
 
 
 

 ( 1992רציו חיפושי נפט )
  שותפות מוגבלת

 
 מידע כספי לתקופת ביניים  

 

2019 -  2Q  
 
 

 שותפות מוגבלת – (1992רציו חיפושי נפט ) שם:
 

  550012777 מס' ברשם החברות:
 

 , תל אביב85יהודה הלוי רחוב     כתובת:
 

   03-5661338    טלפון:  
 

 03-5661280   :  פקסימיליה
 

 2019, ביוני 30 :המאזןתאריך 
 

 2019, באוגוסט 27 תאריך הדוח: 



 

 

 

 
 
 
 

 :תוכן העניינים
 

  

 
 -פרק א' 

 
 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 
 -פרק ב' 

 
 2019 ביוני 30דוחות כספיים ליום 

 
 -פרק ג' 

 
בדבר הערכת הדירקטוריון  רבעונידוח 

 הבקרה הפנימית וההנהלה את אפקטיביות
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

 
 
 
 

 פרק א' 
 

 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
 
 

 
 
 



 

1 

 

 2019, באוגוסט 27 
 

 שותפות  ה עניינימצב  ל של השותף הכללי עהדירקטוריון דוח 
 2019  ביוני 30הסתיימה ביום חודשים ששישה ל ש לתקופה

 
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד – ' א חלק 

 
 כללי   

 

רציו חיפושי נפט בע"מ, מתכבד להגיש את דוח  ,דירקטוריון השותף הכללי .א
  -להלן)שותפות מוגבלת  –( 1992רציו חיפושי נפט )הדירקטוריון על מצב ענייני 

ופיתוח לוויתן  שלה, רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ תוהמאוחד ותוהחבר( השותפות
שותפות , וביחד עם הרציו מימון וחברת פיתוח לוויתן -בהתאמה )להלן ( בע"מ2016)

החודשים שהסתיימו באותו  ששתולתקופה של  2019 ביוני 30ליום  ,(הקבוצה -להלן
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ,(תקופת הדוח -)להלן תאריך

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

 על כל חלקיו, ישהמאוחד הרבעוני דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוח 
 כולו כמקשה אחת. הרבעוני המאוחד לקרוא את הדוח 

 
אשר  (הדוחות הכספיים -)להלן רבעוניים השותפות מציגה דוחות כספיים מאוחדים

נכון למועד הדוח, .  ןוחברת פיתוח לווית  מימוןרציו  מאחדים את הדוחות הכספיים של  
בנוסף להחזקה ברציו מימון ובחברת פיתוח לוויתן, לשותפות החזקות בחברות 

 לדוחות הכספיים.ה' 1נוספות. לפרטים ראו ביאור 
 

נכון למועד הדוח, פעילותה המרכזית של השותפות הינה בפיתוח ומסחור הגז ממאגר 
חזקות  -"לוויתן צפון" )להלן I/15 -דרום" ו "לוויתן I/14לוויתן שבשטח חזקות 

לצד פעילות  ,1952 –(, המהווה תגלית כמשמעה בחוק הנפט, התשי"ב לוויתן
  .(רישיון רועי -)להלן "רועי" 399אקספלורציה ברישיון 

)תיאור  2018לשנת  לדוח התקופתי 'א פרקראו  של פעילות השותפות לתיאור מקיף
  -)להלן(  2019-01-025467אסמכתא:)  2019במרס    26כפי שפורסם ביום      (התאגיד  עסקי

הדוחות   -)להלן  2018לשנת    השנתיים  אורים לדוחות הכספייםיבבוכן    )דוח התקופתיה
 .(הכספיים השנתיים

 
הודיע ( הממונה -הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה )להלן 2019ביולי  31ביום 

להעניק  2019ביולי  30מיום  מועצת הנפט לשותפות כי הוא מקבל את המלצת
(, שמונה ד' לדוחות הכספיים7בביאור לשותפות, יחד עם שותפותיה )כמפורט 

( ורישיונות A)מקבץ  48-ו 47, 40, 39רישיונות חיפוש ימיים בשני מקבצים )רישיונות 
 ,אשר על סדר יומה  כלליתזימנה השותפות אסיפה    בהתאם,.  (C)מקבץ    53-ו  52,  46,  45

 השתתפות בפעולות חיפושי נפט וגז, פיתוחם והפקתם בשטחאישור  ,בין היתר
 .חדשיםהרישיונות ה

  ד' לדוחות הכספיים.7לפרטים נוספים ראו ביאור 
 

    ( דלק -קידוחים שותפות מוגבלת )להלן דלקנכון למועד הדוח, השותפות, ביחד עם  .ב
 , בוחנת אפשרויות שונות(נובל -)להלן .Noble Energy Mediterranean Ltd -ו
 ( ממאגר לוויתן וזאת, בין השאר, א'1הגדלת ההפקה )הרחבת פרוייקט שלב ל

שימוש באסדת ההפקה אשר מוקמת לצורך   תוך כדי  באמצעות תוספת תשתיות ימיות
להמשך ו( א' וכן באמצעות התקשרות במיזם להפקת גז נוזלי1שלב  פרוייקט מימוש

מסחור הגז והקונדנסט ממאגר לוויתן, לרבות האפשרויות השונות לייצא גז טבעי 
ובהתאם מנהלת )יחד עם שותפיה( מגעים ומשאים ומתנים אל מול גורמים שונים 

 FLNGספקי טכנולוגיה ושירותי בהקשר זה ראו גם את ההתקשרות עם בקשר לכך. 
 כמפורט בסעיף ו' להלן.
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חתמו ז' לדוחות הכספיים השנתיים, 18ובהמשך לאמור בביאור נכון למועד הדוח,  .ג
בשוק ללקוחות לוויתן ובכללם השותפות על מספר הסכמים למכירת גז טבעי שותפי 

והסכם למכירת  המקומי, הסכם למכירת גז טבעי לחברת החשמל הלאומית של ירדן
 .(דולפינוס -)להלן Dolphinus Holdings Limited -גז טבעי ל

נכון למועד אישור הדוחות לדוחות הכספיים השנתיים,  5ז'18בהמשך לאמור בביאור 
הכספיים, נובל ודלק מנהלות משאים ומתנים עם דולפינוס להגדלת כמות הגז על 

וכמו כן שותפי לוויתן ושותפי תמר מנהלים    ,בסיס מחייב שתסופק תחת הסכם הייצוא
ביצוא הגז   קשר עם הקצאת הקיבולתמשאים ומתנים במטרה להגיע להסכם מחייב ב

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

   
דוח  .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת  2019בחודש מרס  .ד

על  .2018בדצמבר  31מעודכן ליום  הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן
 Proved + Probable Reserves  (P2)פי הדוח, סך כמות עתודות הגז הטבעי המסווגות  

ופיתוחים עתידיים  'א1( בקטגוריות שלב C2וכמות המשאבים המותנים של גז טבעי )
 Million Barrels 38.6 -גז טבעי וכ BCM 608.7 -)באמדן הטוב ביותר( הינה כ

  ט.קונדנס
 

, בפרוייקט לוויתן ובהתאם לעדכון אשר התקבל מהמפעילה 2019ביוני  30נכון ליום  .ה
א לפיתוח מאגר לוויתן, כפי 1צפוי חסכון בתקציב עלות הפיתוח הכלולה בשלב 

 מיליון דולר.  95 -א, בסך של כ1שהוערך בעת אישור תקציב שלב 
פיתוח של מאגר לוויתן א' בתכנית ה1מועד אישור הדוחות הכספיים, פיתוח שלב ל

מתקדם בהתאם ללוחות הזמנים במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר 
ושיעור התקדמות פרוייקט פיתוח  2019לוויתן לשוק המקומי ולייצוא עד סוף שנת 

 . 88%  -לוויתן עומד על כ
 
( בדוחות הכספיים השנתיים, בדבר בחינת חלופות שונות 5ג')5  בביאורבהמשך לאמור   .ו

התקשרו שותפי לוויתן , 2019ביולי  29 ביום ,להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן
לצורך ביצוע תכנון הנדסי וקבלת בשני הסכמי ביניים נפרדים עם ספקי טכנולוגיה 

במסגרת . (FLNG) הצעות מחיר לצורך הקמת פרויקט של מתקן צף להנזלת גז טבעי 
זו, ינהלו שותפי לוויתן משאים ומתנים עם שני הספקים, בנוגע לתנאים המסחריים 

 -לשנה )כ LNGמיליון טון  5עד  2.5בהספק מוערך של בין הצף לצורך הקמת מתקן 
3.5-7  BCM לרבות לקידום קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. ככל שיימצא , )

המועדפת לקידום שלבי פיתוח עתידיים לפרויקט  שהקמת המתקן הינה החלופה
עם אחד מהספקים בהסכם ארוך טווח להתקשר שותפי לוויתן  בכוונת לוויתן, 

  ידו.-לחכירת המתקן אשר יוקם, ימומן, יתופעל ויתוחזק על
 
 רישיון רועי .ז
 

כי הוא משנה את תוכנית העבודה ברישיון הממונה הודיע  2019יולי  בחודש (1
 כמפורט להלן: 

   

 1עד ליום  -חתימת הסכם אופציה עם קבלן קידוחים והעברתו לממונה  (א
 .2019בספטמבר 

 .2020בינואר  15עד ליום  -תחילת קידוח  (ב

לא יאוחר משלושה חודשים לאחר   -הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח   (ג
 השלמת הקידוח. 

 
ליתר   (אדיסון  -)להלן  Edison International S.P.A  הודיעה  2019י  ביול  30ביום   (2

השותפים ברישיון על פרישתה מהרישיון, כאשר במסגרת הודעתה צוין כי 
 הנסיבות הנוכחיות מכריחות אותה לצערה לפרוש מהרישיון.
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לשותפות על מימוש האופציה שהוענקה דלק הודיעה  2019במרץ  19ביום  (3

ידי אדיסון לדלק לרכוש זכויות השתתפות בשיעור -ואשר הועברה על אדיסוןל
 (.הודעת המימוש -ברישיון רועי )להלן (100%)מתוך  20%של 
פי הודעת המימוש ובהתאם לשינויים מסוימים בתנאי האופציה שהוסכמו -על

 ברישיון רועי. 24.99%בין הצדדים, תרכוש דלק מהשותפות זכויות בשיעור של 
סקה והעברת הזכויות הנרכשות לדלק כפופה להתקיימות תנאים השלמת הע

 שונים. מתלים וקבלת אישורים
 

התקבלה החלטת הממונה על התחרות בדבר אי מתן פטור  2019ביולי  28 ביום
(. יצוין על התחרות קביעת הממונה -להלן מאישור הסדר כובל ברישיון רועי )

 כי, אישור הממונה על התחרות הינו אחד התנאים המתלים להשלמת העסקה. 
 

, השלכותיה ואת הודעת אדיסוןהשותפות, בסיוע יועציה המשפטיים, בוחנת את 
 על התחרות קביעת הממונהנוכח  ,בין היתר ,ויות העומדות בפני השותפותהאפשר

 ידי השותפות(.-)הנבחנת גם היא על
 

בהסכם עם יוניבין קפיטל ישראל בע"מ   השותפותהתקשרה    2019ביוני    17ביום   (4
(, לפיו תעביר השותפות לרוכשת זכויות השתתפות בשיעור של הרוכשת - להלן)

  רועי.( ברישיון 100%)מתוך  10%
 

 לדוחות הכספיים.ב' 4לפרטים נוספים ראו ביאור 
 

ט' לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר הגשת הצעה על ידי 18 בהמשך לאמור בביאור .ח
 -שותפי לוויתן במסגרת בקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי לחברת החשמל )להלן

הודיעה חברת החשמל לשותפי לוויתן כי  2019באפריל  4(, ביום ההליך התחרותי
 הצעתם נבחרה כזוכה בהליך התחרותי. 

חברת , נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין 2019 ביוני 12 ביום
משותפי לוויתן גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה  חברת החשמללפיו תרכוש  החשמל

(, בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה )כהגדרתה להלן( הסכם האספקה -להלן )
 .BCM 4 -ידי השותפות בכ-המוערכת על

או ממועד תחילת הפקת הגז  2019באוקטובר  1 וםתקופת הסכם האספקה תחל מי
או במועד תחילת  2021ביוני  30 ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ותסתיים ביום

הפקת הגז ממאגר "כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים תקופת הסכם 
תקופת הסכם  -להלן האספקה במועד מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם האספקה )

טרם החלה הפקת הגז ממאגר "כריש", יהיו  2021ביוני  30 כל שביוםכהאספקה(. 
 רשאים הצדדים להאריך את תקופת הסכם האספקה בהסכמה הדדית.

 בהסכם האספקה נקבע מחיר גז שאינו מוצמד.
הסכם האספקה יהא כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים של רשות החברות 

כל שיהיה צורך באישורים הממשלתיות, רשות התחרות ורשות החשמל )אם וכ
 כאמור(.

