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 2017, באוגוסט 29

 

 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על ענייני השותפות

   2017 ביוני 30ביום  החודשים שהסתיימ שהיששל  הלתקופ

 
 

רציו חיפושי נפט בע"מ, מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב  -דירקטוריון השותף הכללי 
 שלה, תוהמאוחד ותוהחבר( השותפות  -הלן שותפות מוגבלת )ל -( 1992ענייני רציו חיפושי נפט )

רציו מימון וחברת פיתוח  -)להלן  בע"מ (2016ופיתוח לוויתן ) רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ
חודשים שהסתיימו באותו תאריך  שישה ולתקופה של 2017 ביוני 30(, ליום , בהתאמהלוויתן

 1970-קופתיים ומיידיים( התש"ל( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תתקופת הדוח - ן)להל
 .(תקנות הדוחות -)להלן 

הדוחות  -)להלן  דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד מהדוח המאוחד הרבעוני על כל חלקיו
 , יש לקרוא את הדוח הרבעוני כולו כמקשה אחת. (הכספיים המאוחדים הרבעוניים

רציו מימון וחות הכספיים של השותפות מציגה דוחות כספיים מאוחדים אשר מאחדים את הד
 .(הקבוצה -יקראו להלן  יחדיו והחברות האמורות)השותפות  .וחברת פיתוח לוויתן

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –' אחלק 

 
 

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

 399( לצד פעילות אקספלורציה ברישיון חוק הנפט -)להלן  1952 –כמשמעה בחוק הנפט, התשי"ב 
כפי  2016לשנת התקופתי בדוח ( התאגיד עסקי' )תיאור א פרק, ראו לתיאור מקיף"רועי". 

 .(2016לשנת התקופתי הדוח  -( )להלן 2017-01-034110)אסמכתא:  30.3.2017שפורסם ביום 
 

, לשותפות החזקות בחברות ובחברת פיתוח לוויתן נכון למועד הדוח, בנוסף להחזקה ברציו מימון
 לדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים. 1נוספות. לפרטים ראו ביאור 

 

 מצב כספי .1

מיליון דולר,  475 -סך של כלסתכמו ה 2017 ביוני 30ליום בדוח המאוחד  הקבוצההיקף נכסי 
  בתקופה המקבילה אשתקד.מיליון דולר  227 -בהשוואה לכ

השותפות היוונה  2017 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום שישה במהלך התקופה של 
מיליון דולר בגין עלויות אשראי(  16.6 -מיליון דולר )מתוכם כ 72 -נפט וגז כ נכסיב ותהשקעל

שהוונו בגין עלויות אשראי(  מיליון דולר 3.7 -מיליון דולר )מתוכם כ 6.4 -כ זאת לעומת סך של
 לאותו סעיף בתקופה המקבילה אשתקד.

( אגרות החוב )סדרה א'( –)להלן  רציו מימוןידי -יתרת אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו על
 י אגרות החובריבית לשלם לבעל דולר. יתרת מיליון 109 -כ ההינ 2017 ביוני 30נכון ליום 

 מיליון דולר מוצגת במסגרת התחייבויות שוטפות.  1.5 -בסך של כ (')סדרה א

( '(באגרות החוב )סדרה  –)להלן  רציו מימוןידי -'( שהונפקו עלביתרת אגרות החוב )סדרה 
 ריבית לשלם לבעלי אגרות החוב דולר. יתרת מיליון 177 -הינה כ 2017 ביוני 30נכון ליום 

 מיליון דולר מוצגת במסגרת התחייבויות שוטפות.  2.4 -בסך של כ (')סדרה ב

אגרות  –( ואגרות החוב )סדרה ב'( )להלן יחדיו א' הסדר) לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב
אשר פורסמו  2016בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים  4ג'12' וביאור ה10ביאור  ורא (החוב
 .(ספיים השנתייםהדוחות הכ -)להלן  2017במרס  30ביום 
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  להלן הרכב הנכסים הנזילים של הקבוצה:

 0172.06.30 2016.06.30 
 מסך %  מסך %  
 מאזן אלפי $ מאזן אלפי $ 

 21.7% 49,258 28.2% 133,885 מזומנים ושווי מוזמנים 
 0.3% 818 1.37% 6,527 ניירות ערך סחירים

 - - %59.12 59,780 פקדון לזמן קצר
 22% 50,076 42.16% 200,192 סה"כ

 
 

שותפות  -רציו פטרוליום אנרגיה ביחידות ההשתתפות של  20%בנוסף לשותפות החזקה של 
 ג' לדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים.8כמפורט בביאור  מוגבלת

בדוחות הכספיים מוצגת ו כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדמסווגת השקעה זו 
 2017 ביוני 30שווייה ההוגן ליום  .במסגרת הנכסים שאינם שוטפיםוניים המאוחדים הרבע

 אלפי דולר. 8,135עומד על  
 

לניהול תיקי  גופים שוניםשלושה ידי -של השותפות מנוהל על הסחירים ניירות הערךתיק 
 השקעות.

 
  :לזמן קצר בניירות ערך סחירים להלן הרכב ההשקעה

  
  30.06.2017  30.06.2016 
באלפי   

 דולר
 באלפי   %

 דולר
% 

       אגרות חוב ממשלתיות
 - -  3.27 213  צמודות למדד המחירים לצרכן

 - -  7.01 458  לא צמודות
 - -  10.28 671  סך אגרות חוב ממשלתיות

       קונצרניותאגרות חוב 
 0.4 3  - -  צמודות למטבע זר )דולר ארה"ב(

 8.2 67  25.49 1,664  ןצמודות למדד המחירים לצרכ
 8.2 67  19.26 1,257  לא צמודות

 16.8 137  44.75 2,921  קונצרניותסך אגרות חוב 
       
 

 מניות
      

 79.3 649  35.92 2,345   מניות ואופציות שקליות
  2,345 35.92  649 79.3 
       

 3.9 32  9.05 590  קרנות 
       

 100 818  100 6,527  "ע סחיריםסך הרכב השקעה בני
 

 תוצאות הפעילות .2
  

חודשים שישה של  הוצאות חיפושי נפט וגז בתקופה - , נטוהוצאות חיפושי נפט וגז
את הפחתת מיליון דולר וכוללות  14 –מסתכמות לסך של כ  2017 ביוני 30שהסתיימה ביום 

. אלפי דולר 8,708 -סך של כב חנה עלות קידוח האקספלורציה "דולפין" הנמצא בשטח רישיון
 .הרבעוניים לדוחות הכספיים המאוחדים( 8א')4ביאור  ולפרטים רא

  .יועצים שוניםוגיאולוגים, מהנדסים ל תשלום ,בין היתר ,ההוצאות כוללותכמו כן 
 

חודשים ה שישהבתקופה של דולר  מיליון 1.3 -בגובה של כ רווחים - אחרים, נטו רווחים
   .אשתקד ההמקבילבתקופה דולר אלפי  33 -של כ רווחים, מול 2107ביוני  30שהסתיימה ביום 
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רווחים אלה נובעים בעיקר מניהול המזומנים וניירות הערך של השותפות. יתרות המזומנים 
בעיקר לשינויים במצב השוק ושער החליפין בין השקל חשופים וניירות ערך של השותפות 

 לדולר. 
 

