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  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
  

  2016, באוגוסט 23
  

חודשים שהסתיימה  שישהלתקופה של על מצב עסקי החברה הדירקטוריון דוח 
    2016 ביוני 30ביום 

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

 שישהולתקופה של  תאריך הדוח) - (להלן 2016 ביוני 30ליום  החברההדירקטוריון על מצב ענייני 
תקופת הדוח) בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות  - (להלן באותו תאריךשהסתיימה החודשים 

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

כל חלקיו  דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הרבעוניים התמציתיים על
  כמקשה אחת. יםהרבעוני ותיש לקרוא את הדוחו
  

ערוכים  )הרבעונייםכספיים הדוחות ה -(להלן  2016ביוני  30ליום הרבעוניים הדוחות הכספיים 
  .)IFRS - חשבונאות בינלאומיים (להלןתקני דיווח על פי 

  
  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –' אחלק 

  
כחברה פרטית מוגבלת במניות. בעלת  2014במרס  24בישראל ביום החברה הוקמה ונתאגדה 

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

  
, לרבות באמצעות השותפותתחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור 

  הנפקות לציבור של אגרות חוב. 
  

 , אשר(Special Purpose Company (SPC)) תכליתית חד ייעודית חברה הינההחברה 
 הכספיים לדוחות 3 בביאור כמפורט') א סדרה( החוב אגרות לרבות( חוב גיוס) 1: (הינן מטרותיה

הדוחות  - (להלן 2016במרס  29אשר פורסמו ביום  2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 בין הלוואהה הסכם לרבות, לשותפות הלוואות מתן) 2( ;בכך הכרוך וכל הכספיים השנתיים)

 אשר, השנתיים הכספיים לדוחות 4 בביאור מפורטכ) ההלוואה - להלן( והשותפות החברה
  לוויתן דרום  I/14בקשר עם חזקות  בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות את שמשמטרתן ל

  בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לוויתן. )לוויתן חזקות -  להלן(יתן צפון לוו I/15- ו
  

אגרות חוב  רך נקובש"ח ע 336,685,000, הנפיקה החברה לציבור סך של 2014באוקטובר  1ביום 
בספטמבר  30, והודעה משלימה מיום 2014בספטמבר  15פי תשקיף להשלמה מיום -(סדרה א') על

דוח הצעת מדף של השותפות שבמסגרתו הנפיקה השותפות (אשר פורסמה במשולב עם  2014
ארה"ב  מיליון דולר 102- )), שבמסגרתם גייסה סכום של כ14כתבי אופציה (סדרה  673,370,000

מיליון ש"ח במועד הגיוס) ברוטו בגין אגרות החוב (סדרה א') וכתבי  371- (כ דולר) -(להלן 
  ). 14האופציה (סדרה 

  
את תמורת ההנפקה בגין אגרות חוב (סדרה א') ובאותם תנאים של  לשותפות, העמידה החברה

השותפות התחייבה כי ההלוואה . Non-Recourse ), כהלוואה מסוגBack to Back(אגרות החוב 
  .בקשר עם חזקות לוויתן תשמש אותה אך ורק לצורך מימון חלקה בהוצאות
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 עם ההלוואה הסכם, ותנאיה הנפקהה מבנה, הגיוס היקף, לפרטים נוספים בדבר ביצוע ההנפקה
 ורא, לשותפות החברה בין ויעוץ הניהול שירותי והסכם ההנפקה תמורת עם בקשר השותפות
   .השנתיים הכספיים לדוחות 8-ו 4, 3 ביאורים

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

  
 לות, הון עצמי ותזרים המזומניםותוצאות הפעו כספי מצב  .1.1

 ים, המורכבדולר מיליון 96-כ של סךל הסתכמו 2016 ביוני 30 ליום החברה נכסי היקף 
  (סדרה א'). אגרות חוביתרת  כנגדבעיקר מיתרת הלוואה לשותפות 

  
, )השנתייםלדוחות הכספיים  8ביאור כהגדרתו ב( הסכם שירותי ניהול וייעוץעל פי 

 את העבירה החברה, כן כמו .השוטפות של החברההוצאות ל כהשותפות נושאת ב
, לפיכך. לעיל כמתואר כהלוואה בגין אגרות החוב (סדרה א') לשותפות ההנפקה תמורת
  רווח או הפסד בגין פעילותה. אין לחברה

  
כיון בגין אגרות יהוצאות ריבית וננרשמו ובתקופה המקבילה אשתקד, בתקופת הדוח 

כנגד בהתאמה,  ,מיליון דולר 3-ובסך של כדולר  מיליון 2.9-של כ בסך(סדרה א') החוב 
  .ההלוואה כיון באותו סכום בגיןיהכנסות ריבית ונרישום 

  
  שקל. במטבע נקובות כנגדן שניתנה וההלוואה שהונפקו החוב אגרות

  
, דבר אשר 1.44%-בתקופת הדוח חלה ירידה בשער הדולר ביחס לשקל בשיעור של כ

בסך  אגרות חוב (סדרה א')מימון נטו הנובעות מהפרשי שער בגין  וצאותההוביל לרישום 
נטו הנובעות מהפרשי שער בגין מימון הכנסות מנגד נרשמו . דולר מיליון 1.3-כשל 

  .ו הסכוםבאות, ההלוואה לשותפות
  

, 3.09%- בשער הדולר ביחס לשקל בשיעור של כ ירידהבתקופה המקבילה אשתקד חלה 
מימון נטו הנובעות מהפרשי שער בגין אגרות חוב  הוצאותישום דבר אשר הוביל לר
מימון נטו הנובעות מהפרשי  הכנסותמיליון דולר. מנגד נרשמו  2.9-(סדרה א') בסך של כ

  שער בגין ההלוואה לשותפות, באותו הסכום.
  

  :להלן תמצית דוח על הרווח הכולל של החברה

  
  

  דולר. 1,000-*) מייצג סכום הנמוך מ

    
  ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3  ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  6

  בדצמבר 31ביום שהסתיימה שנה 
2016  2015  2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  

  6,450  6,594  3,534  5,949  4,330  הכנסות מימון
  90  17  22  38  96  החזר הוצאות מהשותפות

  )6,450(  )6,594(  )3,534(  )5,949(  )4,330(  הוצאות מימון
  )90(  )17(  )22(  )38(  )96(  הוצאות הנהלה וכלליות

  (*))  *)  (*))  (*))  *)  מימון אחרות (הכנסות)הוצאות 
  (*))  *)  (*))  (*))  *)  לתקופהכולל הפסד (רווח) והפסד (רווח) סך 
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 מהחזר לחברה הצפויים התקבולים. הפעילות למימון בנקאי אשראי נוטלת אינה החברה   נזילות ומקורות מימון .1.2
 אגרות וריבית קרן לתשלום היחיד המימון מקור את יהוו לשותפות שניתנה ההלוואה

  .החוב (סדרה א')
  

 -להלן ( 2019בספטמבר  30 הינו החברה של') א סדרה( החוב אגרות קרן פירעון מועד
 4 בביאור רטכמפו והשותפות, החברה בין ההלוואה להסכם בהתאם). הפירעון מועד