בקשר עם הודעת  נגד חברת החשמל ושותפי לוויתןלעניין עתירה מנהלית שהוגשה 
 ב' לדוחות הכספיים.7ראו ביאור חברת החשמל כאמור, 

 
( לעיל, 2כפועל יוצא מהודעת אדיסון על פרישתה מרישיון רועי כאמור בסעיף ז) .ט

ג' לדוחות 7בביאור  )הנזכרת    במצרים North Thekha בזיכיוןהעסקה לרכישת זכויות  
 , לא תצא לפועל. הכספיים(

 
 כספימצב  .1

 
 נכסים שוטפים •

מיליון  188 -סך של כל של הקבוצה הנכסים השוטפים מוהסתכ 2019 ביוני 30ליום 
  .2018 ביוני 30יום ב דולרמיליון  193 -, בהשוואה לכדולר

ממזומנים ושווי  בעיקרמורכבים  2019 ביוני 30ליום  של הקבוצה הנכסים השוטפים
של לזמן קצר בסך ופקדונות  , נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדמזומנים

  מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 174 -כלמיליון דולר בהשוואה  140 -כ



 

4 

 

 
תשלומי ריביות בגין ו לוויתן פרויקט פיתוח לצורךמתשלומים הקיטון נובע בעיקר 

 .לציבור רציו מימוןשהנפיקה  אגרות החוב
 

 נכסים שאינם שוטפים •
, דולרמיליון  787 -סך של כלהנכסים שאינם שוטפים  מוהסתכ 2019 ביוני 30ליום 

 .2018 ביוני 30יום ב דולרמיליון  516 -בהשוואה לכ
 

מורכבים בעיקר מהשקעות בנכסי נפט  2019 ביוני 30הנכסים שאינם שוטפים ליום 
מיליון דולר בתקופה  478 -לסך של כ מיליון דולר בהשוואה 713 -וגז בסך של כ

  .פרוייקט לוויתן פיתוחההשקעות בהגידול נובע מהתקדמות המקבילה אשתקד. 
 , הוונו לנכס2019 ביוני 30ביום  וימיהחודשים שהסת 3 -ו 6 של בתקופותכמו כן, 

לעומת סך  ,מיליון דולר, בהתאמה 12.2 -ו מיליון דולר 23 -סך של כב עלויות אשראי
 המקבילות ותבתקופשהוונו מיליון דולר, בהתאמה,  9 -ודולר  מיליון 16.8 -של כ

  אשתקד.
 

 -רציו פטרוליום אנרגיהביחידות ההשתתפות של    20%  -כ  בנוסף לשותפות החזקה של
כנכסים פיננסיים בשווי מסווגת השקעה זו  .רציו פטרוליום( -שותפות מוגבלת )להלן

 .במסגרת הנכסים שאינם שוטפיםבדוחות הכספיים מוצגת ו הוגן דרך רווח או הפסד
 14.4 -לעומת סך של כ דולר מיליון 42.2 -כעומד על  2019 ביוני 30שווייה ההוגן ליום 

 ראו גם סעיף רווחים אחרים להלן. .מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד
ההשקעה ברציו הכספי של היקף הלפרטים על אישור האסיפה הכללית להגדלת 

 פטרוליום ראו חלק ג' להלן.
 

 התחייבויות שוטפות •
מיליון דולר,  61.4 -לסך של כההתחייבויות השוטפות הסתכמו  2019 ביוני 30ליום 

  .2018 ביוני 30 מיליון דולר ביום 211.4 -בהשוואה לכ
מיליון  16.7 -התחייבויות שוטפות כוללות בין היתר סך של כ 2019ביוני  30נכון ליום 

את הערכת השותפות אגידים בנקאיים. סכום זה משקף תדולר בגין הלוואות מ
ביוני  30החודשים הקרובים מתאריך המאזן )עד ליום  12במהלך ההלוואות פירעון ל

מיתרות המזומנים שינבעו ממכירת  75%י הקובע כ cash sweep -לפי מנגנון ה (2020
המפורטים  ,יתרות כאמור , ככל שיוותרוגז לאחר כל ההוצאות והתשלומים האחרים

בהסכם ישמשו לפירעון רבעוני שוטף של ההלוואה וזאת קודם מועד הפירעון הסופי. 
 .א' בדוחות הכספיים השנתיים6לפרטים ראו ביאור 

 
הלוואות מתאגידים בנקאיים הוצגו במסגרת  בתקופה המקבילה אשתקד,

התחייבויות שוטפות בהתאם למועד פרעונן אשר נדחה לאחר החתימה על תיקון 
לאחר תיקון הסכם ההלוואה מויינו ההלוואות . 2018להסכם ההלוואה בחודש יולי 

א' לדוחות הכספיים 6ראו ביאור לפרטים נוספים  הנ"ל להתחייבויות שאינן שוטפות.
 . םהשנתיי

 
 התחייבויות שאינן שוטפות •

מיליון  726.6 -לסך של כהסתכמו ההתחייבויות שאינן שוטפות  2019 ביוני 30ליום 
התחייבויות שאינן .  2018  ביוני  30  ביום  מיליון דולר  367.1  -כסך של  דולר, בהשוואה ל

 שוטפות כוללות בעיקר אגרות חוב וכן הלוואות מתאגידים בנקאיים:
 

 אגרות חוב
 ביוני 30ליום שהנפיקה רציו מימון לציבור, ג'( -יתרת אגרות החוב )סדרות ב' ו

 30מיליון דולר ביום    365  -מיליון דולר בהשוואה לסך של כ  389  -כעומדת על    2019
  .2018 ביוני

 
 הלוואות מתאגידים בנקאיים

ם נחתם הסכם הלוואה בין חברת פיתוח לוויתן, לבין קונסורציו  2017בחודש מרס  
של מממנים מקומיים וזרים לפיו הועמדה לשותפות באמצעות חברת פיתוח לוויתן 

(, ההלוואה -מיליון דולר )להלן 250בסך של  limited-recourseהלוואה מסוג 
 לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן.
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במסגרתו, בין היתר, נחתם תיקון להסכם ההלוואה  2018בתחילת חודש יולי 

מיליון דולר ומועד הפירעון הסופי של  450הוגדלה מסגרת ההלוואה לסך של 
 חודשים נוספים. 24 -ההלוואה הוארך ב

בדוחות   המוצגת  , סך יתרת ההלוואות מתאגידים בנקאיים2019  ביוני  30נכון ליום  
מיליון דולר מוצגים במסגרת   16.7  -מתוכה כ  מיליון דולר  344.3  -הכספיים הינה כ

מיליון דולר במסגרת התחייבויות  327.6 -התחייבויות שוטפות, כאמור לעיל וכ
 הוצגו, מיליון דולר 162 -סך של כלזמן ארוך. בשנה המקבילה אשתקד 

   .בהתחייבויות שוטפות
 

שנחתמו בין השותפות לרציו  ותההלוואלפרטים נוספים בדבר אגרות החוב והסכמי 
בין פיתוח לוויתן   ותההלווא  מיהסכוכן    ,מימון בקשר עם תמורות ההנפקות שהתקבלו

 לדוחות הכספייםג' 15וביאור  6לקונסורציום של ממנים מקומיים וזרים, ראו ביאור 
 השנתיים.

 
  יםהון השותפ •

מיליון  187 -סך של כלהסתכם  2018 ביוני 30 -ו 2019 ביוני 30 מיםליהון השותפים 
 . בהתאמה ,מיליון דולר 131 -דולר וכ

 
לפירוט שינויים בהון במהלך התקופה, ראו דוח תמציתי על שינויים בהון השותפים 

  .כספייםהדוחות הבמסגרת 
 

 תוצאות הפעילות .2
  

  :הכולל)הרווח( מאוחד על ההפסד  תמציתי להלן נתונים עיקריים לגבי דוח
חודשים  שישהל 

 ביוני 30שהסתיימו ביום 
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

 בדצמבר
   2019 2018 2018 
 דולר מיליוני 

 19.7 10.8 8.0 , נטוהוצאות חיפושי נפט וגז
 2.9 1.2 1.5 הוצאות הנהלה וכלליות

 (95.) (7.4) (.529) אחרים, נטו רווחים
 16.7 4.6 (20.0) מפעולות רגילות)רווח( הפסד 

 (95.) (7.9) 7.2 הוצאות )הכנסות( מימון, נטו
 )רווח ורווח כולל( סך הפסד והפסד כולל

 לתקופה
(12.8) (3.3) 10.8 

 
 שישהתקופה של הוצאות חיפושי נפט וגז, נטו ב – הוצאות חיפושי הנפט והגז, נטו

 לעומתדולר  מיליון 8 -מסתכמות לסך של כ 2019 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום 
 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון  10.8 -כ שלבסך הוצאות 

ההוצאות כוללות, בין היתר, דמי מפעיל לשותף הכללי, הוצאות גיאולוגים, מהנדסים, 
 ייעוץ, הוצאות הנהלה וכלליות של עסקאות משותפות. 

 
 2019  ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום    שישהתקופה של  ב  –  הוצאות הנהלה וכלליות

 דולר לעומת הוצאות בסך של  מיליון  1.5  -כהסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות לסך של  
בעיקר הוצאות בגין   דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות כוללות  מיליון  1.2  -כ

  .שירותים מקצועיים
  

חודשים שהסתיימו  שישהתקופה של באחרים, נטו רווחים  – רווחים אחרים, נטו
כוללים את  בעיקר והם דולרמיליון  29.5 -לסך של כ הסתכמו 2019 ביוני 30ביום 

בתקופה המקבילה   של השקעת השותפות ברציו פטרוליום.השפעת עליית שוויה ההוגן  
  .מיליון דולר 7.4 -אשתקד הסתכמו רווחים אחרים לסך של כ

מצב השוק ושער חשופות בעיקר לשינויים ביתרות ניירות ערך של השותפות חלק מ
 התנודות בניהול האמצעים הנזילים מושפעים מ השינויים דולר.שקל להחליפין בין ה
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שקל והדולר. השפעתם של גורמים אלו ה  שלהחליפין    ישערבין    וכן מהיחסבשוק ההון  

 במסגרת סעיף הפסדים )רווחים( אחרים של השותפות.  באה לידי ביטוי
 

 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום  שישהתקופה של ב – , נטומימון )הכנסות( הוצאות
, מימוןהכנסות לעומת  מיליון דולר 7.2-מימון, נטו לסך של כ הוצאותהסתכמו  2019

 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון  7.9 -כ בסך של נטו
 .הקבוצההדוחות הכספיים מוצגים בדולר שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של 

 נזקפים בש"ח, הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים מתרגום הנובעים שער הפרשי
  . הפסד או לרווח

מהפרשי שער בקשר עם אגרות חוב  ברובן עותבהמימון נו הוצאות )הכנסות(
 באותה תקופה. שער החליפין של הדולר ב שינויים עקב( 'השיקליות )סדרה ב

 
במישרין הוון עלויות מימון הניתנות לייחוס  , ניתן ל23בהתאם לתקן בינלאומי מספר  

חודשים שהסתיימו  שישהתקופה של ב להקמה של נכס כחלק מעלות של אותו נכס.
דולר מיליון  23 -של כ סכוםהוון לסעיף השקעות בנכסי נפט וגז  2019 ביוני 30ביום 
  .מתאגידים בנקאייםומהלוואות  מאגרות החוב הוצאות מימון הנובעותבגין 

על   החלה השותפות לבצע עסקאות הגנה  2019במהלך הרבעון הראשון לשנת  יצויין כי  
לשם הגנה חלקית על ההתחייבות השיקלית בקשר עם אגרות חוב )סדרה שער החליפין  

 (.'ב
 

 תזרים מזומנים .3
 

חודשים  שישהבתקופה של תזרים המזומנים נטו, ששימש לפעילות שוטפת, הסתכם 
 -מיליון דולר לעומת תזרים נטו בסך של כ 10 -לסך של כ  2019 ביוני 30שהסתיימו ביום 

 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 14.9
חודשים  שישהבתקופה של תזרים המזומנים נטו, ששימש לפעילות השקעה הסתכם 

מיליון דולר  129.6 -מיליון דולר לעומת סך של כ 120.9 -לכ 2019 ביוני 30שהסתיימו ביום 
בשנת בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מעלייה בהשקעות בפרוייקט לוויתן 

2019. 
בתקופה מיליון דולר    123.4  -פעילות מימון הסתכם לסך של כשנבעו מתזרים המזומנים נטו,  

דולר  מיליון 85.9 -לעומת סך של כ, 2019 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום  שישהשל 
העלייה נובעת ממשיכת הלוואות מתאגידים בנקאיים לטובת  בתקופה המקבילה אשתקד.

 מימון פרוייקט לוויתן.
 

 מקורות מימוןנזילות ו .4

 

לוואות מרציו מימון של השותפות, הה  הונה העצמי  הינם  השותפותשל    המימון  ותמקור .א
שניתנו כנגד גיוסי החוב ברציו מימון באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור וכן הלוואות 

  מתאגידים בנקאיים לטובת מימון פרוייקט לוויתן.
 

