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רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

28 במאי 2017

דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
ביום 31 במרס 2017  

דירקטוריון רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן - החברה) מתכבד להגיש בזאת את דוח 
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2017 (להלן - תאריך הדוח) ולתקופה של 
שלושת החודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן - תקופת הדוח) בהתאם לתקנות ניירות ערך 

(דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל- 1970 (להלן - תקנות הדוחות).

דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הרבעוניים התמציתיים על כל חלקיו 
ויש לקרוא את הדוחות הרבעוניים כמקשה אחת.

הדוחות הכספיים הרבעוניים התמציתיים ליום 31 במרס 2017 (להלן - הדוחות הכספיים 

הרבעוניים) ערוכים על פי תקני דיווח חשבונאות בינלאומיים (להלן - IFRS) ומוצגים בדולר של 
ארה"ב (להלן -  הדולר) שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה.

חלק א' – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

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

במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה.

החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית (Special Purpose Company (SPC)), אשר 
מטרותיה הינן: (1) גיוס חוב וכל הכרוך בכך; (2) מתן הלוואות לשותפות אשר מטרתן לשמש את 

השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות I/14 לוויתן דרום ו- I/15 לוויתן צפון 
(להלן - חזקות לוויתן) בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לוויתן; (3) ביצוע כל הפעולות הכרוכות 

בעיסוקים האמורים לעיל.

לפירוט אודות אגרות החוב (סדרה א), שהונפקו על-ידי החברה בשנת 2014 והסכם ההלוואה 
שנחתם בין החברה והשותפות בקשר עם ההנפקה כאמור, ראו ביאורים 3 ו-4 לדוחות הכספיים 
לשנת 2016 כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2016 ביום 30 במרס 2017 (אסמכתא: 

2017-01-034050) (להלן – הדוחות הכספיים השנתיים).
לפירוט אודות אגרות החוב (סדרה ב), שהונפקו על-ידי החברה בנובמבר 2016 והסכם ההלוואה 
שנחתם בין החברה והשותפות בקשר עם ההנפקה כאמור, ראו ביאורים 3 ו-4 לדוחות הכספיים 

השנתיים. כמו-כן, ראו גם חלק ה' להלן.

לפרטים נוספים בדבר ביצוע הנפקות, היקף גיוסים, מבנה הנפקות ותנאיהן, הסכמי הלוואות עם 
השותפות בקשר עם תמורות ההנפקות והסכם שירותי הניהול ויעוץ בין החברה לשותפות, ראו 

ביאורים 3, 4 ו-8 לדוחות הכספיים השנתיים. 
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מצב כספי, הון עצמי ותזרים המזומנים .1

מצב כספי: 1.1

- היקף נכסי החברה ליום 31 במרס 2017 הסתכמו לסך של כ-274 מיליון דולר 
בהשוואה לכ-96 מיליון דולר ביום 31 במרס 2016 ולכ-254 מיליון דולר ביום 31 
בדצמבר 2016. הגידול בהשוואה ליום 31 במרס 2016 נובע בעיקרו מהלוואה 

לשותפות בגין אגרות חוב (סדרה ב) בחודש נובמבר 2016 כאמור לעיל. 

- היקף התחייבויות החברה ליום 31 במרס 2017 הסתכמו לסך של כ-274 מיליון 
דולר בהשוואה לכ-96 מיליון דולר ביום 31 במרס  ולכ-254 מיליון דולר ביום 31 
בדצמבר 2016. הגידול בהשוואה ליום 31 במרס 2016 נובע בעיקרו מהנפקת 

אגרות חוב (סדרה ב) בחודש נובמבר 2016 כאמור לעיל.

אגרות חוב (סדרה א) ואגרות חוב (סדרה ב) שהונפקו על-ידי החברה וההלוואות 
שניתנו כנגדן נקובות במטבע שקל.

הון עצמי: 1.2

הון החברה ליום 31 במרס 2017 ו-2016, הסתכם לסך של כ- 28 אלפי דולר. לפירוט 
בדבר שינויים בהון בתקופת הדוח, ראו דוח תמציתי על השינויים בהון במסגרת 

הדוחות הכספיים הרבעוניים.

תזרים מזומנים: 1.3

לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בתקופת הדוח ובתקופה המקבילה 
אשתקד בסך הנמוך מ-1,000 דולר. 

תוצאות הפעילות  .2

על פי הסכם שירותי ניהול וייעוץ (כהגדרתו בביאור 8 לדוחות הכספיים השנתיים), 
השותפות נושאת בכל הוצאות השוטפות של החברה. 

כמו כן, העמידה החברה לשותפות, את כל אחת מתמורות ההנפקה בגין אגרות חוב 
(סדרה א) ואגרות חוב (סדרה ב) באותם תנאים של אגרות החוב (סדרה א) ואגרות החוב 
(סדרה ב), לפי העניין, ("Back To Back") כהלוואה מסוג Non-Recourse. לפיכך, 
לחברה אין רווח או הפסד בגין פעילותה. להלן נתונים עיקריים לגבי הדוח על הרווח 

הכולל:
לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר
3 החודשים שהסתיימו 

ביום 31 במרס

2016 2016 2017

מבוקר בלתי מבוקר

אלפי דולר

9,533 4,816 19,561 הכנסות מימון
152 74 37 החזר הוצאות מהשותפות

(9,533) (4,816) (19,561) הוצאות מימון
(152) (74) (37) הוצאות הנהלה וכלליות

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

כולל) לתקופה
*) מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי דולר.
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נזילות ומקורות מימון .3

החברה אינה נוטלת אשראי בנקאי למימון פעילותה. נכון למועד הדוח, הנפיקה החברה 
לציבור שתי סדרות של אגרות חוב: 

אגרות חוב (סדרה א)
התקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואה שניתנה לשותפות בגין אגרות חוב (סדרה 
א) מהווים את מקור המימון היחיד לתשלום קרן וריבית אגרות החוב (סדרה א). מועד 

פירעון קרן אגרות החוב (סדרה א) של החברה הינו 30 בספטמבר 2019.

Final Investment ) ביום 23 בפברואר 2017, קיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית
Decision - FID) לפיתוח שלב 1א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של          

כ-BCM 12 לשנה, בתקציב של כ- 3.75 מיליארד דולר (בגין 100% מהזכויות במאגר 
לוויתן), וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 2019 

(לפירוט ראו ביאור 9א' לדוחות הכספיים השנתיים).

