים בתקופת הדוח ראה ביאור 

 .9102במרס  10מאוחדים ליום הכספיים ה
 

 נוסף ואירועים לאחר תאריך המאזןמידע , פעילות השותפות .1
 

במרס  10ליום מאוחדים הספיים כהדוחות ל 8ביאור ראה , לאחר תקופת הדוח לאירועים
9102. 

 
 
 
 
 
 

 9102, במאי 92
 
 
 
    
 ,ליגד רוטלוי 

 ר הדירקטוריון"יו
 ,יגאל לנדאו 

 ל וחבר הדירקטוריון"מנכ
  
 
 



    
  
  
  'בפרק 
  
  2016במרס  31דוחות כספיים ליום 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת  -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

 1122במרס  12

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

 1122במרס  12

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ד  ף 

 2 בקרדוח סקירה של רואה החשבון המ

  (:באלפים)ב "של ארה בדולרים - מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים

 3 על המצב הכספימאוחד  תמציתי דוח

 4 הכולל (רווחה) על ההפסדמאוחד  תמציתי דוח

 5 על השינויים בהון השותפיםמאוחד  דוח תמציתי

 6-7 על תזרימי המזומניםמאוחד  תמציתי דוח

 8-55 המאוחדים מציתייםביאורים לדוחות הכספיים הת
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 לבעלי יחידות ההשתתפות של  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 שותפות מוגבלת - (2991)רציו חיפושי נפט 

 
 מבוא

 
 –להלן )וחברת הבת  (השותפות -להלן )שותפות מוגבלת  -( 5992)רציו חיפושי נפט  של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 התמציתיים הדוחות ואת 2156 במרס 35ליום  על המצב הכספי ים המאוחדיםהתמציתי ותהדוח את הכולל, (הקבוצה
 באותו שהסתיימו החודשים 3של  הלתקופ המזומנים השינויים בהון השותפים ותזרימי, הכולל ההפסדעל  המאוחדים

אחראים   (הכללי השותף –להלן ) בשותפות הכללי השותף – מ"בע נפט חיפושי רציו של וההנהלה הדירקטוריון. תאריך
, "ביניים לתקופות כספי דיווח" IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של לעריכה ולהצגה
 ,(ומיידיים תקופתיים דוחות)ערך  תקנות ניירות של 'פרק ד זו לפי ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת וכן הם אחראים

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .5971 –ל "התש
 

 66% -כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיה אשר משותפת עסקה של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 המשותפת העסקה של יהתמצית הביניים לתקופת הכספי המידע. 2156 במרס 35 ליום הכספיים בדוחות הנכסים מכלל
שנכלל  הכספי למידע שהיא מתייחסת ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות חשבון אחרים רואי ידי על נסקר

 .האחרים החשבון רואי הסקירה של דוחות על מבוססת, בגין העסקה המשותפת
 

 היקף הסקירה
 

 הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה"ן בישראל חשבו רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 אנשים עם בעיקר, מבירורים ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי על

 ידהבהיקפה במ הינה מצומצמת סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים
 ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל
 

 מסקנה
 

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

 
 ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של דוחות הסקירה ועל על סקירתנו בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 של' ד פרק לפי הגילוי אחר הוראות, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור ורםהג דבר
 .5971 -ל "התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות)ערך  ניירות תקנות
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 על המצב הכספימאוחד דוח תמציתי 

 2156במרס  35ליום 

 בדצמבר 12 במרס 12 

                                                               1122  1122 1122  

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

ר   ל ו ד י  פ ל  א

 
    נכסים

    :נכסים שוטפים
 51,182 65,731 43,945 מזומנים ושווי מזומנים

 5,525 5,191 968 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
    :חייבים ויתרות חובה
- -  51,111 פיקדון לזמן קצר

 - 848 - פיקדון מוגבל בשימוש
 2,586 2,598 5,352 מפעיל עסקאות משותפות

 552 555 555 חשבון שוטף -הנאמן-מ ''ויות בערציו נאמנ

 615 539 591 חייבים אחרים 

 58,516 71,556 56,966 סך נכסים שוטפים

    
    :נכסים שאינם שוטפים

 6,794 6,745 4,862 נכסים אחרים לזמן ארוך
 528-  527 נטו, רכוש קבוע

 8,975 8,889 8,987                  בנכסי חיפוש והערכה                            השקעות

 548,773 541,528 554,256 השקעות בנכסי נפט וגז                                                      

 564,666 556,562 568,592 סך נכסים שאינם שוטפים

    

 222,772 226,678 225,558 סך נכסים

    
     התחייבויות והון השותפים

    :התחייבויות שוטפות
    :זכאים ויתרות זכות

 81 56 555 ספקים ונותני שירותים
 212 377 448 חשבון שוטף -השותף הכללי  -מ "רציו חיפושי נפט בע

 2,871 5,558 2,375 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 5,592 2,515 5,585   זכאים אחרים 

 4,344 8,192 4,523 סך התחייבויות שוטפות

    
   - התחייבויות שאינן שוטפות

 91,848 86,166 95,213 אגרות חוב

 91,848 86,166 95,213 סך התחייבויות שאינן שוטפות

    

 95,592 94,558 99,726 סך התחייבויות

    התקשרויות ותלויות

 527,581 532,521 525,432 הון השותפים

 222,772 226,678 225,558 סך ההתחייבויות והון השותפים

    
 :על ידי, השותף הכללי -מ "רציו חיפושי נפט בע

 
     

 ,מלי וייס  ,יגאל לנדאו  ,ליגד רוטלוי
 כספים מנהלת  ל וחבר הדירקטוריון "מנכ  ר הדירקטוריון"יו

 
 2156, במאי 29: ידי דירקטוריון השותף הכללי-תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על

 .אלהמאוחדים יאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים הב
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 הכולל (הרווח)ההפסד על מאוחד דוח תמציתי 

 2156במרס  35ביום  השהסתיימחודשים  3של  לתקופה
 
 

 שנה שהסתיימה חודשים שהסתיימו 1 

 בדצמבר 12ביום  מרסב 12ביום  

 1122 1122  1122  

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 (למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות)  דולרא ל פ י       

