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   2019במאי  22

  דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 
    2019במרס  31של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה

  
להגיש בזאת את דוח  מתכבד) החברה - חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן רציו דירקטוריון

ולתקופה של  )תאריך הדוח -(להלן  2019 במרס 31 ליום החברההדירקטוריון על מצב ענייני 
חות תקופתיים "בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו ,שלושת החודשים שהסתיימה באותו תאריך

 .)הדוחות תקנות - (להלן 1970 -התש"ל ,ומיידיים)
  

 -(להלן  2019במרס  31ליום  בינייםמהדוחות הכספיים  נפרד בלתי חלק הוא הדירקטוריון דוח
לשנה זה בקשר עם הדוח התקופתי של החברה  דוח לקרוא יש). הרבעוניים הכספיים הדוחות

-2019-01: אסמכתא( 2019במרס  26ביום  פורסם, אשר 2018בדצמבר  31ביום  שהסתיימה
(ב) לתקנות 48-א(א) ו5המובא בדוח זה על דרך ההפניה בהתאם להוראות תקנות  ,)025458

  . )הדוח התקופתי –הדוחות (להלן 
  

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

  
 , (תיאור עסקי התאגיד) 2018לשנת החברה ופעילותה, ראו פרק א' לדוח התקופתי  לתיאור

 -להלן מו במסגרת הדוח התקופתי (שפורס כפי 2018לשנת  הכספיים לדוחות 9-ו 5, 4 ביאורים
  .לדוחות הכספיים הרבעוניים 5וכן ביאור  )הדוחות הכספיים השנתיים

  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד – 'אחלק 

 
 כללי .1

  
כחברה פרטית מוגבלת במניות.  2014במרס  24תאגדה בישראל ביום ההחברה הוקמה ו

), השותפות -שותפות מוגבלת (להלן  -) 1992בעלת השליטה בחברה היא רציו חיפושי נפט (
  המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה.

  

 , אשר(Special Purpose Company (SPC))תכליתית  חד ייעודית חברה אהיהחברה 
 שמשמטרתן ל אשר לשותפות הלוואות מתן) 2( בכך; הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הן תיהמטרו

 I/15-ו לוויתן דרום I/14בקשר עם חזקות  בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות את
 בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לוויתן )ןלווית מאגראו  לוויתן חזקות - להלן(לוויתן צפון 

  .לעיל האמורים בעיסוקים הכרוכות הפעולות כל ביצוע) 3(-ו; שבו שותפה השותפות
  

 והסכם 2016 בשנת החברה ידי על שהונפקו) ב סדרה( החוב אגרות אודות לפירוט  .א
 5, 4, ראו ביאורים כאמור ההנפקה עם בקשר והשותפות החברה בין שנחתם ההלוואה

 .להלן' ד חלקוכן  השנתיים לדוחות הכספיים 9-ו
  

 והסכם 2017 בשנת החברה ידי על שהונפקו) ג סדרה( החוב אגרות אודות לפירוט  .ב
 5, 4ביאורים , ראו כאמור ההנפקה עם בקשר והשותפות החברה בין שנחתם ההלוואה

 .להלן' דוכן חלק  השנתיים לדוחות הכספיים 9-ו
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  לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות מידע  .ג
  

 לחברה שנמסר מידע פי על, לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות פרטים להלן
  :מהשותפות

 
) דלק -קידוחים שותפות מוגבלת (להלן דלקביחד עם , נכון למועד הדוח, השותפות .1

אפשרויות שונות , בוחנת )נובל -(להלן .Noble Energy Mediterranean Ltd -ו
א') ולהמשך מסחור הגז והקונדנסט 1שלב  פרוייקטההפקה (הרחבת  הגדלתל

ממאגר לוויתן, לרבות האפשרויות השונות לייצא גז טבעי ללקוחות בשווקים 
למצרים ולירדן ובהתאם מנהלת (יחד עם שותפיה) מגעים  ,האזוריים, בין היתר

 ך. ומשאים ומתנים אל מול גורמים שונים בקשר לכ
נכון למועד הדוח, חתמו שותפי לוויתן ובכללם השותפות על מספר הסכמים 

בשוק המקומי, הסכם למכירת גז טבעי לחברת החשמל  ללקוחותלמכירת גז טבעי 

 Dolphinus Holdings Limited-הלאומית של ירדן והסכם למכירת גז טבעי ל
 ).דולפינוס -(להלן

  

למועד אישור  נכוןה' לדוחות הכספיים השנתיים, 1יב10בהמשך לאמור בביאור  .2
להגדלת כמות  דולפינוסומתנים עם  משאיםהדוחות הכספיים, נובל ודלק מנהלות 

הגז על בסיס מחייב שתסופק תחת הסכם הייצוא וכמו כן  שותפי לוויתן ושותפי 
ב בקשר עם הקצאת ומתנים  במטרה להגיע להסכם מחיי משאיםתמר מנהלים  

והסדרים נוספים בכל הקשור בהעברת גז טבעי בתשתיות ההולכה  הקיבולת
  מישראל למצרים.

 
 .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת , 2019בחודש מרס  .3

בדצמבר  31דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן מעודכן ליום 

 Proved + Probable. על פי הדוח, סך כמות עתודות הגז הטבעי המסווגות 2018
Reserves )P2) וכמות המשאבים המותנים של גז טבעי (C2 א1) בקטגוריות שלב' 

 38.6-גז טבעי וכ BCM 608.7-כופיתוחים עתידיים (באמדן הטוב ביותר) הינה 

Million Barrels .קונדנסט   

 
א' בתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן מתקדם 1נכון למועד הדוח, פיתוח שלב  .4

תקציב כפי שאושר על ידי שותפי ב מהותי שינוי כל חל לאבהתאם ללוחות הזמנים ו
לוויתן, במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי 

הדוחות הכספיים, שיעור התקדמות  אישור. נכון למועד 2019צוא עד סוף שנת וליי
 . 83%-עומד על כ פרוייקט פיתוח לוויתן

  

לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הגשת הצעה על ידי  יג'10בהמשך לאמור בביאור  .5
שותפי לוויתן במסגרת בקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי לחברת החשמל 

הודיעה חברת החשמל לשותפי  ,2019באפריל  4), ביום ההליך התחרותי - (להלן
לוויתן כי הצעתם נבחרה כזוכה בהליך התחרותי. בהתאם, בכוונת שותפי לוויתן 

קשרות בהסכם לאספקת גז טבעי על בסיס מזדמן מפרוייקט לוויתן לקדם הת
 לחברת החשמל.