ביום 23 במרס 2017, פרסמה החברה דוח מיידי בדבר נתוני תזרים מהוון מעודכנים של 
השותפות (בהתאם לדוח מיידי שפרסמה השותפות בעניין), לפיו הכנסות השותפות 

   .(DCF -להלן – דוח ה) מפרויקט לוויתן צפויות להתחיל בשנת 2020

בהסכם הלוואת אגרות החוב (סדרה א) כמפורט בביאור 4 לדוחות הכספיים השנתיים, 
השותפות התחייבה כלפי החברה, כי במידה ועד 6 חודשים לפני מועד הפירעון לא יהיו 
לה הכנסות ממאגר לוויתן, היא תפעל לגיוס הון שיאפשר לה את פירעון הלוואת אגרות 

החוב (סדרה א).

למיטב ידיעת החברה, השותפות בוחנת מספר תכניות אפשריות לפירעון התחייבות 
השותפות מכוח ההלוואה בגין אגרות החוב (סדרה א), לרבות באמצעות מימון מחדש 
ו/או גיוס הון. לפיכך, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח אגרות החוב (סדרה א) 

צפויות להיפרע במועדן.

אגרות חוב (סדרה ב)
התקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואה שניתנה לשותפות בגין אגרות חוב (סדרה 
ב) מהווים את מקור המימון היחיד לתשלום קרן וריבית אגרות החוב (סדרה ב). תשלומי 
הקרן בגין אגרות החוב (סדרה ב) עתידים להיפרע החל משנת 2021. קרי, לאחר המועד 
הצפוי לתחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן ולאחר המועד הצפוי בו לשותפות יחלו להיות 

הכנסות מפרויקט לוויתן כאמור לעיל.
להערכת החברה, בהתבסס על נתוני דוח ה-DCF, הכנסות השותפות הצפויות יהיו 

בכמות מספקת לפרעון ההלוואה שנתנה החברה לשותפות בגין אגרות החוב (סדרה ב).

לפיכך, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, אגרות החוב (סדרה ב) צפויות להיפרע 
במועדן.

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה א) ואגרות החוב (סדרה ב) של החברה 
המוחזקות בידי הציבור והנאמן לאגרות החוב, ראו חלק ה' להלן.

חלק ב' – דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

דוח בסיסי הצמדה של היתרות הכספיות

כל הנכסים וההתחייבויות של החברה נכון ליום 31 במרס 2017 וליום 31 בדצמבר 2016, הינם 
צמודי שקל. 
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חלק ג' – הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי

גילוי  בדבר תזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד

על פי תקנה 10(ב)(14) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, 
תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות, יבחן האם 
מתקיימים בו סימני אזהרה, התקיימו סימני אזהרה בתאגיד, יצרף התאגיד גילוי בדבר 

תזרים מזומנים חזוי. 

הדירקטוריון בחן את סימני האזהרה כמפורט בתקנה לעיל בקשר עם תנאי אגרות החוב 
(סדרה א) ואגרות החוב (סדרה ב), ולאור האמור בסעיף 3 בחלק א' לעיל מצא כי אינם 

מתקיימים בחברה ועל כן לא נכלל במסגרת דוח זה דוח תזרים מזומנים חזוי.

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

אירועים עיקריים בתקופת הדוח .1
לפרטים בדבר פעילות החברה, התקשרויות ומידע נוסף ראו ביאור 5 לדוחות הכספים 

הרבעוניים. 

אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .2

לאירועים לאחר תאריך הדוח, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים הרבעוניים.

חלק ה' – גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב

להלן פירוט אודות אגרות החוב (סדרה א) ואגרות החוב (סדרה ב) של החברה:

הנאמן לאגרות חוב (סדרה א') ולאגרות החוב (סדרה ב') – הרמטיק קפיטל בע"מ (שם קודם: 
גפני גלילי נאמנויות בע"מ)

שם האחראי בנאמן – עו"ד דן אבנון

כתובת ואופן ההתקשרות – רחוב הירקון 113, תל אביב; טל': 03-5274867; פקס: 03-5271736; 

avnon@hermetic.co.il :דוא"ל

תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת אגרות החוב (סדרה א) – לפירוט, ראו ביאור 3 לדוחות 
הכספיים השנתיים. 

תיאור הנכסים המשועבדים להבטחת אגרות החוב (סדרה ב) – לפירוט, ראו ביאור 3 לדוחות 
הכספיים השנתיים.

להלן פירוט נוסף בדבר אגרות החוב (סדרה א) ואגרות החוב (סדרה ב) (הנתונים באלפי ש"ח):

mailto:avnon@hermetic.co.il
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*        עד ליום 30.9.2018 שיעור הריבית הוא 2% (להלן- הריבית הראשונה בגין אגרות החוב (סדרה א)). עד למועד בו התקבל אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן - 
הממונה) לרישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה א) בספר הנפט כאמור בביאור 3 לדוחות הכספיים השנתיים, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית 

נוספת משוקללת בשיעור של 0.84%. החל מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.2019 שיעור הריבית יהיה 27.62%. (להלן- הריבית השנייה בגין אגרות החוב (סדרה א)). 

זכות החברה 
לפדיון מוקדם

האם הסדרה 
מהותית?

מועד תשלום הריבית מועדי תשלום 
הקרן

סוג ריבית שווי בורסאי 
ליום 31 

במרס 2017

שווי הוגן ליום 
31 במרס 2017

סכום הריבית שנצברה  
ליום 31 במרס 2017

שווי נקוב 
עפ"י 

הערכה 
מחדש 
למועד 
אישור 
הדוחות 
הכספיים

שווי נקוב סך כל 
השווי 
הנקוב 
במועד 
הנפקה

מועד 
ההנפקה

הסדרה

קיים** כן הריבית הראשונה בגין 
אגרות החוב (סדרה א) 
משולמת פעם בשנה 
ביום 30 בספטמבר של 
כל אחת מהשנים  2015 
ועד 2018 (כולל). 
הריבית השניה  בגין 
אגרות החוב (סדרה א) 
תשולם ביום 

*.30.9.2019

תשלום הקרן 
יתבצע בתשלום 
אחד ביום 

 .30.9.2019

קבועה* 403,921 403,921 3,378 336,685 336,685 336,685 1.10.2014 אגרות חוב 
(סדרה א)

קיים** כן הריבית הראשונה  בגין 
אגרות החוב (סדרה ב) 
משולמת פעם בשנה ב-
31 באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 2017 ועד 
2020 (כולל). הריבית 
השניה  בגין אגרות 
החוב (סדרה ב) תשולם 
ב-31 באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 2021 עד 

2023 (כולל).***

הקרן תיפרע 
בשלושה 

תשלומים: שני 
תשלומים שווים 
בשיעור 33.33% 
כל אחד, ב-31 
באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 
2021 עד 2022 
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 
33.34% ב-31 

באוגוסט 2023. 