    
 3,294 5,569 829  נטו, וגז נפט חיפושי הוצאות
 5,735 315 552  הנהלה וכלליות  הוצאות

 (81) 43 45  נטו, אחרים( רווחים)הפסדים 

 4,949 5,557 5,422  רגילות מפעולות הפסד
     

 מימון  הכנסות
 

(2) (2,327) (591) 

 574 413 728  מימון הוצאות

 (456) (5,924) 726  נטו, מימון( הכנסות)הוצאות 

 
 כולל( רווח) והפסד( רווח) הפסד סך

 לתקופה

 

2,548 (417) 4,533 

     
     ( דולר) השתתפות ליחידת( רווח) הפסד

 1.115 ((*) (*  בסיסי ומדולל 

 
 

 דולר 1.115-בסכום הנמוך מ( רווח)מייצג הפסד  (*

 

 

 

 

 

 .אלה מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים
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 שותפות מוגבלת  -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 שינויים בהון השותפיםהעל מאוחד דוח תמציתי 

 2156במרס  35ביום  השהסתיימהחודשים  3 ה שללתקופ

 

 

 
 

 הון
 השותפות

 
  כתבי

 אופציה

 
  יתרת

 סך ההון  הפסד 

 אלפי דולר 

 

 527,581 (78,448) 7,767 598,265 (מבוקר) 1122 ינוארב 2יתרה ליום 

     החודשים שהסתיימו 1-תנועה ב

    - ( בלתי מבוקר) 1122במרס  12 ביום 

 (2,548) (2,548) - -  לתקופההפסד והפסד כולל 

 525,432 (81,596) 7,767 598,265 (בלתי מבוקר) 1122במרס  12יתרה ליום 

     

 532,518 (73,955) 53,843 592,581 (מבוקר) 1122 ינוארב 2יתרה ליום 

     החודשים שהסתיימו 1-תנועה ב

    - ( בלתי מבוקר) 1122במרס  12 ביום 

 417 417- -  לתקופהרווח ורווח כולל 

 5-  *( 5 (53סדרה )כתבי אופציה  מימוש

-  - (6,176) 6,176 (53סדרה )פקיעת כתבי אופציה 

 532,521 (73,518) 7,767 598,265 (בלתי מבוקר) 1122במרס  12יתרה ליום 

     

 532,518 (73,955) 53,843 592,581 (מבוקר) 1122בינואר  2יתרה ליום 
     תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום

      (מבוקר) 1122בדצמבר  12    
 (4,533) (4,533)- -  הפסד והפסד כולל לשנה

 5  - *(  5 (53ה סדר) אופציה כתבי מימוש
 - - (6,176) 6,176 (53ה סדר) אופציה כתבי פקיעת

 527,581 (78,448) 7,767 598,265 ( מבוקר) 1122בדצמבר  12יתרה ליום 

 

 

 .דולר 5,111-סכום הנמוך ממייצג  (*

 

 

 .אלהמאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים 
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוח תמציתי 

 2156במרס  35ביום  השהסתיימהחודשים  3של ה לתקופ
 
 
 

 שנה שהסתיימה חודשים שהסתיימו 1 

 בדצמבר 12ביום  מרסב 12ביום  

 1122 1122 1122  

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 א ל פ י  דולר   

 
    :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (6,997) (3,345) 2,688 'א ראה נספח, (לפעולותשימשו ש)נבעו מפעולות מזומנים נטו ש 

 244 79 65 ריבית שהתקבלה 

 51 5 5 שהתקבל דיבידנד 

 (6,743) (3,265) 2,751 שוטפת (ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות  סך מזומנים נטו 

    

    :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 5,539 5,578 888  ה המשותפתעסקהמפעיל 

- -  (51,111) פיקדון לזמן קצר

 865 - 2,111 פיקדון מוגבל בשימוש

 (528)-  (3) רכוש קבוערכישת 

 (21,277) (55,454) (5,853) וגז נפט בחיפושי השקעה

 (58,415) (51,276) (8,928) סך מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    

 (25,548) (53,545) (6,578) קיטון במזומנים  ושווי מזומנים

 75,545 75,545 51,182 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 85 526 45 שווי מזומניםורווחים מהפרשי שער בגין מזומנים 

 51,182 65,731 43,945 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוח תמציתי 

 2156במרס  35ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  הלתקופ
 
 

 השנה שהסתיימ חודשים שהסתיימו 1 

 בדצמבר 12ביום  מרסב 12ביום  

 1122 1122 1122  

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 א ל פ י  דולר   

 
מזומנים נטו  -נספח לדוח התמציתי על תזרימי המזומנים  (א)

    (: ששימשו לפעולות)שנבעו מפעולות 
 (4,533) 417 (2,548) לתקופה (הפסד)רווח 

    :התאמות בגין  
 (254) (81) (62) יבית ודיבידנדהכנסות ר    
- -  4 פחת    
    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים    

 בגין מזומנים ושווי רווחים מהפרשי שער 
 (85) (526) (45) מזומנים   

 הוגן בשווי -הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים 
 525 553 544 הפסד או רווח דרך

 (2,513) 354 (4,747) 

    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים - 

    :בחייבים ויתרות חובה( גידול)קיטון  
 (345) (327) (34) אחרים

 (9) 53 (68) הפרשי שער בגין פיקדון מוגבל בשימוש

    :בזכאים ויתרות זכות( קיטון)גידול  
 (61) (84) 35 ספקים ונותני שירותים

 (523) (533) (45)  משותפות עסקאות של לשלם הוצאות
 (354) (2,113) 814 (סדרה א)הפרשי שער אגרות חוב 

 (29) (54) (557) אחרים
 (5,275) (5,196) 246 הכללי השותף - מ"בע נפט חיפושי רציו עם ביתרה שינוי
 2 3 5 מ"בע נאמנויות רציו עם ביתרה שינוי

או  רווח דרך הוגן בשווי פיננסים מכשירים( רכישת) מכירת
 (515) (58) 4,119 נטו, הפסד