בקשר עם הודעת  נגד חברת החשמל ושותפי לוויתן שהוגשה עתירה מנהלית לעניין
  .הרבעוניים ' לדוחות הכספייםד5, ראו ביאור חברת חשמל כאמור

  
 פרק א' לדוח התקופתי מאגר לוויתן, ראו –נוספים אודות פעילות השותפות  לפרטים

  .הרבעוניים הכספיים לדוחות 5 ביאורו
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 :כספי מצב .2
 

-כ (מתוכם דולר מיליון 385-כ של לסך הסתכם, 2019 במרס 31 ליום החברה נכסי היקף
מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם  4 -וכ לשותפות שניתנו הלוואותמיליון דולר בגין  380

 הלוואותמיליון דולר בגין  368-(מתוכם כמיליון דולר  371-), בהשוואה לכאותן הלוואות
 במרס 31 ליום) מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם אותן הלוואות 3 -וכ לשותפות שניתנו

2018.   
  

 7-סך של כ בניכוי ,מיליון דולר 19-ניכיון בסך של כוהגידול נובע ברובו מהפחתת פרמיה 
  לשותפות. הלוואות הפרשי שער בגין הוצאות מיליון דולר 

  
 דולר מיליון 385-כ של לסך הסתכם, 2019 במרס 31 ליום החברה התחייבויות היקף

מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם אותן  4 -וכ חוב אגרותמיליון דולר בגין  380-(מתוכם כ
 -וכ חוב אגרותמיליון דולר בגין  368-מיליון דולר (מתוכם כ 371-בהשוואה לכ), אגרות חוב

  . 2018 במרס 31 ליום) מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם אותן אגרות חוב 3
  

 7-סך של כ, בניכוי מיליון דולר 19-וניכיון בסך של כהגידול נובע ברובו מהפחתת פרמיה 
  . חובהפרשי שער בגין אגרות הכנסות מיליון דולר 

 
 הפעילות  תוצאות .3

 
  :הרווח או הפסדהתמציתי על  דוחה לגבי נתונים להלן

  
  .אלפי דולר 1-סכום הנמוך מ צגמיי  *  

  
 השותפות, , בין החברה לשותפות2014בספטמבר  14מיום וייעוץ שירותי ניהול  הסכםעל פי 

כהלוואות  לשותפות העמידה החברה, כן כמוהוצאות השוטפות של החברה. הנושאת בכל 

Non-Recourse באותם תנאים  חובה אגרותכל אחת מסדרות  בגין ההנפקה תמורת את

  ), לפי העניין.Back to Back( חובהשל אגרות 
  

לתקופה של שלושת   
החודשים 

 31שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  2019  2018  2018  
  דולר אלפי  

    :הכנסות
  25,554  6,299  6,455  לשותפות הלוואות בגין ופרמיה ניכיון, ריבית הכנסות
  14,285  2,517  -   חוב אגרות בגין שער הפרשי הכנסות
  -  -  5,768   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הכנסות

  135  40  45  מהשותפות הוצאות החזר
  12,268  8,856  39,974  

    :הוצאות
  25,554  6,299  6,455   חוב אגרות בגיןופרמיה  ניכיון, ריבית הוצאות
  14,285  2,517  -   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הוצאות
  -  -  5,768   חוב אגרות בגין שער הפרשי הוצאות
  135  40  45  וכלליות הנהלה הוצאות

  12,268  8,856  39,974  
  -  -  -  רווח מפעולות

  *  *  *  אחרות מימון )הכנסות(הוצאות 
  *  *  *  לתקופה כולל )רווח( הפסדו )רווחהפסד ( סך
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   – )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות ןבגי ופרמיה ניכיון, ) ריביתהכנסות( הוצאות
  

 הוצאות, הסתכמו 2019במרס  31בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 
אלפי  6,455-לסך של כ )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות בגין ופרמיה ניכיון, ריבית(הכנסות) 

   .בתקופה המקבילה אשתקדאלפי דולר  6,299-דולר, בהשוואה לסך של כ
  

   – ) הלוואות לשותפות (אגרות חוב בגין הפרשי שער הוצאות (הכנסות) 
  

ואגרות חוב (סדרה א) אשר נפדו  2016אגרות חוב (סדרה ב) אשר הונפקו בחודש נובמבר 
  מטבע הפעילות של החברה הינו הדולר.שקל. נקובות ב, 2017בחודש דצמבר 

  
בשער הדולר  ןחל קיטו ,2019במרס  31בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 

בתקופה המקבילה  1%-לגידול בשער הדולר בשיעור של כ, בהשוואה 3%-בשיעור של כ
בגין אגרות החוב אשתקד. הקיטון בשער הדולר הוביל לרישום הוצאות הפרשי שער 

בתקופה של אלפי דולר  5,768 -(הכנסות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בסך של כ
, בהשוואה לרישום הכנסות הפרשי שער 2019במרס  31החודשים שהסתיימה ביום שלושת 

אלפי  2,517 -בגין אגרות החוב (הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בסך של כ
  דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  

 מימון ומקורות נזילות .4
 

 לחברה הצפויים התקבולים. פעילותה מימוןצורך ל בנקאי אשראי נוטלת אינה החברה
 ידה שהונפקו על חובה אגרות בקשר עם לשותפות החברה שנתנה ותההלווא מהחזר
  .של אגרות החוב ריביתהו קרןה מילתשלושל החברה  היחיד המימון מקור את מהווים