 הפירעון למועד עד לחברה ההלוואה את לפרוע השותפות על ,השנתייםהכספיים  לדוחות
  .החוב אגרות את לפרוע לחברה שיאפשר מה

  
כמות הגז  "מתווה להגדלת – 2015באוגוסט  16מיום  476 ממשלת ישראלבהחלטת 

י "לוויתן", הטבע הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז
נקבע, בין היתר, כי  ),הגז מתווה  - "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" (להלן

חודשים מהמועד שבו יינתן הפטור לפי  48ויתן תהיה עד ותחילת הזרמת הגז ממאגר ל
  .)חוק ההגבלים העסקיים  - (להלן 1988-העסקיים התשמח לחוק ההגבלים 52סעיף 

  
, את היוהתעשי הפעיל ראש הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה ,2015בדצמבר  17ביום 

עתירות אשר הוגשו לבג"צ כנגד  לעניין לחוק ההגבלים העסקיים. 52סמכותו לפי סעיף 
קביעת הסדר חלופי בעניין "סביבה ו בעתירות כאמור צפסק דינו של בג" ,מתווה הגז

וביאור  הרבעוניים פייםלדוחות הכס ב'6, ראו ביאור ידי הממשלה-על רגולטורית יציבה"
  .ו' לדוחות הכספיים השנתיים9
  

צריכה להתחיל הזרמת גז ממאגר  2019 לסוף שנתבהמשך לכך, ועל פי מתווה הגז, עד 
   ויתן.ול
  

 6 ועד במידה כי, החברה כלפי התחייבה השותפות ההלוואה בהסכם כי יצוין זה בהקשר
 הון לגיוס תפעל היא, לוויתן גרממא הכנסות לה יהיו לא הפירעון מועד לפני חודשים
  .ההלוואה פירעון את לה שיאפשר

  
 וביניהן ההתחייבות לפירעון תכניות מספר קיימות לשותפות, החברה ידיעת למיטב

 להיפרע צפויה תהיה לא שההלוואה במידה מחדש מימון או הון גיוס של אפשרות
  .לוויתן ממאגר מהכנסות

  
 את לפרוע בעיה צפויה לא הדוח למועד נכון, חברהה להערכת, לעיל האמור לאור, לפיכך
  .הפירעון במועד החוב אגרות

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –חלק ב'     
  

הינם , 2015 דצמברב 31וליום  2016 ביוני 30כל הנכסים וההתחייבויות של החברה נכון ליום    הכספיות היתרות של הצמדה בסיסי דוח
   .שקלצמודי 
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  הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי –חלק ג' 
 

 התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר  גילוי
, 1970-) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל14(ב) (10על פי תקנה  

תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות, יבחן האם 
תקיימים בו סימני אזהרה, התקיימו סימני אזהרה בתאגיד, יצרף התאגיד גילוי בדבר מ

מצא כי , כמפורט בתקנה לעיל הדירקטוריון בחן את סימני האזהרהתזרים מזומנים חזוי. 
, נוספים לפרטים. לדוחות רף דוח תזרים מזומנים חזויועל כן לא צואינם מתקיימים בחברה 

  .1.2 סעיף' א חלק ורא
  

  
  החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  –חלק ד' 

  
 אירועים עיקריים בתקופת הדוח .1

  
 . הרבעוניים הכספיים לדוחות ב'6 ביאור ורא, הגז מתווה בדבר לפרטים -
 
השותפות, ביחד עם שותפיה למאגר לוויתן, בוחנת אפשרויות שונות לחברה נמסר כי  -

אודות הסכמי מכירת גז שנחתמו נכון למועד זה (לפרטים  במדינת ישראל למסחור הגז
ממשיכה וכן ) הרבעונייםלדוחות הכספיים ה' 6- ו' ג6 יםבשוק המקומי ראו ביאור

את האפשרויות השונות לייצא גז טבעי   )ביחד עם יתר שותפיה במאגר לוויתן( לבחון
הנזלת בין אם באמצעות צנרת לירדן ו/או לטורקיה, ו/או למצרים ובין אם באמצעות 

הגז. השותפות מנהלת ביחד עם שותפיה מגעים ומשאים ומתנים עם גורמים שונים 
 בקשר לכך. 

במסגרת המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל נדונים הפרמטרים המרכזיים בהסכמים 
האפשריים למכירת גז טבעי בצנרת, הכוללים בין היתר, תקופת התקשרות, כמויות, 

 ) וכיוצ"ב. TOPהצמדה, התחייבות רכישה מינימלית ( קיבולת, מחיר ליחידה, נוסחת
  

המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו/או למשאים ומתנים כאמור, מהווה מידע צופה 
, אשר אין כל וודאות כי 1968-פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ש באופן יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממ
השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים 
הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין 

  ל שייחתמו.כלכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, כ
  
, לאחר אישור ועדת ותבשותפ אישר דירקטוריון השותף הכללי, 2016בינואר  27 ביום -

התגמול של השותף הכללי, את התקשרות השותף הכללי בפוליסת ביטוח אחריות 
דירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי, בשותפות, ברציו נאמנויות בע"מ (הנאמן 

(להלן  2016בינואר  1והשותף המוגבל בשותפות) ובחברה, לתקופה של שנה החל מיום 
 ). הפוליסה –

 דולר למקרה מיליון 20 עד יהיו המבטח אחריות גבולות הפוליסה תנאי פי-על
 הינו העצמית סכום ההשתתפות; סבירות משפט הוצאות בתוספת הביטוח ולתקופת

. בקנדה או/ו הברית בארצות תביעה ושל ערך ניירות תביעת של במקרה דולר 35,000
 בכל תחול הפוליס ;דולר 7,500 הינו אחרת תביעה לכל העצמית ההשתתפות סכום

 אגרות בעל ידי-על נגזרת ותביעה המפקח, הנאמן ידי-על תביעות גם ותכסה העולם
  .דולר 25,000 הינו השנתית הפרמיה סכום; חוב
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שירותי ניהול וייעוץ בין החברה לשותפות (כמפורט  להסכם ובהתאם לעיל כאמור
 נכללים הברחב המשרה ונושאי הדירקטורים, לדוחות הכספיים השנתיים) 8בביאור 

  בפוליסה (לרבות הפרמיה).
  