הוצאות והכנסות מימון נובעות ברובן מהפרשי שער בקשר עם  – הוצאות והכנסות מימון
 אגרות החוב אשר הונפקו בשקלים.

 
מיליון  17.8 -הכירה השותפות בכ 2017 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבתקופה של 

בהתאם מיליון דולר,  8 –דולר הוצאות מהפרשי שער בגין אגרות החוב, נטו לאחר הוון של כ 
הוון עלויות מימון הניתנות לייחוס במישרין להקמה  , אשר מאפשר23ומי מספר לתקן בינלא

 של נכס כחלק מעלות של אותו נכס.  
 

 הון השותפות: .3
 

 128 -מיליון דולר בהשוואה לכ 146 -סך של כלהסתכם  2017 ביוני 30ליום  השותפותהון 
דוח תמציתי על  ורא ,תקופהה במהלךשינויים בהון פירוט ל. 2016 ביוני 30מיליון דולר ביום 

 המאוחדים הרבעוניים.כספיים הדוחות השינויים בהון השותפים במסגרת 
 

 :נזילות ומקורות מימון .4
 

ההלוואות מרציו  ,של השותפות הונה העצמי הינם הקבוצהשל המאוחדים המימון  ותמקור
ה תמור)ה בורמימון שניתנו כנגד גיוסי החוב ברציו מימון באמצעות הנפקת אגרות חוב לצי

לשותפות  רציו מימוןמ האגרות החוב האמורות הועמדה כהלווא שלההנפקות מ של כל אחת
)תיאור עסקי התאגיד( לפרק א'  1.20לפרטים, ראו סעיף בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב. 

בדוח  המאוחדים הכספיים לדוחות 4ג'12 -ה' ו10ים וכן ביאור 2016התקופתי לשנת  בדוח
נחתם הסכם  2017מרס  בחודש –(, וכן הלוואות מחברת פיתוח לוויתן 2016נת התקופתי לש

 הועמדהבין חברת פיתוח לוויתן, לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים לפיו  הלוואה
מיליון  250 בסך של limited-recourseהלוואה מסוג  באמצעות חברת פיתוח לוויתן לשותפות

נכון  .ורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן(, לצההלוואה -דולר )להלן 
מיליוני דולר מסכום הלוואה,  44 -למועד החתימה על הדוחות הכספיים נמשך סכום של כ 

לפרטים נוספים אודות הסכם ההלוואה האמור ראו  .בהתאם לדרישות תשלום של המפעילה
 ם המאוחדים הרבעוניים.לדוחות הכספיי 5.ד שבחלק ד' להלן וכן ביאור 2סעיף 

 
 שליליתזרים מזומנים  , לשותפות2017 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום שישה בתקופה של 

  מיליון דולר. 6.7 -מפעילות שוטפת בגובה של כ
 

בעלויות הקידוחים במסגרת פעילות ההשקעה שלה, המוצגת השותפות מהוונת את חלקה 
שקעות בנכסי חיפוש והערכה בדוח על המצב השקעות בנכסי נפט וגז והסעיפי במסגרת 

 –ת השקעה בדוח מזומנים ששימשו לפעילו מיליון דולר 32.6 -המשתקף בכהכספי, דבר 
  .השקעה בחיפושי נפט וגז

 
 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –חלק ב' 

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

של השותפות אשר נכלל בדוח התקופתי הדירקטוריון הפרטים אשר נכללו בעניין זה בדוח  לעומת
  .2016לשנת 

 מבחני רגישות  .1
 

 תיאור פרמטרים, הנחות ומודלים
 

 שווי הוגן של ניירות ערך סחירים הינו שווי השוק שלהם.  .א
בית קבועה בוצעו לפי מח"מ מבחני רגישות לשינויים בריבית של איגרות חוב ברי .ב

 .של אגרות חוב
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  (דולר)באלפי  30.06.17ניתוח מבחני רגישות ליום 

 גורם סיכון
 רווח/)הפסד( מהשינויים

 שווי הוגן
 רווח/)הפסד( מהשינויים

)*( 10% 5% -5% -10% )*( 

  (23,868) (11,934) (238,676) 11,934 23,868  שקל דולר
 (2,932) (1,466) (733) 14,662 733 1,466 2,932 מחירי ני"ע

 - - - - - - - ריבית דולרית
ריבית שקלית 

 34 172 85 1,715 (85) (172) (34)  נומינלית
ריבית שקלית 

 38 188 94 1,877 (94) (188) (38)  ריאלית

 
 במבחני הרגישות לריביות השונות. 2%-במבחן רגישות למחירי ני"ע וכ 20%-)*( כ

 צמדה של היתרות הכספיותדוח בסיסי ה .2
 

 
 
 
 

 2017 ביוני 30  

 בדולר 

  ח"בש
  בהצמדה

 בליש"ט למדד
 ללא ח"בש

 הכל סך הצמדה

 דולר אלפי  
      :שוטף רכוש

 133,885 30,519 26 - 103,340 מזומנים ושווי מזומנים
      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או

 6,527 4,650 - 1,877 -  הפסד
 59,780 - - - 59,780 לזמן קצר פקדון

 275 275 - - - השותף המוגבל -רציו נאמנויות בע"מ 
 415 324 - - 91 חייבים ויתרות חובה 

 
 1,877 163,211 סך רכוש שוטף

 
26 35,768 200,882 

      
      :שוטף שאינו רכוש

       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או
 8,135 8,135 - - - הפסד

 8,636 5,618 - - 3,018 נכסים אחרים לזמן ארוך
 

 - 3,018 סך רכוש שאינו שוטף
 
- 13,753 16,771 

      
       התחייבויות שוטפות :

 21 21 - - -  ספקים ונותני שירותים 
        -רציו חיפושי נפט בע"מ 

 1,260 - - - 1,260 חשבון שוטף -השותף הכללי     
 26,096 - - - 26,096 לם של עסקאות משותפות הוצאות לש

 15,348 4,370 - - 10,978 זכאים ויתרות זכות
 42,725 4,391 - - 38,334 סך התחייבויות שוטפות

      
       התחייבויות שאינן שוטפות :

 117 117 - - - אופציות ליועצים
 285,566 285,566 - - - אגרות חוב 

 285,683 285,683 - - - שוטפות שאינןסך התחייבויות 
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 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי –חלק ג' 

  
 תרומות  .1

   
 לשותפות אין מדיניות מוגדרת בנושא תרומות. 