 4,795 (3,659) (2,251) 

 (6,997) (3,345) 2,688 שוטפת (לותוששימשו לפע)לות ושנבעו מפעמזומנים נטו 

 
    :בתזרימי מזומנים כרוכה שאינהמידע בדבר פעילות ( ב)

 4,555 5,353 4,459   וגז נפט בחיפושי השקעה

 5 5 -  (53סדרה )אופציה מימוש כתבי 

 575 226 54  זכאים בגין עסקה משותפת

 
    :ריבית ששולמה והוונה לנכסי נפט וגז( ג)

 2,421 - -   (נכללת במסגרת פעילות השקעה)

 

 

 

 

 .אלה מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים
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 ת מוגבלתשותפו -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2156 במרס 35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 :כללי - 2ביאור 

 
 (השותפות –להלן )שותפות מוגבלת  –( 5992)רציו חיפושי נפט עוסקת , נכון למועד הדוח .א

 -ו" רוםד לוויתן" I/14 חזקותויתן שבשטח ופיתוח מאגר לה ובבדיקות בקשר עם בעיקר בבחינ
I/15 "ב "התשי, כמשמעה בחוק הנפט, המהווה תגלית, (לוויתן חזקות - להלן" )צפון לוויתן– 

וכן בפעילות אקספלורציה " חנה/"355ובמאגר דולפין שבשטח רישיון  (חוק הנפט - להלן) 5952
 ". רועי" 399רישיון ב
  

כתובת משרדה . השותפות הינה שותפות ציבורית אשר התאגדה בישראל והנה תושבת בה
 .אביב-תל, 85הרשום של השותפות הינה רחוב יהודה הלוי 

 
 אביב-בורסה לניירות ערך בתלב יםנסחרשל השותפות  וכתבי האופציה יחידות ההשתתפות

 .מ"בע
 
בבעלותה  (Special Purpose Company (SPC)), חד תכליתיתחברה בת ייעודית  לשותפות .ב

השותפות ( )או חברת הבת/רציו מימון ו - להלן)מ "בע( וןמימ) חיפושי נפטבשם רציו  ,המלאה
מתן הלוואות וגיוס חוב  מטרותיהבין אשר , (הקבוצה - להלן יחד וחברת הבת יחדיו יקראו

 .בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתןשל השותפות לצורך מימון חלקה  לשותפות
 

של רציו מימון ביחד עם ( 'סדרה א)לציבור אגדים המורכבים מאגרות חוב הוצעו  2154בשנת  .ג
. נ.ח ע"ש 336,685,111הונפקו לציבור שבמסגרתם  של השותפות( 54סדרה )כתבי אופציה 

של ( 54סדרה )כתבי אופציה  673,371,111של רציו מימון יחד עם ( 'סדרה א(אגרות חוב 
 . השותפות

 
תנאי ל זהים איםבתנ, לשותפות וואההועמדה כהל( 'סדרה א)ההנפקה בגין אגרות החוב תמורת 

 . אגרות החוב בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה בין רציו מימון לשותפות
 

לדוחות  8 -ו 'ז51ראו ביאורים , לפרטים נוספים אודות ההנפקה האמורה והסכם ההלוואה
 .(הדוחות הכספיים השנתיים - להלן) 2155בדצמבר  35ליום  של הקבוצה הכספיים המאוחדים

 
 שאינן חוב אגרות להנפקת חברת הבת של מדף תשקיף פורסם, 2156 בפברואר 22 ביום

 הניתנים אופציה כתבי, קיימת חוב אגרות תסדר הרחבת של בדרך לרבות, להמרה ניתנות
 ניתן הדין פי שעל אחר ערך נייר כל וכן חברת הבת של להמרה ניתנות שאינן חוב לאגרות למימוש

 .הרלבנטי במועד מדף תשקיף מכוח להנפיקו יהיה
 

 
 :התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 1ביאור 

 
חודשים שהסתיימו  3ולתקופת הביניים של  2156במרס  35ליום  הקבוצההמידע הכספי של  .א

נערך בהתאם לתקן חשבונאות ( המידע הכספי לתקופת הביניים -להלן )באותו תאריך 
ובהתאם לתקנות ניירות , (IAS 34 –לן לה" )דיווח כספי לתקופות ביניים" - 34בינלאומי מספר 

 . 5971-ל"התש, (חות תקופתיים ומיידיים"דו)ערך 
 

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות 
יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים  .כספיים שנתיים

 בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל מצייתיםאשר , יאורים אשר נלוו אליהםוהב 2155לשנת 
(International Financial Reporting Standards ) שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על

 (International Accounting Standards Board)ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות 
דוחות )לתקנות ניירות ערך הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם ת א יםללווכ( IFRS-תקני ה -להלן )

  .2151-ע"התש ,(שנתיים כספיים
 

 .המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2156 במרס 35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 :(המשך) התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 1ביאור 

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ב

 
נמדדים במטבע של הסביבה  של כל אחת מחברות הקבוצהפריטים הנכללים בדוחות הכספיים 

המאוחדים הדוחות הכספיים (. מטבע הפעילות –להלן ) הקבוצההכלכלית העיקרית בה פועלת 
 .שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של השותפות( הדולר -להלן)ב "של ארהמוצגים בדולר 

 
 אומדנים .ג

 
להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש  הקבוצהדורשת מהנהלת , עריכת דוחות כספיים ביניים

ועל  הקבוצהאשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של , באומדנים חשבונאיים והנחות

התוצאות בפועל עשויות להיות . ההכנסות וההוצאות המדווחים, בויותההתחיי, סכומי הנכסים

 .שונות מאומדנים אלו

 

שיקולי הדעת המשמעותיים , תמציתיים אלה מאוחדים בעריכת הדוחות הכספיים ביניים

(Significant ) ואי  הקבוצהאשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של

 .המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים השנתיים הודאות הכרוכה במקורות

 

  המאוחדיםאי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת תמצית הדוחות הכספיים  .ד
 

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך והתוספת העשירית ' ד38 ',ג9ות תקנבהתאם להוראות 