 מתאגידים בנקאיים ותההלווא (1
 

ההלוואות בקשר עם  (covenantsהשותפות נטלה על עצמה מחויבויות ) •
, 2:1-לפיהן, בין היתר, יחס כיסוי חוב לא יפחת מ, אשר מתאגידים בנקאיים

מחושב לפי היחס בין: )א( חלקה של השותפות בשווי המשאבים במאגר 
פי דוח המשאבים האחרון שפרסמה -)שיחושב על בסיס כמויות הגז על

כפול שווי שנקבע בהסכם לכל יחידת גז בניכוי  (השותפות ביחס לפרויקט
היה  .ותההלוואו מימון; לבין )ב( יתרת יתרת אגרות החוב שהנפיקה רצי

  ו.עד לעמידה ב ותמההלוואתידרש הלווה לפרוע חלק  2.2:1-והיחס יפחת מ
 

לבין חלקה של השותפות בהוצאות   ותההלוואעמידה ביחס בין יתרת  כמו כן,  
 .65%פיתוח פרויקט לוויתן )לרבות הוצאות מצטברות( לא יעלה על 

השותפות עומדת ולמועד אישור הדוחות הכספיים,  2019 ביוני 30נכון ליום 
 יחס כיסוי חוב עומד  2019 ביוני 30נכון ליום האמורים.  covenants -בכל ה



 

7 

 

 
לבין חלק  מתאגידים בנקאיים ותוהיחס בין יתרת ההלווא 3.17 -על כ

 .57%  -השותפות בהוצאות פיתוח פרויקט לוויתן עומד על כ
והיחס  3.08 -נכון למועד אישור הדוחות הכספיים יחס כיסוי חוב עומד על כ

לבין חלק השותפות בהוצאות פיתוח פרויקט לוויתן  ותבין יתרת ההלווא
 .58% -עומד על כ

 
מות המידה הפיננסיות, , אמתאגידים בנקאיים ותההלוואלפרטים נוספים על 

 לפרק א' לדוח התקופתי 24.5ראו סעיף  ןשניתנו ותנאיה ותההלוואסכומי 
 השנתיים. לדוחות הכספיים 6ג'15 -ו א' 6 יםוביאור

 
 גיוסי החוב ברציו מימון (2

 
לפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב באמצעות רציו מימון וההלוואות שניתנו כנגדן 

לדוחות  4ג'15ב' וביאור 6לשותפות וכן הנפקות כתבי אופציה, ראו ביאור 
 השנתיים. הכספיים

 
בהתאם להוראות תקנה לעניין בחינת הדירקטוריון, באם קיימים סימני אזהרה  .ב

 להלן.  4' סעיף , ראו חלק ג( לתקנות הדוחות14)ב()10

 
 

 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  – חלק ב' 

 
 

 לעומתזה, לא חלו שינויים מהותיים בסיכוני השוק של השותפות או בדרכי ניהולם    דוחנכון למועד  
  .הפרטים אשר נכללו בעניין זה בדוח הדירקטוריון אשר נכלל בדוח התקופתי

 
  מבחני רגישות .1

 

 .2018 לא חל שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת
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 דוח בסיסי הצמדה של היתרות הכספיות .2
 

 
 
 

 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי  – חלק ג' 

 

 אסיפה כללית מיוחדת .1

 
, בין אסיפה כללית מיוחדת של בעלי היחידות במסגרתה, התקיימה 2019במאי  20ביום 

אושר תיקון מדיניות ההשקעה של השותפות באופן שיאפשר לשותף הכללי להשקיע היתר,  
לצורך מימוש כתבי  כספים פנויים של השותפות ברכישת ניירות ערך של רציו פטרוליום,

 ש"ח. ןמיליו 40עד לסך של  אופציה,
 

)מס'   2019במאי    13  זימון אסיפה מיוםדוח    , ראוההאמור  הההחלטלפרטים נוספים אודות  
)מס'  2019במאי  20בדבר תוצאות אסיפה מיום ( ובדוח 2019-01-045952אסמכתא: 

 מובא בזאת על דרך ההפניה.  הם(, אשר המידע ב2019-01-048433 אסמכתא
 
 
 

 2019 ביוני 30 

 בדולר 
 

 אחר
בש"ח ללא 

 הצמדה
בש"ח צמוד 

 סך הכל מדד
 אלפי דולר 

      רכוש שוטף:
 122,309 - 55,799 - 66,510 מזומנים ושווי מזומנים

 7,345 2,087 5,258 - -  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 10,282 - - - 10,282 פקדונות לזמן קצר

 291 - 291 - - חשבון שוטף -הנאמן  -רציו נאמנויות בע"מ 
 45,482 - - - 45,482 עסקאות משותפותמפעיל 

 377 - 254 - 123 חייבים אחרים

 186,086 2,087 61,602 - 122,397 סך רכוש שוטף
 -רכוש שאינו שוטף 

 -  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד    
 

42,232 - 42,232 
 10,582 - 7,037 - 3,545 נכסים אחרים לזמן ארוך

 52,814 - 49,269 - 3,545 שאינו שוטףסך רכוש 
       התחייבויות שוטפות:

 58 - 44 - 14  ספקים ונותני שירותים 
 32,087 - - - 32,087 סכומים לשלם של עסקאות משותפות 

        -רציו חיפושי נפט בע"מ 
 4,860 - - - 4,860 חשבון שוטף -השותף הכללי        

 6,392 - 2,875 - 3,517 ריבית לשלם
      הלוואות מתאגידיםחלויות שוטפות של 

 16,673 - - - 16,673 בנקאיים
 473 - 322 - 151 הוצאות לשלם

 886 - 886 - - אופציות ליועצים

 61,429 - 4,127 - 57,302 סך התחייבויות שוטפות
      התחייבויות שאינן שוטפות:

 9 - 9 - - אופציות ליועצים
 327,617 - - - 327,617 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 388,847 - 193,508 - 195,339 אגרות חוב 

 716,473 - 193,517 - 522,956 סך התחייבויות שאינן שוטפות 
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 אסיפה כללית שנתית ומיוחדת .2

 
בספטמבר  16ומיוחדת ליום  תזימנה השותפות אסיפה כללית שנתי 2019באוגוסט  4ביום 
, מינוי מחדש של רואה חשבון 2018דיון בדוח התקופתי לשנת אשר על סדר יומה  2019

רישיונות ה השתתפות בפעולות חיפושי נפט וגז, פיתוחם והפקתם בשטחמבקר ואישור 
 .הים ההליך התחרותי השני לפתיחתחדשים במסגרת ה
 

 תמצית דוחות כספיים נפרדים  .3
 

, השותפות לא כללה במסגרת הדוחות הדוחותג' לתקנות  9  -ד' ו38בהתאם להוראות תקנות  
וזאת לאחר שהנהלת השותפות בחנה יחד  ,מידע כספי נפרד 2019 ביוני 30הכספיים ליום 

שתוספת המידע שתינתן  נוכח העובדה .את הצורך בצירוף הדוחות עם יועציה המשפטיים
במידע כספי נפרד המיוחס לשותפות ביחס למידע הנכלל בדוחות הכספיים הינה זניחה, 

 בהתאם לכללים החשבונאיים ודיני ניירות ערך אין צורך בצירופו. 
 

ההשפעה העתידית של הכללת מידע הצורך ואת  בכל תקופת דיווח  שיך לבחון  השותפות תמ
 כספי נפרד. 

 
  התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר גילוי .4

 
( לתקנות הדוחות, תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות 14)ב()10 העל פי תקנ

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

   
רקטוריון בחן ומצא כי, נכון למועד נוכח אגרות החוב שהנפיקה רציו מימון לציבור, הדי

פרסום הדוח, לא מתקיימים סימני אזהרה ולפיכך לא נדרש צירוף תזרים מזומנים חזוי. 
בחינת הדירקטוריון כללה את המועד הצפוי לתחילת הזרמת גז ממאגר לוויתן, מועד 

מתאגידים בנקאיים ואגרות החוב )באמצעות חברות מוחזקות( ואת  פירעון הלוואות
 קורות השותפות למימון פעילותה השוטפת.מ
 

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

 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .1

 
( אשר Significantשיקולי הדעת המשמעותיים ) המידע הכספי לתקופות ביניים, בעריכת

ואי הודאות הכרוכה  הקבוצההופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של 
דוחות הכספיים שהיו במסגרת עריכת הבמקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו 

 פרט למפורט להלן: השנתיים
 

 הלוואות מתאגידים בנקאייםאומדן חלויות שוטפות של 
 

על הערכת  מבוססים (ההלוואות  -)להלןתאגידים בנקאיים  מפרעון ההלוואות   וסכום עיתוי
 -לפי מנגנון ה  ההלוואות  שלהנהלת השותפות המתייחסת לתזרים הפנוי אשר ישמש לפרעון  

cash sweep , לדוחות  5בהתאם לתנאי הסכם המימון של השותפות כאמור בביאור
 בחינת נאותות ההערכה הנ"ל. לצורך תקופה מדי נבחנים אלה וסיווגם סכומים .הכספיים

 

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח  .2
 

 כספיים.הלדוחות  יםביאורהראו לתיאור מקיף של האירועים העיקריים בתקופת הדוח 
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  פעילות השותפות, מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך המאזן .3
 

  .כספייםהלדוחות  9ביאור ראו נוספים לאחר תקופת הדוח, אירועים ל
  

 
 
 
 
 

 2019 באוגוסט 27תאריך: 
 
 
 
 

 

 ליגד רוטלוי, 
 יו"ר הדירקטוריון

 יגאל לנדאו, 
 מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

 

 



 
 
 
 
 ' בפרק 
 
 2019 ביוני 30דוחות כספיים ליום 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת  -( 1992רציו חיפושי נפט )

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2019 ביוני 30

 
 



 

 

 

 

 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2019 ביוני 30

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 דף 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

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

 3 על המצב הכספימאוחד  תמציתי דוח

 4 הכולל )הרווח( על ההפסדמאוחד  תמציתי דוח

 5 על השינויים בהון השותפיםמאוחד  דוח תמציתי

 6-7 על תזרימי המזומניםמאוחד  תמציתי דוח

 8-21 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
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 לבעלי יחידות ההשתתפות של  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )
 
 מבוא

 
 השותפות( והחברות הבנות )להלן  -שותפות מוגבלת )להלן    -(  1992רציו חיפושי נפט ) של המצורף הכספי המידע את סקרנו

התמציתיים המאוחדים  הדוחות ואת 2019 ביוני 30ליום  הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי את הקבוצה(, הכולל -
 באותו ושהסתיימ החודשים 3-ו 6 של ותלתקופ המזומנים הכולל, השינויים בהון השותפים ותזרימי)הרווח( על ההפסד 

אחראים   השותף הכללי( –הכללי בשותפות )להלן  השותף - של רציו חיפושי נפט בע"מ וההנהלה הדירקטוריוןתאריך. 
ביניים",  לתקופות כספי "דיווח  IAS 34בינלאומי   לתקן חשבונאות בהתאם אלה ביניים לתקופות כספי מידע של לעריכה ולהצגה

ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות תקנות ניירות של פרק ד' זו לפי ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראיםוכן הם  
 .על סקירתנו בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .1970 –
 

 מהווים באיחוד נכסיהן הכלולים אשר משותפות שאוחדועסקאות   של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 העסקאות המשותפות של התמציתי הביניים הכספי לתקופת . המידע2019 ביוני  30ם ליו  המאוחדיםהנכסים   מכלל  67%  -כ

אותן בגין  הכספי ידעלמ מתייחסת שהיא ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר
 .האחרים החשבון רואי הסקירה של דוחות על עסקאות משותפות, מבוססת

 
 היקף הסקירה

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

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

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

 
 מסקנה

 
 שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו בא לתשומת אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות סקירתנו ועל על בהתבסס

  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל ל אינו"הנ הכספי
 

 ליבנו לתשומת בא אחרים, לא חשבון רואי של דוחות הסקירה על סקירתנו ועל הקודמת, בהתבסס בפיסקה לאמור בנוסף
 תקנות ד' של פרק לפי הגילוי המהותיות, אחר הוראות הבחינות ממלא, מכל אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר

 .1970 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות ניירות
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 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 על המצב הכספימאוחד דוח תמציתי 

 2019 ביוני 30ליום 

 בדצמבר 31 ביוני 30 

 2019  2018 2018  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

ר   ל ו ד י  פ ל  א

    נכסים
    נכסים שוטפים:

 127,438 128,779 122,309 מזומנים ושווי מזומנים
 7,082 8,421 7,345 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 10,369 36,272 10,282 פיקדון לזמן קצר
    חייבים ויתרות חובה:

 26,203 14,634 45,482 מפעיל עסקאות משותפות        
 277 261 291 חשבון שוטף -הנאמן-רציו נאמנויות בע''מ 

 1,986 4,499 2,617 חייבים אחרים 

 173,355 192,866 188,326 סך נכסים שוטפים    

    :נכסים שאינם שוטפים
 13,142 14,375 42,232 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד    
 29,959 23,893 30,953 נכסים אחרים לזמן ארוך    
 110 115 99 רכוש קבוע, נטו 

 606,562 477,959 713,421 השקעות בנכסי נפט וגז                                                       

 649,773 516,342 786,705 סך נכסים שאינם שוטפים

 823,128 709,208 975,031 נכסיםסך 

    התחייבויות והון השותפים 
    התחייבויות שוטפות:

    זכאים ויתרות זכות:    
 53 49 58 ספקים ונותני שירותים

 3,840 2,414 4,860 שוטף חשבון - הכללי השותף - מ" בע נפט חיפושי רציו
 37,893 40,217 32,087 לשלם של עסקאות משותפות  סכומים

 6,134 5,332 6,392 ריבית לשלם
 1,399 753 473   הוצאות לשלם 

 - 162,041 16,673 הלוואות מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של 