קבועה*** 700,961 700,961 5,092 617,587 617,587 617,587 13.11.2016 אגרות חוב 
(סדרה ב)
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**      להלן פירוט התנאים למימוש זכות החברה לפדיון מוקדם – (1) פדיון מוקדם בשל מחיקה מהבורסה – אם יוחלט על-ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן – הבורסה)  על מחיקה מהרישום למסחר 
של אגרות החוב מפני ששווי סדרת אגרות החוב, פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה, בדבר מחיקה מהמסחר בה, יבוצע פדיון מוקדם, והחברה תפעל כדלקמן: (א) תוך 45 יום מתאריך החלטת 
דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח 
לרשות ולבורסה ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב; (ב) מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפני 17 יום מתאריך 
פרסום ההודעה ולא מאוחר מ-45 יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. (2) פדיון מוקדם ביוזמת החברה – החברה רשאית, לפי שיקול דעתה 
הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלבנטי: (א) 
המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם יהיה לאחר חלוף 60 ימים ממועד הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב; (ב) תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון; (ג) נקבע פדיון מוקדם 
ברבעון שקבוע בו על פי שטר נאמנות זה, גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי של הקרן או מועד לתשלום פדיון סופי של הקרן, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. לעניין 
זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ , אפריל – יוני, יולי –ספטמבר, אוקטובר-דצמבר; (ד) ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, למעט האחרון, לא יפחת מ-10 מיליון ש"ח. למרות 
האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-10 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות הנמוכים מ-10 מיליון ש"ח לא תעלה על פדיון אחד לשנה; (ה) מועד הפדיון המוקדם לא יחול 
בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל; (ו) לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח. 

לפירוט נוסף, ראו סעיף 9 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') וסעיף 9 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב).

***     עד ליום 31 באוגוסט 2020 תישאנה אגרות החוב (סדרה ב) ריבית שנתית בשיעור 2% (להלן - הריבית הראשונה בגין אגרות החוב (סדרה ב)). עד למועד בו התקבל אישור הממונה לרישום התמלוג לחברה 
בקשר עם אגרות החוב (סדרה ב) בספר הנפט.  כאמור בביאור 3 לדוחות הכספיים השנתיים, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית נוספת משוקללת בשיעור של 0.07%. 

החל מיום 1.9.2020 ועד ליום 31.8.2023 שיעור הריבית יהיה  18.5% (להלן - הריבית השניה בגין אגרות החוב (סדרה ב)). 
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28 במאי 2017

ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון

שי משה לוי, מנכ"ל



  
  
  
  
  'בפרק 
  
  2017 במרס 31דוחות כספיים ליום 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2017במרס  31ליום 

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  (מימון) בע"מרציו חיפושי נפט 

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2017במרס  31ליום 

  

  
  
  

  תוכן העניינים
  

  
 ד  ף 

  2   רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

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

 3  על המצב הכספי תמציתי דוח

 4  הכולל )ההפסדהרווח (על תמציתי  דוח

  5  שינויים בהוןעל התמציתי דוח 

  6  על תזרימי המזומנים תמציתי דוח 

  15 -  7  התמציתייםים הכספי ותביאורים לדוח
   

 

 



  
  
  

  

   6150001אביב - תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב - , תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+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
 של לתקופה המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכוללההפסד  על תייהתמצ הדוח ואת 2017 במרס 31 ליום הכספי המצב

 כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון .תאריך באותו השהסתיימ החודשים 3
 לעריכת אחראים הם וכן", ביניים לתקופות כספי דיווח" - IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת

 אחריותנו .1970 - ל"התש ),"ומיידיים תקופתיים חות"דו"( 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 חות"דו( ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו

  .1970-ל"התש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2017 במאי 28

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה  
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  בע"מ )מימון(חיפושי נפט רציו 

  דוח תמציתי על המצב הכספי

  2017במרס  31ליום 
  

  בדצמבר 31  במרס 31 

 2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
  אלפי דולר 

 
        נכסים

        
        נכסים שוטפים:

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

  -  39  58  חשבון שוטף -השותפות        
  978  896  2,332  הלוואות בגין ריבית לקבל מהשותפות

  246  21  17  אחרים
  1,224  956  2,407  שוטפים סך נכסים

        
        -נכסים שאינם שוטפים
  253,186  95,203  271,394  הלוואות לשותפות

  253,186  95,203  271,394  שאינם שוטפים סך נכסים
        

  254,410  96,159  273,801  סך נכסים

        
        התחייבויות והון

        
        התחייבויות שוטפות:

  188  -  -  חשבון שוטף -השותפות  
  978  896  2,332  ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

  30  32  47  זכאים אחרים
  1,196  928  2,379  התחייבויות שוטפותסך 

        
        -התחייבויות שאינן שוטפות

  253,186  95,203  271,394  אגרות חוב 
  253,186  95,203  271,394  ותשוטפ התחייבויות שאינןסך 

  254,382  96,131  273,773  התחייבויותסך 
        

  28  28  28  הון 
  254,410  96,159  273,801  והון  התחייבויותסך 

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

  
  
  

         
  הילה לוי     לוי משה שי    רוטלוי ליגד

  כספים מנהלת     ל"מנכ     הדירקטוריון ר"יו
  
  

  .2017 במאי 28: החברה ידי דירקטוריון על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
  

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

  הכולל )ההפסד(הרווח דוח תמציתי על 

  2017במרס  31יום ב ההחודשים שהסתיימ 3לתקופה של 

  
  

   שהסתיימו חודשיםה 3  
  במרס 31 ביום

שנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31 ביום

  2017 2016  2016 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולר אלפי  

 
          הכנסות:

  7,618  1,465  4,532  לשותפות ותהלוואבגין וניכיון  ריביתהכנסות 

  1,915  3,351  15,029  לשותפות  ותהלוואבגין  שער הפרשיהכנסות 

  152  74  37  החזר הוצאות מהשותפות

  19,598  4,890  9,685  
        הוצאות:

  7,618  1,465  4,532  בגין אגרות חוב וניכיון הוצאות ריבית 

  1,915  3,351  15,029  הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב 

  152  74  37  וכלליות הנהלה הוצאות

  19,598  4,890  9,685  

  -  -  -   מפעולות רווח
        

  (*))  *)  (*))  אחרות מימוןת (הכנסות) הוצאו
        

  )*)(  *)  )*)(  לתקופה הפסד והפסד כולל (רווח ורווח כולל) סך
  
  
  .דולר 1,000-מסכום הנמוך  מייצג  )*
  
  
  
  
  

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

  שינויים בהון הדוח תמציתי על 

  2017במרס  31יום החודשים שהסתיימה ב 3לתקופה של 

  
  

  סך ההון  עודפים  הון מניות  

י   פ ל ר א ל ו   ד
  

  28  *)  28 (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 

    שהסתיימו החודשים 3 - ב תנועה
    -  )מבוקר בלתי( 2017 במרס 31 ביום

  *)  *)  - אחר כולל והפסד הפסד

  28  *)  28 )מבוקר בלתי( 2017 במרס 31 ליום יתרה

        

