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 5102, בנובמבר 52
 
 
 
 

 שותפותה ענייני לשל השותף הכללי עהדירקטוריון דוח 

   5102 ספטמברב 01ביום  החודשים שהסתיימ תשעהשל  הלתקופ

 
מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על , מ"רציו חיפושי נפט בע –הכללי  השותףדירקטוריון 
 1322 ספטמברב 03ליום ( השותפות-להלן) שותפות מוגבלת –( 2991)רציו חיפושי נפט מצב ענייני 

תקופת -להלן)באותו תאריך  ושהסתיימחודשים ה תשעהשל  הולתקופ (תאריך הדוח-להלן)
דוח הדירקטוריון . 2993-ל"התש( דוחות תקופתיים ומיידיים)בהתאם לתקנות ניירות ערך  (הדוח

לקרוא את הדוח הרבעוני  יש, הוא חלק בלתי נפרד מהדוחות המאוחדים הרבעוניים על כל חלקיו
 . כולו כמקשה אחת

חברת הבת של השותפות מציגה דוחות כספיים מאוחדים אשר מאחדים את הדוחות הכספיים 
יקראו  השותפות וחברת הבת .(או רציו מימון חברת הבת-להלן)מ "בע( מימון)רציו חיפושי נפט 

 .הקבוצה-יחד להלן

 אגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי הת –' אחלק 

 
 

 I/14 חזקותעוסקת השותפות בעיקר בבחינת פיתוח מאגר לויתן שבשטח , כון למועד הדוחנ
, כמשמעה בחוק הנפט, המהווה תגלית, (לויתן חזקות - להלן" )צפון לויתן" I/15 -ו" דרום לויתן"

 בגבולותיו" רועי" 099ברישיון וכן בפעילות אקספלורציה , (חוק הנפט-להלן) 2921 –ב "התשי
על ענייני הנפט במשרד התשתיות ממונה לבהתאם לבקשה לשינוי גבולות שהוגשה , החדשים

, "רועי" 099 -ו" נטע" 093הנמצא בשטחי רשיונות , (הממונה-להלן)האנרגיה והמים , הלאומיות
 .1322בספטמבר  03בדוח הכספי ליום ' ג4כאמור בביאור 

-ו" שרה/"043 רישיונותיון חדש בשטחי רישלממשיכה השותפות לבחון את הצטרפותה  כן כמו
 ."גיא"רישיון  – "מירה/"049

 כספימצב  .0

מיליון  112 -בסך של כ מוהסתכ 1322 ספטמברב 03ליום בדוח המאוחד  הקבוצה נכסי היקף
ממזומנים  בעיקר הגידול נובע .1324 ספטמברב 03יום ב דולרמיליון  202 -בהשוואה לכ, דולר

 .וכן מהשקעה בנכסי הנפט והגז שהוונולהלן ב כמתואר שהתקבלו מהנפקת אגרות החו

  .דולר יליוןמ 39 -כ ההינ 1322 בספטמבר 03נכון ליום יתרת אגרות החוב 

הוונו לנכסים  1322 ספטמברב 03החודשים שהסתיימה ביום תשעה התקופה של מהלך ב
מיליון  4.1 - ם כמתוכ ,מיליון דולר 21.2 -סך של כ, וגז נפט בחיפושי השקעה, בלתי מוחשיים

שהוונו לנכסים בלתי מיליון דולר  23 -זאת לעומת סך של כ, דולר בגין עלויות אשראי
  .בתקופה המקבילה אשתקדהשקעה בחיפושי נפט וגז , מוחשיים

 1322באוגוסט  0ביום , לדוחות הכספיים השנתיים' ג20-ו' ט22 יםבהמשך לאמור בביאור
לרישום בספר הנפט של התמלוג לרציו מימון , 1322סט באוגו 1התקבל אישור הממונה מיום 

היתרה הבלתי מסולקת , לפיכך ובהתאם להסכם ההלוואה(. אישור הממונה-להלן)ושעבודו 
 .החל ממועד אישור הממונה 2%של ההלוואה לא תישא את הריבית הנוספת בשיעור 

את ( 'סדרה א) שילמה רציו מימון למחזיקי אגרת החוב 1322בספטמבר  03ביום , בהתאם
מועד ) 1322בספטמבר  03עד ליום ( מועד ההנפקה) 1324באוקטובר  2הריבית שנצברה מיום 

 .(מיליון דולר 1.4-בסך כולל של כ) 1.34%בשיעור של ( תשלום הריבית הראשון

 02ליום  הכספיים לדוחות' ט22 -ו 9לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב ראה ביאורים 
 .(הדוחות הכספיים השנתיים -להלן ) 1322במרס  11רסמו ביום אשר פו 1324בדצמבר 
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 :להלן הרכב הנכסים הנזילים של הקבוצה

 1322.39.03 1324.39.03 
 מסך %  מסך %  
 מאזן $אלפי  מאזן $אלפי  

 0.3% 0,999 20.2% 03,421 מזומנים ושווי מוזמנים 
 1.3% 0,332 1.0% 2,322 ניירות ערך סחירים

- -  %9.2 424,13 זמן קצרפיקדון ל
 2.3% 9,393 14.9% 22,912 כ"סה

 
 

גופים שונים לניהול תיקי  שלושהידי -ערך של השותפות מנוהל עלהניירות תיק 
 .השקעות

 
 :בניירות ערך סחירים להלן הרכב ההשקעה

  
  03.39.1322  03.39.1324 
באלפי   

 דולר
 באלפי   %

 דולר
% 

       אגרות חוב ממשלתיות
 2.4 123  0.2 299  צמודות למדד המחירים לצרכן

 13.2 2,339  09.0 2,334  לא צמודות
 00.2 2,199  43.3 1,310  סך אגרות חוב ממשלתיות

       קונצרניותאגרות חוב 
 3.0 23  3.2 9  (ב"דולר ארה)צמודות למטבע זר 

 11.0 2,312  10.1 2,292  צמודות למדד המחירים לצרכן
 1.2 34  23.0 212  מודותלא צ

 13.9 2,222  00.1 2,199  קונצרניותסך אגרות חוב 
       
 

 מניות
      

 01.1 2,430  12.3 2,111  מניות ואופציות שקליות
  2,111 12.3  2,430 01.1 
       

 2.1 14  3.1 02  קרנות 
       

 233 0,332  233 2,322  ע סחירים"סך הרכב השקעה בני
 

 תוצאות הפעילות .5
  

 ספטמברב 03ם שהסתיימה ביום חודשיהתשעת ה של בתקופ - נטו, הוצאות חיפושי נפט וגז
הוצאות דולר מול אלפי  1,213 -נטו בסך של כ, נבעו לשותפות הוצאות מחיפושי נפט וגז ,1322

ות כוללות בין היתר הוצא ההוצאות. דולר בתקופה המקבילה אשתקדאלפי  0,219בגובה של 
הירידה נובעת מירידה בפעילות לאור הליך מתווה להסדרת  .מהנדסים וייעוץ, גיאולוגים

 .משק הגז הטבעי בישראל
 

חודשים ה תשעהבתקופה של  דולר אלפי 20 -בגובה של כ הפסדים - נטו, אחרים הפסדים
 ההמקבילבתקופה  דולר אלפי 244 -כ של הפסדים מול ,1322 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 

יתרות  .של השותפות וניירות הערך מניהול המזומניםאלה נובעים בעיקר הפסדים  .אשתקד
מצב השוק ומצב שערי המזומנים וניירות ערך של השותפות חשופות בעיקר לשינויים ב

 .דולרשקל להחליפין בין ה
 

  הפרשי שער הנובעים הוצאות והכנסות מימון נובעות ברובן בגין – הוצאות והכנסות מימון
 .אגרות החוב הונפקו בשקלים .שהנפיקה חברת הבת אגרות החובמ

הוונו לנכסים  1322 ספטמברב 03החודשים שהסתיימה ביום תשעת במהלך התקופה של 
מיליון דולר בגין עלויות אשראי  4.1 -סך של כ , וגז נפט בחיפושי השקעה, בלתי מוחשיים

 .הנובעות מאגרות החוב
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חלה עלייה בשער הדולר , 1322בספטמבר  03שהסתיימה ביום בתקופה של תשעה חודשים 
 בסך של  ח"דבר אשר הוביל לרישום הכנסות הפרשי שער בגין האג, 3.9%-ביחס לשקל של כ

  .מיליון דולר 3.3 -כ
 

 :הון השותפות .0
 
 -בהשוואה לכ דולרמיליון  219 -של כסך להסתכם  1322 ספטמברב 03ליום  השותפותהון 
דוח  ורא ,התקופה במהלךשינויים בהון פירוט ל. 1324 ספטמברב 03ביום  לרדומיליון  219

 .1322 ספטמברב 03תמציתי על שינויים בהון השותפים במסגרת דוחות כספיים ביניים ליום 
 

 :נזילות ומקורות מימון .4
 

של השותפות וכן אגרות החוב  הונה העצמי הינם הקבוצהשל המאוחדים המימון  ותמקור
 .חברת הבתעל ידי  שגויסו( 'סדרה א)