וחות הכספיים המאוחדים השותפות לא כללה במסגרת תמצית הד, 5971 –ל "התש, (ומידיים

וזאת לאחר שהנהלת השותפות בחנה יחד עם יועציה מידע כספי נפרד , 2156 במרס 35ליום 

שתוספת המידע שתינתן במידע כספי מן הטעם  וכן המשפטיים את הצורך בצירוף הדוחות

ולכן  ביחס למידע הנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניחההמיוחס לשותפות נפרד 

 . ערך אין צורך בצירופו ודיני ניירות לכללים החשבונאייםבהתאם 

 

 : הפרמטרים אשר היוו בסיס להחלטת השותפות הינם

 

מתוך סך נכסי השותפות , (בניכוי השקעה בחברת הבת)סך הנכסים בדוח הנפרד  .5

 .במאוחד

 

 .סך התחייבויות בדוח הנפרד מתוך סך התחייבויות השותפות במאוחד .2

 

נים מפעילות שוטפת בדוח הנפרד מתוך תזרים המזומנים מפעילות תזרים המזומ .3

 .שוטפת בדוח המאוחד

בכל תקופת  את ההשפעה העתידית של הכללת מידע כספי נפרד ותבחןתמשיך  השותפות
 .דיווח

 
לדוחות  4-5'ג52וביאור ' ז51ביאור ראה , והתקשרויות עם חברת הבתלמידע בדבר קשרים 

 .השנתייםהכספיים 

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ר ביאו
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת  .א
 .הדוחות הכספיים השנתייםהביניים הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת 

 
קיימים  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSבמסגרת הדוחות הכספיים השנתיים פורטו תקני  .ב

 . המוקדם לא בחרה ביישומם הקבוצהפים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר נוס
 

לא , מאז מועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים ועד למועד אישור דוחות כספיים ביניים אלה .ג
 . פורסמו תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  אורים לדוחות הכספיים התמציתייםבי

 2156במרס  35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
  :גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע – 4ביאור 

 
 עסקה משותפת רציו ים

 
 פיתוח מאגר לוויתן   (5

 
על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים ממונה ל שותפי לוויתןהגישו  2156פברואר בחודש 

הכוללת אספקת גז טבעי וקונדנסט , לווייתן מאגר פיתוחל תוכניתמתווה  (הממונה-להלן)
 :כדלקמן שעיקריה, (התוכנית או הפיתוח תוכנית - להלן(המקומי ולייצוא  למשק

 
 ושבמסגרת תכנית הפיתוח יושלמומהם שניים שכבר נקדחו )קידוחי הפקה  8 (א

, (הפלטפורמה - להלן)עה יחוברו בצנרת תת ימית לפלטפורמה קבו( להפקה
. ח ושעליה יותקנו כל מערכות הטיפול בגז/37א "תמלהוראות  בהתאםשתוקם בים 

מערכת ההולכה לנקודת הכניסה הצפונית של יזרום הגז לחוף  מהפלטפורמה
א "שהוגדרה בתמכפי ( ז"נתג - להלן)מ "בע לישראל הטבעי הגזהארצית של נתיבי 

אישרה המועצה  2156באפריל  5ביום (. ז"נתגל החיבור נקודת -להלן )' ח/37
 .א"בהתאם להוראות התמ, הארצית לתכנון ובניה את עיקרי תכנית הפיתוח כאמור

 
הצנרת המובילה אליה , הפלטפורמה, הבארות של וההולכה הטיפול, ההפקה יכולת

-כעל  לעמוד מתוכננת( ההפקה מערכת - להלן ביחד)מהשדה והמתקנים הנלווים 
BCM25 מתוכננתז "לנתגמהפלטפורמה לנקודת החיבור  הצנרת וקיבולת נהלש 
 למשק ייועדז "לנתג החיבור בנקודת שיסופק הגז. לשנה BCM 52 -כעל  לעמוד

 ,בנוסף. באמצעות מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנות ולאספקה המקומי
 שלת בקיבוללחיבור לצנרת ימית  המיועדתיציאה נוספת  נקודתתכלול הפלטפורמה 

 . באזור למדינות ייצואל בעיקרהתיועד  אשרבשנה  BCM 52 -עד כ
 

עד לתחילת הזרמת גז טבעי המלאה  הפיתוחתוכנית  עלות, על פי הערכה ראשונית
 .(מהזכויות בפרויקט לווייתן 511%-ל)מיליארד דולר  5-6 -כהינה כמפורט לעיל 

 
בהתאם לבשלות , םתוכנית הפיתוח ניתנת ליישום באופן מלא או בשני שלבי (ב

הכולל ארבעה קידוחי פיתוח  -שלב ראשון ( 5: )כמפורט להלן, השווקים הרלוונטים
והתקנת הפלטפורמה עם מתקני ( כולל השלמה להפקה של שני קידוחים קיימים)

עלותה , אשר על פי הערכה ראשונית, לשנה BCM 52 -טיפול בקיבולת של עד כ
( 2); (לווייתן בחזקותמהזכויות  511%-ל)מיליארד דולר  3.5-4-הכוללת הינה כ

והרחבת יכולת הטיפול של הפלטפורמה , הכולל ארבעה קידוחים נוספים -שלב שני 
 . נוספים לשנה BCM 9 -בכ

 
ולנצל את המשאבים , בהיקף כפי שיידרש מעת לעת הפקהלאפשר על מנת כי , יצוין (ג

 . נוספיםקידוחי הפקה יידרשו  פרויקטלווייתן במהלך חיי ה במאגר
 
בכוונת  ,(להלן 2בסעיף כמפורט )במקביל להסדרת נושא היציבות במתווה הגז  (ד

שותפי לווייתן לקדם את האישורים הרגולטוריים הנדרשים וחתימת הסכמי מכירת 
בקשר עם תוכנית ( FID)על מנת לקבל החלטת השקעה סופית , גז מחייבים

ת במטרה לאפשר את וזא 2156הפיתוח המעודכנת ברבעון הרביעי של שנת 
 .2159תחילת הפקת הגז מפרויקט לווייתן ברבעון הרביעי של שנת 