שותפות , תרמה ה2017 ביוני 30החודשים שהסתיימה ביום  שישההתקופה של במהלך 
  אלפי דולר. 19 -של כסך 

 
   תמצית דוחות כספיים נפרדים  .2

 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  ג'9 -ו ד'38 ותבהתאם להוראות תקנ

הרבעוניים במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים  , השותפות לא כללה1970 –התש"ל 
נהלת השותפות בחנה יחד עם יועציה , מידע כספי נפרד וזאת לאחר שה2017 ביוני 30ליום 

תוספת המידע שתינתן במידע שהמשפטיים את הצורך בצירוף הדוחות וכן מן הטעם 
ביחס למידע הנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה  המיוחס לשותפות כספי נפרד

 . זניחה
 ודיני ניירות ערך אין צורך בצירופו.  לפיכך, בהתאם לכללים החשבונאיים

תמשיך לבחון את ההשפעה העתידית של הכללת מידע כספי נפרד לכל תקופת השותפות 
  דיווח.

 

 2016ביוני  30 

 בדולר 

בש"ח  
בהצמדה  

 למדד

בש"ח 
ללא 

 סך הכל הצמדה

 אלפי דולר 
     רכוש שוטף:

 49,258 13,302 - 35,956 מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 

 818 748 67 3  הפסד
       -רציו חיפושי נפט בע"מ 

 5,059 - - 5,059 חשבון שוטף -השותף הכללי 
 148 148 - - השותף המוגבל -רציו נאמנויות בע"מ 
 2,305 438 - 1,867 חייבים ויתרות חובה 

 
 57,588 14,636 67 42,885 סך רכוש שוטף

     
     רכוש שאינו שוטף:

 4,782 1,768 - 3,014 נכסים אחרים לזמן ארוך
 

 4,782 1,768 - 3,014 סך רכוש שאינו שוטף

     
      התחייבויות שוטפות :

 113 68 - 45  ספקים ונותני שירותים 
 2,670 - - 2,670 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 2,046 1,526 - 520 זכאים אחרים
 4,829 1,594 - 3,235 סך התחייבויות שוטפות

     
      ות שאינן שוטפות :התחייבוי

 94,299 94,299 - - אגרות חוב )סדרה א'(

 - - 94,299 94,299 
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 גילוי  בדבר תזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד .3

 

( לתקנות הדוחות לגבי תאגיד אשר קיימות לו במועד 14)ב()10-( ו13)48ות תקנעל פי 
האם מתקיימים בו סימני אזהרה,  פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות, יבחן

 התקיימו סימני אזהרה בתאגיד, יצרף התאגיד גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי. 
הדירקטוריון בחן ומצא כי לא קיימים סימני אזהרה ולפיכך לא נדרש צירוף תזרים 

 מזומנים חזוי.
תאם הדירקטוריון בחן את יכולת העמידה בתשלומים הנדרשים בהבנוסף על האמור, 

לתנאי אגרות החוב אשר הונפקו על ידי רציו מימון, ומצא כי לשותפות קיימות מספר 
או מימון מחדש במידה תכניות לפירעון ההתחייבות וביניהן אפשרות של גיוס הון 

   להיפרע מהכנסות ממאגר לוויתן. תוכלשההתחייבות לא 
 

 

 ותהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפ –חלק ד' 

 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים .1

 
 .2016במסגרת הדוח התקופתי לשנת לא חל שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדיווח 

 
  אירועים עיקריים בתקופת הדוח .2

 
השותפות, ביחד עם שותפיה למאגר לוויתן, בוחנת אפשרויות שונות להמשך  .א

עם יתר שותפיה  מסחור הגז והקונדנסט בשוק המקומי וכן ממשיכה לבחון )ביחד
קים באזור במאגר לוויתן( את האפשרויות השונות לייצא גז טבעי ללקוחות בשוו

 עם שותפיה( ובהתאם מנהלת )יחד הים התיכון, בין היתר עם טורקיה ומצרים
 מגעים ומשאים ומתנים עם גורמים שונים בקשר לכך. 

 
רכזיים במסגרת המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל נדונים הפרמטרים המ

בהסכמים האפשריים למכירת גז טבעי בצנרת, הכוללים בין היתר, תקופת 
התקשרות, כמויות, קיבולת, מחיר ליחידה, נוסחת הצמדה, התחייבות רכישה 

( וכיוצ"ב. יצוין כי בשוק המקומי משאים ומתנים כאמור TOPמינימלית )
 שלבים מתקדמים.ב וחלקם אףנמצאים בשלבים שונים 

 
מספר הסכמי מכירת גז בשוק המקומי וכן הסכם הדוח, נחתמו  נכון למועד

למכירת גז טבעי לחברת החשמל הלאומית של ירדן. לפרטים אודות הסכמים 
א' 8וביאור  2016ז' לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 15כאמור, ראו ביאור 

 .הרבעונייםהמאוחדים  לדוחות הכספיים
 

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

וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי 
להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי המגעים 

ו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים ושיתקיימו ל יבשילו/או המשאים ומתנים הנ"
כאמור, ככל  התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של הסכמים

 .שייחתמו
 

 מתווה מוצע לפיתוח מאגר לוויתן וקבלת החלטת השקעה סופית   .ב

 
–, הגישו שותפי לוויתן לממונה על ענייני הנפט )להלן 2016פברואר חודש ב

פיתוח מעודכנת למאגר לווייתן, הכוללת אספקת גז טבעי  ( תוכניתהממונה
, אושרה על ידי הממונה 2016וקונדנסט למשק המקומי ולייצוא. בחודש יוני 