 743 592 886 אופציות ליועצים

 50,062 211,398 61,429 סך התחייבויות שוטפות

    :התחייבויות שאינן שוטפות
 5,421 1,639 10,163 הפרשה בגין מחוייבות לסילוק נכסי נפט וגז    
 369,972 365,387 388,847 אגרות חוב    
 223,545 - 327,617 הלוואות מתאגידים בנקאיים    

 14 45 9 אופציות ליועצים    

 598,952 367,071 726,636 סך התחייבויות שאינן שוטפות    

 649,014 578,469 788,065 סך התחייבויות

    

 174,114 130,739 186,966 הון השותפים

 823,128 709,208 975,031 סך ההתחייבויות והון השותפים 

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

     

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

 .2019 באוגוסט 27: הכללי השותףידי דירקטוריון -תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על
 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים 
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 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 הכולל )הרווח( ההפסדעל מאוחד דוח תמציתי 

 2019 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6לתקופות של 
 
 

 שהסתיימהשנה  חודשים שהסתיימו 3 חודשים שהסתיימו 6 

 בדצמבר 31ביום  ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2019 2018 2019 2018 2018 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 (ליחידת השתתפות )רווח( )למעט נתוני הפסד דולראלפי      

 

 19,693  6,332 4,060 10,831 8,003 נטו, וגז נפט חיפושי הוצאות

 2,916  245 750 1,231 1,477  וכלליות הנהלה הוצאות

 (5,895) (4,791) (7,478) (7,382) (29,547) נטו, אחרים רווחים

 16,714  1,786 (2,668) 4,680 (20,067) רגילות מפעולות)רווח(  הפסד

 (13,416) (7,239) (56) (9,904) (71)  מימון הכנסות

 7,505  1,200 2,663 1,951 7,286 מימון הוצאות

 (5,911) (6,039) 2,607 (7,953) 7,215 נטו, מימון( הכנסות) הוצאות

 10,803 (4,253) (61) (3,273) (12,852) לתקופה)רווח ורווח כולל(  כולל והפסד הפסד סך

      

       ( דולר) השתתפות ליחידת )רווח( הפסד

 0.01 * * * (0.01) בסיסי ומדולל

 

 .דולר 0.001 -ליחידת השתתפות בסכום הנמוך מ )רווח(  הפסדמייצג * 

 

 

 

 

 

 אלה. מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים
 

 

  



 

 5 

 שותפות מוגבלת  -( 1992ציו חיפושי נפט )ר

 שינויים בהון השותפיםהעל מאוחד דוח תמציתי 

 2019 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6לתקופות של 

 

 

 

 הון
 השותפות

 כתבי
 אופציה

קרן הון 
מבעלי 
 סך ההון הפסדיתרת  שליטה

 אלפי דולר 
 

 174,114  (145,808) 1,101 2,403  316,418  )מבוקר( 2019 ינוארב 1יתרה ליום 
 ביום  החודשים שהסתיימו 6-תנועה ב

      - )בלתי מבוקר( 2019 יוניב 30

 12,852 12,852 - - -  לתקופהרווח ורווח כולל 

 186,966 (132,956) 1,101 2,403 316,418 )בלתי מבוקר( 2019 יוניב 30יתרה ליום 

      

 127,466 (135,005) 1,101 5,615 255,755 )מבוקר( 2018 ינוארב 1יתרה ליום 
 ביום  החודשים שהסתיימו 6-תנועה ב

      - )בלתי מבוקר( 2018 יוניב 30

 3,273 3,273 - - -  לתקופהרווח ורווח כולל 

 130,739 (131,732) 1,101 5,615 255,755 )בלתי מבוקר( 2018 יוניב 30יתרה ליום 

      

 186,905 (133,017) 1,101 2,403 316,418 )מבוקר( 2019 באפריל 1יתרה ליום 
 ביום  החודשים שהסתיימו 3-תנועה ב

      -)בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30

 61 61  - - - לתקופהכולל  רווח ורווח

 186,966 (132,956) 1,101 2,403 316,418 )בלתי מבוקר( 2019 ביוני 30יתרה ליום 

      

 126,486 (135,985) 1,101 5,615 255,755 )מבוקר( 2018 באפריל 1יתרה ליום 
 ביום  החודשים שהסתיימו 3-תנועה ב

      -)בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30

 4,253 4,253 - - -  לתקופה כוללרווח ורווח 

 130,739 (131,732) 1,101 5,615 255,755 מבוקר(בלתי ) 2018 ביוני 30יתרה ליום 

      
      

 127,466  (135,005) 1,101 5,615  255,755  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 31תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 

      :()מבוקר 2018בדצמבר 
 (10,803) (10,803) - -  -  הפסד והפסד כולל לשנה

 57,451  - - (2,202) 59,653  נטו, (17 סדרה) אופציה כתבי מימוש

 -  - - (1,010) 1,010  (17 סדרה) אופציה כתבי פקיעת

 174,114  (145,808) 1,101 2,403  316,418  (מבוקר) 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים 
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 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוח תמציתי 

 2019ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6לתקופות של 
 
 

 

  שהסתיימו החודשים 6
 ביוני 30-ב

  שהסתיימו החודשים 3
 ביוני 30-ב

 שנה שהסתיימה
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2019 2018 2018 

  )מבוקר( מבוקר(בלתי ) )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 נספח ו, ראלפעולותשימשו שמזומנים נטו 
 (25,490)  (6,014) (4,608) (15,853) (10,821) א'

 1,664 419 374 867 688 נטוריבית שהתקבלה, 

 62 22 95 46 101 שהתקבל דיבידנד    

 לפעילות ששימשו נטו מזומנים סך
 (4,139) (14,940) (10,032) שוטפת

 
(5,573)  (23,764) 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (17,574)  (20,001) (30,275) (6,005) (19,279)  ה המשותפתעסקהמפעיל 
 14,660 (70) 25 (9,715) 25 פיקדון לזמן קצר

 1,174 (46) - 1,173 - פיקדון מוגבל בשימוש
 (3,995)  (1,176) (1,876) (2,870) (4,092) השקעה בנכסים אחרים

 (26)  - - (20) - רכישת רכוש קבוע

 (227,503)  (67,885) (36,677) (112,209) (97,517) וגז נפט בחיפושי השקעה

סך מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 (233,264)  (89,178) (68,803) (129,646) (120,863) השקעה

      
      :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 (5,294)  - -  - -  נדחות הלוואה עלויות
 145,775 68,983 69,045 85,868 123,416 בנקאיים מתאגידים הלוואה

(, 17תמורה ממימוש כתבי אופציה )סדרה 
 57,142 -  -  -  -  נטו

 197,623 68,983 69,045 85,868 123,416 מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים סך

 
 (59,405)  (25,768) (3,897) (58,718) (7,479) מזומנים ושווי במזומנים קיטון

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 187,964 154,982 125,264 187,964 127,438 התקופה
מהפרשי שער בגין )הפסדים( רווחים 

 (1,121)  (435) 942 (467) 2,350 שווי מזומניםומזומנים 

 127,438 128,779 122,309 128,779 122,309 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה
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 שותפות מוגבלת -( 1992יו חיפושי נפט )רצ 

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוח תמציתי 

 2019ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6לתקופות של 
 
 

 

 החודשים שהסתיימו  6
 ביוני 30-ב

 החודשים שהסתיימו  3
 ביוני 30-ב

 שנה שהסתיימה
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2019 2018 2018 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 
נספח לדוח התמציתי על תזרימי המזומנים  (א)

      מזומנים נטו ששימשו לפעולות:  -
 ( 10,803) 4,253  61 3,273  12,852 לתקופהרווח )הפסד( 
      :התאמות בגין 

 ( 1,726) ( 441) ( 469) ( 913) ( 789) הכנסות ריבית ודיבידנד
 22  5  6 11  11 פחת

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת 
      מזומנים:

בגין  מהפרשי שערהפסדים )רווחים( 
 1,121  435  ( 942) 467  ( 2,350) מזומנים ושווי מזומנים

רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים 
 או רווח דרך הוגן בשווי -פיננסיים 

 ( 5,732) ( 4,748) ( 7,356) ( 7,290) ( 29,389) הפסד

 (19,665 ) (4,452 ) (8,700 ) (496 ) (17,118 ) 

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
      תפעוליים:

      קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
 141  ( 92) 77 ( 164) 95 אחרים 

הפרשי שער בגין פיקדון מוגבל 
 1,404  134  ( 377) 260  ( 802) בשימוש 

 256  ( 92) 142 ( 308) 63 פקדון לזמן קצר
 פיננסים מכשירים (רכישתמכירת )

 ,הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 ( 1,353) ( 2,257) ( 119) ( 2,423) 418 נטו

 309  15  (5) 15  ( 14) שינוי ביתרה עם רציו נאמנויות בע"מ
      גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:

 ( 103) ( 30) ( 80) ( 107) 5 ספקים ונותני שירותים
 ( 300) 170  268 248  314  משותפות עסקאות של לשלם סכומים

 ( 14,894) ( 6,988) 3,090 ( 9,477) 8,472 הפרשי שער אגרות חוב )סדרה ב(
הפרשה בגין מחוייבות לסילוק נכסי 

 117  19  40 37  79 נפט וגז
 344  ( 881) ( 16) ( 697) ( 806) אחרים

 נפט חיפושי רציו עם ביתרה שינוי
 2,641  4,484  1,072 1,215  1,020 הכללי השותף  - מ"בע

הפחתת ניכיון הלוואות מתאגידים 
 3,066  - - - - בנקאיים

 8,844 (11,401 ) 4,092 (5,518 ) (8,372 ) 

 ( 25,490) ( 6,014) ( 4,608) ( 15,853) ( 10,821) לות ומזומנים נטו ששימשו לפע

      
בתזרימי  כרוכה שאינהמידע בדבר פעילות )ב( 

      :מזומנים

 67,192 15,749  17,619 53,610  50,751  וגז נפט בחיפושי השקעה

 - 446  - 446  - נדחות הלוואה עלויות

 20 -  - -  - (17מימוש כתבי אופציה )סדרה 

      

 12,933 2,901  4,994 2,901  12,539  ה)ג( ריבית ששולמ

 



 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
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 :כללי - 1ביאור 

 
מוגבלת ( היא שותפות או רציו השותפות –( שותפות מוגבלת )להלן 1992רציו חיפושי נפט ) .א

ציבורית ישראלית העוסקת בתחום חיפושי נפט וגז. השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות 
. יחידות ההשתתפות בשותפות עת לעתכפי שתוקן מ 1993בינואר  20מוגבלת שנחתם ביום 

והחלו להיסחר בשנת הבורסה(  –)להלן  בע"מ בבורסה לניירות ערך בתל אביבנרשמו למסחר 
  , תל אביב.85השותפות הינה יהודה הלוי  י. כתובת משרד1993

 
תחת   (השותף הכללי  -רציו חיפושי נפט בע"מ )להלן  ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על ידי   .ב

 . המפקח( -)להלן  פיקוחו של המפקח, רו"ח שמעון אבנעים
 

את יחידות  הכנאמן ומחזיק תמשמש (השותף המוגבל -רציו חיפושי נפט נאמנויות בע"מ )להלן  .ג
 האופציה וכתבי( בשותפות המוגבל השותף בזכויות השתתפות זכותההשתתפות )המקנות 

 .האופציה כתבי ומחזיקי היחידות בעלי עבור בנאמנות היד על שהונפקו
 . בהתאמה ,השותפות מהון 99.99% -ו 0.01% מחזיקים המוגבל והשותף הכללי השותף

 
לוויתן  ממאגר הגז ומסחור בפיתוח הינה השותפות של המרכזית פעילותה, הדוח למועד נכון .ד

חזקות לוויתן(, המהווה תגלית,  -לוויתן צפון" )להלן "  I/15 -"לוויתן דרום" ו I/14שבשטח חזקות 
 ברישיון אקספלורציה פעילות לצד ,חוק הנפט( -)להלן  1952 –כמשמעה בחוק הנפט, התשי"ב 

  הרישיון(. -)להלן " רועי"  399
 

 לשותפות  הודיעהממונה(    –ממונה על עניניי הנפט במשרד האנרגיה )להלן  ה  2019  ביולי  31  ביום
 שותפותיה  עם  יחד,  לשותפות  להעניק  2019  ביולי  30  מיום  הנפט  מועצת  המלצת  את  מקבל  הוא  כי
 48-ו 47, 40, 39 רישיונות) מקבצים בשני ימיים חיפוש רישיונות שמונה(, 'ד7 בביאור כמפורט)
 (. C מקבץ) 53-ו 52, 46, 45 ורישיונות( A מקבץ)

 אישור, היתר בין, יומה סדר על אשרכללית  אסיפה השותפות זימנה 2019 אוגוסט בחודש
 ההליך במסגרת חדשים רישיונות בשטח והפקתם פיתוחם, וגז נפט חיפושי בפעולות השתתפות
 .הים לפתיחת השני התחרותי

 
 :חברות במספר החזקות לשותפות, הדוח למועד נכון .ה
 

רציו  –( ברציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ )להלן 100%השותפות היא בעלת השליטה ) (1
( גיוס חוב וכל הכרוך בכך; 1( אשר מטרותיה הינן: )SPCייעודית )פרטית מימון(, חברה 

( מתן הלוואות לשותפות אשר תשמשנה את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות 2)
 כל הפעולות הכרוכות בעיסוקים האמורים לעיל. ( ביצוע 3חזקות לוויתן; )בקשר עם 
 בדוחות הכספיים של השותפות. ותשל רציו מימון מאוחד תוצאותיה

 
חברת  –( בע"מ )להלן 2016( בפיתוח לוויתן )100%השותפות היא בעלת השליטה ) (2

שהוקמה על ידי השותפות לצורך קבלת מימון   (SPC)  חברה פרטית ייעודיתפיתוח לוויתן(,  
  פרויקטלי למימון חלקה של השותפות בפיתוח פרויקט לוויתן.