  
  . )ג-סדרות ב ו( חוב אגרות של סדרות שתי חברהל, הדוח למועד נכון

ועד  2021החל משנת  יפרעואגרות החוב האמורות, תשלומי הקרן בגינן סדרות פי תנאי  על
ולאחר המועד  לוויתן ממאגר הגז הזרמת לתחילת הצפוי המועד לאחר קרי ,2023שנת 

  קט לוויתן כאמור לעיל.יהצפוי בו לשותפות יחלו להיות הכנסות מפרוי
  

דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן  י, בהתבסס על נתונהחברה להערכת

 מספקת בכמות יהיו הצפויות השותפות הכנסות, NSAI, שהתקבל מחברת השותפות של
 אגרותאחת מסדרות  כל עם בקשר לשותפות החברה שנתנה ותלוואההמ אחת כל רעוןילפ

   .השנתיים הכספיים לדוחות' ה10ראו ביאור  ,נוספים לפרטים .האמורות החוב
) 17, מומשו כתבי אופציה (סדרה 2018בחודשים אוקטובר ונובמבר  כי, גם יצויןזה  בהקשר

  . ברוטו מיליון דולר 58-של השותפות בתמורה לסך של כ
  

של  הקיימות החוב אגרות ,הדוח למועד נכון ,החברה ידיעת למיטבו לעיל האמור לאור
  .במועדן להיפרע צפויותהחברה 

 
 עצמי הון .5

 ראו, נוספים יםלפרט. דולר אלפי 28-סך של כל, הסתכם 2019במרס  31ליום  החברההון 
   .הרבעוניים הכספיים הדוחות במסגרת בהון שינוייםה עלתמציתי  דוח

  

 מזומנים תזרים .6
.דולר 1,000-מ הנמוך בסך מפעילות שוטפת בתקופת הדוח שליליתזרים מזומנים  לחברה  
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  הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי – 'בחלק 

  
 התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר גילוי

  
תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים , הדוחות) לתקנות 14(ב)(10על פי תקנה 

תעודות התחייבות, יבחן האם מתקיימים בו סימני אזהרה, התקיימו סימני אזהרה בתאגיד, 
  יצרף התאגיד גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי. 

  
מצא כי אינם מתקיימים והאמורה בתקנה המנויים הדירקטוריון בחן את סימני האזהרה 

תזרים מזומנים חזוי נכלל לא  ,בחלק א' לעיל) 4(כמו גם לאור האמור בסעיף כן  עלו, בחברה
   .בדוח זה

  
 

  החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  – 'גחלק 

  

 הדוח בתקופת עיקריים אירועים  .א
  

 הכספים לדוחות 5 ביאור ראו, נוסף ומידע התקשרויות, החברה פעילות בדבר .1
 . הרבעוניים

  

 הכספי המצב על הדוחלאחר תאריך  אירועים  .ב
  

 לדוחות 7אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו ביאור  לפרטים .1
  .הרבעוניים הכספיים

 

  עודי למחזיקי אגרות החוביגילוי י – 'דחלק       

  

המוחזקות בידי  ) של החברהג) ואגרות החוב (סדרה בלהלן פירוט אודות אגרות החוב (סדרה 
  :הציבור בתאריך הדוח

  
   .בע"מ )1975נאמנות (הרמטיק  – )גולאגרות החוב (סדרה  )בהנאמן לאגרות חוב (סדרה 

  
  דן אבנוןעו"ד  – שם האחראי בנאמן

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

  avnon@hermetic.co.ilדוא"ל: 
  

לדוחות  5-ו 4 יםביאור ראו ,)בלהבטחת אגרות החוב (סדרה  תיאור הנכסים המשועבדים
  . השנתיים הכספיים

  
 לדוחות 5-ו 4 יםראו ביאור ,)גאגרות החוב (סדרה  להבטחת המשועבדים הנכסים תיאור

  .השנתיים הכספיים
  

ח):"ש (הנתונים באלפי )גואגרות החוב (סדרה  )בלהלן פירוט נוסף בדבר אגרות החוב (סדרה 
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סך כל   מועד ההנפקה  הסדרה
השווי 
הנקוב 
במועד 
  הנפקה

שווי נקוב   שווי נקוב
 על פי

הערכה 
מחדש 
למועד 
אישור 
 הדוחות

  הכספיים

 סכום
 הריבית
  שנצברה

 31 ליום
 במרס
2019  

  

 הוגן שווי
 במרס 31 ליום

2019  

 בורסאי שווי
 31 ליום
  2019 במרס

מועדי תשלום   סוג ריבית
  הקרן

האם   הצמדה  מועד תשלום הריבית
הסדרה 
  מהותית?

זכות החברה 
  דיון מוקדםילפ

אג"ח 
  (סדרה ב)

בנובמבר  13
2016  

הקרן תיפרע   קבועה*  723,750  723,750  7,173  617,587  617,587  617,587
בשלושה 

שני תשלומים: 
תשלומים שווים 

 33.33%בשיעור 
 31-כל אחד, ב

באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 

 2022עד  2021
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 

 31-ב 33.34%
  . 2023באוגוסט 

בגין   הראשונה הריבית
 אגרות החוב (סדרה ב)

-ב בשנה עםפ משולמת
של כל אחת  אוגוסטב 31

 2020 ועד 2017מהשנים 
 ה י(כולל). הריבית השני

בגין אגרות החוב (סדרה 
 31-תשולם בב) 

באוגוסט של כל אחת 
 2023עד  2021מהשנים 

  * (כולל).