 החוב אגרות מהנפקת שהתקבלה ההנפקהתמורת  מלוא את העמידה לשותפות חברת הבת
-Non מסוג כהלוואה, ("back to back"( )'א סדרה) החוב אגרות של תנאים ובאותם( 'א סדרה)

Recourse לויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך. 
 וביאור' ט22 וכן ביאור 1324בדוח התקופתי לשנת  'לפרק א 2.13ראו סעיף , נוספים לפרטים

  .השנתיים הכספיים לדוחות 4'ג20
 

תזרים מזומנים  לשותפות, 1322 ספטמברב 03חודשים שהסתיימה ביום ה תתשעבתקופה של 
 .מיליון דולר 2.3 -שלילי מפעילות שוטפת בגובה של כ

המוצגת , מסגרת פעילות ההשקעה שלהבהקידוחים את חלקה בעלויות מהוונת השותפות 
( השקעות בנכסי נפט וגז והשקעות בנכסי חיפוש והערכה)במסגרת נכסים בלתי מוחשיים 

, מיליון דולר 23.4 -דבר המשתקף בכ, 1322 רספטמבב 03ליום  בדוח על המצב הכספי
  .השקעה בחיפושי נפט וגז – מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

 
 ר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדיווח בדב –' חלק ב

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

של השותפות אשר נכלל בדוח התקופתי הדירקטוריון  הפרטים אשר נכללו בעניין זה בדוח לעומת
 .1324לשנת 

 מבחני רגישות  .0
 

 הנחות ומודלים, תיאור פרמטרים
 . ווי הוגן של ניירות ערך סחירים הינו שווי השוק שלהםש .א

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

  ($באלפי ) 01.10.5102מבחני רגישות ליום  ניתוח

 גורם סיכון
 מהשינויים( הפסד/)רווח

 שווי הוגן
 מהשינויים( הפסד/)רווח

)*( 01% 2% -2% -01% )*( 

  7,041 0,071 (70,415) (0,071) (7,041)  שקל דולר
 (0,100) (210) (520) 2,122 520 210 0,100 ע"מחירי ני

 1 0 1 7 1 (0)  1 ריבית דולרית
ריבית שקלית 

 01 421 552 5,412 (552) (421) (01)  נומינלית
ריבית שקלית 

 44 540 051 0,021 (051) (540) (44)  ריאלית

 .במבחני הרגישות לריביות השונות 1%-ע וכ"במבחן רגישות למחירי ני 13%-כ)*(  
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 דוח בסיסי הצמדה של היתרות הכספיות .5
 

 5104 בספטמבר 01 

  ללא הצמדה 

ח "ש
בהצמדה 

 למדד

ח או "בש
בהצמדה 

 סך הכל ח"לש

 לפי דולרא 
     :נכסים שוטפים

 0,999 0,309 - 223 מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח 

 0,332 1,143 2,102 23  או הפסד
 202 202 - - מ"רציו נאמנויות בע

 211 211 - - חייבים ויתרות חובה
 

213 2,102 1,901 3,202 
      :התחייבויות שוטפות

 31 31  -  ותני שירותים ספקים ונ
 1,301   1,301 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות

 431 141  144 זכאים אחרים
       -מ "רציו חיפושי נפט בע

 2,029 -  2,029 חשבון שוטף –השותף הכללי 
 9,290  013 9,912 
     

 5102 ספטמברב 01 

 בדולר 

 ח "בש
  בהצמדה

 למדד

ח "בש
 ללא

 הכל סך הצמדה

 דולר אלפי 
     :שוטף רכוש

 03,421 3,304 - 12,123 מזומנים ושווי מזומנים
ם בשווי הוגן דרך רווח או יפיננסינכסים 
 2,322 0,193 2,023 9  הפסד

 13,424- -  13,424 פקדון לזמן קצר
 221 221 - - השותף המוגבל -מ "רציו נאמנויות בע

 4,322 411 - 4,039 חייבים ויתרות חובה 
 

 13,913 20,223 2,023 41,413 סך רכוש שוטף
     

     :שוטףשאינו  רכוש
 1,903 2,910 - 2,339 נכסים אחרים לזמן ארוך

 
 1,903 2,910 - 2,339 סך רכוש שאינו שוטף

     
      :התחייבויות שוטפות 

 233 233 - -  ספקים ונותני שירותים 
       -מ "רציו חיפושי נפט בע

 214 - - 214 חשבון שוטף -השותף הכללי     
 2,191 - - 2,191 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 194 204 - 243 זכאים אחרים
 1,141 141 - 1,333 סך התחייבויות שוטפות

     
      :שוטפות  שאינן התחייבויות

 39,040 39,040 - - ('סדרה א)אגרות חוב 
 - - 39,040 39,040 
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 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי –' חלק ג

  
 תרומות  .0

   
  .לשותפות אין מדיניות מוגדרת בנושא תרומות

תרמה השותפות , 1322 ספטמברב 03החודשים שהסתיימה ביום תשעת התקופה של במהלך 
  .אלפי דולר 23 -של כ בגובה תרומות

  
 5102-ה"התשע, (2' מס)החוק לתיקון פקודת השותפויות  .5
 

חוק לתיקון פקודת , אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית 1322בפברואר  21ביום 
פורסם התיקון  1322בפברואר  10וביום ( התיקון-להלן) 1322-ה"התשע, (2' מס)השותפויות 

בתיקון נקבעו הוראות מעבר לתקופות שונות ביחס להוראות השונות הכלולות . ברשומות
-ה"התשל, [נוסח חדש]חדש שמתווסף לפקודת השותפויות התיקון הוא למעשה פרק . בתיקון

 . והוא חל רק על שותפויות מוגבלות ציבוריות 2992
 

על חברות דומים לאלו החלים  מטרתו העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי
כאשר חלק גדול מהתיקון נעשה בדרך של אימוץ הסדרים  ,בשותפויות ציבוריות ציבוריות

ראו , לפרטים נוספים. בשינויים וההתאמות הנדרשים, 2999 –ט "תשנ, מחוק החברותכאמור 
 . 1324בדוח התקופתי לשנת  שבפרק תיאור עסקי השותפות 2'ב2.10סעיף 

 
 כינוס אסיפה כללית מיוחדת .0

 
 אסיפה כללית מיוחדת שלהתקיימה  1322באוגוסט  10ביום , לעיל 1בהתאם לאמור בסעיף 

 : גרתה אושרו הנושאים הבאיםבמסהיחידות  בעלי
תיקון הסכם השותפות לעניין , אישור מינוי מפקח השותפות, מינוי דירקטורים חיצוניים

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות ונשיאה בחבויות  ,אחריות שיפוי וביטוח
 .מ"בע( מימון)חיפושי נפט רציו  שתעניקבקשר עם כתבי פטור ושיפוי 

 
 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר גילוי .4

 
 .דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות

  .ל של השותף הכללי"הכספים והמשנה למנכמנהלת  על ידי נערכוהדוחות הכספיים 
 .של השותפותשל המפקח  סקירתול הועברהטיוטת הדוח הכספי 

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

לקראת התכנסותה לראשונה של ) 1322בנובמבר  21הועברה ביום ( לפי העניין מאזןאו ועדת /ו
 .ועדת מאזן חברי של לעיונם הכספיים הדוחות טיוטת, (1322בנובמבר  29ביום  ועדת מאזן

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

המשנה , ר הדירקטוריון"יו: ר הועדה"לבקשת יו הוזמנוהראשונה  ועדת מאזן לישיבת
ר זאב "ד -ד של השותפות "נציג ממשרד עו ,הפנימימשפטי  יועץה, מנהלת הכספים, ל"למנכ

 רואה משרד נציגי וכן המפקח –ח שמעון אבנעים "רו, מבקר הפנים ,ד"הולנדר משרד עו
 משרד נציג. הכספיים הדוחות את הועדה חברי בפני סקרהמנהלת הכספים . המבקר החשבון

 שקיבלו עיקריות לסוגיות המשתתפים של ליבם תשומת את פנהה המבקר החשבון רואה
 . הכספיים דוחותב ביטוי
 הדוחות את לאשר לדירקטוריון הועדה המלצת את להצבעה הועדה ר"יו התהעל הדיון לאחר

  .נענו לא לגביהן סוגיות או שאלות נותרו הועדה מחברי למי אם הובירר הכספיים
 המאזן ועדת ישיבת בתום. ר הדירקטוריון לא נכח בשלב ההצבעה על אישור הדוחות"יו

 . השותף הכללי לדירקטוריון המלצותיה נשלחו
 אישור מתהליך כחלקו, כאמור הכספיים הדוחות את לאשר המאזן ועדת המלצת לאחר

  לפני ישיבת ימים מספר לעיון הדירקטורים מועברים, השותפות של הכספיים הדוחות
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 10 הטיוטות הועברו ביום) הכספיים הדוחות טיוטת הכספיים הדוחות לאישור הדירקטוריון
 ר "יו, הכספים מנהלתהדירקטוריון  לישיבת שעד התקופה במהלך(. 1322, מברבנוב

 בקשר הדירקטורים לשאלות והערות מענה נותנים השותף הכללי ל"הדירקטוריון ומנכ
 .שהועברו לטיוטות