  לשנה. BCM 21 -תכנית הפיתוח, בהיקף הפקה מקסימלי של כ
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 Final, קיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית )2017בפברואר  23ביום 

Investment Decision - FID א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, 1( לפיתוח שלב
  100%מיליארד דולר )בגין  3.75 -לשנה, בתקציב של כ BCM 12 -בקיבולת של כ

מהזכויות במאגר לוויתן(, וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר 
 . 2019לוויתן עד סוף שנת 

 
לדוחות  4ד'5רה ראו ביאור לפרטים נוספים ולעיקרי תכנית הפיתוח האמו

 א' לדוחות הכספיים4וביאור  2016לשנת בדוח התקופתי הכספיים המאוחדים 
 הרבעוניים. המאוחדים

 
ובינוניים  תכנית לעידוד מאגרי גז קטניםאישרה הממשלה  2017בחודש אפריל  .ג

 והקצאת גז בשעת חירום במשק הגז הטבעי.
בבנייה של תשתיות הולכה וטיפול , בין השאר, השתתפות המדינה תכנית כוללתה

 מקטע של מערכת ההולכה ח בהקמת "מיליון ש 100השקעה של בגז טבעי בהיקף 
מתן תמריצים בסך כמו כן  לחוף. קטנים ובינוניים אפשר חיבור של מאגרים יש

וצעדים  תחבורה של משאיות מונעות גז טבעי דחוסמיליון ש"ח לציי כלי  10
אגרי גז טבעי נוספים, על מנת ליצור תחרות במשק הגז נוספים שיובילו לפיתוח מ

 .הטבעי
 השותפות לומדת את התוכנית שלעיל ואת השפעותיה על השותפות.

 
 מימון פרוייקט לוויתן .ד

 
( בין הסכם המימון או ההסכם -)להלן  נחתם הסכם הלוואה 2017במרס  20ביום 
( בע"מ( 2016)( של השותפות )פיתוח לוויתן 100%בת בבעלות מלאה )-חברה

חברה ייעודית שהוקמה על ידי השותפות לצורך קבלת מימון פרויקטלי למימון 
(, לבין קונסורציום של הלווה -חלקה של השותפות בפיתוח פרויקט לוויתן )להלן 

)אשר  BNP Paribas-ו  HSBC Bank Plcמממנים מקומיים וזרים הכוללים את
, בנק ING Bank N.V. ,Natixisשימשו כחתמים להסכם המימון( וכן את 
)להלן  ABN AMRO Bank N.V-ו הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בסך  limited-recourseלשותפות הלוואה מסוג  הועמדה(, לפיו המלווים  -יחדיו 
מיליון דולר, לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט  250של 

מנת לאפשר לשותפות להגדיל את -ותנאים עלהסכם המימון כולל מנגנון  לוויתן.
 400מיליון דולר )דהיינו לסכום כולל של  150היקף החוב בסכום נוסף של עד 

 מיליון דולר(, על ידי המלווים או מממנים נוספים. 
התקיימו כל התנאים המוקדמים לביצוע משיכת כספים  2017ביוני  29ביום 

 .הסכם המימוןראשונה, בהתאם 
 

גיוסי הון וחוב שביצעו וכן אודות  וספים על ההתקשרות האמורהלפרטים נ
 .הרבעונייםהמאוחדים  לדוחות הכספיים 5ביאור השותפות ורציו מימון ראו 

 
 הערכת עתודות ומשאבים מותנים ומנובאים בחזקות לוויתן  .ה

 
א בפרויקט לוויתן, כאמור 1בעקבות קבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 

 Netherland, Sewell & Associates, Inc התקבל מחברת 2017 בחודשלעיל, 
דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים ומנובאים בחזקות לוויתן  NSAI) -)להלן 

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

 א' לדוחות הכספיים4ם המסווגים כמותנים. לפרטים נוספים ראו ביאור ומשאבי
-2017-01)אסמכתא  2017במרס  23וכן דיווח מיידי מיום  הרבעונייםהמאוחדים 

023899.) 
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 קידוחי הערכה פיתוח והפקה במסגרת תכנית הפיתוח .ו

 
תוכנן לאחר שהגיע לעומקו הסופי המ 5הסתיים קידוח לוויתן  2017בחודש יולי 

-ו A ,Bולאחר שאומת בו קיומו של גז טבעי בשלוש שכבות מאגר לוויתן )חולות 
C .בהתאם להערכתה המוקדמת של המפעילה בקידוח ,) 

, קיבלו שותפי לוויתן החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה 2017בחודש מרס 
המשך לוויתן. הקידוח הינו קידוח פיתוח ויחובר ב I/14בשטח חזקת  7 לוויתן

   כקידוח הפקה, למערכת ההפקה של פרויקט לוויתן.
 

( לדוחות הכספיים המאוחדים 4א')4ראו ביאור  הקידוחיםלפרטים נוספים בדבר 
 הרבעוניים.

 
 עסקה משותפת רועי .ז

 
התקבלה החלטת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה  2017במאי  23ביום  (1

ים ברישיון והמים לאשר את בקשת שינוי הגבולות שהגישו השותפ
פרסמה השותפות דוח  2017במאי  28ביום /"רועי". לאור האמור, 399

, מנובאים )פרוספקטיביים( מעודכן בפרוספקט "רועי"  םהערכת משאבי
  .NSAIהוכן על ידי אשר

אומדן המשאבים המנובאים עלה בכל אחת מקטגוריות אמור על פי הדוח ה
אשר פורסם  בים הקודם,המשאבים המנובאים, לעומת אומדנם בדוח המשא

 .2014בדצמבר  14 ידי השותפות ביום-על
ב' לדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים וכן 4לפרטים נוספים ראו ביאור 

 (.2017-01-054090 )אסמכתא 2017במאי  28דיווח מיידי מיום 
 

דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט, להסמיך את  2017ביולי  4ביום  (2
הכללי לאשר בישיבת השותפים ברישיון רועי את השתתפות  הנהלת השותף

השותפות בקידוח ניסיון ברישיון, בכפוף להמלצת המפעילה לאשר קידוח 
ניסיון ובכפוף לקבלת ההבהרות המתאימות מהרגולטוריים הרלוונטיים 

 להבטחת כלכליות הפרויקט במידה וימצאו הידרוקרבונים. 
ידוח אכן תתקבל, שכן היא מותנית, בין מובהר, כי אין וודאות שהחלטת הק

היתר, בקבלת האישורים הנדרשים אצל כל אחד מהשותפים כמו גם בקבלת 
  האישורים הרגולטוריים השונים. הבהרות האמורות לעיל וכןה
 

כמו כן, הנהלת השותף הכללי בוחנת אפשרות למכירת חלק מהחזקותיה של 
עד  40%ברישיון לשיעור של  השותפות ברישיון עד להפחתת שיעור ההחזקות

30% . 
 