  בדוחות הכספיים של השותפות. ותמאוחד פיתוח לוויתןחברת של  תוצאותיה
 

 הקבוצה. –להלן  וראיקיחדיו  וחברת פיתוח לוויתן מימון, רציו השותפות
     

  .NBL Jordan Marketing Ltdמהון המניות המונפק והנפרע של  15%השותפות מחזיקה   (3
לוויתן,  בבעלות שותפיחברה פרטית הרשומה באיי קיימן,  ,חברת השיווק( –)להלן 

 .לוויתן  בפרויקט החזקותיהם  לשיעור יחסי באופן בה להלן, המחזיקים 4כהגדרתם בביאור  
החברה הוקמה לצורך התקשרות בהסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת החשמל 

  הלאומית של ירדן.
 תוצאותיה על השפעה אין החברה האמורה של לפעילותה, 2019 ביוני 30 ליום נכון

 .השותפות של הכספיות
 
 
 
 



 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
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 (:המשך) כללי - 1ביאור 
 

, מ"בע הולכה מערכת לוויתן של והנפרע המונפק המניות מהון 15% מחזיקה השותפות (4
 החזקותיהם לשיעור יחסי באופן בה המחזיקים, לוויתן שותפי בבעלות פרטית חברה

 לוויתן פרויקט של ההפקה מפלטפורמת גז הולכת רישיון קבלת לצורך, לוויתן בפרויקט
 מ"בע לישראל טבעי גז נתיבי של הארצית ההולכה למערכת הצפונית הכניסה לנקודת

 (. ז" נתג – להלן)
 

 תוצאותיה על השפעה אין האמורה החברה של לפעילותה, 2019 ביוני 30 ליום נכון
  .השותפות של הכספיות

 
 בסיס  על  מטופלותחברת השיווק וחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ מהוות חברות כלולות ו

 .המאזני השווי
 

של העסקאות המשותפות אשר משמשים את התמציתיים הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים  .ו
השותפות בעריכת דוחותיה הכספיים, מבוססים בין היתר על מסמכים ונתונים חשבונאיים 

 העסקאות המשותפות. ישהומצאו לעסקאות המשותפות על ידי מפעיל
 

 :התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 2ביאור 
 

החודשים  3 -ו  6 שלהביניים  תוולתקופ 2019 ביוני 30ליום  הקבוצההמידע הכספי של  .א
ת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות והמידע הכספי לתקופ  -)להלן    מועדבאותו  ו  שהסתיימ

תקנות ניירות ובהתאם ל (,IAS 34 –"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  - 34בינלאומי מספר 
 . 1970-ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

ת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות והמידע הכספי לתקופ
ת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ויש לעיין במידע הכספי לתקופ .כספיים שנתיים

 מצייתים אשר, (השנתיים הכספיים הדוחות – להלן) אליהםוהביאורים אשר נלוו  2018לשנת 
שהם  (International Financial Reporting Standards) בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל

 Internationalתקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )
Accounting Standards Board)  להלן(- תקני ה-IFRSוכ )הגילוי הנוסף הנדרש את  יםללו

  .2010-ע" התש (,שנתיים כספייםלתקנות ניירות ערך )דוחות בהתאם 
 הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.ת והמידע הכספי לתקופ

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ב
 

נמדדים במטבע של הסביבה  של כל אחת מחברות הקבוצה פריטים הנכללים בדוחות הכספיים
מוצגים המאוחדים    מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים  –פועלת )להלן  היא  הכלכלית העיקרית בה  

 .חברות הקבוצהדולר( שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של ה - בדולר של ארה"ב )להלן
 

 אומדנים .ג
 

שימוש שיקול דעת וכן דורשת    הפעלתדורשת    ,IFRSבהתאם לתקני    עריכת דוחות כספיים ביניים

ועל  הקבוצהבאומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של 

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

 שונות מאומדנים אלו.

( אשר הופעלו Significantשיקולי הדעת המשמעותיים )  המידע הכספי לתקופות ביניים,  בעריכת

ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח   הקבוצהעל ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של  

פרט למפורט  דוחות הכספיים השנתייםשהיו במסגרת עריכת השל האומדנים היו זהים לאלו 

 להלן:

 

 בנקאייםהלוואות מתאגידים אומדן חלויות שוטפות של 

על הערכת הנהלת  מבוססים (ההלוואות  -)להלן  תאגידים בנקאייםמפרעון ההלוואות   וסכום עיתוי
 cash -לפי מנגנון ה ההלוואות שלהמתייחסת לתזרים הפנוי אשר ישמש לפרעון השותפות 

sweep,  וסיווגם אלה סכומים .5בהתאם לתנאי הסכם המימון של השותפות כאמור בביאור 
 בחינת נאותות ההערכה הנ"ל. לצורך תקופה מדי נבחנים



 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 

 10 

:)המשך( התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 2יאור ב  
 

  המאוחדיםאי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת תמצית הדוחות הכספיים  .ד
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים והתוספת העשירית ד' 38 ג',9ות תקנבהתאם להוראות 

, מידע המידע הכספי לתקופות ביניים, השותפות לא כללה במסגרת 1970 –ומידיים(, התש"ל 

וזאת לאחר שהנהלת השותפות בחנה יחד עם יועציה המשפטיים את הצורך בצירוף כספי נפרד 

המיוחס לשותפות שתוספת המידע שתינתן במידע כספי נפרד מן הטעם  וכן מידע כספי נפרד

ערך אין  דיני ניירותלבהתאם ולכן  הינה זניחההמאוחדים ביחס למידע הנכלל בדוחות הכספיים 

 צורך בצירופו. 

 

 הפרמטרים אשר היוו בסיס להחלטת השותפות הינם: 

 

(, מתוך סך נכסי ובפיתוח לוויתן רציו מימוןבסך הנכסים בדוח הנפרד )בניכוי השקעה  (1

 השותפות במאוחד.

 

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

 

המזומנים מפעילות שוטפת ים המזומנים מפעילות שוטפת בדוח הנפרד מתוך תזרים  תזר (3

 בדוח המאוחד.

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

 15וביאור    6ביאור  גם  למידע בדבר קשרים והתקשרויות עם רציו מימון וחברת פיתוח לוויתן, ראו  
 הכספיים השנתיים. לדוחות

 
 :המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 3ביאור 

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

למעט האמור בסעיף ב'  הדוחות הכספיים השנתייםהינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת 
 .להלן

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

 
 2019 משנת החל ומחייבים לתוקף נכנסו אשר IFRS תקני (1

 
 או התקן( IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
IFRS 16  קיימות בתקן חשבונאות בינלאומי   שהיועם יישומו לראשונה, את ההנחיות    החליף

וצפוי  וגילוי של חכירות(. התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה IAS 17 - להלן"חכירות" ) 17
להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר 

 בעסקת חכירה.
 

IFRS 16  את ההנחיות הקיימות ב  משנה-IAS 17 ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין ,
חכירה, המשקפת את תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס בגין זכות שימוש", וזאת 
בהתייחס לכלל חוזי החכירה )למעט האמור להלן(, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לבין 

וח קצר ועבור פוטר חוכרים מיישום הוראותיו עבור חכירות לטו IFRS 16חכירה תפעולית. 
חכירות בהן הנכס נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. עבור מחכירים, כללי החשבונאות 

, כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו IAS 17-נותרו כמעט זהים לאלה שב IFRS 16במסגרת 
 IAS 17. IFRS 16  -חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה לכללים שב

 רת "חכירה" ואת אופן הבחינה באם חוזה מכיל חכירה.גם את הגד משנה
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

IFRS 16  דורש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה
מאפשר לחוכר לבחור, לפי קבוצות של נכס  IFRS 16בחוזה. עם זאת, כהקלה מעשית, 

בסיס, שלא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב 
 חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. 

 
, כך IAS 17-נותרו דומים לאלה שב IFRS 16עבור מחכירים, כללי החשבונאות במסגרת 

חכירים ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה לכללים שמ
 . IAS 17-שב

 
כי חכירות משנה מסווגות בהתייחס לנכס זכות השימוש הנובע   IFRS 16בהקשר זה, מציין  

 כחכירות תפעוליות משנה שסווגו מהחכירה הראשית ולא בהתייחס לנכס הבסיס. חכירות
מימונית  , יטופלו כחכירהIFRS 16מימוניות בעת יישום  וכחכירות IAS 17 יישום בעת

 . IFRS 16היישום לראשונה של  במועד הייתה בה חדשה שההתקשרות
 

ביחס לעסקאות שבהן הקבוצה היא החוכרת, בחרה הקבוצה ליישם את התקן לראשונה 
ודם לכן כחכירות בדרך לפיה תכיר בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו ק

תפעוליות, בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים על ידי שימוש 
בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה. במקביל, תכיר הקבוצה 
בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות בגין 

תאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו חכירה, כשהוא מו
המתייחסים לחכירות אלה. כתוצאה מכך, לאימוץ התקן לא צפויה להיות השפעה על יתרת 

 העודפים. 
 

יצוין כי במסגרת היישום לראשונה של התקן, בחרה הקבוצה להשתמש בהקלות המעשיות 
 הבאות:

 
חכירה במועד היישום לראשונה. הקבוצה תיישם   לא להעריך מחדש האם חוזה מכיל -

 בלבד.  IFRIC 4 -ו IAS 17 -את התקן לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם ל
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם  -

 מאפיינים דומים באופן סביר.
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות,  -

מיד לפני מועד היישום לראשונה של התקן כחלופה לביצוע  IAS 37בעת יישום 
 בדיקת ירידת ערך.

לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, לא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין  -
חודשים ממועד היישום  12ימת תוך חכירה אשר תקופת החכירה שלהן מסתי

 לראשונה.
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של  -

 נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה.
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, להשתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת  -

 יך או לבטל את החכירה. החכירה במצב בו החוזה כולל אופציות להאר
 

כמו כן, יצוין כי הקבוצה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר 
 ולחכירות שבהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך.

 
IFRS 16 בהתחשב בהקלות 2019בינואר  1 מיום החלבאופן רטרוספקטיבי  יושם ,

 של המצטברת בהשפעה הכרההמאפשרות  IFRS 16 -המפורטות בהוראות המעבר ל
 ללא, כלומר) 2019 בינואר 1 ליום העודפים של הפתיחה ליתרת כתיאום לראשונה היישום

 (.הקודמות הדיווח לתקופות ההשוואה מספרי תיקון
 לתקופות הכספי המידע על מהותית השפעה היתה לא  16IFRS של לראשונה ליישומו
 .הקבוצה של( השוואה מספרי לרבות) הביניים
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים (2
 :המוקדם ביישומם

 
 םלתקני ותיקונים חדשיםם תקני הובא מידע לגבי השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת

 . המוקדם ביישומם בחרה לא קבוצהה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים
 

לא  קבוצהבתוקף ואשר ה םאשר עדיין אינ מיםקיינים לתק לתיקוניםלהלן מידע באשר 
במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים, ואשר  והמוקדם, אשר לא הובא םבחרה ביישומ
 :קבוצהה שלהשפעה על דוחותיה הכספיים הם עשויה להיות ל

 
 חשבונאיים באומדנים שינויים, חשבונאית מדיניות"  8בינלאומי  חשבונאותתיקונים לתקן 

" כספיים דוחות"הצגת  1בינלאומי  חשבונאותולתקן  (IAS 8 -התיקון ל -" )להלן וטעויות
 (IAS 1-ל התיקון -)להלן 

 
והתיקונים שבאו בעקבותיהם לתקני דיווח כספי  IAS 1 -התיקון ל ,IAS 8 -התיקון ל

 בינלאומיים אחרים: 
 והמסגרת השונים התקנים פני על מהותיות של עקבית בהגדרה משתמשים -

  ;המושגית
 את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן  מבהירים -
 הנוגעות למידע שאינו מהותי.  IAS 1-ב מההנחיות חלק משלבים -

 
 : הינה כדלקמןההגדרה המתוקנת 

הסתרתו  ו"מידע הוא מהותי אם ניתן לצפות באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית א
ישפיעו על החלטות שהמשתמשים העיקריים של דיווח כספי למטרות כלליות מקבלים על 

 דווחת ספציפית."סמך הדיווח הכספי האמור, אשר מספק מידע על ישות מ
 

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

לראשונה של התיקונים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של 
 הקבוצה.