  28  *)  28  )מבוקר( 2016 בינואר 1 ליום יתרה

        שהסתיימו החודשים 3 - ב תנועה
        -  )מבוקר בלתי( 2016 במרס 31 ביום

  *)  *)  -  אחר כולל והפסד הפסד

  28  *)  28  )מבוקר בלתי( 2016 במרס 31 ליום יתרה

        

      )מבוקר( 2016 בינואר 1 ליום יתרה
  שהסתיימה השנה במהלך תנועה

        - )מבוקר( 2016 בדצמבר 31 ביום

  *)  *)  -   אחר כולל ורווח רווח

  28  *)  28 )מבוקר( 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

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

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

  המזומנים תזרימי על תמציתי דוח

  2017במרס  31יום בה החודשים שהסתיימ 3 לתקופה של

  
  

  ושהסתיימחודשים ה 3
  מרס 31ביום 

שנה שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
  2017 2016  2016 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולר אלפי  
  

        :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

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

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
        :מפעילות שוטפת

        :והפסד רווח לסעיפי התאמות
  155,146   -   -   תמורה מהנפקות אגרות חוב, נטו

  )155,146(  -   -   מתן הלוואות לשותפות
  7,618   1,465  4,532  בגין אגרות חובוניכיון הוצאות ריבית 

  )7,618(  )1,465(  )4,532(  הכנסות ריבית וניכיון בגין הלוואות לשותפות
  1,915   3,351  15,029  הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין אגרות חוב

הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין הלוואות 
  )1,915(  )3,351(  )15,029(  לשותפות

   -   -    -  
        

        :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

        :חובה ויתרות בחייבים )גידולקיטון (
  196   )31(  )246(  השותפות

  )203(  22  229  אחרים
        -זכות ויתרות בזכאים גידול

  7   9  17 אחרים

  -  -   -  
         

נבעו מפעילות שוטפת (ששימשו ש נטו מזומנים
  *)  )*)(  *)  )שוטפת פעילותל
  *)   )*)(  *)   מזומנים ושווי במזומנים) קיטון( גידול
  )*   *)  )*   התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  *)   *)  *)   התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  
 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה

  :ונכללים בפעילות שוטפת
  

    

  )1,798(  -  -  חוב סדרה אריבית ששולמה בגין אגרות 
, עבור ריבית שהתקבלה בגין הלוואה לשותפות

  )1,798(  -  -  אגרות חוב (סדרה א)

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

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

   התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

  2017במרס  31ליום 

  (בלתי מבוקרים)

  
  כללי:  - 1ביאור 

  
 2014במרס  24ביום  התאגדה בישראל ,החברה) -בע"מ (להלן  )מימון(רציו חיפושי נפט   .א

חוק החברות).  - (להלן  1999-חברה פרטית כמשמעות המונח בחוק החברות, התשנ"טכ
  אביב.- , תל85רחוב יהודה הלוי  הינהכתובת משרדה הרשום של החברה 

 
 - (להלן  שותפות מוגבלת -) 1992החברה הינה בבעלות מלאה של רציו חיפושי נפט (  .ב

, אשר יחידות ההשתתפות בשותף המוגבל שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל השותפות)
"לוויתן I/14 חזקות . לשותפות, בין היתר, זכויות השתתפות בהבורסה) -(להלן  אביב בע"מ

שדה הגז הטבעי לוויתן חזקות לוויתן), אשר בשטחן נמצא  -  "לוויתן צפון" (להלן I/15-דרום" ו
  . פרויקט לוויתן או מאגר לוויתן) -(להלן ביחד 

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

  .לציבור חוב אגרות של הנפקה
 

 אשר, (Special Purpose Company - SPC) תכליתית חד ייעודית חברה הינה החברה
 לשמש מטרתן אשר, לשותפות הלוואות מתן) 2; (בכך הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הינן מטרותיה

 הפעולות כל ביצוע )3(-ו ;לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות את
  .לעיל האמורים בעיסוקים הכרוכות

  
 לציבור )סדרה א( חוב אגרות החברה הנפיקה, 2016ונובמבר  2014 אוקטובר יםבחודש  .ד

 בבורסה למסחר) סדרה א( החוב אגרות רישום עם. , בהתאמהלציבורואגרות חוב (סדרה ב) 
 ולתאגיד החברות בחוק כהגדרתה, חוב אגרות חברת שהיא פרטית לחברה החברה הפכה
 ובהתאם, ותקנותיוחוק ניירות ערך)  - (להלן  1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו מדווח

 ככל, מכוחו שהותקנו והתקנות זה לחוק המתאימות הדיווח הוראות פי על החברה מדווחת לכך
  . החברה על חלות שהן

  
 אגרות עם בקשר השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2014 בספטמבר 14 ביום  .ה

 השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2016 בנובמבר 9 וביום), א סדרה( חוב
  ).ב סדרה( חוב אגרות עם בקשר

  
  

  :התמציתיים של הדוחות הכספיים כהיהערבסיס  - 2ביאור 
  

חודשים ה 3של ולתקופת הביניים  2017במרס  31ליום  החברהשל התמציתי המידע הכספי   .א
המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם לתקן  - באותו תאריך (להלן ימה שהסתי

כולל את הגילוי ו), IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים (להלן  - 34חשבונאות בינלאומי מספר 
-חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל"תקנות ניירות ערך (דופרק ד' של הנוסף הנדרש בהתאם ל

1970. 
 

את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל 
  2016לשנת הכספיים  יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם .כספיים שנתיים

 מצייתים, אשר או הדוחות הכספיים השנתיים) 2016דוחות  -(להלן  והביאורים אשר נלוו אליהם
 שהם) International Financial Reporting Standards( הבינלאומייםכספי הדיווח התקני ל

 International( בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים
Accounting Standards Board) (ה תקני - להלן-IFRS (הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים 

  . 2010-ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות לתקנות בהתאם
  

  .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע
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  ציו חיפושי נפט (מימון) בע"מר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 2ביאור 

  
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ב

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

הדולר)  - מטבע הפעילות). הדוחות הכספיים מוצגים בדולר של ארה"ב (להלן -(להלן  החברה
  .החברהשהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של 

  
  :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

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

  .2016הביניים, הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת דוחות 
 

קיימים נוספים אשר  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSתקני  פורטו, 2016 במסגרת דוחות   .ב
  לא בחרה ביישומם המוקדם. החברהעדיין אינם בתוקף ואשר 

  
 דוחות אישור למועד ועד 2016 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

  
   