 4ביאור  וראפרסמה החברה תשקיף מדף. לפרטים נוספים , 2016בפברואר  22ביום  -

 .הרבעוניים לדוחות הכספיים
 
 מעודכנת חפיתו תכנית פרסמה החברה דוח מיידי בדבר הגשת, 2016בפברואר  25ביום  -

אישור תוכנית הפיתוח למאגר  לרבות, אודות תכנית הפיתוח לפרטים. לוויתן לפרויקט
לשנה על ידי הממונה על עינייני הנפט והתקשרות  BCM 21 -לוויתן בהיקף של כ

) בקשר עם אסדת FEEDבהסכמים לקבלת שירותי הנדסה ותכנון הנדסי מפורט (
  .הרבעוניים לדוחות הכספייםא' 6ביאור  וראהטיפול וההפקה, 

 
 של הכספים לית"כסמנכ לכהן חדלה, וןהגב' דלית שיפר, 2016 בפברואר 28 ביום -

   .החברה של הכספים מונתה למנהלת לוי החברה והגב' הילה
  

 השותפות ,הרבעונייםלדוחות הכספיים  ב'6בביאור כאמור למיטב ידיעת החברה,  -
לויתן פועלת להמשך ביצוע ההשקעות והפעולות הנדרשות  ביחד עם שותפיה בפרויקט

יתן. בהתאם, מקדמת הנהלת השותפות את מתווה לצורך פיתוח מהיר של מאגר לו
ההשקעות הנדרשות לפיתוח פרויקט לויתן. בהקשר זה יצוין כי מתנהל  לצורךהמימון 

בכיר וכן נבחנות החלופות החוב הללקיחת  תהליך מו"מ מתקדם עם בנקים זרים
השונות לחלק השותפות הנדרש לפיתוח פרויקט לויתן אשר לא ימומן במימון בנקאי, 

  וגיוסי הון.  באמצעות החברה לרבות באמצעות גיוס חוב נחות
 

 ומידע בהסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן התקשרויות, החברה פעילות בדבר -
 . הרבעוניים הכספים לדוחות 6 ביאור ראו נוסף

 
 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .2

  
 הכספיים לדוחות 8, ראו ביאור יהדוח על המצב הכספירועים נוספים לאחר תאריך לא -

 .הרבעוניים
  

  גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב –' החלק 
  

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

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

  עו"ד צורי גלילי – שם האחראי על סדרת אגרות החוב בנאמן
  
-073 פקס: ;073-7372622 :'טל, תל אביב; 65רחוב יגאל אלון  – תובת ואופן ההתקשרותכ

  galili@trusts.co.ilדוא"ל: ; 7372623
  

   .השנתיים לדוחות הכספיים 3לפירוט ראו ביאור  – תיאור הנכסים המשועבדים
 ):ח"ש באלפיוב (סדרה א') (הנתונים להלן פירוט נוסף בדבר אגרות הח
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בנוסף, עד למועד בו יתקבל אישור הממונה  יה).יהריבית השנ -. (להלן27.62% הריבית יהיה שיעור 30.9.2019 ועד ליום 1.10.2018 הריבית הראשונה). החל מיום -(להלן 2% הואריבית שיעור ה 30.9.2018 עד ליום* 

) בספר הנפט, וככל שיגיע מועד תשלום הריבית בהתאם לתנאי אגרות החוב השנתייםדוחות הכספיים א' ל4ביאור  וענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לרישום התמלוג לחברה (רא על
יה יין, כולל הריבית השניאו, לפי הענ 3%(ובסה"כ כולל הריבית הראשונה  1%יבית שנתית נוספת בשיעור היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א) שבמחזור ר נשאהותשלום כאמור טרם שולם, 

אישור  - ו (להלן, לרישום בספר הנפט של התמלוג לחברה ולשעבוד2015באוגוסט  2התקבל אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מיום , 2015באוגוסט  3ביום  .)28.62%
יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שנשאה לפיכך, שיעור הריבית  .1%את הריבית הנוספת בשיעור  נושאתהממונה). לפיכך החל ממועד אישור הממונה, היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור לא 

. שיעור הריבית המשוקללת הנובעת מן 0.32%הינו , 2015בספטמבר  30הראשון, ביום עד אישור הממונה ועד מועד תשלום הריבית ולתקופה ממו 2.52%שמתחילת תקופת הריבית ועד למועד אישור הממונה הינו 
  .2.84% היה 2015בספטמבר  30ביום החברה למחזיקי אגרות החוב ששילמה האמור לעיל 

, סדרת אגרות החובידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי - יוחלט עלאם  –בשל מחיקה מהבורסה  ) פדיון מוקדם1( –להלן פירוט התנאים למימוש זכות החברה לפדיון מוקדם  **
חיקה מרישום למסחר כאמור, הבורסה בדבר המ דירקטוריוןיום מתאריך החלטת  45תוך : (א) כדלקמןתפעל החברה , ופחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה, בדבר מחיקה מהמסחר בה, יבוצע פדיון מוקדם

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

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

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

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

מועד 
  ההנפקה

סך כל 
השווי 
הנקוב 
במועד 

  הנפקה 

שווי נקוב   שווי נקוב 
עפ"י 

הערכה 
מחדש 
למועד 
אישור 
 הדוחות

   הכספיים

סכום הריבית שנצברה  
  2016 ביוני 30 ליום

  

הוגן ליום שווי 
  2016ביוני  30

שווי בורסאי 
 ביוני 30 ליום
2016   

ועדי תשלום מ  סוג ריבית 
  הקרן

האם הסדרה   מועד תשלום הריבית
  מהותית?

זכות החברה 
  לפדיון מוקדם 

 הקרן תשלום  *קבועה  372,879  372,879  5,055  336,685  336,685  336,685  1.10.2014
 בתשלום יתבצע

 יוםב אחד
30.9.2019 .  

הראשונה  הריבית
בשנה  עםפ משולמת

בספטמבר של  30 ביום
 2015 כל אחת מהשנים 

(כולל).  2018 ועד
הריבית השניה תשולם 

  .*30.9.2019ביום 

  קיים**  כן
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  2016באוגוסט  23
            
    
            
    

  
  

  ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון
  
  

  שי משה לוי, מנכ"ל



    
  
  
  'בפרק 
  
  2016 ביוני 30דוחות כספיים ליום 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע( מימון)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

 6302ביוני  03

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע( מימון)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

 6302 ביוני 03

 

 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ד  ף 

 2  רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

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

 3 על המצב הכספי תמציתי דוח

 4 הכולל (רווחה)ההפסד על תמציתי  דוח

 5 שינויים בהוןעל התמציתי דוח 

 6 על תזרימי המזומנים תמציתי דוח 

 33 - 7 התמציתייםים הכספי ותביאורים לדוח
   

 

 



 

 

 
 

   5128881אביב -תל 28882ד .ת, ישראל, 5215282אביב -תל, 52רחוב המרד , מגדל הסחר, קסלמן וקסלמן
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: פקס, 972-3-7954555+: טלפון

 

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

 
 

 מבוא
 

 על התמציתי הדוח את הכולל, (החברה - להלן) מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו  של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל (הרווח) ההפסד על תייהתמצ הדוח ואת 2036 יוניב 30 ליום הכספי המצב

 של ולהצגה לעריכה אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון .תאריך באותו ושהסתיימ החודשים 3-ו 6 של לתקופה
 אחראים הם וכן, "ביניים לתקופות כספי דיווח" - IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע

 .3770 - ל"התש ,("ומיידיים תקופתיים דוחות") ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת
 .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו

 
 הסקירה היקף

 
 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 3 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת
 בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים
 ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה

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

 
 מסקנה

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

  .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם, המהותיות
 

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

 .3770-ל"התש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2036 אוגוסטב 23

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

 דוח תמציתי על המצב הכספי

 2036 ביוני 30ליום 
 

 בדצמבר 00 ביוני 03 

 6302 6302 6302 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 אלפי דולר 

 
    נכסים

    

    :נכסים שוטפים

 *( (* (* מזומנים ושווי מזומנים

    :חייבים ויתרות חובה

 8 36 42 חשבון שוטף -השותפות        

 435 2,004 3,334 הלוואה  בגין ריבית לקבל מהשותפות

 43 7 30 אחרים

 486 2,047 3,366 שוטפים סך נכסים

    