בה נדונו ואושרו הדוחות  1322בנובמבר  12 של השותף הכללי מיוםבישיבת הדירקטוריון 
ליגד רוטלוי  -חברי הדירקטוריון : השתתפו, 1322 ספטמברב 03יום הכספיים של השותפות ל

 ,יובל לנדאו, יאיר רוטלוי, ישעיהו לנדאו, ל ודירקטור"מנכ, יגאל לנדאו, ר הדירקטוריון"יו
 מנהלת, ל"המשנה למנככן השתתפו -כמו ,חנובר'תמר צ ,רונית קן ,לימור ויזל, קותי גביש

זאב הולנדר  ר"ד -ד של השותפות "עונציג ממשרד , קחהמפ -ח שמעון אבנעים "רו ,הכספים
 .קסלמן וקסלמן -חשבון המבקר של השותפות הונציגים ממשרד רואי ד "משרד עו
 על ר הדירקטוריון"ל ויו"המנכ ,הכספים מנהלת ידי על לדירקטוריון סקירה נערכה בישיבה

 .חברי הדירקטוריון י"ע שהועלו שאלות נענוכן ו הכספיות התוצאות ועל השותפות של מצבה
 

ר "יו הוסמכוהכספיים  הדוחות אישור לאחר .הדוחות לאישור הצבעה נערכה הישיבה בסיום
 מלי וייס - ומנהלת הכספיםיגאל לנדאו  - השותף הכללי ל"מנכ, ליגד רוטלוי - הדירקטוריון

  .הדוחות על לחתום
 
 תמצית דוחות כספיים נפרדים  .2
 

 –ל "התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)קנות ניירות ערך לת' ד03בהתאם להוראות תקנה 
 ספטמברב 03השותפות לא כללה במסגרת תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ליום , 2993
ישנה השפעה , במקרה זה, של השותפות וזאת מן הטעם שלדוח הסולומידע כספי נפרד , 1322

ם החשבונאיים ודיני ניירות בהתאם לכללי, לפיכך .זניחה על הדוחות הכספיים המאוחדים
תמשיך לבחון ברבעונים הבאים את הצורך בצירוף דוח סולו  השותפות. ערך אין צורך בצירופו

 .כאמור
 

 התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר  גילוי .0

 
לגבי  2993-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)לתקנות ניירות ערך ( 24( )ב)23על פי תקנה 

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

 . חזוי מזומנים תזרים
הנדרשים בהתאם לתנאי אגרות  העמידה של התאגיד בתשלומיםהדירקטוריון בחן את יכולת 

ומצא כי לא קיימים סימני אזהרה ועל כן , אשר הונפקו על ידי החברה הבת, ('סדרה א)ב החו
 .לא צורף דוח תזרים מזומנים חזוי לדוחות

 
מצא הדירקטוריון כי לתאגיד קיימת תכנית לפירעון ( 'סדרה א)לעניין פירעון אגרות החוב 

 .ההתחייבות באמצעות גיוס הון או מימון מחדש
 

או  הדוח בתקופת השותף הכללי בדירקטוריון שהתקבלו נוספות לטותהח בדבר פרטים .7
   :בתקופה שעד למועד אישור הדוחות הכספיים

 
 -והקמת וועדות דירקטוריון, מינוי דירקטורים חיצוניים

אסיפת מחזיקי לאחר אישור ) מונו 1322באוגוסט  10ביום , לפקודת השותפויותבהתאם 
השותף  בדירקטוריון חיצוניות יותלדירקטור חנובר'תמר צ 'לימור ויזל וגב' הגב (היחידות

הוקמו , עם אישור המינויים כאמור לעיל ובהתאם להוראות פקודת השותפויות .הכללי
. וועדת תגמול( בחינת דוחות כספייםלועדה והמשמשת גם כ)ועדת ביקורת : הוועדות הבאות

 (.דירקטור)קותי גביש , (צ"דח)בר חנו'תמר צ, (ר"יו, צ"דח)לימור ויזל  –חברי הועדות הם 
 .ניות התגמולימד הכנתעבודתה על את תגמול ההחלה ועדת , 1322במהלך חודש נובמבר 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות –' חלק ד

 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים .0

 
 .1324לא חל שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת 

 
 רועים עיקריים בתקופת הדוחאי .5

 
 1/מספר ב, (בטחוני-הקבינט המדיני)בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני בטחון לאומי 

 הציבור פורסמה להערות, 1322ביוני  03ביום , (החלטת הקבינט-להלן) 1322ביוני  12מיום 
מהיר  שתכליתו פיתוח, )המתווה - להלן(משק הגז הטבעי בישראל  המתווה להסדרת טיוטת

 . הרחבת מאגר תמר וכן פיתוח מאגרי גז טבעי נוספים, של מאגר לויתן
לחוק ההגבלים העסקיים  21מתן פטור מהגבל עסקי לפי סעיף , בין היתר ,המתווה כולל

 מנגנוני מכירה של  ;(הפטור –להלן ) בחזקת תמר ולמחזיקות בחזקות לויתן לחלק מהשותפים
, במאגרי כריש שותפות מוגבלת -ודלק קידוחים  ת מוגבלתשותפו -אבנר חיפושי נפט  אחזקות

; במאגרי כריש ותנין ובחלק ממאגר תמר .Noble Energy Mediterranean Ltdתנין ותמר ושל 
 עד לכל המאוחר התחלת ההפקה המסחרית והזרמת גז טבעי מחזקות לויתן למשק המקומי

תנאים נוספים לו למחיר הגזאפשרויות קביעת ; חודשים מהמועד בו יאושר הפטור 43-ל
פיתוח מאגר תמר ; ממאגרי תמר ולויתןללקוחות במשק המקומי בהסכמים למכירת גז טבעי 

בעניין  1320ביוני  10מיום  441' דרום מערב וכן הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה מס
  .היצוא והמיסוי שיחול ביחס להסכמים ליצוא גז טבעי

 .סותו למתווההציבור הוזמן להגיש את התייח
 

ונציגיה הופיעו בפני חברי הצוות , השותפות הגישה את התייחסותה במצגת שפורסמה לציבור
עיקרי הדברים שהועלו על ידי השותפות . המקצועי במסגרת הליך שימוע ציבורי שהתקיים

 : לנושאים הבאים, בין היתר, מתייחסים
 
לחלופה של אי אישור . עקרונית השותפות רואה חשיבות רבה באישור המתווה ותומכת בו  (2

המתווה עשויות להיות השלכות שליליות משמעותיות על כל תעשיות חיפושי הגז והפקתו 
 .בישראל

 
אשר מטילים מגבלות על מאגר לוויתן , השותפות ציינה כי הכללים שנקבעו במתווה (1

ם בעיקר בקשר להתקשרות בהסכמים למכירת גז בשוק המקומי וכן בקשר עם המנגנוני
אשר , מציבים קשיים לפיתוח מהיר של מאגר לויתן, שנקבעו למיסוי הסכמים ליצוא גז

 .נקבע כיעד מרכזי במתווה
 
ותמריצים " הגנות ינוקא"השותפות ציינה כי ראוי שהמתווה יכלול גם כללים בדבר  (0

כלכליים לפעולות חיפוש ואקספלורציה של פרוספקטים לגז טבעי למאגרים פוטנציאליים 
ובינוניים כדוגמת פרוספקט רועי שממוקם ברישיונות נטע ורועי בהם מחזיקה  קטנים

 . ולא רק למאגרי כריש ותנין, השותפות
 

בהמשך להחלטת הקבינט כאמור לעיל ובכפוף למתן הפטור למחזיקות בחזקת תמר 
את המתווה להגדלת , 1322באוגוסט  21ביום , ולמחזיקות בחזקות לויתן אישרה הממשלה

, גז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי תמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי לויתןכמות ה
נוסחת הצמדה , בין היתר, ביניהם עדכונים למתווהעם מספר , ותנין ושדות גז נוספים, כריש

קביעת אבני דרך , נוספת למחיר הגז בהסכמים העתידיים למכירת גז בשוק המקומי
וח מאגר לויתן וכן התחייבות להשקעת מינימום להשקעות ולהוצאות הקשורות עם פית

 (.local content)בתוכן מקומי 
 . אישרה הכנסת את המתווה 1322בספטמבר  9ביום 
על כוונתו , בתפקידו כשר הכלכלה, פורסם כי ראש הממשלה הודיע, 1322בנובמבר  2ביום 

ר הגבל עיסקי ל על מנת לפטו"לחוק הנ 21לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח סעיף 
 .מהוראות חוק זה
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כספיים הלדוחות  3-ו 2, 4 יםראה ביאור בתקופת הדוח האירועים העיקרייםשל  נוסףלתיאור 
 .1322 ספטמברב 03מאוחדים ליום התמציתיים ה

 
 מידע נוסף ואירועים לאחר תאריך המאזן, פעילות השותפות .0

 
מאוחדים ליום ה התמציתיים ספייםכהלדוחות  23ראה ביאור , לאחר תקופת הדוח לאירועים

 .1322 ספטמברב 03
 
 

 
    
 ,ליגד רוטלוי 

 ר הדירקטוריון"יו
 ,יגאל לנדאו 

 ל וחבר הדירקטוריון"מנכ
  
 



 
 
 
 