  ושהסתיימחודשים  3  
  מרס 31ביום 

יום שהסתיימה בשנה 
  בדצמבר 31

  2017  2016  2016  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולר אלפי  

  152  74  37  מהשותפותהוצאות  החזר
(סדרה  הלוואה בגין וניכיוןריבית  הכנסות

  6,114  1,465  1,589  לשותפות א)

(סדרה  הלוואה בגין וניכיוןריבית  הכנסות
  1,504  -  2,943  לשותפות ב)

 הלוואהשער בגין  הפרשיהכנסות 
  1,392  3,351  5,731  (סדרה א) לשותפות

 הלוואהשער בגין  הפרשיהכנסות 
  523  -  9,298  (סדרה ב) לשותפות
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  ציו חיפושי נפט (מימון) בע"מר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 4ביאור 

  
 השותפות עם  יתרות  .ב

  בדצמבר 31  במרס 31  
  2017  2016  2016  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  
        

        :שוטפים נכסים
  -  39  58   חשבון שוטף  -השותפות 

  מהשותפות בגין הלוואה לקבל  ריבית
  (סדרה א)    

930  896  446  

  הלוואהמהשותפות בגין לקבל  ריבית
  (סדרה ב)    

1,402  -  532  

        -שוטפים שאינם נכסים

  96,545  95,203  103,382   לשותפות (סדרה א) הלוואה

  156,641  -  168,012   לשותפות (סדרה ב) הלוואה

        -התחייבויות שוטפות

  188  -  -  חשבון שוטף -השותפות 

  
  

  :לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור
  

  לוויתןפיתוח מאגר   .א
  

קיבלו שותפי  2017בפברואר  23, ביום השנתייםלדוחות הכספיים  א'9 בביאור לאמור בהמשך
   א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של1לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 

מהזכויות במאגר לוויתן),  100%מיליארד דולר (בגין  3.75-לשנה, בתקציב של כ BCM 12-כ
. לעניין מימון 2019וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 

  להלן. 'ד הראחלקה של השותפות בעלויות פיתוח מאגר לוויתן 
  

בפרויקט לוויתן, כאמור לעיל, בחודש א' 1בעקבות קבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 
דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים ומנובאים בחזקות  NSAIהתקבל מחברת  ,2017מרס 

       פי הדוח, כמות המשאבים הכוללת מוערכת  . על2017בפברואר  28לוויתן מעודכן ליום 
 המסווגים ומשאבים כעתודות המסווגים משאבים של לקטגוריות ומחולקת BCM 621.2-בכ

), המסווגות Approved For Development( לפיתוח המאושרות העתודות כמות. כמותנים
Proved Undeveloped הן כ-BCM 266.5  וכמות העתודות המסווגותProved + Probable 

Reserves הן כ-BCM 354.7. 
  

בנוסף, עתודות הקונדנסט בחזקות לוויתן, המסווגות כעתודות המאושרות לפיתוח המסווגות 
Proved Undeveloped הן כ-Million Barrels 16.9  וכמות העתודות המסווגותProved + 

Probable Reserves היא כ-Million Barrels  22.5.  
  

וריות, המתייחסות לכל אחד בדוח המשאבים המותנים חולקו המשאבים המותנים לשתי קטג
  משלבי פיתוח מאגר לוויתן, כדלקמן:
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  ציו חיפושי נפט (מימון) בע"מר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור

  
מותנים המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה משאבים  –) Phase I – First Stageא (1שלב 

)Development Pending משאבים אלו מותנים בהחלטות לביצוע קידוחים נוספים ובחתימת ,(
משאבים  –) Future Developmentהסכמים נוספים למכירת גז טבעי, ופיתוחים עתידיים (

ח ולשלב נוסף ב' בתכנית הפיתו1המותנים בקבלת החלטת השקעה נוספת, בהתאם לשלב 
  BCM-כ(ככל שתעודכן תכנית הפיתוח) ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי נעות בין 

(האומדן הנמוך) ומשאבים המותנים בקונדנסט  BCM  203.1-(האומדן הגבוה) לבין כ 361.2
(האומדן  Million Barrels 12.9 -(האומדן הגבוה) לבין כ Million Barrels 22.9-כנעות בין 

  ).הנמוך
  

 מידע על היתר בין, וססותההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי והקונדנסט בחזקות מב
גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בזכויות הנ"ל. ההערכות  ,יגיאולוג
אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. , NSAI בגדר הערכות והשערות מקצועיות של הינןהנ"ל 

הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות כמויות 
הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע 
וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל 

הערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או של המאגרים. ה
  .כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  
 במסגרת תכנית הפיתוח פיתוח קידוחי  .ב

  
 5 לוויתן והפקה הערכה קידוח .1
 

 והפקה הערכה קידוח ביצוע בדבר החלטה לוויתן שותפי קיבלו ,2016 דצמבר בחודש
 צפוי 5 לוויתן קידוח). 5 לוויתן קידוח - להלן( צפון לוויתן I/15 חזקת בשטח" 5 לוויתן"

 הערכות את לאשש נועד 5 לוויתן קידוח. הים מפני מטרים 5,200-כ של סופי לעומק להגיע
  . הפקה כקידוח גם בעתיד לשמש ומתוכנן וטיבו המאגר לגבי השותפים

 
 11.55 הוא השותפות חלק מתוכו ;100%( דולר מיליון 77-כ הינו 5 לוויתן קידוח תקציב
 מאגר של ההפקה למערך וחיבורו השלמתו עלות כולל לא הקידוח תקציב). דולר מיליון
  . לוויתן

  
  7קידוח פיתוח והפקה לוויתן  .2

  
 לוויתן" והפקה פיתוח קידוח ביצוע בדבר החלטה לוויתן שותפי קיבלו, 2017 מרס בחודש

 ההפקה קידוחי ממערך כחלק להשתלב שתכליתו, דרום לוויתן I/14 חזקת בשטח" 7
  ).7 לוויתן קידוח - להלן( הפיתוח תכנית במסגרת וזאת, לוויתן במאגר

  
 לוויתן קידוח תקציב. הים מפני מטרים 5,100-כ של סופי לעומק להגיע צפוי 7 לוויתן קידוח

 תקציב). דולר מיליון 10.65 הוא השותפות חלק מתוכו ;100%( דולר מיליון 71-כ הינו 7
  . לוויתן מאגר של ההפקה למערך וחיבורו השלמתו עלות כולל לא הקידוח

  
 כשבעה במשך להיקדח וצפויים 2017 אפריל בחודש ברצף להיקדח החלו ל"הנ הקידוחים

 הקידוחים עלות כי יצוין .ההפקה למערכת וחיבורם השלמתם כולל לא, במצטבר חודשים
  .הפיתוח בתכנית א1 שלב לפיתוח בתקציב כלולה לעיל כאמור

  
שר האנרגיה)  -, העניק שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן 2017בחודש פברואר   .ג

 טבעי גז הולכת רישיון"מ, בע הולכה מערכת לוויתן, לוויתן שותפי בבעלות ייעודית לחברה
 הארצית ההולכה מערכת של הצפונית הכניסה לנקודת לוויתן פרויקט של ההפקה מפלטפורמת

 .מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי של
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  מ"בע) מימון( נפט חיפושי ציור

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור

  
 הודיעה נובל ,2017באפריל  5לדוחות הכספיים השנתיים, ביום ח' 9לאמור בביאור  בהמשך  .ד

 התקשרו לוויתן שותפי, כי) הממונה - להלן( והמים האנרגיה במשרד הנפט ענייני על ממונהל
 1.52-כ של כולל בסכום לוויתן מאגר פיתוח לצורך ושירותים ציוד לרכישת מחייבים בהסכמים
המתווה  -  476(החלטה מספר  הממשלה להחלטת בהתאם חובתם מילאו ובכך, דולר מיליארד

להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז 
  הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספים). 