 
כפי , כי ככל שהיקף הדרישה לגז תעלה מעבר לקיבולת של מערכת ההפקה, יובהר (ה

יפעלו שותפי  ,כאמור לעיל בשלב הראשון של תכנית הפיתוח המעודכנת שהוגדרה
כנת באופן שיאפשר הוספת מתקני לווייתן לעדכון נוסף של תוכנית הפיתוח המעוד

 .  המעודכנת תוחיהפ בתוכנית כיוםטיפול נוספים שאינם נכללים 
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2156במרס  35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
  :(המשך) גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב השקעה – 4ביאור 

 
להערכות הראשוניות ביחס לעלויות , יצויין כי האמור לעיל ביחס לפרטי תכנית הפיתוח

תחילת הפקת הגז , למועדים לגבי קבלת החלטת השקעה סופית, תוכנית הפיתוח
הינן הערכות בלבד אשר אין כל וודאות כי , למכירת הגז הטבעי ושווקי היעד מהפרויקט

 .חלקן והן עשויות להתממש באופן שונה מהותיתכולן או , יתממשו
 

נמשכים , התכנית כאמור הוגשה לאישור הממונה, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
 .לביצוע על ידי שותפי לוויתן אושרה וטרםיתן לממונה ווהדיונים אודותיה בין שותפי ל

 
 מתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל (2

 
אודות כניסתו לתוקף של המתווה , השנתייםדוחות הכספיים ל 8'ד5לאמור בביאור  בהמשך

ופיתוח מהיר של שדות הגז " תמר"להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי 
ועתירות , (המתווה או מתווה הגז –להלן )ושדות גז נוספים " תנין"ו" כריש", "לוויתן"הטבעי 

 שעיקריו, בעתירות כאמור צ"דינו של בג ניתן פסק, 2156במרץ  27ביום , צ"אשר הוגשו לבג
אינו מותנה בעיגונו ( בנפרד מפסקת היציבות)תוקפו של מתווה הגז כולו ( 5: )כדלקמן

 5988-ח"התשמ ,לחוק ההגבלים העסקיים 52השימוש בסעיף   (2); בחקיקה ראשית
ת פסקת היציבו( 3)וכן ; נעשה בסמכות, הפוטר מהוראות חוק זה משיקולי חוץ ובטחון

אינה יכולה לעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול להסדרת , כנוסחה במתווה הגז
, בתום שנה ממועד פסק הדין וככל שלא תהא הסדרה כאמור. במתווה הגז היציבותנושא 

 . יבוטל מתווה הגז
 

, 2155באוגוסט  56 שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום, 2156במאי  22 ביום
תוך קביעת הסדר , בעניין מתווה הגז( לדוחות הכספיים השנתיים 8'ד5כאמור בביאור )

לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת , "סביבה רגולטורית יציבה"חלופי בעניין 
 . השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו

 
, יחד עם שותפיה בפרויקט לויתן, תמשיך ותפעל השותפות, נוכח החלטת הממשלה כאמור

, בהתאם לתנאיו ולתנאי החזקות, ביחס לחזקות לויתן( כפי שתוקן)של מתווה הגז  ליישומו
להמשך ביצוע ההשקעות והפעולות , יחד עם שותפיה בפרויקט לויתן, ובפרט תפעל

 .הנדרשות לצורך פיתוח מהיר של מאגר לויתן
 

 קידוח דולפין בשטח רישיון חנה( 3
 

ביקש הממונה  2156במאי  9ביום  ,השנתייםלדוחות הכספיים  9'ד5 בהמשך לאמור בביאור
מהשותפים ברישיון חנה כי יוגשו לו נתונים עדכניים לשם ביסוס החלטתו בבקשה להכרזת 

 . 2156ביוני  21שתינתן עד ליום , תגלית ברישיון חנה
 

 רישיון ערן (4
 

אודות עתירה לבית המשפט , השנתיים דוחות הכספייםל 52'ד5לאמור בביאור  בהמשך
 ( שר האנרגיה –להלן )והכלכלה  שהגישו השותפים נגד שר האנרגיה( ץ"בג)לצדק  הגבוה

על החלטת שר האנרגיה לדחות ערעור שהגישו השותפים על ( המשיבים - להלן)והממונה 
 2156באפריל  58ביום , החלטתו של הממונה שלא להאריך את תוקפו של רישיון ערן

 ברישיון ערן השותפים. לצדדים לפנות להליך גישורץ "ובסופו הציע בג, התקיים דיון בעתירה
ניתנה להם שהות לבחון ולהשיב להצעה כאמור , הסכימו להצעה כאמור ולבקשת המשיבים

  .2156 ביוני 2עד ליום 
 .ץ על המשך הטיפול בעתירה"לאחר קבלת תשובת המשיבים יחליט בג

 
 :צדדים קשורים - 2ביאור 

 
במרס  35ביום , 2156 במרס 35 ביום השהסתיימ חודשים 3 לתקופה של ילשותף הכלל מפעיל דמי

  -סך של כ ,דולר אלפי 558 -כ של לסך הסתכמו, 2155בדצמבר  35ולשנה שהסתיימה ביום  2155
 .בהתאמה, אלפי דולר 5,125 -סך של כו אלפי דולר 659
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  הכספיים התמציתיים ביאורים לדוחות

 2156במרס  35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 :התקשרויות ותלויות-  2ביאור 

 
 התקשרויות למכירת גז טבעי .א

 
 –להלן )מ "התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לאדלטק בע( 2

 (אדלטק או הרוכשת
 
שותפי  ביחד עםהשותפות  נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין, 2156ינואר חודש ב

גז טבעי לצורך הפעלת תחנות  לוויתןלפיו אדלטק תרכוש משותפי  ,לבין אדלטק לוויתן
באשדוד ומישור , ביחד עם שותפתה הטורקית זורלו, כח אותן היא מתעתדת להקים

 (.הסכם האספקה  -להלן )רותם 
בהיקף כולל של  לספק לרוכשת גז טבעי לוויתןעל פי הסכם האספקה התחייבו שותפי 