 'בפרק 
 

 5302 בספטמבר 03דוחות כספיים ליום 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת  -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

 1322 ספטמברב 03

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

 1322 ספטמברב 03

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ד  ף 

 2 ה החשבון המבקרדוח סקירה של רוא

  (:באלפים) בדולרים - מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים

 3 על המצב הכספימאוחד  תמציתי דוח

 4 הכולל על ההפסדמאוחד  תמציתי דוח

 5 על השינויים בהון השותפיםמאוחד  דוח תמציתי

 6-7 על תזרימי המזומניםמאוחד  תמציתי דוח

 8-55 המאוחדים םביאורים לדוחות הכספיים התמציתיי
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
   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

 

 
 לבעלי יחידות ההשתתפות של  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 שותפות מוגבלת - (2991)רציו חיפושי נפט 
 
 
 מבוא

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

 התמציתיים הדוחות ואת 2355 ספטמברב 33ליום  על המצב הכספי ים המאוחדיםהתמציתי ותהדוח את הכולל, (הקבוצה
 באותו שהסתיימו החודשים 3 -ו 9 של לתקופות המזומנים השינויים בהון השותפים ותזרימי, הכולל ההפסדעל  המאוחדים

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

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .5973 –ל "התש
 

 67% -כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיה אשר משותפת עסקה של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 העסקה של ציתיהתמ הביניים לתקופת הכספי המידע. 2355 ספטמברב 33 ליום הכספיים בדוחות הנכסים מכלל

 למידע שהיא מתייחסת ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות חשבון אחרים רואי ידי על נסקר המשותפת
 .האחרים החשבון רואי הסקירה של דוחות על מבוססת, שנכלל בגין העסקה המשותפת הכספי

 
 היקף הסקירה

 
 הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה"שבון בישראל ח רואי לשכת של 5 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

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

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

 
 מסקנה

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

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

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

 .5973 -ל "התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות)ערך  ניירות תקנות
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 על המצב הכספימאוחד דוח תמציתי 

 2355 ספטמברב 33ליום 

 בדצמבר 02 ספטמברב 03 

                                                               1322  1322 1322  

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

ר   ל ו ד י  פ ל  א

 
    יםנכס

    :נכסים שוטפים
 75,545 3,997 33,452 מזומנים ושווי מזומנים

 5,545 3,885 5,355 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
    :חייבים ויתרות חובה

- -  23,454 פקדון לזמן קצר
 866 - - פיקדון מוגבל בשימוש

 3,553 - 4,364 מפעיל עסקאות משותפות
 539 535 552 חשבון שוטף -הנאמן-מ ''יות בערציו נאמנו

 272 453 653 חייבים אחרים 

 84,687 8,459 65,393 סך נכסים שוטפים

    
    :נכסים שאינם שוטפים

 6,783-  6,776 נכסים אחרים לזמן ארוך
 9,358 9,356 8,925 בנכסי חיפוש והערכה                                             השקעות

 535,298 557,549 547,978 השקעות בנכסי נפט וגז                                                      

 547,536 526,565 563,679 סך נכסים שאינם שוטפים

    

 235,823 534,984 224,769 סך נכסים

    
    התחייבויות והון השותפים

    :התחייבויות שוטפות
    :רות זכותזכאים וית

 543 86 538 ספקים ונותני שירותים
 5,473 5,357 564 חשבון שוטף -השותף הכללי  -מ "רציו חיפושי נפט בע

 9,543 4,579 5,296 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 
-  5,453 - מפעיל עסקאות משותפות

 5,237 486 674   זכאים אחרים 

 52,393 7,925 6,242 סך התחייבויות שוטפות

    
   - התחייבויות שאינן שוטפות

 87,322-  89,343 אגרות חוב

 87,322-  89,343 סך התחייבויות שאינן שוטפות

    

 99,755 7,925 95,585 סך התחייבויות

    התקשרויות ותלויות

 532,538 527,363 529,584 הון השותפים

 235,823 534,984 224,769 סך ההתחייבויות והון השותפים

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

 
     

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

     
 .2355 בנובמבר 25: ידי דירקטוריון השותף הכללי-תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על

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

 הכולל (הרווח) ההפסדעל מאוחד דוח תמציתי 

 2355 ספטמברב 33ביום החודשים שהסתיימו  3 -ו 9של  ותלתקופ

 

 
 

 השנה שהסתיימ חודשים שהסתיימו 0 חודשים שהסתיימו 9  

 בדצמבר 02ביום  ספטמברב 03ביום  ספטמברב 03ביום   

  1322 1322 1322 1322 1322 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר)  

 (ליחידת השתתפות למעט נתוני הפסד )  דולרא ל פ י        

 
 5,562  5,357 625 3,569 2,563  נטו, וגז נפט חיפושי הוצאות

 2,356  435 444 5,388 5,253   וכלליות הנהלה הוצאות

 627  255 383 544 53  נטו, אחריםהפסדים 

 8,235  5,999 5,445 5,535 3,783  רגילות מפעולות הפסד

 (6,363) (54) (5,885) (228) (5,352)   מימון הכנסות

 6,289  395 288 539 598  מימון הוצאות

 (75) 385 (5,597) 355 (854)  נטו, מימון( הכנסות) הוצאות

( רווח ורווח כולל) כולל והפסד הפסד סך
 לתקופה

 
2,929 5,452 (552) 2,383  8,534 

 
  השתתפות ליחידת (רווח) הפסד

 
     

 3.335 *( )*(( 3.335 *(  בסיסי ומדולל( דולר)

 

 .דולר 3.335-בסכום הנמוך מ( רווח)מייצג הפסד *( 

 

 

 

 

 

 .אלה מאוחדים פיים תמציתייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כס
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 שותפות מוגבלת  -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 שינויים בהון השותפיםהעל מאוחד דוח תמציתי 

 2355 ספטמברב 33ביום החודשים שהסתיימו  3 -ו 9 של ותלתקופ

 
 הון 

 שותפיםה
 כתבי

 אופציה
 סך הון יתרת

 השותפים הפסד 

 אלפי דולר 

     
 532,538  (73,955) 53,843  592,583 (מבוקר) 1322 ארינוב 2יתרה ליום 

     החודשים שהסתיימו 9-תנועה ב

     (:בלתי מבוקר) 1322 ספטמברב 03 -ב
 5  - *(  5 (53סדרה )מימוש כתבי אופציה 
 -  - (6,376) 6,376 (53סדרה )פקיעת כתבי אופציה 

 (2,929) (2,929) - -  כולל לתקופהוהפסד הפסד  

 529,584  (76,844) 7,767  598,265  (בלתי מבוקר) 1322 ספטמברב 03תרה ליום י

     

 532,343  (65,785) 6,387  592,334 (מבוקר) 1322 ינוארב 2יתרה ליום 

     החודשים שהסתיימו 9-תנועה ב

     (:בלתי מבוקר) 1322 ספטמברב 03 -ב
 535 -  (55) 546 (53סדרה )מימוש כתבי אופציה 

 (5,452) (5,452)- -   כולל לתקופההפסד והפסד  

 527,363 (75,593) 6,376 592,583  (בלתי מבוקר) 1322בספטמבר  03יתרה ליום 

     

 529,332  (76,996) 7,767  598,265  (בלתי מבוקר) 1322 ביולי 2תרה ליום י

     החודשים שהסתיימו 0-תנועה ב

     (:מבוקרבלתי ) 1322בספטמבר  03 -ב

 552 552 - - כולל לתקופה רווח ורווח

 529,584  (76,844) 7,767  598,265 (בלתי מבוקר) 1322בספטמבר  03יתרה ליום 

     
 529,443  (68,853) 6,376  592,583  (בלתי מבוקר) 1322 ביולי 2יתרה ליום 

     החודשים שהסתיימו 0-תנועה ב
     (:מבוקרבלתי ) 1322בספטמבר  03 -ב

 (2,383) (2,383) - -  כולל לתקופהוהפסד הפסד 

 527,363 (75,593) 6,376 592,583 (בלתי מבוקר) 1322בספטמבר  03יתרה ליום  

 532,343  (65,785) 6,387  592,334   (מבוקר) 1322בינואר  2יתרה ליום 
     תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום

     :(מבוקר) 1322 בדצמבר 02
 535  -  (55) 546 (53סדרה )מימוש כתבי אופציה 

 7,767-   7,767-  נטו, (54סדרה )הנפקת כתבי אופציה 

 (8,534) (8,534) - - הפסד והפסד כולל לשנה

 532,538  (73,955) 53,843  592,583 ( מבוקר) 1322בדצמבר  02יתרה ליום 

 

 .דולר 5,333-מייצג סכום הנמוך מ*( 

 

 

 

 

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

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוחות תמציתי 

 2355 ספטמברב 33ביום החודשים שהסתיימו  3 -ו 9לתקופות של 

 

 
 

 

  שהסתיימו החודשים 9
 ספטמברב 03-ב

  שהסתיימו החודשים 0
 ספטמברב 03-ב

  שהסתיימה שנה
 בדצמבר 02-ב

 1322 1322 1322 1322 1322 

 (מבוקר) (מבוקרבלתי ) (בלתי מבוקר) 

 אלפי דולר 

 

      :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
ראה , מזומנים נטו ששימשו לפעולות