  
 מימון פיתוח פרויקט לוויתן  .ה

  
בכוונת השותפות לממן את חלקה בעלויות פיתוח מאגר לוויתן, בין היתר, באמצעות מימון 

  בנקאי וגיוסי ההון וחוב:
 

 - לוויתן פרויקט פיתוח בעלויות השותפות של חלקה למימון הסכם
 

הסכם המימון או ההסכם) בין חברת  -נחתמו מסמכי המימון (להלן , 2017במרס  20ביום 
), לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים חברת הפיתוחו/או  הלווה –פיתוח לוויתן (להלן 

(אשר שימשו כחתמים להסכם המימון) וכן את  BNP Paribas-ו  HSBC Bank Plcהכוללים את
ING Bank N.V. ,Natixisו בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,, בנק הפועלים בע"מ-ABN AMRO 

Bank N.V  המלווים), לפיו תועמד לשותפות הלוואה מסוג   -(להלן יחדיוLimited-Recourse 
חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח ההלוואה), לצורך מימון  -מיליון דולר (להלן  250בסך של 

מנת לאפשר - הסכם המימון כולל מנגנון ותנאים על .פרויקט לוויתן) –(להלן  פרויקט לוויתן
מיליון דולר (דהיינו לסכום כולל של  150לשותפות להגדיל את היקף החוב בסכום נוסף של עד 

  מיליון דולר), על ידי המלווים או מממנים נוספים.  400
  

ההלוואה תהיה זמינה למשיכה בהתקיים מספר תנאים מוקדמים, אשר העיקרי שבהם הינו 
 רישום שעבודים לטובת המלווים על ידי הממונה. 

  
חודשים ממועד חתימת הסכם המימון והיא  24קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 

פי הסכם  חודשים נוספים בכפוף להסכמת הגופים המממנים על 24ניתנת להארכה בעד 
המימון. בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות מי מהם יש לפרוע את ההלוואה (בחלקה או 

יטה בשותף הכללי חדלו במלואה) בפירעון מוקדם, והם כוללים, בין היתר: אי חוקיות, בעלי השל
ביחידות  15% מלהיות בעלי שליטה בו או ירידה שלהם משיעור החזקות מינימלי של

ההשתתפות של השותפות ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות השותפות 
בפרויקט לוויתן שבעקבותיה החזקות השותפות בפרויקט לוויתן תפחת משיעור שנקבע בהסכם. 

ות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, בהתאם לתנאים לשותפות הזכ
 הקבועים בהסכם. 

  
ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, המחושבת לפי 

LIBOR  120בתוספת מרווח מדורג ששיעורו האפקטיבי הממוצע (כולל עמלות שישולמו עד 
ההסכם) יעמוד לאורך תקופת ההלוואה (מחושב לפי תקופת הלוואה של ימים ממועד חתימת 

במועד זה באשר לאופן  חברת הפיתוחבהתאם להערכת הנהלת  3.9%-חודשים) על כ 24
 1.3%ביצוע המשיכות. בנוסף, התחייבה השותפות לשלם עמלת אי ניצול אשראי בשיעור של 

  מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת.
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  מ"בע) מימון( נפט חיפושי ציור

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור

  
כספי ההלוואה יועברו ללווה בהתאם לדרישות התשלום שיוציא המפעיל בפרויקט לוויתן 

עלויות ההלוואה (כמו גם עלויות נוספות כמפורט לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון 
). להבטחת פירעון Back to Backבהסכם), ויועברו כהלוואה לשותפות באותם תנאים (

ההלוואה תשעבד השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן, לרבות, בין היתר, 
חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, הסכמי מכירת גז 

ן, (כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו), זכויות השותפות מתוקף אישור היצוא לירד
מניות השותפות בחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה. ההלוואה הינה מסוג 

Limited-Recourse  .ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם
יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי 

כאים לקבל תמלוגים מהשותפות (לרבות בעלי עניין) וכי השותפות תרשום תמלוגים אחרים הז
שעבוד על זכויותיה בחזקות לוויתן לטובת בעלי התמלוגים להבטחת זכויות התמלוגים שלהם 

  שימשיכו לעמוד בתוקפם גם למשך תקופת הסכם המימון.
  

) אשר Covenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות (
, Non-Recourseעיקריהן: מגבלות על נטילת אשראי נוסף (למעט, בין היתר, אשראי מסוג 

האשראי  -מיליון דולר (להלן  5נחותות מצדדים קשורים, ואשראי בסכום כולל של עד הלוואות 
הנוסף)); עמידה במבחני נזילות, לפיהם במועדי בדיקה שנקבעו בהסכם המימון יהא על 

החודשים  12-השותפות להציג כי ברשותה די מקורות מימון בכדי לעמוד בהתחייבויותיה ב
הלוואה ו/או עד לתחילת ההפקה ממאגר לוויתן; יחס כיסוי חוב הבאים ו/או עד למועד החזרת ה

(מחושב לפי היחס בין: (א) שווי המשאבים במאגר (שיחושב על בסיס כמויות  2:1-שלא יפחת מ
פי דוח המשאבים האחרון שפרסמה השותפות ביחס לפרויקט, כפול שווי שנקבע -הגז על

; לבין (ב) יתרת ההלוואה), החברההנפיקה בהסכם לכל יחידת גז) בניכוי יתרת אגרות החוב ש
יידרש הלווה לפרוע חלק מההלוואה עד לעמידה בו; עמידה ביחס בין  2.2:1-היה והיחס יפחת מ

יתרת ההלוואה לבין חלקה של השותפות בהוצאות פיתוח פרויקט לוויתן (לרבות הוצאות עבר 
הפעילות; מגבלות על ביצוע ; מגבלות על שינוי תחום 65%והוצאות עתידיות) שלא יעלה על 

פעולות שיכולה להיות להם השפעה מהותית לרעה (כהגדרת המונח להלן); מימוש זכויות 
   מסוימות מכוח הסכם התפעול המשותף באישור המלווים בלבד, וכיו״ב.