ראו לרבות בדבר החלטת השותפים ברישיון לפרטים נוספים בדבר רישיון רועי 
 לדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים.ב' 4ביאור 
 

 לדוחות הכספייםא' 4לפרטים בדבר תוקף רישיונות ערן וחנה ראו ביאור  .ח
 .הרבעונייםהמאוחדים 

 

 ף ואירועים לאחר תאריך המאזן פעילות השותפות, מידע נוס .3
 

, 5, 4לתיאור מקיף של השינויים העיקריים בעסקי השותפות בתקופת הדוח ראו ביאורים 
ולאירועים נוספים לאחר תקופת הדוח, ראו לדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים 8

 הרבעוניים.המאוחדים  כספייםהלדוחות  10ביאור 
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 ליגד רוטלוי, 

 רקטוריוןיו"ר הדי
 יגאל לנדאו, 

 מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

 



 
 
 
 
 'בפרק 
 
 7302 ביוני 03דוחות כספיים ליום 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת  -( 2991רציו חיפושי נפט )

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 1327 ביוני 03

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שותפות מוגבלת -( 2991)רציו חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 1327 ביוני 03

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ד  ף 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

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

 3 על המצב הכספימאוחד  תמציתי דוח

 4 הכולל רווח(ה) על ההפסדמאוחד  תמציתי דוח

 5 על השינויים בהון השותפיםמאוחד  דוח תמציתי

 6-7 על תזרימי המזומניםמאוחד  תמציתי דוח

 8-23 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
   2820008אביב -תל 20002, ישראל, ת.ד 2185201אביב -, תל52קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

 
 

 לבעלי יחידות ההשתתפות של  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 שותפות מוגבלת - (2991רציו חיפושי נפט )

 
 מבוא

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

 הדוחות ואת 2017 ביוני 30ליום  על המצב הכספי ים המאוחדיםהתמציתי ותהדוח את , הכוללהקבוצה( –)להלן 
 החודשים 3-ו 6של  הלתקופ המזומנים הכולל, השינויים בהון השותפים ותזרימי ההפסדעל  המאוחדים התמציתיים
 השותף –)להלן  בשותפות הכללי השותף – "מבע נפט חיפושי רציו של וההנהלה הדירקטוריוןתאריך.  באותו שהסתיימו

 כספי "דיווח IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של אחראים לעריכה ולהצגה  (הכללי
 ערך )דוחות תקנות ניירות של פרק ד' זו לפי ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .1970 –ל "התש ומיידיים(, תקופתיים
 

 44% -כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיה אשר משותפת עסקה של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 המשותפת העסקה של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע. 2017 ביוני 30 ליום הכספיים בדוחות הנכסים מכלל
שנכלל  הכספי למידע שהיא מתייחסת ומסקנתנו, ככל לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות חשבון אחרים רואי ידי על נסקר

 .האחרים החשבון רואי הסקירה של דוחות על , מבוססתבגין העסקה המשותפת
 

 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
 ביטחון שניוודע 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 , לאאחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל ל אינו"הנ הכספי

 
 ליבנו לתשומת בא , לאאחרים חשבון רואי של דוחות הסקירה ועל על סקירתנו הקודמת, בהתבסס בפיסקה לאמור בנוסף

 ד' של פרק לפי הגילוי המהותיות, אחר הוראות הבחינות ממלא, מכל אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבורלנו  הגורם דבר
 .1970 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות ניירות תקנות
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6 

 שותפות מוגבלת -( 2991חיפושי נפט )רציו 

 על המצב הכספימאוחד דוח תמציתי 

 2017 ביוני 30ליום 

 בדצמבר 02 ביוני 03 

                                                               1327  1326 1326  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

ר   ל ו ד י  פ ל  א

    נכסים
    נכסים שוטפים:

 236,023 49,258 133,885 מזומנים ושווי מזומנים
 5,661 818 6,527 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

    חייבים ויתרות חובה:
 - - 59,780 פיקדון לזמן קצר

 666 1,843 - מפעיל עסקאות משותפות
 3,233 5,059 - שוטף חשבון - הכללי השותף - מ"בע נפט חיפושי רציו

 208 148 275 חשבון שוטף -הנאמן-רציו נאמנויות בע''מ 

 897 705 4,683 חייבים אחרים 

 246,688 57,831 205,150 סך נכסים שוטפים

    :נכסים שאינם שוטפים
 - - 8,135 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   
 8,262 4,828 18,870 נכסים אחרים לזמן ארוך   

 118 124 112 קבוע, נטורכוש 
 8,681 9,001 - בנכסי חיפוש והערכה                                             השקעות

 170,170 155,154 242,497 השקעות בנכסי נפט וגז                                                      

 187,231 169,107 269,614 סך נכסים שאינם שוטפים

 433,919 226,938 474,764 סך נכסים

 
    התחייבויות והון השותפים

    התחייבויות שוטפות:
    זכאים ויתרות זכות:

 281 113 21 ספקים ונותני שירותים
 3,524 2,670 26,096 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

 - - 3,302 מפעיל עסקאות משותפות
 - - 1,260 שוטף חשבון - הכללי השותף - מ"בע נפט חיפושי רציו

 1,567 2,046 11,674   זכאים אחרים 

 149 - 372 אופציות ליועצים

 5,521 4,829 42,725 סך התחייבויות שוטפות

    :התחייבויות שאינן שוטפות
 253,186 94,299 285,566 אגרות חוב

 92 - 117 אופציות ליועצים

 253,278 94,299 285,683 סך התחייבויות שאינן שוטפות

 258,799 99,128 328,408 סך התחייבויות

    התקשרויות ותלויות

 175,120 127,810 146,356 הון השותפים

 433,919 226,938 474,764 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   יו"ר הדירקטוריון

 2017 ,באוגוסט 29ידי דירקטוריון השותף הכללי: -תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על
 