 (6,654) (5,235) (5,346) (2,333) (5,978) 'נספח א

 286  27 533 223 255 נטו, ריבית שהתקבלה

 55  3 4 8 8 דיבידנד שהתקבל

סך מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 (6,357) (5,235) (942) (2,372) (5,759) שוטפת

      :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

- -  (23,454)-  (23,454) פקדון לזמן קצר

 (2,925) - (683) - (5,339) מפעיל העסקה המשותפת 

 (3,569) - 865 4,533 865 ימושפיקדון מוגבל בש

 (46) - - - - השקעה בנכסים אחרים

 (57,353) (4,358) (3,333) (9,925) (58,366) השקעה בחיפושי נפט וגז

שימשו לפעילות שנטו  מזומניםסך 
 (23,586) (4,358) (23,636) (5,425) (38,998) השקעה

      -תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
 (2,987) 655 - (5,375) - המשותפת  מפעיל העסקה

סדרות )תמורה ממימוש כתבי אופציה 
 548  - - 549 - נטו, (55,52,53

( סדרה א)תמורה מהנפקת אגרות חוב 
 533,557  - - - - נטו, (54סדרה )וכתבי אופציה 

סך מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 97,358  655 - (5,226) - מימון ( ששימשו לפעילות)

 67,855  (4,948) (24,548) (8,723) (44,757) במזומנים ושווי מזומנים (קיטון)דול גי
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 53,588  9,335 55,548 53,588 75,545 התקופה
מהפרשי שער בגין  (הפסדים)רווחים 

 (5,858) (386) (548) (468) 64 מזומנים ושווי מזומנים

י מזומנים לגמר יתרת מזומנים ושוו
 75,545  3,997 33,452 3,997 33,452 התקופה
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוחות תמציתי 

 2355 ספטמברב 33ביום החודשים שהסתיימו  3 -ו 9לתקופות של 

 

 

  החודשים שהסתיימו 9
 ספטמברב 03-ב

 החודשים שהסתיימו  0
 מברספטב 03-ב

שנה 
 שהסתיימה

 בדצמבר 02-ב

 1322 1322 1322 1322 1322 

 (מבוקר) (מבוקרבלתי ) (בלתי מבוקר) 

 אלפי דולר 

 
 -נספח לדוח התמציתי על תזרימי המזומנים ( א)

      : מזומנים נטו ששימשו לפעולות
 (8,534) (2,383) 552 (5,452) (2,929) לתקופה  (הפסד)רווח 

      :התאמות בגין 
 (275) (33) (534) (228) (259) הכנסות ריבית ודיבידנד

      :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים
 5,858  386 548 468 (64) מהפרשי שער (רווחים) הפסדים

הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים 
 843  233 439 335 233 רווח או הפסד בשווי הוגן דרך -פיננסים 

 (3,352) (4,837) 635 (5,794) (5,738) 

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים - 

      :בחייבים ויתרות חובה( גידול)קיטון 
  343  97 77 264 (325) אחרים

 69  - 532 - 9 הפרשי שער בגין פקדון מוגבל בשימוש 
      :בזכאים ויתרות זכות( קיטון)גידול 

 58  67 96 4 (32) ני שירותיםספקים ונות

 (5,676) (35) (544) (5,437) (298) הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 (5,835) - (5,777) - (787) (סדרה א)הפרשי שער אגרות חוב 
 54  34 (592) 36 (523) אחרים

 -מ "שינוי ביתרה עם רציו חיפושי נפט בע
 5,358  346 552 862 (5,339) השותף הכללי

 43  - 5 57 2 מ"שינוי ביתרה עם רציו נאמנויות בע

מכשירים פיננסים בשווי הוגן ( רכישת)מכירת 
 5,359  53 43 2,795 (553) נטו, דרך רווח או הפסד

 (2,966) 2,537 (5,685) 559 (4,936) 

 (6,654) (5,235) (5,346) (2,333) (5,978) מזומנים נטו ששימשו לפעולות

 

פעילויות שאינן כרוכות בתזרימי  מידע בדבר( ב)
 :מזומנים

 

 8,589  327 959 2,348 5,763 השקעה בחיפושי נפט וגז 

 5  - - - 5 (53סדרה )מימוש כתבי אופציה 

 229  --  - 575 זכאים בגין עסקה משותפת

      

      ריבית ששולמה והוונה לנכסי נפט וגז( ג)

- -  2,423-  2,423 :(נכללת במסגרת פעילות השקעה)     

 

 

 

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

 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 ספטמברב 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 

 :יכלל - 2ביאור 
 

 גז או/ו נפט בחיפושי עוסקת( השותפות -להלן )שותפות מוגבלת  - (5992)רציו חיפושי נפט 
 -להלן " )צפון לויתן" I/15 -ו" דרום לויתן" I/14חזקות ) ים-רציו בשטחי, בישראל ימיים באזורים
לפרטים אודות עתירה שהגישו השותפים " )ערן/"353 -ו" חנה/ "355ורישיונות ( לויתןחזקות 

 ,בגבולותיו החדשים" רועי" 399ברישיון ו( להלן' ב4תו ראו ביאור ברישיון ערן בקשר עם פקיע
, התשתיות הלאומיותעל ענייני הנפט במשרד ממונה לבהתאם לבקשה לשינוי גבולות שהוגשה 

כאמור , "רועי" 399 -ו" נטע" 398רשיונות הנמצא בשטחי , (הממונה-להלן) האנרגיה והמים
   .להלן' ג4בביאור 

-ו" שרה/"348 רישיונותרישיון חדש בשטחי לתפות לבחון את הצטרפותה ממשיכה השו כן כמו
 .להלן' ד4לפרטים נוספים ראו ביאור  ".מירה/"347

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

 אביב-בורסה לניירות ערך בתלב נסחריםשל השותפות  ופציהוכתבי הא יחידות ההשתתפות
 .מ"בע

 
בבעלותה  (Special Purpose Company (SPC)), חד תכליתיתלשותפות חברה בת ייעודית  .א

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

 .לויתןבהוצאות בקשר עם חזקות של השותפות לצורך מימון חלקה  לשותפות
 

של רציו מימון ( 'סדרה א)הונפקו לציבור אגדים המורכבים מאגרות חוב  2354במהלך שנת  .ב
 2354 הלך שנתמבבסך הכל הונפקו לציבור . של השותפות( 54סדרה )ביחד עם כתבי אופציה 

כתבי  673,373,333של רציו מימון ביחד עם ( 'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 336,685,333
הועמדה ( 'סדרה א)תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב . של השותפות( 54סדרה )אופציה 

אגרות החוב בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה בין רציו תנאי ל זהים בתנאים, לשותפות וואהכהל
 . מימון לשותפות

לדוחות  4'ג53-ו 'ט55ראו ביאורים , לפרטים נוספים אודות ההנפקה האמורה והסכם ההלוואה
 (.הדוחות הכספיים השנתיים-להלן) 2354בדצמבר  35של הקבוצה ליום  הכספיים המאוחדים

 
 :של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 1ביאור 

 
החודשים  3 -ו 9 ביניים שלת הוולתקופ 2355 ספטמברב 33ליום  הקבוצההמידע הכספי של  .א

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

 . 5973-ל"התש, (חות תקופתיים ומיידיים"דו)לתקנות ניירות ערך 
ביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות המידע הכספי לתקופת ה

יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים  .כספיים שנתיים
 בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל מצייתיםאשר , והביאורים אשר נלוו אליהם 2354לשנת 

(International Financial Reporting Standards ) שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על
 (International Accounting Standards Board)ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות 

דוחות )לתקנות ניירות ערך הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם את  יםללווכ( IFRS-תקני ה -להלן )
  .2353-ע"התש ,(שנתיים כספיים

 .ביניים הינו סקור ואינו מבוקרהמידע הכספי לתקופת ה
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ב
 

נמדדים במטבע של הסביבה  של כל אחת מחברות הקבוצהפריטים הנכללים בדוחות הכספיים 
המאוחדים הדוחות הכספיים (. מטבע הפעילות -להלן ) הקבוצההכלכלית העיקרית בה פועלת 

 .טבע הפעילות ומטבע ההצגה של השותפותשהוא מ( הדולר - להלן)ב "מוצגים בדולר של ארה
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 ספטמברב 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 :(המשך) בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים - 1ביאור 

 
 אומדנים .ג
 

להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש  הקבוצההלת דורשת מהנ, עריכת דוחות כספיים ביניים
ועל  הקבוצהאשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של , באומדנים חשבונאיים והנחות

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

 
שיקולי הדעת המשמעותיים , תמציתיים אלה מאוחדים בעריכת הדוחות הכספיים ביניים

(Significant ) ואי  הקבוצהאשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של
 .הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים השנתיים

 
 מאוחדים האי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת תמצית הדוחות הכספיים  .ד
 

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך והתוספת העשירית ' ד38 ',ג9ות תקנבהתאם להוראות 
השותפות לא כללה במסגרת תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים , 5973 –ל "התש, (ומידיים

, וזאת מן הטעם שלדוח הסולו של השותפותמידע כספי נפרד , 2355 ספטמברב 33ליום 
השפעה זניחה על הדוחות הכספיים המאוחדים ולכן בהתאם לכללים ישנה , במקרה זה