  קיים**  כן  צמוד לשקל

אג"ח 
  (סדרה ג)

בדצמבר  4
2017  

תיפרע  הקרן  קבועה***  683,986  683,986  7,642  654,138  633,849  633,849
בשלושה 

תשלומים: שני 
תשלומים שווים 

 33.33%בשיעור 
 31-כל אחד, ב

באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 

 2022עד  2021
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 

 31-ב 33.34%
  . 2023באוגוסט 

בגין   הראשונה הריבית
אגרות החוב (סדרה ב) 

-ב בשנה עםמשולמת פ
 אחת כל של באוגוסט 31

 2019 ועד 2018 מהשנים
ה  י(כולל). הריבית השני

בגין אגרות החוב (סדרה 
 31-ב תשולםב) 

 אחת כל של באוגוסט
 2023 עד 2020 מהשנים

  (כולל).***

צמוד 
 לדולר 
 ביום הידוע

 בנובמבר 30
2017 )1 

דולר = 
  )ש"ח 3.499

  קיים**  כן
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לא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ב) או אגרות החוב (סדרה ג) לפירעון מיידי או למימוש  .ג-ו בשל אגרות החוב מסדרה  הנאמנות ית לפי שטריוההתחייבוו םתנאיההחברה עמדה בכל 
  . זיקיהןהבטוחות שניתנו להבטחת התשלום למח

  .השנתיים לדוחות הכספיים 5-ו 4 יםביאורראו  ,ג-ו במסדרה  החוב אגרות להבטחת שניתנו השעבודים לתיאור

האנרגיה והמים  ,משרד התשתיות הלאומיותמ על ענייני הנפט הממונהתקבל אישור העד למועד בו . ")הראשונה הריבית(" 2% של בשיעור שנתית ריבית) ב סדרה( החוב אגרות נושאות, 2020 באוגוסט 31 ליום עד   *  
, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב השנתיים הכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2016בדצמבר  8ביום  ) בספר הנפטברישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ל) הממונה -(להלן 

  .")השניה הריבית(" 18.5% שיעור הריבית יהיה ,2023באוגוסט  31ועד ליום  2020בספטמבר  1. החל מיום ביחס לתקופה בה היא חלה ,1% של בשיעור שבמחזור ריבית שנתית נוספת

 למסחר מהרישום מחיקה על הבורסה ידי על יוחלט אם – הבורסה) -(להלן  בע"מ לניירות ערך בתל אביב מהבורסה מחיקה בשל מוקדם דיוןיפ) 1( – מוקדם דיוןילפ החברה זכות למימוש התנאים פירוט להלן  **
 דירקטוריון החלטת מתאריך יום 45 תוך) א: (כדלקמן תפעל והחברה, מוקדם דיוןיפ יבוצע, בה מהמסחר מחיקה בדבר, הבורסה בהנחיות שנקבע מהסכום פחת, החוב אגרות סדרת ששווי מפני החוב אגרות של

ניירות  לרשות שישלח מיידי בדוח תפורסם המוקדם פידיוןה מועד על ההודעה. לפדותן החוב באגרות המחזיק רשאי שבו מוקדם דיוןיפ מועד על החברה תודיע, כאמור למסחר מרישום המחיקה בדבר הבורסה
 פרסום מתאריך יום 17 לפני לא יחול החוב לאגרות ביחס המוקדם פידיוןה מועד) ב; (החוב באגרות הרשומים המחזיקים לכל בכתב ותימסר העברית בשפה בישראל נפוצים יומיים עיתונים) 2( ובשני ולבורסה ערך

, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית החברה – החברה ביוזמת מוקדם פידיון) 2( .בפועל תשלומה מועד לבין ריבית לתשלום הקובע המועד שבין בתקופה לא אך, ל"הנ מהתאריך יום 45-מ מאוחר ולא ההודעה
 המועד) א: (הרלבנטי במועד שיהיו כפי, מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות בכפוף והכל, הבאות ההוראות יחולו כאמור ובמקרה מוקדם פידיוןל החוב אגרות את להעמיד
 ברבעון מוקדם פידיון נקבע) ג; (לרבעון אחד פידיון על תעלה לא המוקדמים הפדיונות תדירות) ב; (החוב אגרות של לראשונה למסחר הרישום ממועד ימים 60 חלוף לאחר יהיה מוקדם פידיוןל האפשרי הראשון
 זה לעניין .כאמור לתשלום שנקבע במועד המוקדם פידיוןה יבוצע, הקרן של סופי פידיון לתשלום מועד או הקרן של חלקי פידיון לתשלום מועד או, ריבית לתשלום מועד גם, זה נאמנות שטר פי על בו שקבוע

 האמור למרות. ח"ש מיליון 10-מ יפחת לא, האחרון למעט, מוקדם פידיון כל של המזערי ההיקף )ד; (דצמבר – אוקטובר, ספטמבר – יולי, יוני – אפריל,  סמר – ינואר: הבאות מהתקופות אחת כל משמעו" רבעון"
 שבין בתקופה יחול לא המוקדם פידיוןה מועד) ה; (לשנה אחד פידיון על תעלה לא ח"ש מיליון 10-מ הנמוכים הפדיונות שתדירות ובלבד ח"ש מיליון 10-מ הנמוך בהיקף מוקדם פידיון לבצע רשאית החברה, לעיל

 ראו, נוסף לפירוט. ח"ש מיליון 3.2-מ יפחת האחרון פידיוןה סכום אם החוב אגרות מסדרת לחלק מוקדם פידיון ייעשה לא )ו; (בפועל הריבית תשלום מועד לבין החוב אגרות בגין ריבית לתשלום הקובע המועד
בנובמבר  9 שטר הנאמנות לסדרה ב' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה, אשר פורסם ביום  ).ג סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 וסעיף 'ב סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 סעיף
). המידע המופיע בדוחות האמורים 2017-01-108259 -(מס' אסמכתא  2017בדצמבר  3 ' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום גשטר הנאמנות לסדרה ו )2016-01-075504 -(מס' אסמכתא  2016

  מובא בזאת על דרך ההפניה.