 אלה.מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים 
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 מוגבלתשותפות  -( 2991רציו חיפושי נפט )

 הכולל ההפסד )הרווח(על מאוחד דוח תמציתי 

 2017 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6לתקופות של 
 
 

 שנה שהסתיימה חודשים שהסתיימו 0 חודשים שהסתיימו 6  

 בדצמבר 02ביום  ביוני 03ביום  ביוני 03ביום   

  1327 1326 1327 1326 1326 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 ליחידת השתתפות( )למעט נתוני הפסד   דולרא ל פ י        

   
 3,558 1,182 12,196 2,011 14,153  , נטווגז נפט חיפושי הוצאות

 2,725 463 871 1,015 1,631   וכלליות הנהלה הוצאות

 (46) (74) (1,225) (33) (1,281)  נטו, אחרים רווחים

 6,237 1,571 11,842 2,993 14,503  רגילות מפעולות הפסד

  מימון הכנסות

 

(144) (58) (52) (56) (101) 

 1,624 46 8,896 774 15,548  מימון הוצאות

 1,523 (10) 8,844 716 15,404  נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות

 לתקופה כולל והפסד הפסד סך

 

29,907 3,709 20,686 1,561 7,760 

 
 (דולר) השתתפות ליחידת הפסד

 
     

 *(0.008 *(* 0.020 *(* 0.029  בסיסי ומדולל

 
 
 

 להלן(. 6)ראו ביאור  2017התרחש במהלך *( לאחר עדכון למפרע בעקבות איחוד יחידות השתתפות אשר 

 דולר 0.001-*( מייצג הפסד בסכום הנמוך מ*

 

 

 

 

 

 

 אלה. מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים
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 שותפות מוגבלת  -( 2991ציו חיפושי נפט )ר

 שינויים בהון השותפיםהעל מאוחד דוח תמציתי 

 2017 ביוני 30ביום החודשים שהסתיימו  3 -ו 6לתקופות של 
  

 
 הון

 השותפות

 
 

  כתבי
 אופציה

   

 

קרן הון 
מבעלי 
 סך ההון  הפסדיתרת  שליטה

 אלפי דולר 

 175,120 (86,208) - 13,382 247,946 )מבוקר( 1327 ינוארב 2יתרה ליום 

      החודשים שהסתיימו 6-תנועה ב

      -)בלתי מבוקר(  1327 יוניב 03 ביום 

 1,101 - 1,101 - - קרן הון מבעלי שליטה

 42 - - (3) 45 (, נטו14מימוש כתבי אופציה )סדרה 

 (29,907) (29,907) - - -  לתקופההפסד והפסד כולל 

 146,356 (116,115) 1,101 13,379 247,991 )בלתי מבוקר( 1327 יוניב 03יתרה ליום 

      

 127,580 (78,448) - 7,767 198,261 )מבוקר( 1326 ינוארב 2יתרה ליום 

      החודשים שהסתיימו 6-תנועה ב

      -)בלתי מבוקר(  1326 ביוני 03 ביום 

 3,939 - - 3,939 - (, נטו16 -ו 15הנפקת כתבי אופציה )סדרות 

 (3,709) (3,709) - - - לתקופההפסד והפסד כולל 

 127,810 (82,157) - 11,706 198,261 מבוקר(בלתי ) 1326 ביוני 03יתרה ליום 

      

 167,000 (95,429) 1,101 13,382 247,946 מבוקר(בלתי ) 1327 באפריל 2יתרה ליום 
      שהסתיימוהחודשים  0-תנועה ב

      -)בלתי מבוקר(  1327 ביוני 03 ביום    

 42 - - (3) 45 (, נטו14מימוש כתבי אופציה )סדרה 

 (20,686) (20,686) - - -  לתקופההפסד והפסד כולל 

 146,356 (116,115) 1,101 13,379 247,991 )בלתי מבוקר( 1327 ביוני 03יתרה ליום 

      
 125,432 (80,596) - 7,767 198,261 (בלתי מבוקר) 1326 באפריל 2יתרה ליום 

      החודשים שהסתיימו 0-תנועה ב
      -)בלתי מבוקר(  1326 ביוני 03 ביום 

 3,939 - - 3,939 - (, נטו16 -ו 15הנפקת כתבי אופציה )סדרות 

 (1,561) (1,561) - - - לתקופההפסד והפסד כולל 

 127,810 (82,157) - 11,706 198,261 )בלתי מבוקר( 1326 ביוני 03יתרה ליום 

 

 127,580 (78,448) - 7,767 198,261 )מבוקר( 1326בינואר  2יתרה ליום 
      תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום

       ()מבוקר 1326בדצמבר  02    

 (7,760) (7,760) - - - הפסד והפסד כולל לשנה  

 3,939 - - 3,939 - (, נטו16 -ו 15הנפקת כתבי אופציה )סדרות   

 24,170 - - (756) 24,926 נטו, (15 סדרה) אופציה כתבי מימוש  

 - - - (338) 338 (15 סדרה) אופציה כתבי פקיעת  

 21,576 - - (1,745) 23,321 נטו, (16 סדרה) אופציה כתבי מימוש  

 - - - (1,100) 1,100 (16 סדרה) אופציה כתבי פקיעת  

 5,615 - - 5,615 - (, נטו18 –ו  17ות סדר) כתבי אופציההנפקת   

 175,120 (86,208) - 13,382 247,946 (מבוקר) 1326 בדצמבר 02 ליום יתרה

 

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

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוח תמציתי 

 2017 ביוני 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 3 -ו  6 שלה לתקופ
 

 

 

  שהסתיימו החודשים 6
 ביוני 03-ב

  שהסתיימו החודשים 0
 ביוני 03-ב

 שנה שהסתיימה
 בדצמבר 02-ב

 1327 1326 1327 1326 1326 

  )מבוקר( מבוקר(בלתי ) )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 ומזומנים נטו ששימשו לפעולות, רא

 (10,741) (6,839) (9,068) (4,151) (7,656) נספח א'

 275 62 552 123 939 ריבית שהתקבלה, נטו

 7 - 52 1 59 דיבידנד שהתקבל

סך מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 (10,459) (6,777) (8,464) (4,027) (6,658) שוטפת

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 1,520 (491) 1,753 397 3,968 מפעיל העסקה המשותפת 
רכישת מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 - -  - (6,241) רווח או הפסד