 . החשבונאיים ודיני ניירות ערך אין צורך בצירופו
 : היוו בסיס להחלטת השותפות הינםו נבחנו הפרמטרים אשר

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

 .מאוחדה
 

 .ח הנפרד מתוך סך התחייבויות השותפות במאוחדסך התחייבויות בדו (2
 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בדוח הנפרד מתוך תזרים המזומנים מפעילות שוטפת   (3
 .בדוח המאוחד

 
 .תמשיך לבחון ברבעונים הבאים את הצורך בצירוף דוח סולו כאמור השותפות

 .השנתייםוחות הכספיים לד 53ראה ביאור , למידע בדבר קשרים והתקשרויות עם חברת הבת
 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 0ביאור 
 

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

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

 . המוקדם לא בחרה ביישומם הקבוצהנוספים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר 
 

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

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 בספטמבר 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 :פעילות השותפות - 2ביאור 
 

התשתיות על ענייני הנפט במשרד ממונה ההודיעה השותפות כי  ,2355 בספטמבר 5ביום  .א
בו , האריך את תוקף רישיון חנה( ממונההמשרד האנרגיה ו-להלן)האנרגיה והמים , הלאומיות

השלמת בדיקת הנתונים לגבי לצורך וזאת  2355 בדצמבר 54עד ליום  ,נמצא שדה הגז דולפין
 .בשטח הרישיון, 5952-ב"פט התשיכמשמעה בחוק הנ, קיומה של תגלית

 
עתירה שהוגשה על ידי  בדבר, השנתייםלדוחות הכספיים  3'א5לאמור בביאור  בהמשך .ב

 והגיש, 2355במרס  58ביום  - ם בקשר עם דחיית הערעור ופקיעת רישיון ערןהשותפי
התשתיות הלאומיות  לתגובה המקדמית מטעם הממונה ושר ןאת תשובתברישיון השותפות 

דיון . ברישיון הוגשה תגובת המדינה לתשובת השותפות ,2355במאי  6ביום . האנרגיה והמים
 .2356 באפריל 25נקבע ליום בעתירה 

 
 52ביום  - ישיונות נטע ורועיבדבר ר השנתייםלדוחות הכספיים ' ב5בהמשך לאמור בביאור  .ג

השותפות כי השותפים ברישיונות הגישו לממונה בקשה בהתאם עדכנה  2355בפברואר 
העברת שטחים , לשינוי גבולות רישיון רועי, 5952 -ב"לחוק הנפט תשי 49 -ו 48לסעיפים 

 -וגריעת שטחים משטחי הרישיונות תוך יצירת רישיון אחד בשטחם  מרישיון נטע לרישיון רועי
 .נכון למועד זה טרם התקבלה תשובת הממונה לבקשה כאמור .רישיון רועי בגבולותיו החדשים

הגישה המפעילה ברישיונות בקשה לממונה לעדכון תכנית העבודה , 2355במאי  54ביום 
 . נוספתובהתאם הארכת תוקף של שנה בשטחי הרישיונות 

הודיע הממונה כי הוא אישר את הבקשה לעדכון תכנית העבודה , 2355באוגוסט  57ביום 
 .2357באפריל  54ברישיון רועי ובהתאם האריך את תוקפו עד ליום 

 
השנתיים בדבר התקשרות בהסכם מותנה לדוחות הכספיים ' ג5בהתאם לאמור בביאור  .ד

הוגשה בשם השותפים , 2355בפברואר  7ום בי ,לרכישת זכויות נפט ברישיונות שרה ומירה
שנתבקש  גבולותיו כפילאחר שינוי )בקשה להארכת תוקף הרישיון המאוחד , ברישיונות

ולחילופין בקשה לקבלת רישיון חדש בשטחו של הרישיון המאוחד ( בבקשה לשינוי גבולות
ונה לקבלת הוגשה בקשת המשך לממ, 2355במאי  26ביום (. לאחר שינוי גבולותיו כאמור)

 .רישיון חדש בשם רישיון גיא על חלק מהשטח בו משתרעים הרישיונות
 טרם הוארך תוקפםוש הסתיימה תקופת הרישיונות הודיעה השותפות כי ,2355ביולי  54ביום 
נכון למועד . התקבלה גם הודעת הממונה על פקיעת תוקף הרישיונות, 2355באוגוסט  56וביום 

 .לקבלת רישיון גיאבקשר הממונה  התקבלה תשובת טרםדוח זה 
 

 וגז נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב השקעה - 2ביאור 
 

אשר הוגשה בבית המשפט המחוזי , קיבלה השותפות העתק עתירה מנהלית, 2355 סבמר 3ביום 
ידי התנועה למען -על, (בית המשפט -להלן )בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים 

 5998-ח"התשנ, כנגד הממונה על חוק חופש המידע, (העותרת -להלן )בישראל  איכות השלטון
 לויתןבמשרד האנרגיה וכנגד השותפים בחזקות ( בהתאמה, חוק חופש המידעהממונה ו – להלן)

למסור לידי  כאמור במסגרתה מבקשת העותרת מבית המשפט להורות לממונה, ובכללם השותפות
ידי -על לויתןבעתירה והקשורים להליך הכרזת תגלית במאגר  העותרת מידע ומסמכים המפורטים

  .פי חוק חופש המידע-וזאת על, לויתןהממונה ולהליך עובר לקבלת חזקות 
במסגרת  .הוגשה תגובה מקדמית מטעם בעלות הזכויות בשטרי החזקה ,2355באפריל  5ביום 

היות ונועדו לשם תקיפת שטרי , עכי אין טעם בעתירה ובהליך גילוי המיד, בין היתר, התגובה נטען
 .מטעמים אשר נטענו ונדחו זה מכבר על ידי בית המשפט במסגרת עתירה קודמת, החזקה

וכן כי המידע , עוד נטען כי ממילא מדובר במידע אשר חלה עליו חובת הסודיות הקבועה בחוק הנפט
גלותו אף לפי הוראות ומשכך אין ל, המבוקש מהווה סוד מסחרי של בעלות הזכויות בשטרי החזקה

 .חוק חופש המידע
התקבלה החלטת בית , 2355באוגוסט  56ביום  .2355באפריל  29דיון בעתירה התקיים ביום 

 . המשפט המורה על מחיקת העתירה
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 בספטמבר 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 השותפים הון - 6ביאור 

 
כתבי אופציה  29,353מומשו , 2355בינואר  8עד למועד פקיעתם ביום ו 2355בינואר  5מיום 

פקעו כל כתבי , 2355בינואר  8ביום . אלפי דולר 5 -ליחידות השתתפות בתמורה לכ( 53סדרה )
 ((.53סדרה )כתבי אופציה  593,763,937)שטרם מומשו עד למועד זה ( 53סדרה )אופציה 

  673,373,333 טרם מומשו, 2355 ספטמברב 33נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים ליום 
 28 עד ליום ,אחת ליחידות השתתפות כל אחד ניתנים למימושה( 54סדרה )כתבי אופציה 

הבסיס הינו ששער , ח צמוד לשער הדולר"ש 3.65כנגד תשלום מחיר מימוש בסך  2357בספטמבר 
נכון למועד פרסום הדוח עומד  (.3.686=5$) 2354בספטמבר  29שער הדולר שהיה ידוע ביום 

 .ח"ש 3.68 מחיר המימוש על
 

 צדדים קשורים - 7ביאור 
 

 2355 ספטמברב 33 ביום ושהסתיימ החודשים 3 -ו 9 לתקופה של לשותף הכללי מפעיל דמי
 .אלפי דולר בהתאמה 92 -וכ דולר אלפי 5,355 -כ של לסך הסתכמו

 
 :התקשרויות ותלויות-  8יאור ב
 

בדבר הסדר עם רשות ההגבלים  השנתיים לדוחות הכספיים' ג56בהמשך לאמור בביאור  .א
 כי( השותפים - להלן) לויתןבחזקות  הודיעו השותפים, 2354בדצמבר  23ביום , העסקיים
השותפים הינם צד להסדר שוקל מחדש להוציא קביעה לפיה  על ההגבלים העסקיים הממונה

 . קיבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים אשר לאכובל 
מיום  6/מספר ב, (בטחוני-הקבינט המדיני)בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני בטחון לאומי 

 טיוטת הציבור להערותפורסמה  ,2355ביוני  33ביום , (החלטת הקבינט - להלן) 2355ביוני  25
שתכליתו פיתוח מהיר של  ,)המתווה  -להלן(ק הגז הטבעי בישראל מש המתווה להסדרת

 . תמר וכן פיתוח מאגרי גז טבעי נוספיםמאגר הרחבת , לויתןמאגר 
 לחוק ההגבלים העסקיים 52מתן פטור מהגבל עסקי לפי סעיף  ,בין היתר ,המתווה כולל

 ;(הפטור -הלן ל) ויתןבחזקות לבחזקת תמר ולמחזיקות  לחלק מהשותפים 5988 -ח "תשמ
שותפות  -ודלק קידוחים  שותפות מוגבלת -אבנר חיפושי נפט  מנגנוני מכירה של אחזקות