) בספר גרישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ל הממונהתקבל אישור העד למועד בו . ")הראשונה הריבית(" 2%של  עורבשי שנתית יתריב) ג סדרה( החוב אגרות נושאות, 2019באוגוסט  31 ליום עד*** 
ביחס לתקופה בה היא  ,1% של בשיעור נתית נוספתשבמחזור ריבית ש (סדרה ג) , נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החובהשנתיים הכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2018בפברואר  6, ביום הנפט
  .")היהשני הריבית(" 10%שיעור הריבית יהיה  ,2023באוגוסט  31ועד ליום  2019בספטמבר  1החל מיום . חלה
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 2019 במאי 22

                

            
    

  

 

  ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון
  
  

  מנכ"לשי משה לוי, 



  
  
  
  
  'בפרק 
  
  2019 במרס 31דוחות כספיים ליום 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2019במרס  31

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2019במרס  31

  

  
  
  

  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  (הרווח) הכולל הפסדהעל תמציתי  דוח

  5  שינויים בהוןעל התמציתי דוח 

  6  על תזרימי המזומנים תמציתי דוח 

  11 - 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
  

 המצב על התמציתי הדוח את הכולל), החברה - להלן( מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו  של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 לתקופה המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל )הרווח( ההפסד על תייהתמצ הדוח ואת 2019 במרס 31 ליום הכספי

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

 להביע היא אחריותנו .1970-ל"התש ),ומיידיים תקופתיים חות"דו( ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי
 .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה

  
  הסקירה היקף

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

 אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה. הישות של המבקר החשבון רואה ידי על
 במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים

 שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל

  
  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 בפסקה 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  2019 במאי 22

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה  
  

  



  
  

3  

  בע"מ )מימון(חיפושי נפט רציו 

  דוח תמציתי על המצב הכספי

  2019במרס  31ליום 
  

  בדצמבר 31  במרס 31 

 2019  2018  2018  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
  אלפי דולר 

 
        נכסים

        
        נכסים שוטפים:

  *  *  *  מזומנים ושווי מזומנים
        חייבים ויתרות חובה:

  41  48  52  חשבון שוטף -השותפות       
  2,313  3,506  4,079  הלוואות בגין ריבית לקבל מהשותפות

  16  20  15  אחרים
  2,370  3,574  4,146  שוטפים סך נכסים

  
        :נכסים שאינם שוטפים

  179,100  183,279  187,361  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב)     
  190,872  184,383  193,068  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג)

  369,972  367,662  380,429  ים שאינם שוטפיםנכססך 
  372,342  371,236  384,575  סך נכסים

        
        התחייבויות והון

        
        התחייבויות שוטפות:

  2,313  3,506  4,079  ריבית לשלם בגין אגרות חוב 
  29  40  39  זכאים אחרים

  2,342  3,546  4,118  התחייבויות שוטפותסך 
        

        :התחייבויות שאינן שוטפות
  179,100  183,279  187,361     אגרות חוב (סדרה ב)     

  190,872  184,383  193,068     אגרות חוב (סדרה ג)
  369,972  367,662  380,429  ותשוטפ התחייבויות שאינןסך 

  372,314  371,208  384,547  התחייבויותסך 
        

  28  28  28  הון 
  372,342  371,236  384,575  והון  התחייבויותסך 

  
  

  .דולר 1,000 -סכום הנמוך מ מייצג *
  
  

         
  הילה לוי     לוי משה שי    רוטלוי ליגד

  כספים מנהלת     ל"מנכ     הדירקטוריון ר"יו
  
  

  .2019 במאי 22: החברה ידי דירקטוריון על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
  
  

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

  (הרווח) הכולל הפסדהדוח תמציתי על 

  2019במרס  31יום ב ההחודשים שהסתיימ 3לתקופה של 
  
  

   שהסתיימו חודשיםה 3  
  במרס 31 ביום

שנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31 ביום

  2019 2018  2018 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולר אלפי  

 
        הכנסות:

  25,554  6,299  6,455  לשותפות ותבגין הלווא ופרמיה ניכיון, ריביתהכנסות 
  14,285  2,517  -  בגין אגרות חוב שער הפרשיהכנסות 
  -  -  5,768  בגין הלוואות לשותפות שער הפרשיהכנסות 

  135  40  45  החזר הוצאות מהשותפות
  12,268  8,856  39,974  

        הוצאות:
  25,554  6,299  6,455  בגין אגרות חוב  ופרמיה יכיוןת, נהוצאות ריבי

  14,285  2,517  -  הלוואות לשותפותהוצאות הפרשי שער בגין 
  -  -  5,768  הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב

  135  40  45  וכלליות הנהלה הוצאות

  12,268  8,856  39,974  

  -  -  -   מפעולות רווח
        

  *  *  *  אחרות מימוןת (הכנסות) הוצאו

  *  *  *  לתקופה כולל )רווחהפסד (ו )רווחהפסד ( סך

  
  

  .דולר 1,000-מסכום הנמוך  מייצג  *
  
  
  
  
  

  
  אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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   רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  שינויים בהון הדוח תמציתי על 

  2019במרס  31יום החודשים שהסתיימה ב 3לתקופה של 

  
  

  סך ההון  עודפים  הון מניות  

  דולר אלפי  
  

  28  *  28 (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום 

    שהסתיימו החודשים 3-ב תנועה
    - )מבוקר בלתי( 2019 במרס 31 ביום

  *  *  - אחר כולל (רווח)הפסד 

  28  *  28 )מבוקר בלתי( 2019 במרס 31 ליום יתרה
        

  28  *  28  )מבוקר( 2018 בינואר 1 ליום יתרה

     שהסתיימו החודשים 3-ב תנועה
     -) מבוקר בלתי( 2018 במרס 31 ביום

  *  *  -  אחר כולל הפסד (רווח)

  28  *  28  )מבוקר בלתי( 2018 במרס 31 ליום יתרה
        

  28  * 28 )מבוקר( 2018 בינואר 1 ליום יתרה

         שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        - )מבוקר( 2018 בדצמבר 31 ביום

  *  *  -   אחר כוללהפסד (רווח) 

  28  *  28 )מבוקר( 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  .דולר 1,000-מ סכום הנמוך מייצג  *
  
  
  
  

  
  אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 

  

   



  
  

6  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  המזומנים תזרימי על תמציתי דוח

  2019במרס  31יום בה החודשים שהסתיימ 3 לתקופה של

  
  ושהסתיימחודשים ה 3  

  מרס 31ביום 
שנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 
  2019 2018  2018 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולר אלפי  

  
        :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  *  *   *  תקופהלהפסד (רווח) 
        

מזומנים מפעילות התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
        :שוטפת

        :והפסד רווח לסעיפי התאמות
  25,554   6,299   6,455   בגין אגרות חוב ופרמיה ניכיון, הוצאות ריבית
  )25,554(  )6,299(  )6,455(  בגין הלוואות לשותפות ופרמיה ניכיון, הכנסות ריבית