בהתאם לתנאים , (הכוללת החוזית הכמות -להלן ( )מיליארד מטר מעוקב) BCM 6-כ
 . המפורטים בהסכם האספקה

בהסכם האספקה נקבע מנגנון לפיו הרוכשת תהיה רשאית להתאים את הכמויות 
בהתאם , עד למועד תחילת הזרמת הגז( לרבות הכמות החוזית הכוללת)הנרכשות 

והכל בכפוף , ולכמויות הגז שתידרשנה לה באותו מועד, הכוח שיוקמו לגודל תחנות
 .למגבלות שנקבעו בהסכם

 לוויתןממאגר הזרמת הגז בכמויות מסחריות תקופת הסכם האספקה תחל במועד 
שנה ממועד זה או  58ותסתיים בתום ( ההפעלה המסחרית מועד  -להלן )לרוכשת 

לצדדים קיימת . לפי המוקדם, ית הכוללתבמועד בו הרוכשת תצרוך את הכמות החוז
זכות להאריך את תקופת הסכם האספקה בתקופה של עד שנתיים נוספות או עד למועד 

  .לפי המוקדם, צריכת הכמות החוזית הכוללת
בעבור כמות שנתית מינימלית של ( Take or Pay)הרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם 

הכמות השנתית  -להלן )אספקה גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ה
 (.המינימלית

 51%-לכמות השווה לאופציה להקטין את הכמות השנתית המינימלית תהיה  לרוכשת
הודעה מועד המהכמות השנתית הממוצעת אותה צרכה בפועל בשלוש השנים שקדמו ל

 .בכפוף להתאמות כפי שנקבע בהסכם האספקה ,מימוש האופציה על
 ,המינימלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות ההסכמיות תעם הקטנת הכמות השנתי
הפחתת הכמות השנתית המינימלית תתאפשר בכל עת  .שנקבעו בהסכם האספקה

ההפעלה המסחרית למועד השישית  שתחל בראשית השנהשנים  3במהלך תקופה של 
שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם  4או 

הודיעה הרוכשת על מימוש האופציה להפחתת (. לפי המאוחר מביניהם)ה הגז למתוו
חודשים  52תופחת הכמות כאמור לעיל בחלוף , הכמות השנתית המינימלית כאמור

 .ממועד מתן ההודעה
כפי שיקבע מעת לעת , מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה יוצמד לתעריף יצור החשמל

 ".רצפהמחיר "וכולל , ידי רשות החשמל-על
הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם אישור תכנית הפיתוח של מאגר 

הטבעי , בהתאם לחוק משק הגז לוויתןקבלת רישיון למערכת הולכת הגז ממאגר , לוויתן
עד סוף שנת  לוויתןעל ידי שותפי ( FID)קבלת החלטת השקעה סופית , 2112-ב"תשס

 .על ידי הרוכשתוכן קבלת החלטת השקעה סופית  2156
 

 לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה (1
 

לאספקת גז טבעי באמצעות צנרת ממאגר לוויתן  הוגשה הצעה 2154באפריל  54ביום 
אשר פרסמה ממשלת קפריסין באמצעות חברת הגז הממשלתית , במסגרת מכרז

DEFA (להלן- DEFA .) 
 

 2156בפברואר  8ביום  ,לאחר מספר הארכות של מועד תוקף ההצעה האמורה
להסכמות עם  DEFAכי בשל אי הגעתה של  DEFAהתקבלה אצל השותפות הודעת 

על ביטול  DEFAהחליטה , י מהמציעים במכרז באשר לתנאי אספקת גז טבעימ
 . המכרז
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2156במרס  35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 (:המשך)התקשרויות ותלויות -  2ביאור 
 

 מ"באר טוביה בע. אמ.פי.איל לויתן מפרויקטהתקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי  (1
 (הרוכשת –להלן )

 
נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין השותפות ביחד עם שותפי , 2156בחודש מאי 

תרכוש משותפי לויתן גז טבעי לצורך הפעלת תחנת  לבין הרוכשת לפיו הרוכשת ןלווית
הסכם  -להלן )כח אותה היא מתעתדת להקים באזור התעשייה של באר טוביה 

 (.האספקה
 -על פי הסכם האספקה התחייבו שותפי לויתן לספק לרוכשת גז טבעי בהיקף כולל של כ

BCM 53 (הכמות החוזית הכוללת -להלן ( )מיליארד מטר מעוקב) ,לתנאים  בהתאם
 .המפורטים בהסכם האספקה

 ןמועד הזרמת הגז בכמויות מסחריות ממאגר לוויתתקופת הסכם האספקה תחל ב
המועד בו הרוכשת ( 5: )וצפויה להסתיים במוקדם מבין המועדים הבאיםלרוכשת 

שנה ממועד תחילת ההפעלה  58בחלוף ( 2); תצרוך את הכמות החוזית הכוללת
הרוכשת או ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של המסחרית של תחנת הכח של 

לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת הסכם האספקה (. לפי המוקדם) ןפרויקט לווית
לפי , בתקופה של עד שנתיים נוספות או עד למועד צריכת הכמות החוזית הכוללת

 .המוקדם
מלית של בעבור כמות שנתית מיני( Take or Pay)הרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם 

הכמות השנתית  -להלן )גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האספקה 
 (.המינימלית

בהסכם האספקה נקבע מנגנון לפיו הרוכשת תהיה רשאית להפחית את הכמויות 
עד למועד הסגירה הפיננסית של הרוכשת ( לרבות הכמות החוזית הכוללת)הנרכשות 

בהתאם לגודל , חתימת הסכם האספקה חודשים ממועד 6-ובכל מקרה לא יאוחר מ
תחנת הכח שתוקם וכמויות הגז שצפויות להידרש לרוכשת והכל בכפוף למגבלות 

 . שנקבעו בהסכם האספקה
לרוכשת תהיה אופציה להקטין את הכמות השנתית , בהתאם להוראות מתווה הגז