במאגרי כריש , .Noble Energy Mediterranean Ltdושל  תנין ותמר, במאגרי כרישמוגבלת 
למשק  לויתןהתחלת ההפקה המסחרית והזרמת גז טבעי מחזקות ; בחלק ממאגר תמרותנין ו

אפשרויות למחיר קביעת ; חודשים מהמועד בו יאושר הפטור 48-ל עד ל המאוחרלכ המקומי
; לויתןממאגרי תמר וללקוחות במשק המקומי תנאים נוספים בהסכמים למכירת גז טבעי לו הגז

 23מיום  442' פיתוח מאגר תמר דרום מערב וכן הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה מס
 .שיחול ביחס להסכמים ליצוא גז טבעיבעניין היצוא והמיסוי  2353ביוני 

 .הציבור הוזמן להגיש את התייחסותו למתווה
ונציגיה הופיעו בפני חברי הצוות , השותפות הגישה את התייחסותה במצגת שפורסמה לציבור

עיקרי הדברים שהועלו על ידי השותפות . המקצועי במסגרת הליך שימוע ציבורי שהתקיים
 : ים הבאיםלנושא, בין היתר, מתייחסים

 
לחלופה של אי אישור . השותפות רואה חשיבות רבה באישור המתווה ותומכת בו עקרונית  (5

המתווה עשויות להיות השלכות שליליות משמעותיות על כל תעשיות חיפושי הגז והפקתו 
 .בישראל

 
בעיקר  לויתןעל מאגר  אשר מטילים מגבלות, כי הכללים שנקבעו במתווה ציינה השותפות  (2

וכן בקשר עם המנגנונים שנקבעו  להתקשרות בהסכמים למכירת גז בשוק המקומי בקשר
אשר נקבע כיעד , לויתןמאגר מציבים קשיים לפיתוח מהיר של  ,למיסוי הסכמים ליצוא גז

 .מרכזי במתווה
 

ותמריצים כלכליים " הגנות ינוקא"כי ראוי שהמתווה יכלול גם כללים בדבר ציינה השותפות   (3
של פרוספקטים לגז טבעי למאגרים פוטנציאליים קטנים  ש ואקספלורציהלפעולות חיפו

, ובינוניים כדוגמת פרוספקט רועי שממוקם ברישיונות נטע ורועי בהם מחזיקה השותפות
 . ולא רק למאגרי כריש ותנין
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 בספטמבר 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 :(המשך)התקשרויות ותלויות -  8יאור ב
 

ובכפוף למתן הפטור למחזיקות בחזקת תמר  כאמור לעיל בהמשך להחלטת הקבינט
את המתווה להגדלת , 2355באוגוסט  56ביום , אישרה הממשלה ויתןלולמחזיקות בחזקות 

, ויתןלופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי  תמרגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי כמות ה
נוסחת הצמדה , בין היתר, ביניהם עדכונים למתווהעם מספר  ,םותנין ושדות גז נוספי, כריש

להשקעות קביעת אבני דרך , הגז בהסכמים העתידיים למכירת גז בשוק המקומינוספת למחיר 
 local)עת מינימום בתוכן מקומי פיתוח מאגר לויתן וכן התחייבות להשקולהוצאות הקשורות עם 

content). 
 . אישרה הכנסת את המתווה 2355בספטמבר  7ביום 
על כוונתו , בתפקידו כשר הכלכלה, פורסם כי ראש הממשלה הודיע, 2355בנובמבר  5ביום 

ל על מנת לפטור הגבל עיסקי "לחוק הנ 52לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח סעיף 
 .מהוראות חוק זה

 
פסק דין הדוחה את תביעת  בדבר, השנתיים הכספיים לדוחות' ה56 בביאור לאמור המשךב .ב

אשר , לנגוצקיפסק דין משלים בסוגיית ההוצאות בתביעת  ניתן ,2355במרס  23ביום , לנגוצקי
סך , ביחד ולחוד, ('קרי לשותפות ואח)ישלמו לנתבעים , ('ואח לנגוצקיקרי )על פיו התובעים 

  .הוצאות שוטפות ושכר מומחים, ד"ח בגין שכר טרחת עו"ש 5,385,333כולל של 
הוגש ערעור מטעם  2355במאי  28קיבלו הנתבעים הודעה על כך שביום  ,2355ביוני  5ביום 

 :לבית המשפט בתגובה לערעור הגישו הנתבעים. לנגוצקי
 
 .יחורבא שהערעור הוגש( ובהתאם לייעוץ משפטי שקיבלו)בטענה  ת הערעורבקשה למחיק  (5

   .דחה בית המשפט העליון את בקשת מחיקת הערעור, 2355בנובמבר  5ביום 
 

ערעור שכנגד בדרישה כי בית המשפט יפסוק לטובת הנתבעים את מלוא ההוצאות שהוצאו   (2
 .במסגרת ההליך המקורי

 
 פתחו, לפיכך. כאמור לעיל התובעים טרם שילמו את ההוצאות שנפסקו כנגדםיצויין כי 
נכון למועד אישור דוחות . כנגד התובעיםתיק הוצאה לפועל  2355ביוני  3יום ב הנתבעים

  .מתנהל הליך הוצאה לפועל, כספיים ביניים אלו
 

 Palestine Power Generation Company-ל טבעי גז לאספקת בהסכם התקשרות .ג
PLC (להלן- PPGC) 

 
שרות בהסכם לאספקת בדבר התק, לדוחות הכספיים השנתיים' יא56בהמשך לאמור בביאור 

תרכוש  PPGCלפיו , PPGCלבין ( המוכרים-להלן)גז טבעי בין השותפים במאגר לויתן 
 נין בצפון'תחנת כח שהרוכשת מתעתדת להקים באזור גגז טבעי לצרכי הפעלת מהמוכרים 

ה מכיוון בוטל הסכם האספק ,2355 סמרבחודש , (הסכם האספקה-להלן)הגדה המערבית 
 .נאים המתלים שנקבעו בהסכם האספקהשטרם התקיימו הת

 
 לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה .ד

 
בדבר הצעה לאספקת גז טבעי , השנתיים לדוחות הכספיים 'יד56בהמשך לאמור בביאור 
, ולהארכות שהתקבלו בעניין זה במהלך השנה (ההצעה –להלן ) לויתןבאמצעות צנרת ממאגר 

 35ה הודעה בדבר דחייה נוספת של מועד תוקף ההצעה מיום ניתנ 2355באוקטובר  27ביום 
 . 2355 בדצמבר 58עד ליום  2355 באוקטובר

 
 1322-ה"התשע, (2' מס)החוק לתיקון פקודת השותפויות  .ה

 
חוק לתיקון פקודת השותפויות , אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית 2355בפברואר  56ביום 

. פורסם התיקון ברשומות 2355בפברואר  23וביום ( התיקון-להלן) 2355-ה"התשע, (5' מס)
התיקון . בתיקון נקבעו הוראות מעבר לתקופות שונות ביחס להוראות השונות הכלולות בתיקון

והוא חל  5975-ה"התשל, [נוסח חדש]הוא למעשה פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות 
 . רק על שותפויות מוגבלות ציבוריות
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 בספטמבר 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 :(המשך)התקשרויות ותלויות -  8יאור ב
 

דומה לזה החל על חברות  מטרתו העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי
דול מהתיקון נעשה בדרך של אימוץ של הסדרים כאשר חלק ג ,בשותפויות ציבוריות ציבוריות

ראו סעיף , לפרטים נוספים. בשינויים וההתאמות הנדרשים ,5999 –ט "תשנ, מחוק החברות
 . 2354בדוח התקופתי לשנת  שבפרק תיאור עסקי השותפות 5'ב5.23

 
ו ההתאמות בה אושראסיפת מחזיקי היחידות התקיימה  2355באוגוסט  23ביום , בהתאם

  .שות בהסכם השותפות והתאמות נוספות לאור התיקוןהנדר
 

 רישום תמלוג לטובת רציו מימון .ו
 

התקבל  2355באוגוסט  3ביום , הכספיים השנתייםלדוחות  'ג53-ו' ט55 בהמשך לאמור בביאור
עבודו לרציו מימון ושלרישום בספר הנפט של התמלוג , 2355באוגוסט  2מיום אישור הממונה 

היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה , לפיכך ובהתאם להסכם ההלוואה .(נהאישור הממו-להלן)
 .החל ממועד אישור הממונה 5%לא תישא את הריבית הנוספת בשיעור 

  
 בטחונות בקשר עם זכויות נפט  .ז

 
להאריך את תוקפה של כי עליהם  לויתןהודיע הממונה לשותפים ב, 2355בחודש נובמבר 

ערבות  האריכוהשותפים . 2355בנובמבר  52וזאת עד ליום בגין רישיון חנה  ערבות הבסיס
  (.אלפי דולר 587.5 חלקה של השותפות( )533%)מיליון דולר  5.25כאמור לעיל בסך של 

 
 להאריך את תוקפה של רועי כי עליהםברישיון לשותפים הודיע הממונה , 2355בחודש נובמבר 

ערבות  האריכוהשותפים . 2355בנובמבר  52רועי וזאת עד ליום בנקאית בגין רישיון הות ערבה
כולל השותפות העמידה סך . בעבור הרישיון( 533%)מיליון דולר  5.25כאמור לעיל בסך של 

 ,אדיסון העמידה. (מטעמים טכנים)בעבור חלקה וחלקה של אדיסון  .מיליון דולר 5.525 -של כ
 .ערבות נגדית ,לטובת החלק שהעמידה בעבורה השותפות

 
 מצריםלוויתן לצרכנים בלייצוא גז טבעי מפרויקט וונות מכתב כ .ח

 
השותפות ביחד עם שותפי לוויתן נחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין   2355בנובמבר  24 ביום

( בהתאמה, הרוכשת-ו, מכתב הכוונות-להלן) Dolphinus Holdings Limited לבין חברת
 - להלן)ל הסכם לאספקת גז טבעי במסגרתו הצדדים אישרו את כוונתם לנהל משא ומתן ע

ידי חברת -באמצעות צינור הגז הקיים המופעל עללוויתן לרוכשת מפרויקט ( ההסכם המחייב
East Mediterranean Gas Limited (להלן-EMG.) 