  )14,285(  )2,517(  5,768   הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין אגרות חוב
  14,285   2,517   )5,768(  הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין הלוואות לשותפות    

  -   -  -  
        

        :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
  )206(  )213(  )11(  השותפות חשבון שוטף עם ב גידול     
  218   214   1   אחרים קיטון בחייבים     

  )12(  )1(  10  אחרים בזכאים(קיטון)  גידול     

  -  -  -  
        

  *  *   *   מפעילות שוטפת (שימשו)  נבעוש נטו מזומנים
  *  *   *   מזומנים ושווי במזומנים שינוי
  *  *   *   התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  *  *   *   התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  
ונכללים  מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה

        :בפעילות שוטפת

  )6,370(  -  -  ריבית ששולמה בגין אגרות חוב 

  6,370   -  -  לשותפות ותריבית שהתקבלה בגין הלווא

        
  

  .דולר 1,000-סכום הנמוך מ מייצג  *
  

  אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



  ציו חיפושי נפט (מימון) בע"מר

  הכספיים התמציתייםביאורים לדוחות 

  2019במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(
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  כללי:  - 1ביאור 
  

 חברהכ 2014 במרס 24 ביום בישראל התאגדה), החברה - להלן( מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו  .א
 משרדה כתובת). החברות חוק - להלן( 1999-ט"התשנ, החברות בחוק המונח כמשמעות פרטית
  .אביב-תל, 85 הלוי יהודה רחוב הינה החברה של הרשום

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

 להלן( מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שלה המוגבל בשותף ההשתתפות יחידות אשר
" צפון לוויתן" I/15-ו" דרום לוויתן"I/14  בחזקות השתתפות זכויות, היתר בין, לשותפות). הבורסה -
 או וויתןל פרויקט - ביחד להלן( לוויתן הטבעי הגז שדה נמצא בשטחן אשר), לוויתן חזקות - להלן(

  ). לוויתן מאגר
  

 באמצעות לרבות, השותפות עבור כספיים מקורות גיוס הינו החברה של היחידי הפעילות תחום  .ג
  .לציבור חוב אגרות של הנפקה
 מטרותיה אשר, (Special Purpose Company - SPC) תכליתית חד ייעודית חברה הינה החברה

 השותפות את לשמש מטרתן אשר, לשותפות הלוואות מתן) 2; (בכך הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הינן
 בעיסוקים הכרוכות הפעולות כל ביצוע) 3(-ו; לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך

  .לעיל האמורים
   

), א סדרה( חוב אגרות החברה הנפיקה, 2017 ודצמבר 2016 נובמבר, 2014 אוקטובר בחודשים  .ד
 כל עם בקשר, התקשרה החברה. בהתאמה, לציבור) ג סדרה( חוב ואגרות) ב סדרה( חוב אגרות

 . השותפות עם הלוואה בהסכם, ל"הנ מההנפקות אחת
  4 ביאורים ראה). א סדרה( החוב אגרות את מוקדם בפידיון החברה פדתה, 2017 דצמבר בחודש

 .השנתיים) הכספיים הדוחות -(להלן  2018לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  5-ו
  

 אגרות חברת שהיא פרטית לחברה החברה הפכה בבורסה למסחר) א סדרה( החוב אגרות רישום עם  .ה
 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו מדווח ולתאגיד החברות בחוק המונח כהגדרת, חוב

 המתאימות הדיווח הוראות פי על החברה מדווחת לכך ובהתאם, חוק ניירות ערך) -(להלן  ותקנותיו
  . החברה על חלות שהן ככל, מכוחו שהותקנו והתקנות זה לחוק

  
  :התמציתיים של הדוחות הכספיים כהיהערבסיס  - 2ביאור 

  
 חודשיםה 3של ולתקופת הביניים  2019במרס  31ליום  החברהשל התמציתי המידע הכספי   .א

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

 .1970-חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל"תקנות ניירות ערך (דופרק ד' של בהתאם ל
 

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

 International Financial Reporting( הבינלאומייםכספי הדיווח התקני ל מצייתיםאליהם, אשר 
Standards (בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 

)International Accounting Standards Board) (ה תקני - להלן-IFRS (הנוסף הגילוי את וכוללים 
  . 2010-ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש

  
  .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע

    
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ב

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

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

  



  (מימון) בע"מציו חיפושי נפט ר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2019במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(
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  :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
  

החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים,  המדיניות עיקרי  .א
למעט  2018של החברה לשנת  השנתייםהכספיים  דוחותההינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת 

  .ב' להלן האמור בסעיף
 

  תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:  .ב
  

 ביישומם בחרה אל החברה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים
 :המוקדם

  
 חדשים תקנים לגבי מידע הובא 2018 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת
 להלן. המוקדם ביישומם בחרה לא החברה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ותיקונים

 ביישומם בחרה לא החברה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים לתיקונים באשר מידע
 עשויה ואשר, 2018 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת הובאו לא אשר, המוקדם

  :החברה של הכספיים דוחותיה על השפעה להם להיות
 

" וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים, חשבונאית מדיניות" 8 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקונים
 IAS-ל התיקון - להלן" (כספיים דוחות הצגת" 1 בינלאומי חשבונאות ולתקן) IAS 8-ל התיקון - להלן(
1(  

  : אחרים בינלאומיים כספי דיווח לתקני בעקבותיהם שבאו והתיקונים IAS 1-ל התיקון, IAS 8-ל התיקון
 המושגית והמסגרת השונים התקנים פני על מהותיות של עקבית בהגדרה משתמשים;  
 את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן  מבהירים 
 ב מההנחיות חלק משלבים- IAS 1 .הנוגעות למידע שאינו מהותי 

 הצגתו, השמטתו כי סביר באופן לצפות ניתן אם מהותי הוא מידע": כדלקמן הינה המתוקנת ההגדרה
 כלליות למטרות כספי דיווח של העיקריים שהמשתמשים החלטות על ישפיעו הסתרתו או המוטעית
  ."ספציפית מדווחת ישות על מידע מספק אשר, האמור הכספי הדיווח סמך על מקבלים