 3-מהכמות השנתית הממוצעת אותה צרכה בפועל ב 51%-המינימלית לכמות השווה ל
בכפוף להתאמות כפי שנקבע  ,השנים שקדמו למועד ההודעה על מימוש האופציה

הפחתת כמות הרכישה תתאפשר  .(הפחתת כמות הרכישה -להלן )בהסכם האספקה 
בכל עת במהלך התקופה שראשיתה במועד המאוחר מבין המועדים שלהלן וסופה 

הממונה על ענייני הנפט שנים מהמועד בו אישר  4בחלוף ( 5: )שנים ממועד זה 3בתום 
מועד פתיחת  -להלן )את העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם למתווה הגז 

. תחילת הזרמת הגז מפרויקט לויתן לרוכשתשנים ממועד  5בחלוף ( 2); (האופציות
חודשים ממועד  52ההודעה על מימוש האופציה להפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף 

הפחתת כמות הרכישה יופחתו בהתאמה יתר הכמויות  עם. מתן ההודעה כאמור
 .שנקבעו בהסכם האספקה

בהסכם האספקה נקבע כי מחיר הגז יוצמד , בהתאם למנגנונים הקבועים במתווה הגז
מחיר "וכולל , ידי רשות החשמל-כפי שיקבע מעת לעת על, לתעריף יצור החשמל

 ".רצפה
שור תכנית הפיתוח של מאגר הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם אי

, הטבעי בהתאם לחוק משק הגז ןקבלת רישיון למערכת הולכת הגז ממאגר לווית, לויתן
עד סוף שנת  ןעל ידי שותפי לווית( FID)החלטת השקעה סופית  קבלת, 2112-ב"תשס

 .וכן סגירה פיננסית של המימון של רוכשת 2156
 

השותפות בוחנת אפשרות השקעה בפעילות חיפושים מחוץ לישראל ולצורך כך הקימה  .ב
 .למועד זה אין פעילות לחברה הבתנכון . חברה בת
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  יאורים לדוחות הכספיים התמציתייםב

 2156במרס  35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 (:המשך)התקשרויות ותלויות -  2ביאור 
 

–להלן )' ואח לנגוצקי( 'מר מחוזי) א"ת - מעורבת השותפותהליכים משפטיים בהם  .ג
 ( הנתבעים –להלן ) 'ואח רציו' נ( התובעים

 
הדיון בהודעת הערעור ובהודעת , השנתייםלדוחות הכספיים ' ד 55בהמשך לאמור בביאור 

נדחה ביוזמת בית המשפט ליום , 2156ביולי  58שאמור היה להתקיים ביום , הערעור שכנגד
 .2156צמבר בד 52

 
הגישו התובעים בקשה לתיקון הודעת הערעור ולצירוף ראיות  ,2156באפריל  6ביום , כמו כן

 :נקבע כי ,2156 באפריל 25בהחלטת בית המשפט העליון מיום . נוספות
 
 .בשלב זה, הבקשה לתיקון הודעת הערעור נדחית .א

 
ובערעור  לצירוף ראיות תובא בפני הרכב השופטים אשר ידון בערעורהבקשה  .ב

 .על הנתבעים להגיש תגובתם לחלק זה של הבקשה. שכנגד
 

לבקשה כאמור מן הטעם שמדובר  התנגדה השותפות, 2156במאי  23בתגובתה מיום 
, (יסודמשוללות ו)אשר כל תכליתן תמיכה בטענות חדשות , בראיות חסרות כל רלוונטיות

, ם לצירופן המאוחראשר לא בא זכרן במסגרת הודעת הערעור ואשר בקשת התובעי
 .ממילא נדחתה, במסגרת תיקון הודעת הערעור

 
 :וסיכונים פיננסיים מכשירים פיננסיים - 7ביאור 

 
 הוגן גילוי שווי  .א

 
 :5ברמה  הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן

   
 בדצמבר 12 במרס 12 

 1122 1122 1122 

 רמבוק בלתי מבוקר 

 דולר אלפי 

     נכסים
    הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 ניירות ערך -הפסד או רווח דרך  
 5,525 5,191 968 מוחזקים למסחר  

 5,525 5,191 968 סך נכסים

 
 

במרס  35ביום , 2156במרס  35במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 .לא התבצעו העברות כלשהן בין הרמות, 2155בדצמבר  35ובשנה שהסתיימה ביום  2155

 
 שוויים ההוגן של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בעלות מופחתת .ב

 
, 2156במרס  35ערכם בספרים של הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות ליום 

זכאים , ספקים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר, חייבים אחרים, לרבות מזומנים ושווי מזומנים
 .אחרים והתחייבויות אחרות תואם או מהווה קירוב סביר לשוויין ההוגן

 
 2155בדצמבר  35 -ו 2155במרס  35 ,2156 במרס 35 לימים אגרות החובההוגן של  השווי

י מדידת השוו. בהתאמה, אלפי דולר 87,864 -ו אלפי דולר 87,164, דולראלפי  95,368ינו ה
 .בבורסה לניירות ערך בתל אביב לאותו מועד( 'סדרה א)ההוגן מבוססת על שער אגרות חוב 
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2156במרס  35ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 :הדוחאירועים לאחר תקופת  - 8ביאור 

 
 ר לוויתןמאגפיתוח  .א

 
 .לעיל( 5)4ביאור ראה , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 מתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל .ב

 
 .לעיל( 2)4ביאור ראה , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 רישיון חנהקידוח דולפין בשטח  .ג

 
 .לעיל( 3)4ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 ים רציו מוקדם היתר בשטח ערן ןרישיו .ד

 
 .לעיל( 4)4ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 מ"באר טוביה בע. אמ.פי.איל לויתן מפרויקטהתקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי  .ה

 
 .לעיל (3)'א6ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 -'ואח רציו' נ' ואח לנגוצקי( 'מר מחוזי) א"ת - הליכים משפטיים בהם מעורבת השותפות .ו

 
 .לעיל 'ג6ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 
 
 

 



    
  
  
  ג'פרק 
  

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר רבעוני דוח
  הפנימית הבקרה את אפקטיביות

  