 
 : גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 

 
 עסקה משותפת רציו ים: .א

 
חזקות ב, מחזיקים במשותף 2השותפים בעסקה המשותפת רציו ים, כמפורט להלן בסעיף  (1

 -( הנמצאים כלהלן 5ראו סעיף  ,)לא כולל רישיון ערן קמ"ר 500 -, בשטח כולל של כלוויתן
 קילומטר מערבית לחופי ישראל.  130

 
2) Noble Energy Mediterranean Ltd.  משמשת כמפעילה נובל או המפעילה(,  –)להלן

 ברישיונות ובחזקות האמורים לעיל. הזכויות ברישיונות ובחזקות מוחזקים כדלקמן: 
 

     39.66% נובל
 45.34% דלק( - להלןשותפות מוגבלת ) - קידוחיםדלק 

 15.00% השותפות
 או השותפים( שותפי לוויתן – יחדיולהלן )  
 

  לוויתןפיתוח מאגר  (3
 

ובהתאם  2019ביוני  30נכון ליום  ,השנתיים הכספיים לדוחות( 4ג')5 בביאור בהמשך לאמור
, צפוי חסכון בתקציב עלות הפיתוח הכלולה בפרוייקט לוויתן לעדכון אשר התקבל מהמפעילה

מיליון   95  -א, בסך של כ1א לפיתוח מאגר לוויתן, כפי שהוערך בעת אישור תקציב שלב  1בשלב  
 דולר. 

 א' בתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן מתקדם 1מועד אישור הדוחות הכספיים, פיתוח שלב ל
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  :(המשך) גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 

 
בהתאם ללוחות הזמנים במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי 

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

וכן  א' בפיתוח מאגר לוויתן1לצורך מימוש שלב אשר מוקמת שימוש באסדת ההפקה , ימיות
 ה'.7באמצעות התקשרות במיזם להפקת גז נוזלי. לפרטים ראו ביאור 

 
 לוויתן במאגר משאבים הערכותעידכון  (4

 

 ,Netherland-מ התקבל 2019 מרץבחודש לדוחות הכספיים השנתיים,  8ג'5כאמור בביאור 
Sewell & Associates, Inc להלן( - NSAI)  דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות

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

מסווגים כמותנים. כמות העתודות המאושרות לפיתוח המשאבים המסווגים כעתודות ומשאבים 
(Approved For Development המסווגות ,)Proved Undeveloped 266.9 -הינן כ BCM 

 . BCM 379.1 -הינן כ Proved + Probable Reservesוכמות העתודות המסווגות 
 

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

Probable Reserves 24 -היא כ Million Barrels. 
 

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

קונדנסט בחזקות לוויתן מבוססות,   כמויותהעתודות והמשאבים המותנים של גז טבעי ו  כמויות
בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה. 

אשר לגביהן לא קיימת כל  NSAIכות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של ההער
וודאות. כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות 
וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או 

שוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מתנאי היצע וביקוש ב
מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר 
מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של 

 .נפט וגז טבעי
 

  רישיון ערן (5
 

, ברישיון ערן, בדבר הסדר גישור השנתיים הכספיים לדוחות 16ג'5ר בהמשך לאמור בביאו
 Southהגישור, לפיו מאגר תמר  , ניתן תוקף של פסק דין להסדר2019באפריל  11ביום 
West  12שבשטח חזקת/I ( לבין שטח רישיון ערן 78%תמר, יחולק בין שטח חזקת תמר )

לבעלי הזכויות  24% -למדינה ו 76%(, וכן, הזכות בשטח רישיון ערן תחולק ביחס של 22%)
 . עובר לפקיעתו ברישיון ערן

נכון למועד דוח זה, פועלים הצדדים לגיבוש ההסכמות הנדרשות לצורך יישום הסדר הגישור, 
 .לעיל כמפורט

 
 :רועיעסקה משותפת  .ב

 
( מחזיקים ברישיון השותפים –השותפים בעסקה המשותפת בשטח רישיון רועי )להלן  (1

קילומטר מערבית לחופי   100  -קמ"ר הנמצא כ  400  -במשותף ברישיון נפט בשטח כולל של כ
 ,האיטלקית  Edison International S.P.Aחברת הודיעה 2019ביולי  30ביום ישראל. 

 אדיסון או המפעילה(  –)להלן  ןשיויבר הכמפעיל ,נכון למועד הדוחות הכספיים, משמשתה
ליתר השותפים ברישיון על פרישתה מהרישיון, כאשר במסגרת הודעתה צוין כי הנסיבות 

 הנוכחיות מכריחות אותה לצערה לפרוש מהרישיון.
השותפות, בסיוע יועציה המשפטיים, בוחנת את הודעת אדיסון, השלכותיה ואת האפשרויות 

 להלן  5על התחרות כמפורט בסעיף    , נוכח קביעת הממונההעומדות בפני השותפות, בין היתר
 ידי השותפות(.-)הנבחנת גם היא על
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  :(המשך) גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 
 

 כדלקמן:  הינן ברישיוןהזכויות נכון למועד זה,  (2
 

 70% שותפותה

 20%  אדיסון

 שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה  ישראלית הזדמנות
 (ישראלית הזדמנות - להלן)

10% 

 
בבקשה לעדכון לוחות הזמנים הקבועים  פנתה המפעילה לממונה, 2019ביוני  14 ביום (3

 הגישהבאותו מועד כי  ,יצוין. בתוכנית העבודה ברישיון בקשר עם מועד תחילת הקידוח
 קספלורציה ברישיון.א קידוח קבלן עם הסכמות לממונה המפעילה

 הממונה הודיע כי הוא משנה את תוכנית העבודה ברישיון כמפורט להלן:  2019יולי  בחודש
  

 .2019בספטמבר    1  עד ליום  -חתימת הסכם אופציה עם קבלן קידוחים והעברתו לממונה   .1
 .2020בינואר  15 עד ליום -תחילת קידוח  .2
לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  -הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח  .3

 הקידוח. 
 

הממונה הבהיר כי מועד תחילת הקידוח המבוקש הינו סמוך מאד למועד פקיעת הרישיון, ולכן 
באפריל   14  חזר וחידד כי תוקפו של הרישיון לא יוארך מעבר לתום שבע שנים שיסתיימו ביום

 זה לא תבוצע כל פעילות ברישיון אלא אם הוכרה בו תגלית. . לאחר תאריך2020
, אזי תחולט 2020בינואר  15 כן ציין פעם נוספת כי במידה ולא יחל קידוח ברישיון עד ליום

 מיליון דולר אשר הועמדה על ידי בעלי הזכויות ברישיון. 2.5הערבות בסך 
 

 ברישיון המשותף התפעול כםלהס תיקון על ברישיון השותפים חתמו 2019 במאי 16 ביום (4
כי לאדיסון תהיה אפשרות, לתקופה מוגבלת, לפרוש  הוסכם, בין היתר, במסגרתו, רועי

מהסכם התפעול ומהרישיון, וכן מתפקידה כמפעיל וזאת באופן מיידי, בהתקיים אחד התנאים 
 זכויות לרכישת אפשרית עסקהייחתמו מסמכי העסקה בקשר עם ( במידה ולא 1הבאים: )

 2019 ביולי 15עד ליום ( העסקה – להלן'( )ג7 ביאור ראו) במצרים North Thekha בזיכיון
לא תושלם עד המוקדם מבין  העסקה( אם 2) ;לעסקה הצדדים בין שיסוכם כפי אחר מועד או

 ;לעסקה  הצדדים בין  שיסוכם  כפי אחר  מועד  או  2019בדצמבר    31-או ה  בזיכיוןמועד הקידוח  
( במידה והשותפות לא תעמוד במחויבותה לשאת בעלויות ובהתחייבויות בגין חלקה של 3)

 החל ממועד התיקון.רועי אדיסון ברישיון 
במקרה כאמור, תעביר אדיסון לשותפות )בכפוף לאישור הממונה( את זכויותיה והתחייבויתיה 

וזאת בהתאם לאישורו   (, ללא תמורה, לרבות פעילות המפעיל20%)בשיעור של  רועי  ברישיון  
 העקרוני של הממונה. 

 
 10%-עוד הוסכם, כי במקרה בו אדיסון תפרוש מהרישיון, הזדמנות ישראלית )המחזיקה ב

ראטה" בזכויותיה של אדיסון -( תוכל לקבל את חלקה היחסי "פרורועי מהזכויות ברישיון
מנות ישראלית ושל הזד 17.5%)במקרה כאמור חלקה של השותפות יהיה רועי ברישיון 

(, בתמורה לשיפוי השותפות בגין הוצאות הנשיאה של אדיסון החל ממועד התיקון 2.5%
הזדמנות   שלחה  2019באוגוסט    12  ביוםכי    ,יצוין  כאמור, בגין חלקה היחסי בזכויות של אדיסון.

לקחת מעוניינת מודיעה כי היא  , למען הסדר הטוב,לפיהה ישראלית לשותפים ברישיון הודע
ואת מבלי לתת תוקף משפטי להודעת  מזכויותיה של אדיסון ברישיוןכאמור  את חלקה היחסי

 . הפרישה של אדיסון
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  :(המשך) גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 

 
 רועימימוש אופציה לרכישת זכויות השתתפות ברישיון  (5

 
דלק לשותפות על  הודעתהכספיים השנתיים בדבר  בדוחות( 4ד')5לאמור בביאור  בהמשך

ידי אדיסון לדלק לרכוש זכויות -שהוענקה לאדיסון ואשר הועברה על מימוש האופציה
התקבלה  2019ולי בי 28ביום , ברישיון רועי (100%)מתוך  20%השתתפות בשיעור של 

בקשר עם כניסת דלק  החלטת הממונה על התחרות בדבר אי מתן פטור מאישור הסדר כובל
(. יצוין כי, אישור הממונה על התחרות הינו על התחרות קביעת הממונה - להלןרישיון רועי )ל

  אחד התנאים המתלים להשלמת העסקה.
 

 - להלןבהסכם עם יוניבין קפיטל ישראל בע"מ ) השותפותהתקשרה  2019ביוני  17ביום  (6
( 100%)מתוך    10%הרוכשת(, לפיו תעביר השותפות לרוכשת זכויות השתתפות בשיעור של  

 הזכויות הנרכשות והרישיון, בהתאמה(.  - להלן/"רועי" )399ברישיון 
 

 להלן תיאור תמציתי של עיקרי העסקה:
מיליון דולר בגין הוצאות   1.6  -בתמורה לזכויות הנרכשות, תשלם הרוכשת לשותפות סך של כ

בקשר עם הזכויות הנרכשות, כאשר מחצית   2019במאי    1  עבר בהן נשאה השותפות עד ליום
ימים ממועד  14הסכום האמור תשולם במועד השלמת העסקה, והמחצית השניה בתוך 

יון )ככל שתהיה(. כמו כן, במועד השלמת העסקה תשלם הכרזת תגלית מסחרית בשטח הריש
הרוכשת לשותפות החזר בגין ההוצאות שתוציא השותפות ביחס לזכויות הנרכשות בתקופה 

 ועד למועד השלמת העסקה. 2019במאי  1 שלאחר יום
 

להבטחת תשלום חלקה של הרוכשת בהוצאות הקידוח בשטח הרישיון, תפקיד הרוכשת סכום 
כאמור בנאמנות. במועד השלמת העסקה, הנאמן ישתמש בסכום האמור  השווה לחלקה

לכיסוי הוצאות הקידוח בגין הזכויות הנרכשות. בנוסף לכך, להבטחת התשלום והפקדת סכום 
אלף דולר לטובת  800הוצאות הקידוח כאמור, תעמיד הרוכשת ערבות בנקאית בסך של 

 השותפות.
ף לזכויות התמלוגים הקיימות של איתן אייזנברג הזכויות הנרכשות תועברנה לרוכשת בכפו

לכל  3%) 6%חיפושי נפט בע"מ )השותף הכללי בשותפות(, בשיעור כולל של בע"מ ורציו 
לאחר מועד החזר  לכל אחד( 4%) 8%אחד( עד למועד החזר ההשקעה, ובשיעור כולל של 

 ההשקעה.
להתקיימות תנאים מתלים השלמת העסקה והעברת הזכויות הנרכשות לרוכשת כפופה 

וקבלת אישורים, ובכלל זאת קבלת אישור הממונה להעברת הזכויות ולרישום התמלוגים, 
קבלת אישור האורגנים המוסמכים של השותפות, קבלת ההסכמות הנדרשות מהשותפים 

 ברישיון, חתימה על שטרי תמלוגים וקבלת אישור הממונה על התחרות )ככל שנדרש(.
 

ון פיתוח פרויקט לוויתן מימ - 5ביאור   
 

 את חלקה בעלויות פיתוח מאגר לוויתן, באמצעות מימון בנקאי וגיוסי הון וחוב מממנת השותפות
 :כדלקמן

 
 הסכם למימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח פרויקט לוויתן .א

 
בין חברת פיתוח  הלוואה הסכםא' לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר 6לאמור בביאור  בהמשך

 פיתוח לוויתן  באמצעותלשותפות    הועמדהלבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים, לפיו    ,לוויתן
(, לצורך או ההלוואות  ההלוואה  –מיליון דולר )להלן    450בסך של    limited-recourseהלוואה מסוג  

 עומדת  השותפות 2019 ביוני 30נכון ליום  ,מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן
 
 
 
 
 
 
 



 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
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)המשך(: מימון פיתוח פרויקט לוויתן - 5ביאור   

 
במסגרת הסכם ההלוואה ואשר עיקריהן פורטו בדוחות  שנטלה( covenantsמחויבויות )הבכל 

 הכספיים השנתיים.
 