 2020 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופות לגבי פרוספקטיבי באופן ייושמו האמורים התיקונים
 לא התיקונים של לראשונה ליישום. אפשרי המוקדם יישומם, התיקונים להוראות בהתאם. לאחריו או

  .החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה
  

  :וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 4ביאור 
  

   השותפות עם עסקאות  .א

 

  

  ושהסתיימחודשים  3  
  מרס 31ביום 

יום שנה שהסתיימה ב
  בדצמבר 31

  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולר אלפי  

  135   40   45  מהשותפותהוצאות  החזר

   הלוואה בגין וניכיוןריבית  הכנסות
 (סדרה ב)בקשר עם אגרות חוב 

  13,395   3,358   3,366  לשותפות

 הלוואה בגין פרמיהוריבית  הכנסות
 בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג)

  12,159   2,941   3,089  לשותפות

שער בגין  הפרשיהכנסות (הוצאות) 
   בקשר עם אגרות חוב הלוואה

  )14,282(  )2,517(  5,768  לשותפות(סדרה ב) 

בקשר  הלוואהשער בגין  הפרשי הוצאות
  )3(  -  -  לשותפות) ג(סדרה  עם אגרות חוב



  (מימון) בע"מציו חיפושי נפט ר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2019במרס  31ליום 

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

 השותפות עם  יתרות  .ב
  בדצמבר 31  במרס 31  
  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  

 
        :שוטפים נכסים

  41  48  52   חשבון שוטף  -השותפות 

מהשותפות בגין הלוואה בקשר עם לקבל  ריבית
  1,102  2,042  1,975  אגרות חוב  (סדרה ב)

מהשותפות בגין הלוואה בקשר עם לקבל  ריבית
  1,211  1,464  2,104  אגרות חוב  (סדרה ג)

        
        :שוטפים שאינם נכסים

  179,100  183,279  187,361  לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב) הלוואה

  190,872  184,383  193,068  לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג) הלוואה

        
  :לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור

  
  פיתוח מאגר לוויתן  .א

  
למועד אישור הדוחות  נכון, השנתיים הכספיים לדוחותב' 10וביאור  א'10 בביאורבהמשך לאמור 

 הזמנים ללוחות בהתאם מתקדם לוויתן למאגר הפיתוח בתכנית' א1 שלב פיתוחהכספיים, 
 לוויתן ממאגר טבעי גז הזרמת תחילת לאפשר במטרה, לוויתן שותפי ידי על שאושר כפי ולתקציב

 . 2019 שנת סוף עד ולייצוא המקומי לשוק
 תשתיות תוספת באמצעות, לוויתן ממאגר ההפקה קיבולת להגדלת חלופות בוחנים השותפים

  . לוויתן מאגר בפיתוח' א1 שלב מימוש לצורך שתוקם ההפקה באסדת שימוש וכן ימיות
  

 לוויתן במאגר משאבים הערכות עדכון  .ב
  

                   התקבל, 2019 מרס בחודש, השנתיים הכספיים לדוחות' ה10 בביאור לאמור בהמשך
 ומשאבים עתודות הערכת דוח )NSAI -(להלן  .Netherland, Sewell & Associates, Inc -מ

 בר טבעי גז של הכוללת כמות, הדוח פי על. 2018 בדצמבר 31 ליום, לוויתן בחזקות מותנים
 ומחולקת BCM 608.7-בכ מוערכת) ביותר הטוב באומדן מותנים ומשאבים עתודות קרי( הפקה

 העתודות כמות. כמותנים המסווגים ומשאבים כעתודות המסווגים משאבים של לקטגוריות
 הינן Proved Undeveloped המסווגות), Approved For Development( לפיתוח המאושרות

 379.1-כ הינן Proved + Probable Reserves המסווגות העתודות וכמות 266.9BCM-כ
BCM . 
 המסווגות לפיתוח המאושרות כעתודות המסווגות, לוויתן בחזקות הקונדנסט עתודות, בנוסף

Proved Undeveloped 16.9 -כ הן Million Barrels המסווגות העתודות וכמות Proved + 
robable ReservesP 24 -כ היא Million Barrels.  

  
 הקונדנסט וכמויות הטבעי הגז של המותנים והמשאבים עתודות כמויות בדבר NSAI הערכות
 כמויות בדבר ל"הנ ההערכות. ערך ניירות בחוק כמשמעו עתיד פני צופה מידע הינן, לוויתן במאגר

, היתר בין, מבוססות לוויתן בחזקות קונדנסט וכמויות טבעי גז של המותנים והמשאבים העתודות
 ל"הנ ההערכות. המפעילה ומאת מהקידוחים שנתקבל ואחר הנדסי, גיאופיסי, גיאולוגי מידע על

 הגז כמויות. וודאות כל קיימת לא לגביהן אשר NSAI של מקצועיות והשערות הערכות בגדר הינן
, היתר בין, ל"הנ וההשערות מההערכות שונות להיות עשויות, בפועל שיופקו והקונדנסט הטבעי

ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז  רגולטוריים משינויים או/ו וטכניים תפעוליים מתנאים כתוצאה
הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגר. 

ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן 
  .גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי
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  :(המשך) לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 5 ביאור
  

  מימון פיתוח פרויקט לוויתן  .ג
  

 וגיוסי בנקאי מימון באמצעות, היתר בין, לוויתן מאגר פיתוח בעלויות חלקה את מממנת השותפות
 הכספיים לדוחות 4 ביאור ראה) החברה באמצעות בוצעו אשר( חוב גיוסי בדבר לפרטים. וחוב הון

  .השנתיים
  

  :הבנקאי המימון הסכם אודות פירוט להלן
 

 פיתוח חברת בין הלוואה הסכם בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות' יא10 בביאור לאמור בהמשך
 הועמדה לפיו, וזרים מקומיים מממנים של קונסורציום לבין), לוויתן פיתוח או הלווה – להלן( לוויתן

 דולר מיליון 450 של בסך Limited-Recourse מסוג הלוואה לוויתן פיתוח באמצעות לשותפות
  . לוויתן פרויקט בפיתוח ההשקעה ביתרת חלקה מימון לצורך), ההלוואה - להלן(

 במסגרת שנטלה) covenants( המחויבויות בכל עומדת השותפות 2019 במרס 31 ליום נכון
  .השנתיים הכספיים בדוחות פורטו עיקריהן ואשר ההלוואה הסכם

-כ של סך על יםעומד ההלוואה ממסגרת שנמשכו ההלוואות מיסכו, 2019 במרס 31 ליום נכון
  . דולר מיליון 927

  .מההלוואה דולר מיליון 294-כ של מצטבר סכום נמשך ,הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
  

 חברת -להלן( מ"בע לישראל חשמל לחברת טבעי גז לאספקת הצעות לקבלת בקשה  .ד
 )החשמל

  
 שותפי ידי על הצעה הגשת בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות' יג10 בביאור לאמור בהמשך .1

 ההליך - להלן( החשמל לחברת טבעי גז לאספקת הצעות לקבלת בקשה במסגרת לוויתן
 נבחרה הצעתם כי לוויתן לשותפי  החשמל חברת הודיעה, 2019 באפריל 4 ביום), התחרותי

 לאספקת בהסכם התקשרות לקדם לוויתן שותפי בכוונת, בהתאם. התחרותי בהליך כזוכה
  .)ההסכם - להלן( החשמל לחברת לוויתן מפרוייקט מזדמן בסיס על טבעי גז

 -קרי( ההסכם בתקופת החשמל לחברת שתסופק הטבעי הגז כמות, השותפות להערכת
, מבינהם המאוחר, לוויתן ממאגר גז הפקת תחילת ממועד או 2019 באוקטובר 1 מיום החל
 צפויה )מבינהם המוקדם, כריש ממאגר גז הפקת תחילת למועד או 2021 ביוני 30 ליום ועד

  . BCM 4 -כ על לעמוד
  

, שותפות מוגבלת, תמר 2ישראמקו נגב  -הגישו חלק משותפי תמר  2019באפריל  18 יוםב .2
פטרוליום בע"מ, דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת, ואוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת (להלן 

חשמל ושותפי לוויתן הנגד חברת החשמל ושותפי לוויתן (חברת עתירה מנהלית ) ותהעותר -
להצהיר . על פי העתירה התבקש בית המשפט ), בהתאמהתירההע -ו המשיבים -להלן יחד

, 2019באפריל  4הוועדה) מיום  -להלן כי החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל (
המכריזה על זכיית שותפי לוויתן בהליך התחרותי, פסולה ומנוגדת לדין ועל כן דינה בטלות; 

אפשרויות אחרות, כמפורט  לחילופין, להחזיר את ההחלטה לוועדה ולהורות לה לשקול
  .בעתירה; ולחילופי חילופין, להורות על ביטול ההליך התחרותי

ביניים -בד בבד עם העתירה הגישו העותרות בקשה לקיום דיון דחוף בעתירה ולמתן צו
-לוויתן על ילבין שותפ חברת החשמלשימנע, עד להכרעה בעתירה, את ההתקשרות בין 

  . לחברת החשמבסיס ההליך שניהלה 
מתן צו ביניים ל תגובתם את לוויתן שותפיחברת החשמל וכן  הגישו 2019 במאי 6 ביום

הגישו שותפי  2019במאי  19ביום  .2019במאי  14ותשובת העותרות לתגובות הוגשה ביום 
 . 2019ביוני  3דיון מוקדם בעתירה נקבע ליום לוויתן את תגובתם לעתירה. 
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  מכשירים פיננסיים: - 6ביאור 
  

  :מופחתת בעלות הנמדדים פיננסיות והתחייבויות פיננסים נכסים של ההוגן שווים
 

  בדצמבר 31  במרס 31  
  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  

 
הכלולות שווין ההוגן של אגרות החוב 

        :בדוח על המצב הכספי של החברה*

  181,486  206,893  199,270  אגרות חוב (סדרה ב)

  175,272  182,200  188,322  אגרות חוב (סדרה ג)

  
  חוב בבורסה לאותו מועד.המדידת השווי ההוגן מבוססת על שער אגרות * 

  
אגרות החברות  של ההוגן משווין מהותיתלשותפות אינו שונה שווין ההוגן של ההלוואות שניתנו 

  שכנגדן הועמדו.
  
  

  אירועים לאחר תקופת הדוח: - 7ביאור 
  
   החשמל לחברת טבעי גז לאספקת הצעות לקבלת בקשה  .א

  
  ד'.5ראה ביאור  ,להתפתחות לאחר תאריך הדוח

  
  

  



  
  
  
  
  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 
  :2019לרבעון 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

  
יימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הק

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

להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ו
  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 

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

  ת הגילוי.והמתאים, בהתייחס לדריש

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

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון),  –(להלן  2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית 
  היא אפקטיבית. 2019במרס  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 ה במסגרת הדוח הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובא

  .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   2019 לרבעון הראשון של שנת

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

  נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

  אריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לת התאגיד

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

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

בקביעתה או בהפעלתה  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות  (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 

  –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי כל תר  (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 קוחי תחת פיקבעתי 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  תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)
נות הדיווח הכספי והכנת , המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימונהלים

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

הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא   (ג) 
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי  )2018הדוח התקופתי לשנת האחרון (

וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית  לשנות את מסקנת הדירקטוריון
  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)(ג38י תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפ

  

  , 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 

  );ביניים"הוחות לתקופת ד" או "ההדוחות" –(להלן  2019 שנת

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

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 
  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

הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 
  הדוחות;

התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  גיליתי לרואה החשבון המבקר 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)
א מתייחסת לדוחות ככל שהי ,של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

, העלולים לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים הכספיים 
באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או 
לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  –וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

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

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

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

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  )2018(הדוח התקופתי לשנת האחרון 

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

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  

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


		2019-05-22T14:45:42+0000
	Not specified