    -נכסים שאינם שוטפים

 70,848 73,723 74,277 הלוואה לשותפות

 70,848 73,723 74,277 שאינם שוטפים סך נכסים

    

 73,334 73,768 75,665 נכסיםסך 

    

    התחייבויות והון

    

    :התחייבויות שוטפות

 435 2,004 3,334 ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

 23 35 24 זכאים אחרים

 458 2,037 3,338 התחייבויות שוטפותסך 

    

    -התחייבויות שאינן שוטפות

 70,848 73,723 74,277 אגרות חוב 

 70,848 73,723 74,277 ותשוטפ התחייבויות שאינןסך 

 73,306 73,740 75,637 התחייבויותסך 

    

 28 28 28 הון 

 73,334 73,768 75,665 והון  התחייבויותסך 

 
 
 .דולר 3,000-סכום הנמוך מ מייצג (*

 
 
 

     

 הילה לוי   לוי משה שי  רוטלוי ליגד
 כספים מנהלת   ל"מנכ   הדירקטוריון ר"יו

 
 

 . 2036באוגוסט  23: החברה ידי דירקטוריון על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
 

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

 הכולל (הרווח)ההפסד דוח תמציתי על 

 2036 ביוני 30ביום החודשים שהסתיימו  3-החודשים ו 6של  לתקופות

 
 
 

 2לתקופה של  
 החודשים שהסתיימה

 ביוני 03ביום 

 0לתקופה של 
 החודשים שהסתיימה

 ביוני 03ביום 
שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 00 ביום
 6302 6302 6302 6302 6302 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  דולר אלפי 

 
      :הכנסות

 6,088 3,663 3,524 3,040 2,787 לשותפותבגין הלוואה וניכיון  ריביתהכנסות 
 362 - 2,030 - - בגין אגרות חוב  שער הפרשיהכנסות 
 - 4,733 - 2,707 3,343 בגין הלוואה לשותפות  שער הפרשיהכנסות 

 70 37 22 38 76 החזר הוצאות מהשותפות

 4,426 5,787 3,556 6,633 6,540 

      :הוצאות
 6,088 3,663 3,524 3,040 2,787 בגין אגרות חוב וניכיון הוצאות ריבית 

 362 - 2,030 - - לשותפות הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה 
 - 4,733 - 2,707 3,343 אגרות חוב הוצאות הפרשי שער בגין 

 70 37 22 38 76 וכלליות הנהלה הוצאות

 4,426 5,787 3,556 6,633 6,540 

 - - - - -  מפעולות רווח

      
 )*(( *( )*(( )*(( *( אחרות מימון( הכנסות)ת הוצאו

      

 )*(( *( )*(( )*(( *( לתקופהכולל  (רווח) והפסד (רווח) הפסד סך

 
 

 .דולר 3,000-מסכום הנמוך  מייצג (*

 

 

 

 

 

 
 

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

 שינויים בהון הדוח תמציתי על 

 2036 ביוני 30ביום החודשים שהסתיימו  3-ו 6ות של לתקופ

 
 

 סך ההון עודפים הון מניות 

י  פ ל ר א ל ו  ד

 

 28 (* 28 (מבוקר) 6302בינואר  0יתרה ליום 

    השהסתיימ החודשים 2מהלך התקופה של ב תנועה

    -(מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ביום

 *( *( - אחר כולל והפסד הפסד

 28 *( 28 (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ליום יתרה

    

 28 *( 28 (מבוקר) 6302 בינואר 0 ליום יתרה

    השהסתיימ החודשים 2מהלך התקופה של ב תנועה

    - (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ביום

 *( *( - אחר כולל רווח ורווח

 28 *( 28 (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ליום יתרה

    

 28 *( 28 (מבוקרבלתי ) 6302 באפריל 0 ליום יתרה

    השהסתיימ החודשים 0מהלך התקופה של ב תנועה

    - (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ביום

 *( *( - רווח ורווח כולל אחר

 28 *( 28 (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ליום יתרה

    

 28 *( 28 (מבוקרבלתי ) 6302 באפריל 0 ליום יתרה

    השהסתיימ החודשים 0מהלך התקופה של ב תנועה

    - (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ביום

 *( *( - אחר כולל והפסד הפסד

 28 *( 28 (מבוקר בלתי) 6302 ביוני 03 ליום יתרה

    

 28 *( 28 (מבוקר) 6302 בינואר 0 ליום יתרה

 שהסתיימה השנה במהלך תנועה

    - (מבוקר) 6302 בדצמבר 00 ביום

 *( *( -  אחר כולל ורווח רווח

 28 *( 28 (מבוקר) 6302 בדצמבר 00 ליום יתרה

 
 

 .דולר 3,000-מ סכום הנמוך מייצג (*

 

 

 

 
 

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

 המזומנים תזרימי על תמציתי דוח

 2036 ביוני 30ביום החודשים שהסתיימו  3-ו 6לתקופות של 

 
 

 לתקופה של
 החודשים שהסתיימה 2

 ביוני 03ביום 

 לתקופה של
 החודשים שהסתיימה 0

 ביוני 03ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 6302 6302 6302 6302 6302 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  דולר אלפי 

 
     -  שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 )*(( *( )*(( )*(( *( לתקופה( רווח) הפסד

      
 מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות

      שוטפת
      

      :והפסד רווח לסעיפי התאמות
 6,088  3,663  3,524  3,040  2,787  חוב אגרות בגין וניכיון ריבית הוצאות
 (6,088) (3,663) (3,524) (3,040) (2,787) לשותפות הלוואה בגין וניכיון ריבית הכנסות

 (362) 4,733  (2,030) 2,707  3,343  חוב אגרות בגין שער מהפרשי( רווח) הפסד

 362  (4,733) 2,030  (2,707) (3,343) לשותפות הלוואה בגין שער מהפרשי( רווח) הפסד

   -  -  -  -  -

      
      :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

      :חובה ויתרות בחייבים( גידול) קיטון
 37 -   (3) 7  (34) השותפות

 (38) 7  33  (2) 33  אחרים
     - זכות ויתרות בזכאים גידול

 3  (7) (8) (7) 3  אחרים

    -  -  -  -

      
 ששימשו) שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 *( )*(( *( *( )*(( (שוטפת לפעילות

 *( )*(( *( *( )*(( מזומנים ושווי במזומנים( קיטון) גידול

 *( *( *( *( *( התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 *( *( *( *( *( התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 
ונכללים  מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה

      :בפעילות שוטפת

 (2,420)-  - - - 'ריבית ששולמה בגין אגרות חוב סדרה א

 2,420  - - - - ריבית שהתקבלה בגין הלוואה לשותפות

 

 .דולר 3,000-סכום הנמוך מ מייצג (*

 

 

 

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

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2036 ביוני 30 יוםל

 (בלתי מבוקרים) 

 
 : כללי - 0ביאור 

 

חברה כ 2034במרס  24ביום  התאגדה בישראל ,(החברה -להלן )מ "בע (מימון)רציו חיפושי נפט  .א