 -כ שלסך על  עומדיםסכומי ההלוואות שנמשכו ממסגרת ההלוואה , 2019 ביוני 30ליום  נכון (1
 דולר.  מיליון 348
. מההלוואה דולר מיליון 359 -כ של מצטבר סכום נמשך הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
 .ההוגן לשוויה סביר קירוב מהווה ההלוואות של בספרים ןערכ

 
 בדוחות  המונח  כהגדרת)  הנדחות  מההוצאות  דולר  מיליון  5  -כ  של  סך,  2019  ביוני  30  ליום  נכון (2

 בדוח ומוצגות ההלוואה ממסגרת נמשכו אשר ההלוואות לסכום מיוחסות( השנתיים הכספיים
 ההלוואות לכספי המיוחסות דולר מיליון 2.8 -כ של בסך נדחות הוצאות. הכספי המצב על

 .ארוך לזמן אחרים נכסים בסעיף הכספי המצב על בדוח מוצגות, נמשכו שטרם
 

 בגין מימון הוצאות לקבוצה נבעו, 2019 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3 -ו 6 במהלך
 מיליון  11.2  -כ  של  בסך(  מיוחסות  עסקה  עלויות  לרבות)  ההלוואה  ממסגרת  שבוצעו  המשיכות

 בסך  מימון  הוצאות  וגז נפט  בנכסי  להשקעות הוונו  מתוכם)  בהתאמה,  דולר מיליון 6.1  -ו דולר
 (.בהתאמה, דולר מיליון 5.5 -וכ דולר מיליון 9.9 -כ של

 
השותפות תידרש לפירעון רבעוני א' לדוחות הכספיים השנתיים, 6אמור בביאור בהמשך ל (3

 גז ממכירת שינבעו המזומנים מיתרות 75% כי הקובע cash sweep -שוטף לפי מנגנון ה
יתרות כאמור,  , ככל שיוותרוהמפורטים בהסכם האחרים והתשלומים ההוצאות כל לאחר

אשר נקבע ליום  קודם מועד הפירעון הסופי וזאת ההלוואה של שוטף רבעוני לפירעון ישמשו
 .2021במרס  20

החודשים  12במהלך הנהלת השותפות מעריכה כי  2019 ביוני 30 ליום נכון, לזאת בהתאם
כי מתוך יתרת ההלוואות מתאגידים צפוי ( 2020ביוני  30הקרובים מתאריך המאזן )עד ליום 

בדוח על המצב הכספי במסגרת המסווגים  מיליון דולר 16.7 -יפרע סך של כבנקאיים 
   ההתחייבויות השוטפות.

 
 גיוסי הון וחוב מהציבור .ב

 
 למועד נכוןחוב )באמצעות רציו מימון(.    גיוסיביצעה השותפות גיוסי הון ו  במהלך השנים האחרונות

 כנגדן( 'וסדרה ג 'ב)סדרה  חוב אגרות של סדרות שתי מימון לרציו, הכספיים הדוחות אישור
, כמפורט בביאור )בגין שתי הסדרות יחדיו( דולר מיליון 7 -כ של ריבית תוכרי השותפות העמידה

 ב' בדוחות הכספיים השנתיים.6
 ( הנסחרות בבורסה. 18לשותפות סדרה אחת של אופציות )סדרה 

מימון רציו ו השותפות, בהתאמה, ולפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ואגרות החוב שהנפיק
 ' לדוחות הכספיים השנתיים.ב6לציבור, ראו ביאור 

 
 :צדדים קשורים - 6ביאור 

 
ולשנה  2019 ביוני 30ביום  ושהסתיימחודשים  3 –ו  6של  ותלתקופדמי מפעיל לשותף הכללי 

 16.7 -דולר וכ מיליון 2.8דולר,  מיליון 6 -, הסתכמו לסך של כ2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
 דולר, בהתאמה.  מיליון

להסכם  10.3( לדוחות הכספיים השנתיים ובהתאם לאמור בסעיף 1ג')15בהמשך לאמור בביאור 
השותפות, החלו מגעים בנוגע לקביעת שיעור דמי המפעיל להם יהא השותף הכללי זכאי בקשר עם 

 בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בסכום העולה על מיליון דולר. -עבודות
שיחול בקשר עם עבודות  דמי המפעיל לבקשת המפקח, עד להשלמת המשא ומתן וקביעת שיעור

 השותף הכללי לא יגבה דמי מפעיל בגין עבודות בניה ו/או התקנה כאמור. , בנייה ו/או התקנה כאמור
 

השותפות עבודות בניה ו/או התקנה כאמור טרם נקבע,  לאור זאת ששיעור דמי המפעיל הסופי בגין
, שהוא 7.5%משיך לרשום בדוחותיה הכספיים סכום דמי מפעיל לעבודות אלה לפי שיעור של ת

 השיעור המקסימלי שנקבע בהסכם השותפות. לאחר שיושלם המו"מ תיערך התאמה בהתאם. 
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 (:המשך) צדדים קשורים - 6ביאור 

 
והדירקטורים של השותף לפירוט בדבר בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד השותף הכללי, המפקח 

 .להלן' א7לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ראו ביאור  ההכללי, שהוגש
 

 :התקשרויות ותלויות - 7ביאור 
 

לדוחות הכספיים השנתיים, להלן תאור התפתחויות שחלו בהתקשרויות  18בהמשך למפורט בביאור 
 ובתלויות עד למועד אישור דוחות כספיים אלה: 

 
השותף הכללי והדירקטורים של המפקח של השותפות, לאישור תביעה נגזרת כנגד  הבקש .א

  השותף הכללי
 

הכספיים השנתיים, בדבר הגשת הבקשה לאישור תביעה ד' לדוחות 18בהמשך לאמור בביאור 
 המבקשים( כנגד המפקח, השותף  - מר אוהד דיין ומר אריה כרמי )להלן ידי-לנגזרת מאוחדת ע

התקיימה ישיבת גישור ראשונה,  2019בינואר  20 ביוםהכללי והדירקטורים של השותף הכללי, 
המגשרת )הנשיאה בדימוס( הילה גרסטל, במסגרתה הוסכם על מתווה עקרוני לניהול   ודבפני כב

ינוהל בין הצדדים להסכם להסכם השותפות, ולפיו: המשא ומתן  10.3המשא ומתן מכוח סעיף 
השותפות; מבלי להודות באיזו מטענות המבקשים, השותף המוגבל יפעל לאיתורו של גורם 

על מומחיות בתחום הגז(, שיסייע בניהול המשא ומתן מטעם מקצועי מתאים ובלתי תלוי )ב
השותף המוגבל, מבלי לגרוע מסמכויות המפקח על פי הסכם השותפות והסכם הנאמנות; 

פי -הצדדים להסכם השותפות יעשו כל מאמץ למצות את המשא ומתן לקביעת דמי המפעיל על
 ימים ממועד מינויו של הגורם המקצועי. 60בתוך  10.3סעיף 

מקצועי מתאים לשם סיוע פעל השותף המוגבל לאיתורו של גורם  הראשונה  לאחר ישיבת הגישור  
 . הצדדים2019מאי בניהול המשא ומתן מטעם השותף המוגבל, וגורם כאמור מונה בחודש 

 10.3פי סעיף  -להסכם השותפות יעשו כל מאמץ למצות את המשא ומתן לקביעת דמי המפעיל על
 להסכם השותפות בתוך פרק זמן סביר. 

הצדדים פועלים לתיאום ישיבת גישור נוספת בפני כב' המגשרת גרסטל במהלך חודש אוקטובר 
2019   . 

 
המקדמי בו מצוי ההליך, לשותפות וליועציה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, נוכח השלב 

 המשפטיים אין יכולת להעריך את סיכויו.
 

או  חברת החשמל - )להלן לאספקת גז טבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ הליך תחרותי .ב
 (הרוכשת

 
הגשת הצעה על ידי שותפי  בדבר, השנתיים הכספיים לדוחותט' 18 בביאור לאמור בהמשך (1

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

 כזוכה בהליך התחרותי. 
 

פות מוגבלת, תמר , שות2ישראמקו נגב  -חלק משותפי תמר הגישו  2019באפריל  18 יוםב (2
פטרוליום בע"מ, דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת, ואוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת )להלן 

על פי  .(העתירה -להלןנגד חברת החשמל ושותפי לוויתן )עתירה מנהלית ( ותהעותר -
להלן להצהיר כי החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל )העתירה התבקש בית המשפט 

, המכריזה על זכיית שותפי לוויתן בהליך התחרותי, פסולה 2019באפריל  4הוועדה( מיום  -
ומנוגדת לדין ועל כן דינה בטלות; לחילופין, להחזיר את ההחלטה לוועדה ולהורות לה לשקול 

 .אפשרויות אחרות, כמפורט בעתירה; ולחילופי חילופין, להורות על ביטול ההליך התחרותי
ביניים שימנע, -רה הגישו העותרות בקשה לקיום דיון דחוף בעתירה ולמתן צובד בבד עם העתי

בסיס ההליך -לוויתן על  ילבין שותפ  חברת החשמלעד להכרעה בעתירה, את ההתקשרות בין  
 . חברת החשמלשניהלה 
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 :)המשך(התקשרויות ותלויות  - 7ביאור 

 
 חברת החשמל, נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין 2019 ביוני 12 ביום (3

הסכם  -להלן משותפי לוויתן גז טבעי על בסיס קיבולת פנויה ) חברת החשמללפיו תרכוש 
ידי -האספקה(, בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה )כהגדרתה להלן( המוערכת על

 )כמות לכלל השותפים(. BCM 4 -השותפות בכ
או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר  2019באוקטובר  1 תקופת הסכם האספקה תחל מיום

או במועד תחילת הפקת הגז ממאגר   2021ביוני    30  לוויתן, המאוחר מביניהם, ותסתיים ביום
"כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים תקופת הסכם האספקה במועד מוקדם יותר 

 2021ביוני  30 תקופת הסכם האספקה(. ככל שביום -להלןבהתאם לתנאי הסכם האספקה )
טרם החלה הפקת הגז ממאגר "כריש", יהיו רשאים הצדדים להאריך את תקופת הסכם 

 האספקה בהסכמה הדדית.

 בהסכם האספקה נקבע מחיר גז שאינו מוצמד.

הסכם האספקה יהא כפוף לקבלת אישורים רגולטוריים של רשות החברות הממשלתיות, 
 חרות ורשות החשמל )אם וככל שיהיה צורך באישורים כאמור(.רשות הת

, ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, הדוחה את העתירה 2019ביולי  7 ביום (4
 בהוצאות חברת החשמל. העותרותהמנהלית האמורה ומחייב את 

 
 במסגרתו,  העליון  המשפט  לבית  הדין  פסק  על  רעורע  העותרותהגישו    2019באוגוסט    19  ביום (5

 בית המשפט להורות על ביטול פסק הדין ולפסוק כמבוקש בעתירה.  התבקש
 ותגיב בהתאם.  את פרטי הערעור בסיוע יועציה המשפטיים,, לומדתהשותפות 

 
 מזכר הבנות בקשר לנכס נפט במצרים  .ג

 
בדבר התקשרות של השותפות עם ' לדוחות הכספיים השנתיים, ח18בהמשך לאמור בביאור 

לחיפוש והפקת נפט וגז   מצרים  ממשלת  של  לזיכיון  חסבמזכר הבנות בי  (הצדדים    -  )להלן אדיסון
ובמסגרת בחינת השותפות אפשרויות בשטח המים הכלכליים של מצרים,    North Thekah  באזור

 הינה הכספיים הדוחות אישור למועד נכוןאשר של יצירת סינרגיה בין הפעילות של אדיסון, 
ברישיון רועי, בחיפושי נפט במספר אזורים במצרים אשר קרובים גאוגרפית לישראל  המפעילה

 2019באפריל  8 ביום, 2019ובין הקידוח ברישיון רועי, ככל שתתקבל בו החלטת קידוח בשנת 
מפורט בקשר לנכס הנפט ועסקה אפשרית שעיקריה מפורטים  נחתם בין הצדדים מזכר הבנות

  .בקשר לרישיון רועי וכן 2019במרס  31הכספיים ליום דוחות לג'  7ביאור ב
 העסקה, לעיל 1'ב4 בביאורכפועל יוצא מהודעת אדיסון על פרישתה מרישיון רועי כאמור 

 .לפועל תצא לא, במצרים North Thekha בזיכיון זכויות לרכישת האפשרית
 

 הליך המכרז השני לחיפושי גז טבעי בים בישראל .ד
 

 30מיום  מועצת הנפט הממונה הודיע לשותפות כי הוא מקבל את המלצת 2019ביולי  31ביום 
, (ברישיונות  השותפות  -)להלן    ,להלןכמפורט  ,  להעניק לשותפות, יחד עם שותפותיה  2019ביולי  

( ורישיונות A)מקבץ  48-ו 47, 40, 39שמונה רישיונות חיפוש ימיים בשני מקבצים )רישיונות 
יהיו  נותברישיוזכויות עם קבלת הרישיונות, ההרישיונות(.  –)להלן  (C)מקבץ  53-ו 52, 46, 45

 כדלקמן: 
 