 - 10,000 (59,780) - (59,780) פיקדון לזמן קצר

 (1,310) - - 2,000 - פיקדון מוגבל בשימוש

 (41) - (2,753) - (2,753) בנכסים אחריםהשקעה 

 (3) - - (3) - רכוש קבוערכישת 

 (13,828) (1,308) (26,296) (3,121) (32,665) השקעה בחיפושי נפט וגז

נטו שנבעו מפעילות  מזומניםסך 
 (13,662) 8,201 (87,076) (727) (97,471) )שימשו לפעילות( השקעה

      :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (63) - (550) - (648) נדחות הלוואה עלויות
 -ו 15 סדרות) אופציה כתבי מהנפקת תמורה

 3,939 3,939 - 3,939 - נטו(, 16
(, 15 סדרה) אופציה כתבי ממימוש תמורה

 24,170 - - - - נטו
, (16 סדרה) אופציה כתבי ממימוש תמורה
 21,715 - - - - ברוטו

( ב סדרה) חוב אגרות מהנפקת תמורה
 160,761 - - - - נטו(,  18-ו 17 סדרות) אופציה וכתבי

סך מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 210,522 3,939 (550) 3,939 (648) מימון )ששימשו לפעילות( 

 186,401 5,363 (96,090) (815) (104,777) גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים
לתחילת יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 50,082 43,945 229,239 50,082 236,023 התקופה
מהפרשי שער בגין  (הפסדיםרווחים )

 (460) (50) 736 (9) 2,639 מזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 
 236,023 49,258 133,885 49,258 133,885 התקופה
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 על תזרימי המזומניםמאוחד דוח תמציתי 

 2017 ביוני 30ביום  ההחודשים שהסתיימ 3 -ו  6 שלה לתקופ

 

 

 

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

 

 החודשים שהסתיימו  6
 ביוני 03-ב

 החודשים שהסתיימו  0
 ביוני 03-ב

 שנה שהסתיימה
 בדצמבר 02-ב

 1327 1326 1327 1326 1326 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 -)א( נספח לדוח התמציתי על תזרימי המזומנים 
      מזומנים נטו ששימשו לפעולות: 

 (7,760) (1,561) (20,686) (3,709) (29,907) לתקופה  הפסד
      התאמות בגין :

 (282) (62) (604) (124) (998) הכנסות ריבית ודיבידנד
 - - 8,708 - 8,708 הפחתות

 13 3 3 7 6 פחת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת 

      מזומנים:
בגין מזומנים  מהפרשי שערהפסדים )רווחים( 

 460 50 (736) 9 (2,639) ושווי מזומנים
הפסד )רווח( משינוי בשווי הוגן של 

רווח  בשווי הוגן דרך -מכשירים פיננסים 
 49 (71) (1,144) 73 (1,157) או הפסד

 (25,987) (3,744) (14,459) (1,641) (7,520) 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: - 

      קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
 (300) 51 (4,201) 17 (3,827) אחרים

 (54) 34 (219) (34) (524) הפרשי שער בגין פקדון מוגבל בשימוש 
      גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:

 192 (2) (208) 33 (260) ספקים ונותני שירותים
 (31) 110 168 65 135 הוצאות לשלם של עסקאות משותפות 

הפרשי שער אגרות חוב )סדרה א וסדרה 
 1,203 (61) 8,701 743 17,522 ב(

 (30) (7) 1,175 (164) 1,055 אחרים

 -שינוי ביתרה עם רציו חיפושי נפט בע"מ 
 (3,435) (5,507) 38 (5,261) 4,493 השותף הכללי

 (96) (37) (13) (36) (25) שינוי ביתרה עם רציו נאמנויות בע"מ

מכירת )רכישת( מכשירים פיננסים בשווי 
 (670) 221 (50) 4,230 (238) הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 18,331 (407) 5,391 (5,198) (3,221) 

 (10,741) (6,839) (9,068) (4,151) (7,656) מזומנים נטו ששימשו לפעולות

      
מידע בדבר פעילויות שאינן כרוכות בתזרימי ( ב)

      :מזומנים

 9,481 4,235 18,429 4,235 42,551 השקעה בחיפושי נפט וגז 

 139 - - - - (16עלויות בגין מימוש כתבי אופציה )סדרה 

 - - - 54 - זכאים בגין עסקה משותפת

 - - - - 1,101 קרן הון

 - - 6,683 - 6,683 עלויות הלוואה נדחות

 - - 42 - 42 (14מימוש כתבי אופציה )סדרה 

      

      - ריבית ששולמה והוונה לנכסי נפט וגז( ג)

 1,798 - - - - )נכללת במסגרת פעילות השקעה(
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  שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 :כללי - 2ביאור 
 

השותפות( היא שותפות ציבורית ישראלית  –( שותפות מוגבלת )להלן 1992רציו חיפושי נפט ) .א
יום מהעוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל. השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת 

. יחידות ההשתתפות בשותפות נרשמו למסחר בבורסה עת לעתכפי שתוקן מ 1993בינואר  20
, תל 85השותפות הינה יהודה הלוי  י. כתובת משרד1993בשנת  בע"מיב לניירות ערך בתל אב

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

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

 ."רועי" 399
 
 נכון למועד הדוח, לשותפות החזקות במספר חברות: .ג
 

רציו  –ן ( ברציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ )להל100%השותפות היא בעלת השליטה ) (1
( מתן 2( גיוס חוב וכל הכרוך בכך; )1( אשר מטרותיה הינן: )SPCמימון(, חברה ייעודית )

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

 ם בדוחות הכספיים של השותפות.רציו מימון מאוחדי
 

חברת  –( בע"מ )להלן 2016( בפיתוח לוויתן )100%השותפות היא בעלת השליטה ) (2
שהוקמה על ידי השותפות לצורך קבלת  (SPC) חברה פרטית ייעודיתפיתוח לוויתן(, 

   מימון פרויקטלי למימון חלקה של השותפות בפיתוח פרויקט לוויתן.
 