כתובת משרדה (. חוק החברות -להלן ) 3777 - ט"התשנ, פרטית כמשמעות המונח בחוק החברות

 .אביב-תל, 85רחוב יהודה הלוי  הינההרשום של החברה 

 
, (השותפות -להלן ) שותפות מוגבלת -( 3772)החברה הינה בבעלות מלאה של רציו חיפושי נפט  .ב

 מ"אשר יחידות ההשתתפות בשותף המוגבל שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

 I/15-ו" לוויתן דרום"I/14 חזקות זכויות השתתפות ב, בין היתר, לשותפות. (הבורסה -להלן )

 -להלן ביחד )שדה הגז הטבעי לוויתן אשר בשטחן נמצא , (חזקות לוויתן - להלן" )לוויתן צפון"

 . (פרויקט לוויתן או מאגר לוויתן
 

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

 .לציבור של אגרות חוב ההנפק
  

אשר מטרותיה  ,(Special Purpose Company (SPC)) החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית

לדוחות הכספיים של  3כמתואר בביאור בתשקיף  שהוצעואגרות החוב לרבות )גיוס חוב ( 3: )הינן

 הלוואות מתן( 2) -ו; בכך הכרוך וכל( (2035דוחות  -להלן ) 2035 בדצמבר 33 ליוםהחברה 

 את לשמש מטרתן אשר ,2035לדוחות  4 בביאור המתואר ההלוואה הסכם לרבות, לשותפות

  .לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות
 

 ראה נוספים לפרטים) לציבור( 'א סדרה) חוב אגרות החברה הנפיקה, 2034 אוקטובר בחודש .ד

 לחברה החברה הפכה בבורסה למסחר( 'א סדרה) החוב אגרות רישום עם(. 2035 לדוחות 3 ביאור

 ניירות בחוק כהגדרתו מדווח ולתאגיד החברות בחוק כהגדרתה, חוב אגרות חברת שהיא פרטית

 פי על החברה מדווחת לכך ובהתאם, ותקנותיו( חוק ניירות ערך -להלן ) 3768-ח"התשכ, ערך

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

 
 

 :התמציתיים של הדוחות הכספיים כהיהערבסיס  - 6ביאור 
 

החודשים  3-ו 6 ת הביניים שלוולתקופ 2036 ביוני 30ליום  החברהשל התמציתי המידע הכספי  .א
נערך בהתאם לתקן חשבונאות ( המידע הכספי לתקופת הביניים -להלן ) שהסתיימו באותו תאריך

כולל את הגילוי הנוסף הנדרש ו, (IAS 34 -להלן )דיווח כספי לתקופות ביניים  - 34בינלאומי מספר 
 .3770-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך של ' פרק דבהתאם ל

 
כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות  המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את

והביאורים אשר  2035דוחות  יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם .כספיים שנתיים
 International Financial) הבינלאומייםכספי הדיווח התקני ל מצייתיםאשר , נלוו אליהם

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

 . 2030 - ע"התש, (שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את
 

 .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע
  

 הפעילות ומטבע ההצגהמטבע  .ב
 

פריטים הנכללים בדוחות הכספיים נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת 
( הדולר - להלן)ב "הדוחות הכספיים מוצגים בדולר של ארה(. מטבע הפעילות -להלן ) החברה

 .החברהשהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של 
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 מ"בע( מימון)ציו חיפושי נפט ר

 (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2036 ביוני 30 יוםל

 (מבוקרים בלתי)

 
 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 0 ביאור

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

 .2035הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת דוחות , הביניים

 
קיימים נוספים אשר  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSתקני  פורטו, 2035 במסגרת דוחות  .ב

 .לא בחרה ביישומם המוקדם החברהעדיין אינם בתוקף ואשר 
 

 דוחות אישור למועד ועד 2035 דוחות פרסום מועד מאז, אלה לתקנים ולתיקונים לתקנים בנוסף .ג
 .קיימים לתקנים תיקוניםאו  חדשים תקנים פורסמולא , אלה ביניים כספיים

 
 

 :הון מניות - 4 ביאור
 

, להמרה ניתנות שאינן חוב אגרות להנפקת מדף תשקיף פרסמה החברה, 2036 בפברואר 22 ביום

 שאינן חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתבי, קיימת חוב אגרות סדרת הרחבת של בדרך לרבות
 מדף תשקיף מכוח להנפיקו יהיה ניתן הדין פי שעל אחר ערך נייר כל וכן החברה של להמרה ניתנות
 .הרלבנטי במועד

 
 

  :וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 2ביאור 
 

  השותפות עם עסקאות .א
 

 
 לתקופה של

 החודשים שהסתיימה 2
 ביוני 03ביום 

 לתקופה של
 החודשים שהסתיימה 0

 ביוני 03ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 00יום ב
 בדצמבר

 6302 6302 6302 6302 6302 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 אלפי דולר 

      

 70 37  22 38  76  מהשותפותהוצאות  החזר

ה וניכיון בגין הלוואריבית  הכנסות
 6,088 3,663  3,524 3,040  2,787  לשותפות

שער  הפרשי( הכנסות)הוצאות 
 362 (4,733) 2,030 (2,707) (3,343) לשותפות הלוואההבגין 

 
 השותפות עם  יתרות .ב

 בדצמבר 00ליום  ביוני 03ליום  
 6302 6302 6302 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

 אלפי דולר 

    
    :שוטפים נכסים

 8 36 42  חשבון שוטף  -השותפות 

 435 2,004 3,334 מהשותפות בגין הלוואה ריבית לקבל

    -שוטפים שאינם נכסים
 70,848 73,723 74,277  לשותפותהלוואה 
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 מ"בע( מימון)ציו חיפושי נפט ר

 (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2036 ביוני 30 יוםל

 (מבוקרים בלתי)

 
 :לוויתן מאגר – השותפות פעילות – 2 ביאור

 
 פיתוח מאגר לוויתן .א

 
התשתיות  במשרד הנפט ענייני עלממונה ל לוויתן שותפיהגישו , 2036 פברואר בחודש

הכוללת , לווייתן מאגר לפיתוח תוכנית מתווה( הממונה - להלן) והמים האנרגיה , הלאומיות
, (התוכנית או הפיתוח תוכנית - להלן(אספקת גז טבעי וקונדנסט למשק המקומי ולייצוא 

 :כדלקמן שעיקריה
 
( להפקה יושלמו הפיתוח תכנית ושבמסגרת נקדחו שכבר שניים מהם) הפקה קידוחי 8 (3

 בהתאם בים שתוקם, (הפלטפורמה - להלן) קבועה לפלטפורמה ימית תת בצנרת יחוברו
 הגז יזרום מהפלטפורמה. בגז הטיפול מערכות כל יותקנו ושעליה ח/37 א"תמ להוראות

 לישראל הטבעי הגז נתיבי של הארצית ההולכה מערכת של הצפונית הכניסה לנקודת לחוף
 5 ביום(. ז"לנתג החיבור נקודת - להלן)' ח/37 א"בתמ שהוגדרה כפי( ז"נתג - להלן) מ"בע

, כאמור הפיתוח תכנית עיקרי את ובניה לתכנון הארצית המועצה אישרה, 2036 באפריל
 .א"התמ להוראות בהתאם