  
) Events of Defaultכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה (

מם תוקנה למממנים זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים, בין אשר בהתקיי
) של חבות פיננסית Cross Defaultהיתר, את האירועים העיקריים הבאים: הפרה צולבת (

אירוע או נסיבות אשר יש להם השפעה מהותית  ;Limited-Recourseאחרת שאינה מסוג 
לרעה על יכולת השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון או 
מסמכי הפרויקט (כהגדרתם בהסכם המימון), על זכויות המלווים לפי הסכם המימון, או על 

לם את חובותיה בהגיע נכסיה, עסקיה או מצבה הכספי של השותפות באופן שפוגע ביכולתה לש
מועדם או על הפרויקט באופן שמסכן או עלול לסכן בסבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש 
של ההלוואה ("השפעה מהותית לרעה"); החלטה רשמית של גוף ממשלתי המחייבת את 
השותפות לדחות את הפיתוח של פרויקט לוויתן אשר יש לה או עשוי להיות לה השפעה 

, ביטול הסכמים לאספקת גז ומסמכי פרויקט אחרים אם ביטול כאמור ישפיע או מהותית לרעה
עשוי להשפיע מהותית לרעה על יכולת המימון מחדש של ההלוואה; אי עמידה באמות המידה 
הפיננסיות כאמור לעיל; אי עמידה בתנאי האשראי הנוסף כמפורט לעיל; התקשרות בעסקאות 

נטישת הפרויקט; אירועי חדלות פירעון; אירוע כוח עליון  פי ההסכם; גידור למעט כמוסכם על
מתמשך בקשר עם הפרויקט שיש או עשויה להיות לו השפעה מהותית לרעה; והכל בכפוף 

  לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות ריפוי שנקבעו בהסכם. 
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  מ"בע) מימון( נפט חיפושי ציור

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור

  
  :טבעי גז למכירת התקשרויות  .ו
  

 "מבע לאדלטק לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת כוונות במכתב התקשרות .1
 

נחתם , 2017בינואר  16לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  א'2יג'9לאמור בביאור  בהמשך
מכתב כוונות בלתי מחייב בין שותפי לוויתן לבין אדלטק בע"מ, במסגרתו אישרו הצדדים 
את כוונתם לנהל משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לרוכשת בהיקף 

שנה. הסכם מחייב, ככל שיחתם, הינו  17במשך תקופה של  BCM 14.8-כמשוער של 
  .2016דש ינואר בנוסף להסכם האספקה שנחתם בחו

  
  ירדן של הלאומית החשמל לחברת לוויתן מפרויקט טבעי גז ליצוא הסכם .2

 
התקבל , 2017לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש פברואר  א'1יג'9לאמור בביאור  בהמשך

  ההסכם.  תחתאישור הממונה לייצוא גז טבעי 
  

  לוויתן מפרויקט מקומיה במשק ללקוחות טבעי גז לאספקת הסכמים .3
  

 כל התקיימות על המקומי במשק ללקוחותיהם לוויתן שותפי הודיעו, 2017 מאי בחודש
 הטבעי הגז אספקת בהסכמי שנקבעו כפי), לוויתן(שותפי  המוכרים של המתלים התנאים
), פז -"מ (להלן בע אשדוד זיקוק בית לפז כאמור הודעה מתן עם כי יצוין. עמם שנחתמו
 מיום פז לבין לוויתן שותפי בין הגז אספקת בהסכם שנקבעו המתלים התנאים כל התקיימו

  .2016 בנובמבר 24
  
 :מעורבת השותפותהליכים משפטיים בהם   .ז

 
 'ואח רציו' נ' ואח לנגוצקי') מר מחוזי( א"ת .1

  
' כב הורה, 2017 במרס 14 ביוםלדוחות הכספיים השנתיים,  יא'9לאמור בביאור  בהמשך

 תחולט התובעים שהפקידו ח"ש מיליון 1 בסך הערבות יתרת כי לפועל ההוצאה רשם
 לטובת הערבות מתוך אלפי ש"ח 485 של סך חילוט לאחר זאת( הנתבעים לטובת

 יתרת את לשלם התובעים על כי וכן) 2017 בפברואר 13 מיום להחלטה בהתאם התובעים
  . ימים 21 בתוך לפועל ההוצאה בתיק חובם

  
 שילמו מאי בחודש, לפועל ההוצאה רשם תווהחלט הצדדים של שונות בקשות לאחר

  .החוב יתרת את התובעים
  

 החלטות על ערעוראביב, -בתל השלוםמשפט -בבית התובעים הגישו 2017 באפריל 4 ביום
 הרשם החלטות את לבטלהמשפט -בית התבקש במסגרתה אשר, לפועל ההוצאה רשם

 :ולקבוע
 ;לפועל הוצאה הליכי במסגרת המשליםהדין -פסק את לאכוף זכאים אינם הנתבעים כי  .א
 הסכומים כל את לפועל ההוצאה לקופת/או ו לתובעים להשיב הנתבעים על כי  .ב

 .לפועל ההוצאה תיק במסגרת להם/ישולמו ששולמו
 

 וניתן בערעור דיון לניהול מקום"אין  כיהמשפט, - בית קבע, 2017 באפריל 9 מיום בהחלטה
 טיעון עיקרי הגשת עלהמשפט -בית הורה, בהתאם." בכתב טיעונים סמך על בו להכריע
  .בכתב טענות וסיכום

 
  .פה-לקיום דיון בעלהגישו התובעים בקשה  2017במאי  8ביום 
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  מ"בע) מימון( נפט חיפושי ציור

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :(המשך) לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור

  
 לרשם התיק להחזרת להסכים לצדדים המליץ המשפט בית 2017 במאי 9 מיום בהחלטה
 במסגרת תצהיר שמסר מי כל את לחקור לצדדים שיתאפשר מנת על, לפועל ההוצאה
  .ימים 7 בתוך עמדתם את להודיע לצדדים והורה, הרשם בפני הבקשה

 
 לקיום ולבקשההמשפט - בית להמלצת תגובתם את הנתבעים הגישו 2017 במאי 16 ביום
 שהערעור הטעם מן, חקירות ולקיוםפה -בעל דיון לקביעת התנגדות שעיקרהפה, -בעל דיון
 במחלוקת השנויות עובדות ואין, בלבד משפטיות טענות על כולו נסוב הרשם החלטות על
  .הצדדים בין

 
 הסכמתם את מביעים הם במסגרתה, קצרה הודעה התובעים הגישו, 2017 במאי 17 ביום

; המצהירים חקירת לשם לפועל ההוצאה לרשם יוחזר הדיון כיהמשפט -בית להמלצת
  .הרשם החלטות על בערעורפה -בעל דיון לקביעת בקשתם על חוזרים, ולחילופין

 
, קבע בית המשפט, כי לא חלה על הנתבעים חובה 2017 במאי 25במסגרת החלטה מיום 

להגיש תצהיר תשובה להודעת הערעור, וכי אין מקום להחזרת התיק לרשם ההוצאה 
המשפט הנכבד והורה לצדדים להגיש עיקרי -לפועל להשלמת חקירות. בהתאם, שב בית

-ם דיון בעלטיעון בכתב, תוך שהוא מותיר בידי התובעים את האפשרות לחזור ולבקש קיו
  פה, אם וככל שיתעורר בכך הצורך למקרא עיקרי הטיעון מטעם הנתבעים.