 33.33% שותפותה

Capricorn Offshore Exploration Limited –  המפעילה
 (Cairn Energy Plc)שהינה חברה בבעלות מלאה של 

33.34% 

 Soco International Plc 33.33% 

 
על השותפות , ולאשר את ההצעות באופן סופי, נותעל מנת לסיים את הליכי קבלת הרישיו

 תשלום בונוס חתימהימים מיום הודעת קבלת הודעת הזכיה,  60ברישיונות להשלים בתוך 
 450לתשלום מענק חתימה למדינת ישראל בסך  השותפות ברישיונות  התחייבו    הליך התחרותיב)

 (,Cרישיונות מקבץ  100%אלפי דולר בגין  420ובסך  Aרישיונות מקבץ  100%אלפי דולר בגין 
 נדרש להעמיד  הליך התחרותילפי תנאי ה) ר למשרד האנרגיה ערבויות עבור הרישיונותלהעבי
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 100%אלפי דולר בגין  4,000אלפי דולר ) 8,000ערבות בקשר עם ביצוע תוכנית העבודה בסך 
יש לשלם אגרות בגין וכן  (Cרישיונות מקבץ  100%אלפי דולר בגין  4,000-ו Aרישיונות מקבץ 

  .1952-הרישיונות בהתאם להוראות חוק הנפט, התשי"ב
 

אישור  ,בין היתר ,אשר על סדר יומהכללית זימנה השותפות אסיפה  2019בחודש אוגוסט 
 .רישיונותההשתתפות בפעולות חיפושי נפט וגז, פיתוחם והפקתם בשטח 

 
התקשרות בהסכמים לקבלת שירותי הנדסה וביצוע תכנון הנדסי מפורט לצורך הקמת מתקן  .ה

 בהתבסס על גז טבעי מפרויקט לוויתן (FLNG)הנזלה צף 
 

בדבר בחינת חלופות שונות להגדלת ( בדוחות הכספיים השנתיים,  5ג')5  בביאורבהמשך לאמור  
א'( אשר תאפשרנה, בין היתר, אספקת כמויות 1היקף ההפקה ממאגר לוויתן )מעבר לשלב 
( וזאת באמצעות מתקן הנזלת גז טבעי ייעודי LNGנוספות של גז טבעי לייצוא כגז טבעי נוזלי )

התקשרו , 2019ביולי  29 , ביוםFLNGקמת מתקן (, ובדבר בחינת אפשרות להFLNGצף )
 , כמפורט להלן:FLNGשותפי לוויתן בשני הסכמי ביניים נפרדים עם ספקי טכנולוגיה ושירותי 

 
 FEEDלצורך בחינת התאמת  (Golar -)להלן Golar LNG Limitedהסכם עם  (1

(Front End Engineering and Design) ידם להקמת מתקן -גנרי המבוצע עלFLNG 
המתקן( ולצורך תכנון הנדסי מפורט   -  להלןעבור פרויקט לוויתן במים הכלכליים של ישראל )

 של המתקן.
Golar הינה חברה ציבורית הנסחרת בנאסד"ק, המתמחה בכל שרשרת הערך של ה- 
LNG.לרבות הנזלת הגז, שינועו וגיזוזו ,Golar     הינה המפעילה והבעלים של מתקןFLNG 

 ולגיזוזו. LNG -פעיל בקמרון, כמו גם של צי ספינות לשינוע ה
 

ייעודי עבור פרויקט לוויתן  FEEDלצורך ביצוע  (Exmar -)להלן Exmar NVהסכם עם  (2
 ותכנון הנדסי מפורט להקמת המתקן. 

Exmar  הינה חברה ציבורית הנסחרת ביורונקסט בבלגיה, המתמחה בכל שרשרת הערך
לרבות הנזלת הגז, שינועו וגיזוזו וכן בתחום שינוע גז פחמימני מעובה  ,LNG -של ה

(LPG) .Exmar  הינה המפעילה והבעלים של מתקןFLNG  ,פעיל בארגנטינה, ומשמשת
 בין היתר, כמפעילה של אונית הגיזוז מערבית לחופי חדרה. 

 
במסגרת זו, ינהלו שותפי לוויתן משאים ומתנים עם שני הספקים, בנוגע לתנאים המסחריים 

( BCM 3.5-7 -נה )כלש LNGמיליון טון  5עד  2.5לצורך הקמת המתקן בהספק מוערך של בין 
ותפעולו, לרבות לקידום קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. ככל שיימצא שהקמת המתקן 
הינה החלופה המועדפת לקידום שלבי פיתוח עתידיים לפרויקט לוויתן, יתקשרו שותפי לוויתן עם 

 ידו.-עלאחד מהספקים בהסכם ארוך טווח לחכירת המתקן אשר יוקם, ימומן, יתופעל ויתוחזק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
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 וסיכונים פיננסיים:  מכשירים פיננסיים - 8ביאור 
 

 הוגן גילוי שווי  .א
 

 1בשווי הוגן ברמה   כולם  הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים
 :(פעיל בשוק מצוטט מחיר) ההוגן השווי במדרג

 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  
 2019 2018 2018 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

    
    -שוטפים  נכסים

בשווי הוגן דרך רווח נכסים פיננסיים 
 7,082 8,421 7,345 או הפסד

    
    -שאינם שוטפים  נכסים

בשווי הוגן דרך רווח נכסים פיננסיים 
 13,142 14,375 42,232 * או הפסד

 20,224 22,796 49,577 סך נכסים 

 
 שותפות מוגבלת. - רציו פטרוליום אנרגיהביחידות השתתפות של  השקעה*
 

 שהסתיימה ובשנה ,2019 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3 –ו  6 של ותהתקופ במהלך
  .ההוגן  השווי  במדרג  השונות  הרמות  בין  כלשהן  העברות  התבצעו  לא,  2018  בדצמבר  31  ביום

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

 
 לרבות ,2019 ביוני 30 ליום הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים של בספרים ערכם

, אחרים  זכאים,  ספקים,  פיקדונות,  קצר  לזמן השקעות,  אחרים  חייבים,  מזומנים  ושווי מזומנים
 או  תואם,  חוב  אגרות  בגין  התחייבויות  למעט,  אחרות  והתחייבויות  בנקאים  מתאגידים  הלוואות

 קירוב סביר לשוויים ההוגן. מהווה
 להלן פירוט שווים ההוגן של התחייבויות בגין אגרות חוב:

 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  
 2019 2018 2018 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

    :*שווי הוגן

 181,486 191,435 209,834 אגרת חוב )סדרה ב(

 175,272 174,335 192,928 אגרות חוב )סדרה ג(

 356,758 365,770 402,762 סך הכל

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

  



 שותפות מוגבלת -( 1992רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2019 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
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 אירועים לאחר תקופת הדוח: - 9ביאור 
 
 

  במצרים נפט לנכס בקשר הבנות מזכר .א
 

 .'ג7 ביאור ראו, הדיווח תאריך לאחר להתפתחות
 

 רישיון רועי .ב
 

 .ב'4להתפתחות לאחר תאריך הדוח ראו ביאור 
 

 לאספקת גז טבעי לחברת החשמל  הליך תחרותי .ג
 

 ב'.7ר להתפתחות לאחר תאריך הדוח ראו ביאו
 

 הליך המכרז השני לחיפוש גז טבעי בים בישראל .ד
 

 .'ד7להתפתחות לאחר תאריך הדוח ראו ביאור 
 

 (FNLG)התקשרות בהסכמים לצורך הקמת מתקן הנזלה צף  .ה
 

 ה'.7ר להתפתחות לאחר תאריך הדוח ראו ביאו
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ג' פרק 
 

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר רבעוני דוח
 הפנימית הבקרה את אפקטיביות

 



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

לרבעון   1970-ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל38לפי תקנה 

 : 2019לשנת   השני

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

אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי של רציו חיפושי נפט  

 השותפות( ועל הגילוי בשותפות.  -שותפות מוגבלת )להלן  –( 1992)

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

 ;, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ליגד רוטלוי  .1

 ;יגאל לנדאו, מנכ"ל השותף הכללי  .2

 ; ל השותף הכללימשנה למנכ"ל שדלית שיפרון,  .3

 ;מלי וייס, מנהלת הכספים של השותף הכללי  .4

 ;הילה לוי, חשבת של השותף הכללי  .5

 יועצת משפטית של השותף הכללי.   –נועה אורי בורלא  .6

 

אשר תוכננו   שותפותבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב 

בידי מי   או  , חת פיקוחםהמשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או ת בידי המנהל הכללי ונושא 

ואשר נועדו לספק ביטחון   , שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד 

סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי  

על פי הוראות הדין נאסף, מעובד,   סמת מפר שהיאלגלות בדוחות  תנדרש  שותפותמידע שה

 ווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. מדמסוכם ו

  שותפותהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה

לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה   תנדרש

כדי לאפשר   את פים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וז הבכיר ביותר בתחום הכס

 קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי. 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק  

 ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח   וחבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיו  רבעוני ח הבדו

בדבר הבקרה   הרבעוניהדוח  –)להלן   2019 במרס  31ביום  נסתיימה לתקופה ש רבעוני ה

 .  נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית הפנימית האחרון(, 

אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות   עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל

בדבר הבקרה   נמצאה בדוח הרבעוני יביות של הבקרה הפנימית כפי שפקט את הערכת הא

 הפנימית האחרון; 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על  האמור בדוח הרבעוני למועד הדוח, בהתבסס על 

 הפנימית היא אפקטיבית. מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה 

 

 
 



 (: 1ג)ד()38נה תק לפי הצהרת מנהל כללי 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי: יגאל לנדאו אני, 

 

  שותפות מוגבלת  –( 1992רציו חיפושי נפט )בחנתי את הדוח הרבעוני של  ( 1)
 הדוחות(;   –)להלן    2019של שנת  השני( לרבעון שותפותה –)להלן 

ה מהותית ולא חסר  עובד  וחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של דיעתי, הדלפי י  ( 2)
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

 הדוחות; 

ם באופן  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפי ( 3)
י, תוצאות הפעולות ותזרימי  הכספ  נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  שותפות המזומנים של ה

עדת הביקורת  וו לדירקטוריון ול , שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה ( 4)
ת ביותר לגבי  , בהתבסס על הערכתי העדכניהשותף הכללי של דירקטוריון 
 גילוי: ועל ההדיווח הכספי על ת  הבקרה הפנימי 

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

לאסוף, לעבד,   שותפות של היכולתה באופן סביר להשפיע לרעה על 
י באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  לסכם או לדווח על מידע כספ

 –הכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן ספי וח הכהדיוו 

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

 פי ועל הגילוי; משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכס

 יד: בתאג אני, לבד או יחד עם אחרים ( 5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של   )א( 
  , שותפות בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות  
  שותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים ב  ,2010-כספיים שנתיים(, התש"ע 

 –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ת ובחברות המאוחדו

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

הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  
 ובלים. לכללי חשבונאות מק 

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד    )ג( 
  31לתקופה שנתסיימה ביום הרבעוני )הדוח  רון האח הרבעוני הדוח 
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת  ( 2019במרס 

בנוגע לאפקטיביות הבקרה  של השותף הכללי הדירקטוריון וההנהלה 
 . שותפות ה על הדיווח הכספי ועל הגילוי של הפנימית

 

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

 



 (: 2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים 

 פים סושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכהצהרת נ 

 מצהירה כי:  , מלי וייס אני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות   ( 1)
  –)להלן  שותפות מוגבלת –( 1992רציו חיפושי נפט )ביניים של לתקופת ה 

קופת  דוחות לת הדוחות או ה–)להלן  2019של שנת  השני ( לרבעון שותפות ה
 הביניים(; 

יים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  דוחות הכספיים בינ, ה לפי ידיעתי ( 2)
ת, ולא חסר  לתקופת הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותי

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

ים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  עתי, הדוחות הכספיידילפי  ( 3)
תיות, את המצב  לתקופת הביניים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהו

לתאריכים   שותפותהכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה 
 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

דת הביקורת  עוו לדירקטוריון ולת, לרואה החשבון המבקר של השותפו גיליתי  ( 4)
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי  של דירקטוריון השותף הכללי

 הדיווח הכספי ועל הגילוי: הבקרה הפנימית על 

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או   )א( 
א  ווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיבהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדי

פיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  תייחסת לדוחות הכסמ
ל יכולתו של  לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה ע

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו   שותפותה
ת הכספיים בהתאם  להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחו

 –ן וכ להוראות הדין; 

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

 משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

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

של   נויקוחיעתם וקיומם תחת פקב  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי   )א( 
,  שותפות בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות  לרבות חברות מאוחדות של 
  שותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים ב , 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע 

 –וכן   ות;פרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, בובחברות המאוחדות 

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

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

עד  לך התקופה שבין מובמהידיעתי כל אירוע או עניין שחל לא הובא ל )ג( 
  31לתקופה שנתסיימה ביום הרבעוני )הדוח  האחרון הרבעוני הדוח 
מתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל  לבין מועד דוח זה, ה( 2019 במרס

מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות,  
בנוגע  של השותף הכללי הדירקטוריון וההנהלה להערכתי את מסקנת 

ת על הדיווח הכספי ועל הגילוי של  נימילאפקטיביות הבקרה הפ
 . תפות שוה

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