 אליה המובילה הצנרת, הפלטפורמה, הבארות של וההולכה הטיפול, ההפקה יכולת
 BCM23-כ על לעמוד מתוכננת( ההפקה מערכת - ביחד להלן) הנלווים והמתקנים מהשדה

-כ על לעמוד מתוכננת ז"לנתג החיבור לנקודת מהפלטפורמה הצנרת וקיבולת לשנה
BCM32 ולאספקה המקומי למשק ייועד ז"לנתג החיבור בנקודת שיסופק הגז. לשנה 

 נקודת הפלטפורמה תכלול, בנוסף. שכנות למדינות הארצית ההולכה מערכת באמצעות
 תיועד אשר בשנה BCM32-כ עד של בקיבולת ימית לצנרת לחיבור המיועדת נוספת יציאה

 . באזור למדינות לייצוא בעיקרה
 טבעי גז הזרמת לתחילת עד המלאה הפיתוח תוכנית עלות, ראשונית הערכה פי על

 (.לווייתן בפרויקט מהזכויות 300%-ל) דולר מיליארד 5-6-כ הינה לעיל כמפורט
 
 השווקים לבשלות בהתאם, שלבים בשני או מלא באופן ליישום ניתנת הפיתוח תוכנית (2

 השלמה כולל) פיתוח קידוחי ארבעה הכולל - ראשון שלב( 3: )להלן כמפורט, הרלוונטים
 עד של בקיבולת טיפול מתקני עם הפלטפורמה והתקנת( קיימים קידוחים שני של להפקה

 מיליארד 3.5-4-כ הינה הכוללת עלותה, ראשונית הערכה פי על אשר, לשנה BCM32-כ
, נוספים קידוחים ארבעה הכולל - שני שלב( 2); (לווייתן בחזקות מהזכויות 300%-ל) דולר

 . לשנה נוספים BCM7-בכ הפלטפורמה של הטיפול יכולת והרחבת
 
 המשאבים את ולנצל, לעת מעת שיידרש כפי בהיקף הפקה לאפשר מנת על כי, יצוין (3

 . נוספים הפקה קידוחי יידרשו הפרויקט חיי במהלך לווייתן במאגר
 
 כפי, ההפקה מערכת של לקיבולת מעבר עלהי לגז הדרישה שהיקף ככל כי, יובהר (4

 שיאפשר באופן הפיתוח תוכנית לעדכון לווייתן שותפי יפעלו, הפיתוח תכניתב שהוגדרה
 .  הפיתוח בתוכנית כיום נכללים שאינם נוספים טיפול מתקני הוספת

 
 BCM-כ של מקסימלי הפקה בהיקף הפיתוח תכנית ,הממונה ידי על אושרה 2036 יוני בחודש

 . לעיל כאמור, לשנה 23
 

 לאור, זה בשלב  כי, היתר בין, וציין הפיתוח תכנית של יישומה לשם ההליכים את קבע הממונה
 דעת חוות פי ועל (משרד האנרגיה –להלן ) והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד נתוני

 תופק אשר המשוערת הטבעי הגז כמות, האנרגיה למשרד שניתנה בינלאומית חברה של
 ההפקה כמות - להלן) הוגשה אשר ההפקה תכנית לפי וזאת TCF  37.6הינה לוויתן ממאגר

 (. המשוערת
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 מ"בע( מימון)ציו חיפושי נפט ר

 (המשך) התמציתייםביאורים לדוחות הכספיים 

 2036 ביוני 30 יוםל

 (מבוקרים בלתי)

 
 :(המשך) לוויתן מאגר – השותפות פעילות – 2 ביאור

 
 עם וכן, 5 לוויתן קידוח ביצוע לאחר ובעיקר נוספים נתונים קבלת לאחר כי, הממונה ציין כןכמו 

, היתר בין, תעודכן המשוערת ההפקה כמות, מהשדה ההפקה במהלך שיתקבלו נתונים קבלת
 . שיידרש ככל, יצוא אישורי חישובי לצורך
 תכנית של יישומה לשם מספקת המשוערת ההפקה כמות, השותפים להערכת כי, יודגש

 יישומם לשם ומספקת, במלואה, שאושרה כפי בשנה BCM 23-כ של הפקה בהיקף, הפיתוח
 .זה בהיקף הפיתוח לתכנית הרלבנטיים הייצוא הסכמי מלוא של

 כאמור, לוויתן במאגר והקונדנסט הטבעי הגז של המשאבים בהערכת שינוי חל לא, בנוסף
 .  2035 לדוחות 'ב7 בביאור

 
, Noble Energy Mediterranean Ltd-ל אישרה כי השותפות הודיעה 2036 יוניבחודש 
 דולר מיליון 320-כ של כולל מצטבר בהיקף, בהסכמים להתקשר, לוויתן פרויקט מפעילת

 הנדסי תכנון ביצוע וביניהם הנדסה שירותי לקבלת, (השותפים כל עבור) לתקופת הפרוייקט
 כי, יצוין. הפיתוח בתכנית שאושרה כפי, וההפקה הטיפול אסדת עם בקשר( FEED) מפורט
 תכנית עם בקשר שירותים או/ו ציוד לרכישת נוספות התקשרויות לחתימת פועלים לוויתן שותפי

 .הקרובה בתקופה להיחתם צפויים והללו שאושרה כפי, הפיתוח
 

 דולר מיליון 337-כ של בסך לוויתן מאגר פיתוחל תקציב לוויתן שותפי אישרו 2036 יולי בחודש
 אשר הנדרשות הפעולות ביצוע לצורך וזאת 2037 ינואר חודש לתום ועד 2036 לשנת( 300%)

 קבלת במסגרת לוויתן שותפי ידי-על לכשתאושר הפיתוח תכנית של במועד השלמה יאפשרו
 (.FID) סופית השקעה החלטת

 
 החלטת לקבל במטרה הנדרשות הפעולות להשלמת לפעול ממשיכים לוויתן שותפי, כך בתוך

 כאמור הפיתוח תכנית על בהתבסס, 2036 שנת של הרביעי ברבעון( FID) סופית השקעה
 הרגולטורים האישורים קבלת את, היתר בין, לוויתן שותפי ומקדמים פועלים, כך לשם. לעיל

, לייצוא והן המקומי בשוק הן לוויתן ממאגר טבעי גז לאספקת הסכמים על חתימה וכן הנדרשים
 . 2037 לשנת הרביעי ברבעון לוויתן מפרויקט הגז הפקת תחילת את לאפשר במטרה וזאת

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

 וחתימה מהפרויקט הגז הפקת תחילת, סופית השקעה החלטת קבלת לגבי למועדים, הפיתוח
 או כולן, יתממשו כי וודאות כל אין אשר בלבד הערכות הינן, הטבעי הגז למכירת הסכמים על

 .מהותית שונה באופן להתממש עשויות והן חלקן
 

 .לוויתן שותפי ידי על לביצוע אושרה טרם כאמור התכנית, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
 

  בישראל הטבעי הגז משק להסדרתמתווה  .ב
 

אודות כניסתו לתוקף של המתווה להגדלת כמות הגז , 2035דוחות ל 'ו7לאמור בביאור  בהמשך
" כריש", "לוויתן"ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי " תמר"הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי 