  
  להעריך את סיכויי הערעור על החלטת הרשם להתקבל. ניתן לא זה בשלב

  
  .כאמור בתביעה נתבעת הייתה לא החברה כי יובהר

  
  נפט שדות .2

 
הגישה , 2017בפברואר  7הכספיים השנתיים, ביום  לדוחותיב' 9לאמור בביאור  בהמשך

לבית המשפט המחוזי מרכז  המפרקת הזמנית)  -המפרקת הזמנית של שדות נפט (להלן 
  בקשת העיון).  -המשפט בהליך האמור בסעיף ד' לעיל (להלן  בקשה לעיון בתיק בית

  
בתיק,  הזמנית זכות עיון  במסגרת בקשת העיון התבקש בית המשפט ליתן למפרקת 

לרבות הפרוטוקולים וכל כתבי הטענות והמוצגים שהוגשו על ידי מי מן הצדדים. טענת 
המפרקת הזמנית, כמפורט בבקשת העיון כי יתכן וניתן ללמוד מהעיון בחומר אודות עילות 

- התביעה הפוטנציאליות הקיימות לשדות נפט כנגד מר איתן אייזנברג , חברת איתן
קבע בית המשפט כי תינתן , 2017במרס  10מיום  תו. בהחלטותפותוהשאייזנברג בע"מ 

 למפרקת הזמנית זכות עיון בתיק, להוציא תמלילי חקירת העדים.
  

  :מכשירים פיננסיים - 6ביאור 
  בדצמבר 31  במרס 31  
  2017  2016  2016  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  
        

        - שווי הוגן
  101,198  91,368  111,212  א) הלוואה לשותפות (סדרה

  164,476  -  192,996  הלוואה לשותפות (סדרה ב)

  
בבורסה לאותו ) באגרות חוב (סדרה ומדידת השווי ההוגן מבוססת על שער אגרות חוב (סדרה א) 

  מועד.
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  מ"בע) מימון( נפט חיפושי ציור

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2017במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  :הדוח תקופת לאחר אירועים - 7 ביאור

  
 במסגרת תכנית הפיתוח פיתוח קידוחי  .א

  
  .ב'5 ביאור ראה

  
   בישראל הטבעי הגז משק להסדרתמתווה   .ב

  
  .'ד5 ביאור ראה

  
 לוויתן מפרויקט מקומיה במשק ללקוחות טבעי גז לאספקת הסכמים  .ג

 
  .3'ו5 ביאור ראה

  
 לנגוצקי  .ד

 
  .1ז'5 ביאור ראה

  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  ג'פרק 
  

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר רבעוני דוח
  הפנימית הבקרה את אפקטיביות

  



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה רבעוני בזאת דוח מצורף 
  :2017לרבעון הראשון לשנת  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל א)(ג38

לקביעתה  ), אחראיתהתאגיד - (להלן בע"מ )מימון( ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של רציו חיפושי נפט
  .בתאגידועל הגילוי והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  ;החברהליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון  .1

 ;החברה, מנכ"ל שי לוי .2

 .של החברה כספיםההילה לוי, מנהלת  .3

  
ילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הג

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל 
סביר בהתייחס למהימנות  ביטחוןאשר נועדו לספק ו את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

וחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות הדיווח הכספי ולהכנת הד
  שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

  
הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 

ר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום כאמור, נצבר ומועב
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

  ת הגילוי.והמתאים, בהתייחס לדריש

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

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון),  –(להלן  2016בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון  העריכו הדירקטוריון
  היא אפקטיבית. 2017במרס  31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
השנתי בדבר הבקרה הפנימית ל הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח הערכת האפקטיביות ש

  .האחרון

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

  .היא אפקטיבית



  ):1(ד)(ג38תקנה  לפיהצהרת מנהל כללי 

  , מצהיר כי:שי לויאני, 

  

) התאגיד –(להלן בע"מ ) מימוןרציו חיפושי נפט (של  הרבעוניהדוח בחנתי את   )1(
  הדוחות); –(להלן   2017 לרבעון הראשון של שנת

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם   )2(
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן 

  נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד

ולוועדת הביקורת של  , לדירקטוריוןהתאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של   )4(
 עלבהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית דירקטוריון התאגיד, 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

שמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה את כל הליקויים המ  (א)
של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע  התאגידשל  ויכולתלהשפיע לרעה על 
כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

  –ראות הדין; וכן הכספיים בהתאם להו

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

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

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

  –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בתאגידידי אחרים 

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

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

הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא   (ג) 
דוח זה, אשר יש בו כדי לבין מועד  )2016הדוח התקופתי לשנת האחרון (

לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית 
  על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  

  כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.יל עלאין באמור 
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  , מנכ"לשי לוי  

  

  

  

  

  

  



  ):2(ד)(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
  

  , מצהירה כי:הילה לויאני, 

  

לתקופת  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים הדוחות הכספיים בחנתי את   )1(
רבעון הראשון של ל) התאגיד –(להלן רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ של הביניים 

  );וחות לתקופת ביניים"ד" או "ההדוחות" –ן (להל 2017 שנת

לתקופת  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  )2(
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  הביניים

תם עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו או
  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לתקופת  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )3(
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות  הביניים

ייחסים הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מת
  הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   )4(
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה   (א)
ככל שהיא מתייחסת לדוחות  ,קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוישל הב

, העלולים לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים הכספיים 
באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או 

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

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

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  ים בתאגיד:עם אחראני, לבד או יחד   )5(

של בקרות תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)
מובא לידיעתי על  ,לתאגיד, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ונהלים

  –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בתאגידידי אחרים 

של בקרות  ת פיקוחיתח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (ב)
ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

  מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   (ג) 
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות  )2016(הדוח התקופתי לשנת האחרון 

הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש 
בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  

  ותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.יל כדי לגרוע מאחריעאין באמור ל
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  כספים מנהלת, הילה לוי  
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