אשר ישמשו כבסיס , המוצעתהפוטנציאלית מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים לעסקה 
ו לאספקת ההסכם המחייב הינההיקף המשוער של . ם המחייבמ על תנאי ההסכ"לניהול המו

 53-55במשך תקופה של , בשנה( מעוקב מטרמיליארד ) BCM 4לא תעלה על ר שגז אכמות 
יובל דרך מערכת ההולכה של נתיבי הגז הטבעי הטבעי שהגז  הינהכוונת הצדדים . שנים

צרים באמצעות צינור הגז ממשק המקומי בלאשקלון ומשם ל( ז"נתג - להלן)מ "לישראל בע
 . EMGהקיים המופעל על ידי 

מישראל  מחיר הגז שנקבע במכתב הכוונות דומה למחירים שנקבעו בהסכמים אחרים ליצוא גז
ומבוסס בעיקרו על נוסחה הכוללת הצמדה למחירי חבית נפט מסוג ברנט  לשווקים אזוריים

(Brent ) מחיר רצפה"והכוללת." 
לרבות , יהיה כפוף למספר תנאים מתלים( ככל שייחתם)הסכם המחייב ה ,הכוונות מכתבפי -על

ידי שותפי  על( FID)תכנית הפיתוח של מאגר לוויתן וקבלת החלטת השקעה סופית  אישור
חתימה על הסכם הולכה בין , ז"לבין נתג לוויתןחתימה על הסכם הולכה בין שותפי , לוויתן

, EMGולכת הגז למצרים באמצעות צינור באופן שיאפשר את ה EMGהרוכשת לבין חברת 
 חוקפי -על הנדרשים האישוריםלרבות  ,האישורים הנדרשים מהרשויות בישראל קבלת

יובהר כי מכתב הכוונות . קבלת האישורים הנדרשים מהרשויות במצרים כןו ,העסקיים ההגבלים
לחתימה על איננו מחייב והעסקה המתוארת לעיל כפופה להשלמת המשא ומתן בין הצדדים ו

 .ההסכם המחייב
 םתעשייתיימייצגת קונסורציום של צרכני גז לא ממשלתיים  הרוכשת, למיטב ידיעת השותפות

  .ויזמים, מפיצי גז, ומסחריים מצריים גדולים
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 בספטמבר 33ליום 

 (בלתי מבוקרים)

 
 :וסיכונים פיננסיים מכשירים פיננסיים - 9ביאור 

 
 הוגן גילוי שווי  .א

 
 33הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום 

 (:בלתי מבוקר) 2355 ספטמברב
 

 2רמה  

 דולר אלפי 

   נכסים
  הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 ניירות ערך -הפסד או ווחר דרך  
 5,355 מוחזקים למסחר  

 5,355 סך נכסים

 
 33הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום 

 (:בלתי מבוקר) 2354 ספטמברב
 

 2רמה  

 דולר אלפי 

   נכסים
  הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 ערך ניירות -הפסד או רווח דרך  
 3,885 מוחזקים למסחר  

 3,885 סך נכסים

 
 

 35הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום 
 (:מבוקר) 2354בדצמבר 

 
 2רמה  

 דולר אלפי 

   נכסים
  הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 ניירות ערך -הפסד או רווח דרך  
 5,545 מוחזקים למסחר  

 5,545 סך נכסים

 
 33ביום , 2355 ספטמברב 33ושלושה חודשים שהסתיימה ביום  תשעהבמהלך התקופה של 

לא התבצעו העברות כלשהן בין , 2354בדצמבר  35ובשנה שהסתיימה ביום  2354 ספטמברב
 .הרמות

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

 
, 2355 ספטמברב 33ם בספרים של הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות ליום ערכ

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

 
מדידת השווי . אלפי דולר 84,673הינו  2355 ספטמברב 33 ליום אגרות החובההוגן של  השווי

לאותו  מ"בע בבורסה לניירות ערך בתל אביב( 'סדרה א)ההוגן מבוססת על שער אגרות חוב 
 .מועד
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 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 (המשך)המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2355 בספטמבר 33ליום 

 (יםבלתי מבוקר)

 
 :אירועים לאחר תקופת המאזן- 23יאור ב

 
 לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה .א

 
 .לעיל' ד8ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 להסדרת משק הגז הטבעי מתווה .ב

 
 .לעיל' א8ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 תביעת לנגוצקי .ג

 
 .'ב8ה ביאור רא ,הדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 בטחונות בקשר עם זכויות נפט .ד

 
 .לעיל' ז8ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 מצריםלוויתן לצרכנים בלייצוא גז טבעי מפרויקט מכתב כוונות  .ה

 
 .לעיל' ח8ראה ביאור , להתפתחות לאחר תאריך הדיווח

 
 



 
 
 
 

 'גפרק 
 

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר רבעוני דוח
 הפנימית הבקרה את אפקטיביות

 



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

 :5102לשנת  השלישילרבעון  0791-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידים)לתקנות ניירות ערך ( א)ג83

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

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

 .ועל הגילוי בשותפות( להלן השותפות)שותפות מוגבלת 

 :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

 ;דירקטוריון השותף הכלליר "יו, ליגד רוטלוי .2

 ;ל השותף הכללי"מנכ, יגאל לנדאו .1

 ; של השותף הכללי ל"שנה למנכמ, שיפרון דלית .3

 .השותף הכללישל  כספיםהמנהלת , וייס מלי .4

 . מזכיר יועץ משפטי של השותף הכללי –( טביבזדה)איתי רפאל  .5

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

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

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

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

, ידים האמוריםהמשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפק
 .בהתייחס לדרישות הגילוי, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים

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

 

ה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף בדבר אפקטיביות הבקר רבעוניבדוח ה
בדבר  רבעוניההדוח  –להלן )  1325 ביוני 33יימה ביום סתהלתקופה ש הרבעונילדוח 

 . נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית, (הבקרה הפנימית האחרון

 

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

 ;בדבר הבקרה הפנימית האחרון רבעוניה

 

, הבקרה הפנימית האחרוןהאמור בדוח הרבעוני בדבר בהתבסס על , למועד הדוח
הבקרה הפנימית  ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל

 .תהיא אפקטיבי

 
 



 

 

 (:1()ד)ג83תקנה  לפיהצהרת מנהל כללי 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 :מצהיר כי, יגאל לנדאו, אני

 

 –להלן ) שותפות מוגבלת –( 2991)רציו חיפושי נפט בחנתי את הדוח הרבעוני של  (2)
 ;(הדוחות –להלן )  1325של שנת  השלישילרבעון ( שותפותה

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

 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, נכללו אותם מצגים

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי (3)
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, ל הבחינות המהותיותמכ
 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות שותפותה

השותף לדירקטוריון ו הביקורת לועדת ,שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
דיווח בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של ה, הכללי

 :הכספי ועל הגילוי

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

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

– וכן ; הכספיים בהתאם להוראות הדין

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

 ;בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :יחד עם אחרים בתאגידלבד או , אני (5)

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

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

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

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

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח   ( ג)
אשר יש , לבין מועד דוח זה( 1325לשנת  השנירבעוני לרבעון הדוח ה)רון האח

בנוגע של השותף הכללי בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
 .שותפותלאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של ה

 

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

 

 

 

 

 



 

 

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

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 :מצהירה כי, מלי וייס, אני

 

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

 ;(דוחות לתקופת הבינייםהדוחות או ה–להלן ) 1325של שנת  שלישיה

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

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

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

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  שותפותהפעולות ותזרימי המזומנים של ה
 ;הדוחות

השותף לדירקטוריון ו ת הביקורתלועד, שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
יות ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח בהתבסס על הערכתי העדכנ, הכללי

 :הכספי ועל הגילוי

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

העלולים , הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
לסכם או , לעבד, לאסוף שותפותבאופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של ה

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

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

 .בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

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

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

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

ות בהתאם לכללי חשבונאות לרב, הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 ;מקובלים

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  (ג)
, לבין מועד דוח זה( 1325לשנת  השניהדוח הרבעוני לרבעון )האחרון 

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

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל של השותף הכללי 
 .שותפותהגילוי של ה

 

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