 27ביום , צ"ועתירות אשר הוגשו לבג, (המתווה או מתווה הגז -להלן )ושדות גז נוספים " תנין"ו
תוקפו של מתווה ( 3: )שעיקריו כדלקמן, כאמורבעתירות  צ"ניתן פסק דינו של בג, 2036 סבמר

השימוש בסעיף   (2); אינו מותנה בעיגונו בחקיקה ראשית( בנפרד מפסקת היציבות)הגז כולו 
, הפוטר מהוראות חוק זה משיקולי חוץ ובטחון 3788-ח"התשמ ,לחוק ההגבלים העסקיים 52

אינה יכולה לעמוד וניתן למדינה , פסקת היציבות כנוסחה במתווה הגז( 3)וכן ; נעשה בסמכות
בתום שנה ממועד פסק הדין . היציבות במתווה הגז נושאפרק זמן של שנה לפעול להסדרת 

 . יבוטל מתווה הגז, וככל שלא תהא הסדרה כאמור
שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום , 2036במאי  22 ביום, צ כאמור"בגלאור החלטת 

תוך קביעת הסדר , בעניין מתווה הגז( 2035לדוחות  'ו7כאמור בביאור ), 2035באוגוסט  36
לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות , "סביבה רגולטורית יציבה"חלופי בעניין 

 . במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו
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 מ"בע( מימון)ציו חיפושי נפט ר

 (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2036 ביוני 30 יוםל

 (מבוקרים בלתי)

 
 :(המשך) לוויתן מאגר – השותפות פעילות – 2 ביאור

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

, החזקות ולתנאי לתנאיו בהתאם, ויתןול לחזקות ביחס( שתוקןכפי ) הגז מתווה של ליישומו
 הנדרשות והפעולות ההשקעות ביצוע להמשך, ויתןול בפרויקט שותפיה עם יחד, תפעל ובפרט
 .יתןולו מאגר של מהיר פיתוח לצורך

 
 או אדלטק - להלן) מ"בע לאדלטק לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת בהסכם התקשרות .ג

 (הרוכשת
 

 לבין לוויתן שותפי עם ביחד השותפות בין טבעי גז לאספקת הסכם נחתם, 2036 ינואר בחודש
 היא אותן כח תחנות הפעלת לצורך טבעי גז לוויתן משותפי תרכוש אדלטק לפיו, אדלטק

 הסכם - להלן) רותם ומישור באשדוד, זורלו הטורקית שותפתה עם ביחד, להקים מתעתדת
 (.האספקה

 
 BCM6-כ של כולל בהיקף טבעי גז לרוכשת לספק לוויתן שותפי התחייבו האספקה הסכם פי על

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

 
 הנרכשות הכמויות את להתאים רשאית תהיה הרוכשת לפיו מנגנון נקבע האספקה בהסכם

 הכוח תחנות לגודל בהתאם, הגז הזרמת תחילת למועד עד( הכוללת החוזית הכמות לרבות)
 .בהסכם שנקבעו למגבלות בכפוף והכל, מועד באותו לה שתידרשנה הגז ולכמויות, שיוקמו

 
 לרוכשת לוויתן ממאגר מסחריות בכמויות הגז הזרמת במועד תחל האספקה הסכם תקופת

 הרוכשת בו במועד או זה ממועד שנה 38 בתום ותסתיים( המסחרית ההפעלה מועד - להלן)
 תקופת את להאריך זכות קיימת לצדדים. המוקדם לפי, הכוללת החוזית הכמות את תצרוך
, הכוללת החוזית הכמות צריכת למועד עד או נוספות שנתיים עד של בתקופה האספקה הסכם

 שנתית כמות בעבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש התחייבה הרוכשת. המוקדם לפי
 השנתית הכמות - להלן) האספקה בהסכם שנקבע למנגנון ובהתאם בהיקף גז של מינימלית

 (.המינימלית
 המינימלית השנתית הכמות את להקטין אופציה תהיה לרוכשת, בהתאם להוראות מתווה הגז

 שקדמו השנים בשלוש בפועל צרכה אותה הממוצעת השנתית מהכמות 50%-ל השווה לכמות
 .האספקה בהסכם שנקבע כפי להתאמות בכפוף, האופציה מימוש על ההודעה למועד

 
 שנקבעו, ההסכמיות הכמויות יתר בהתאם יופחתו המינימלית השנתית הכמות הקטנת עם

 של תקופה במהלך עת בכל תתאפשר המינימלית השנתית הכמות הפחתת. האספקה בהסכם
 בו מהמועד שנים 4 או המסחרית ההפעלה למועד השישית השנה בראשית שתחל שנים 3

 המאוחר לפי) הגז למתווה בהתאם ותנין כריש בחזקות הזכויות העברת את הממונה אישר
, כאמור המינימלית השנתית הכמות להפחתת האופציה מימוש על הרוכשת הודיעה(. מביניהם
 .ההודעה מתן ממועד חודשים 32 בחלוף לעיל כאמור הכמות תופחת

 
 ידי על לעת מעת שיקבע כפי, החשמל יצור לתעריף יוצמד האספקה בהסכם שנקבע הגז מחיר
 ".רצפה מחיר" וכולל, החשמל רשות

 
, לוויתן מאגר של הפיתוח תכנית אישור שעיקרם מתלים תנאים מספר כולל האספקה הסכם
-ב"תשס הטבעי, הגז משק לחוק בהתאם לוויתן ממאגר הגז הולכת למערכת רישיון קבלת
 קבלת וכן 2036 שנת סוף עד לוויתן שותפי ידי על( FID) סופית השקעה החלטת קבלת, 2002

 .הרוכשת ידי על סופית השקעה החלטת
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 מ"בע( מימון)ציו חיפושי נפט ר

 (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2036 ביוני 30 יוםל

 (מבוקרים בלתי)

 
 :(המשך) לוויתן מאגר – השותפות פעילות – 2 ביאור

 
 לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה .ד

 
 לוויתן ממאגר צנרת באמצעות טבעי גז לאספקת הצעה הוגשה, 2034 באפריל 34 ביום

 להלן) DEFA הממשלתית הגז חברת באמצעות קפריסין ממשלת פרסמה אשר, מכרז במסגרת
- DEFA .) 
 