בזאת דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה מצורף 

 :6102לשנת  הראשוןלרבעון  0791-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)לתקנות ניירות ערך ( א)ג83

אחראית  ,(או השותף הכללי/להלן התאגיד ו)מ "בפיקוח הדירקטוריון של רציו חיפושי נפט בע, ההנהלה

 –( 2991)לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי של רציו חיפושי נפט 

 .ועל הגילוי בשותפות( להלן השותפות)שותפות מוגבלת 

 :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

 ;ר דירקטוריון השותף הכללי"יו, ליגד רוטלוי .2

 ;ל השותף הכללי"מנכ, יגאל לנדאו .1

 ; ל של השותף הכללי"נה למנכמש, שיפרון דלית .3

 ;מנהלת הכספים של השותף הכללי, וייס מלי .4

 ;חשבת של השותף הכללי, לוי הילה .5

 . מזכיר יועץ משפטי של השותף הכללי –( טביבזדה)איתי רפאל  .6

אשר  שותפותבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב
 ,נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחםתוכננו בידי המנהל הכללי ו

ואשר  ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים
נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם 

שהוא מפרסם על פי  לגלות בדוחות תנדרש שותפותולהבטיח כי מידע שה, להוראות הדין
 .מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין, מעובד, הוראות הדין נאסף

 שותפותבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה, בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת
לרבות למנהל הכללי ולנושא , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לגלותו כאמור תנדרש

, הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים המשרה הבכיר ביותר בתחום
 .בהתייחס לדרישות הגילוי, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת , בשל המגבלות המבניות שלה
 .לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף  בדוח השנתי
בדבר  השנתיהדוח  –להלן )  1125 בדצמבר 32תסיימה ביום הלתקופה ש התקופתילדוח 

העריכו הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי את הבקרה , (הפנימית האחרוןהבקרה 
הדירקטוריון והנהלת השותף הכללי הגיעו , ה זובהתבסס על הערכ, הפנימית בשותפות

  .היא אפקטיבית, 1126במרס  32ליום , למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור

לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי , עד למועד הדוח
 נתיהשדוח הובאה במסגרת הלשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי ש

 ;בדבר הבקרה הפנימית האחרון

בדבר בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי , למועד הדוח
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון , הבקרה הפנימית האחרון

 .הבקרה הפנימית היא אפקטיבית כאמור לעיל

 

 
 



 

 

 (:1()ד)ג83תקנה  לפיהצהרת מנהל כללי 

 צהרת מנהליםה

 הצהרת מנהל כללי

 

 :מצהיר כי, יגאל לנדאו, אני

 

 –להלן ) שותפות מוגבלת –( 2991)רציו חיפושי נפט בחנתי את הדוח הרבעוני של  (2)
 ;(הדוחות –להלן )  1126של שנת  הראשוןלרבעון ( שותפותה

חסר בהם הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא , לפי ידיעתי (1)
לאור הנסיבות שבהן , מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, נכללו אותם מצגים

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי (3)
ולות ותזרימי המזומנים של תוצאות הפע, את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות שותפותה

לדירקטוריון ולעדת הביקורת של  ,שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה , השותף הכללי דירקטוריון
 :הדיווח הכספי ועל הגילויעל הפנימית 

ל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה את כ (א)
של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר 

לסכם או לדווח על מידע , לעבד, לאסוף שותפותלהשפיע לרעה על יכולתו של ה
כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

– וכן ; פיים בהתאם להוראות הדיןהכס

שבה מעורב המנהל הכללי או מי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית (ב)
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 ;בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני (5)

או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות , קבעתי בקרות ונהלים (א)
מובא לידיעתי , שותפותהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל, ונהלים

– וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, שותפותעל ידי אחרים ב

ל בקרות או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי ש, קבעתי בקרות ונהלים (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת , ונהלים

לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 .מקובלים

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   ( ג)
אשר יש בו כדי , ד דוח זהלבין מוע( 1125הדוח התקופתי לשנת )רון האח

בנוגע לאפקטיביות של השותף הכללי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
 .שותפותהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של ה

 

 .על פי כל דין, יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחרעאין באמור ל
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 ל"מנכ, יגאל לנדאו 

 

 

 

 

 



 

 

 (:2()ד)ג83הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 :מצהירה כי, מלי וייס, אני

 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  (2)
לרבעון ( שותפותה –להלן ) שותפות מוגבלת –( 2991)רציו חיפושי נפט  הביניים של

 ;(דוחות לתקופת הבינייםהדוחות או ה–להלן ) 1126של שנת  הראשון

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת , לפי ידיעתי (1)
חסר בהם מצג של ולא , הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם , עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם
 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות, מצגים

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת , לפי ידיעתי (3)
תוצאות , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, הביניים המשקפים באופן נאות

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  שותפותהפעולות ותזרימי המזומנים של ה
 ;הדוחות

לדירקטוריון ולעדת הביקורת של  ,שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
בהתבסס על הערכתי העדכניות ביותר לגבי הבקרה , השותף הכללי דירקטוריון

 :הכספי ועל הגילויהפנימית על הדיווח 

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה  (א)
ככל שהיא מתייחסת לדוחות , של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים , הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
לסכם או , לעבד, לאסוף שותפותו של הבאופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 
– וכן ; הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית (ב)
ם שיש להם תפקיד משמעותי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרי

 .בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

– לבד או יחד עם אחרים בתאגיד , אני (5)

של בקרות  יאו וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח, קבעתי בקרות ונהלים  (א)
מובא לידיעתי , שותפותהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל, ונהלים

– וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, פותשותעל ידי אחרים ב

או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות , קבעתי בקרות ונהלים (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת , ונהלים

לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 ;מקובלים

הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא  (ג)
המתייחס לדוחות , לבין מועד דוח זה (1125הדוח התקופתי לשנת )האחרון 

אשר יש , הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
ף הכללי של השותלהערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה , בו כדי לשנות

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 
 .שותפותה

 

 .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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 כספים מנהלת, מלי וייס 
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