 אצל התקבלה, 2036 בפברואר 8 ביום, האמורה ההצעה תוקף מועד של הארכות מספר לאחר
 במכרז מהמציעים מי עם להסכמות DEFA של הגעתה אי בשל כי DEFA הודעת השותפות

 . המכרז ביטול על DEFA החליטה, טבעי גז אספקת לתנאי באשר
 

 - להלן) מ"בע טוביה באר. אמ.פי.לאי ויתןול מפרויקט טבעי גז לאספקת בהסכם התקשרות .ה
 (הרוכשת

 
 לבין לוויתן שותפי עם ביחד השותפות בין טבעי גז לאספקת הסכם נחתם, 2036 מאי בחודש

 היא אותה כח תחנת הפעלת לצורך טבעי גז ויתןול משותפי תרכוש הרוכשת לפיו ,הרוכשת
 (.האספקה הסכם - להלן) טוביה באר של התעשייה באזור להקים מתעתדת

 
-כ של כולל בהיקף טבעי גז לרוכשת לספק ויתןול שותפי התחייבו האספקה הסכם פי על

BCM33 (הכוללת החוזית הכמות - להלן( )מעוקב מטר מיליארד) ,המפורטים לתנאים בהתאם 
 .האספקה בהסכם

 
 לרוכשת לוויתן ממאגר מסחריות בכמויות הגז הזרמת במועד תחל האספקה הסכם תקופת
 הכמות את תצרוך הרוכשת בו המועד( 3: )הבאים המועדים מבין במוקדם להסתיים וצפויה

 של הכח תחנת של המסחרית ההפעלה תחילת ממועד שנה 38 בחלוף( 2); הכוללת החוזית
 לצדדים(. המוקדם לפי) לוויתן פרויקט של המסחרית ההפעלה תחילת ממועד או הרוכשת

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

 
 גז של מינימלית שנתית כמות בעבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש התחייבה הרוכשת

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

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

 וכמויות שתוקם הכח תחנת לגודל בהתאם, האספקה הסכם חתימת ממועד חודשים 6-מ יאוחר
 . האספקה בהסכם שנקבעו למגבלות בכפוף והכל לרוכשת להידרש שצפויות הגז

 
 הכמות את להקטין אופציה תהיה לרוכשת, לעיל' כאמור בסעיף א, הגז מתווה להוראות בהתאם
 3-ב בפועל צרכה אותה הממוצעת השנתית מהכמות 50%-ל השווה לכמות המינימלית השנתית

 בהסכם שנקבע כפי להתאמות בכפוף ,האופציה מימוש על ההודעה למועד שקדמו השנים
 במהלך עת בכל תתאפשר הרכישה כמות הפחתת. (הרכישה כמות הפחתת - להלן) האספקה
( 3: )זה ממועד שנים 3 בתום וסופה שלהלן המועדים מבין המאוחר במועד שראשיתה התקופה

 בהתאם ותנין כריש בחזקות הזכויות העברת את הממונה אישר בו מהמועד שנים 4 בחלוף
 הגז הזרמת תחילת ממועד שנים 5 בחלוף( 2); (האופציות פתיחת מועד - להלן) הגז למתווה

 לתוקף תיכנס הרכישה כמות להפחתת האופציה מימוש על ההודעה. לרוכשת ויתןול מפרויקט
 יתר בהתאמה יופחתו הרכישה כמות הפחתת עם. כאמור ההודעה מתן ממועד חודשים 32

 .האספקה בהסכם שנקבעו הכמויות
 

 לתעריף יוצמד הגז מחיר כי נקבע האספקה בהסכם, הגז במתווה הקבועים למנגנונים בהתאם
 ".רצפה מחיר" וכולל, החשמל רשות ידי-על לעת מעת שיקבע כפי, החשמל יצור
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 מ"בע( מימון)ציו חיפושי נפט ר

 (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2036 ביוני 30 יוםל

 (מבוקרים בלתי)

 
 :(המשך) לוויתן מאגר – השותפות פעילות – 2 ביאור

 
, יתןולו מאגר של הפיתוח תכנית אישור שעיקרם מתלים תנאים מספר כולל האספקה הסכם
-ב"תשס, הטבעי בהתאם לחוק משק הגז לוויתן ממאגר הגז הולכת למערכת רישיון קבלת
 סגירה וכן 2036 שנת סוף עד לוויתן שותפי ידי על( FID) סופית השקעה החלטת קבלת, 2002

 .רוכשת של המימון של פיננסית
 

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

 
, שכנגד הערעור ובהודעת הערעור בהודעת הדיון, 2035 לדוחות' ח7 בביאור לאמור בהמשך
 .2037 ראורבפב 6 ליום המשפט בית ביוזמת נדחה, 2036 ביולי 38 ביום להתקיים היה שאמור

 ראיות ולצירוף הערעור הודעת לתיקון בקשה התובעים הגישו, 2036 באפריל 6 ביום, כן כמו
 :כי נקבע, 2036 באפריל 23 מיום העליון המשפט בית בהחלטת. נוספות

 
 .זה בשלב, נדחית הערעור הודעת לתיקון הבקשה .3
 
 על. שכנגד ובערעור בערעור ידון אשר השופטים הרכב בפני תובא ראיות לצירוף הבקשה .2

 .הבקשה של זה לחלק תגובתם להגיש הנתבעים
 

 בראיות שמדובר הטעם מן כאמור לבקשה השותפות התנגדה, 2036 במאי 23 מיום בתגובתה
 בא לא אשר, (יסוד ומשוללות) חדשות בטענות תמיכה תכליתן כל אשר, רלוונטיות כל חסרות

 הודעת תיקון במסגרת, המאוחר לצירופן התובעים בקשת ואשר הערעור הודעת במסגרת זכרן
 .נדחתה ממילא, הערעור

 .כאמור בתביעה נתבעת הייתה לא החברה כי יובהר
 

 :מכשירים פיננסיים - 7ביאור 
 

 2035בדצמבר  33-ו 2035 ביוני 30, 2036 ביוני 30 לימיםהחוב  ואגרותההוגן של ההלוואה  השווי
מדידת השווי ההוגן  .בהתאמה, אלפי דולר 87,864-ו אלפי דולר 75,354 ,דולר אלפי 96,952 הינו

 .בבורסה לאותו מועד( 'סדרה א)מבוססת על שער אגרות חוב 
 
 

 :הדוחאירועים לאחר תקופת  - 8 ביאור
 

 פיתוח מאגר לוויתן .א
 

 .לעיל 'א6ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח
 
 
 

 
 



    
  
  
  ג'פרק 
  

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר רבעוני דוח
  הפנימית הבקרה את אפקטיביות

  



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  רבעוניבזאת דוח מצורף 
  :2016לשנת השני לרבעון  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל (א)ג38

חראית לקביעתה ), אהתאגיד - (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
  

ם הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלי
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
ן, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדי

  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 
למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות

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 
  מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.מוחלט שהצגה 

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני 
), הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון –(להלן  2016במרס  31 לתקופה שנסתיימה ביום
  אפקטיבית.כ נמצאה הבקרה הפנימית

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
  .כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, 

למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני 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   2016 של שנתהשני לרבעון 
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;

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

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד
ולוועדת הביקורת של  , לדירקטוריוןהתאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של   )4(

 עלהערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית בהתבסס על דירקטוריון התאגיד, 
  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

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

  –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
ית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי כל תרמ  (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 פיקוחי תחת 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  תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)
הדיווח הכספי והכנת , המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות 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) 
ר לבין מועד דוח זה, אש )2016הדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת האחרון (

יש בו כדי 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(
 שנתשל השני רבעון ל) התאגיד –(להלן רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ של הביניים 

  );ביניים"הוחות לתקופת ד" או "ההדוחות" –(להלן   2016
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
כללו אותם עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נ

  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
ליהם מתייחסים הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שא

  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:

ה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלת  (א)
ככל שהיא מתייחסת לדוחות  ,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 

הדיווח הכספי והכנת לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 
  –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;
  עם אחרים בתאגיד: אני, 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  תחת פיקוחי יומםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וק  (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,  )2016בעון הראשון לשנת הדוח הרבעוני לר(האחרון 
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת 
הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

  על הגילוי של התאגיד.בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו
  

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