 הקבוצה. –יחדיו יקראו להלן  וחברת פיתוח לוויתן מימון , רציוהשותפות
     

 NBL Jordan Marketingמהון המניות המונפק והנפרע של 15%השותפות מחזיקה  (3
Ltd.  השותפים של חברה פרטית הרשומה באיי קיימן, בבעלות ,חברת השיווק( –)להלן 

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

, לפעילותה 2017 ביוני 30נכון ליום  מפרויקט לוויתן לחברת החשמל הלאומית של ירדן.
 של השותפות. יה הכספיותשל החברה האמורה אין השפעה על תוצאות

 
, והנפרע של לוויתן מערכת הולכה בע"ממהון המניות המונפק  15%השותפות מחזיקה  (4

יחסי  באופן בה לוויתן, המחזיקים בפרויקט השותפים של מלאה חברה פרטית בבעלות
לצורך קבלת רישיון  2017בשנת לוויתן ואשר הוקמה  בפרויקט החזקותיהם לשיעור
, לפעילותה של החברה האמורה אין השפעה על 2017 ביוני 30. נכון ליום כאמור

 . של השותפות ה הכספיותיתוצאות
 

 :התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 1ביאור 
 

החודשים  3 -ו 6של ולתקופת הביניים של  2017ביוני  30ליום  הקבוצההמידע הכספי של  .א
המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן  -)להלן  מועדשהסתיימו באותו 

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

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

ת הכספיים השנתיים יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחו .כספיים שנתיים
 בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל מצייתיםוהביאורים אשר נלוו אליהם, אשר  2016לשנת 

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

לתקנות ניירות ערך )דוחות הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם את  יםללו( וכIFRS-תקני ה -)להלן 
  .2010-ע"התש (,שנתיים כספיים

 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 :)המשך( התמציתיים של הדוחות הכספיים העריכהבסיס  - 1ביאור 

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ב
 

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

 דולר( שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של השותפות. - מוצגים בדולר של ארה"ב )להלן
 

 אומדנים .ג
 

להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש  הקבוצהעריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת 

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

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

 שונות מאומדנים אלו.

 

, שיקולי הדוחות הכספיים( –)להלן  ציתיים אלהתמ מאוחדים בעריכת הדוחות הכספיים ביניים

( אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית Significantהדעת המשמעותיים )

ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות  הקבוצהשל 

 הכספיים השנתיים.

 

  המאוחדיםאי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת תמצית הדוחות הכספיים  .ד
 

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

, השותפות לא כללה במסגרת תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים 1970 –ומידיים(, התש"ל 

זאת לאחר שהנהלת השותפות בחנה יחד עם יועציה ו, מידע כספי נפרד 2017 ביוני 30ליום 

שתוספת המידע שתינתן במידע כספי מן הטעם  וכן המשפטיים את הצורך בצירוף הדוחות

ולכן  ביחס למידע הנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים הינה זניחההמיוחס לשותפות נפרד 

 ערך אין צורך בצירופו.  ודיני ניירות לכללים החשבונאייםבהתאם 

 

 הפרמטרים אשר היוו בסיס להחלטת השותפות הינם: 

 

(, מתוך סך נכסי השותפות בחברות הבנותסך הנכסים בדוח הנפרד )בניכוי השקעה  (1

 במאוחד.

 

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

 

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

 שוטפת בדוח המאוחד.

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

 
לדוחות  4-5ג'12ה' וביאור 10, ראו ביאור רציו מימוןלמידע בדבר קשרים והתקשרויות עם 

 הכספיים השנתיים.
  להלן. 5, ראו ביאור פיתוח לוויתןלמידע בדבר קשרים והתקשרויות עם חברת 
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 :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 

 
מאז מועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים ועד למועד אישור דוחות כספיים ביניים אלה, לא  .ג

 פורסמו תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים. 
 

 : גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 
 

 עסקה משותפת רציו ים: .א
 

, מחזיקים במשותף להלן 2המשותפת רציו ים, כמפורט להלן בסעיף השותפים בעסקה  (1
להלן(  9ראו סעיף  ,)לא כולל רישיון ערן קמ"ר 500 -בחזקות נפט, בשטח כולל של כ

 קילומטר מערבית לחופי ישראל.  130 -הנמצאים כ
 
2) Noble Energy Mediterranean Ltd.  משמשת כמפעילה נובל או המפעילה(,  –)להלן

 לעיל. הזכויות ברישיונות ובחזקות מוחזקים כדלקמן:  ותהאמור בחזקות
 

     39.66% נובל

  

 45.34% דלק( -שותפות מוגבלת )להלן -דלק חיפושי נפט 

 15.00% השותפות

 
 או השותפים שותפי לוויתן – יחדיולהלן 

 
 פרוייקט לויתן (3

 
קיבלו  2017בפברואר  23ביום ( לדוחות הכספיים השנתיים, 4ד')5לאמור בביאור בהמשך 

א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, 1שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 
מהזכויות  100%מיליארד דולר )בגין  3.75 -של כ לשנה, בתקציבBCM  12 -בקיבולת של כ

לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת במאגר לוויתן(, וזאת במטרה 
 .להלן 5. לעניין מימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח מאגר לוויתן ראו ביאור 2019

 
א' בפרויקט לוויתן, כאמור לעיל, 1בעקבות קבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 

להלן ) .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת  2017בחודש מרס 

- NSAI) 28בחזקות לוויתן מעודכן ליום  דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים ומנובאים 

 BCM 621.2 -פי הדוח, כמות המשאבים הכוללת מוערכת בכ-. על2017בפברואר 
 ם. ומחולקת לקטגוריות של משאבים המסווגים כעתודות ומשאבים המסווגים כמותני

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

Reserves 354.7 -הן כ BCM. 
 

בנוסף, עתודות הקונדנסט בחזקות לוויתן, המסווגות כעתודות המאושרות לפיתוח המסווגות 
Proved Undeveloped 16.9  -הן כ Million Barrels העתודות המסווגות  וכמותProved 
+ Probable Reserves 22.5  -היא כ Million Barrels. 

 
המשאבים המותנים חולקו המשאבים המותנים לשתי קטגוריות, המתייחסות לכל אחד  בדוח

 משלבי פיתוח מאגר לוויתן, כדלקמן:
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 

  )המשך(: גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 
 

משאבים מותנים המסווגים בשלב הצדקת פיתוח  –( Phase I – First Stageא )1שלב 
(, משאבים אלו מותנים בהחלטות לביצוע קידוחים Development Pendingבבחינה )

 Futureנוספים ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי, ופיתוחים עתידיים )
Development )–  ב' 1משאבים המותנים בקבלת החלטת השקעה נוספת, בהתאם לשלב

ם נוספים בתכנית הפיתוח ולשלב נוסף )ככל שתעודכן תכנית הפיתוח( ובחתימת הסכמי
)האומדן   BCM 203.1 -)האומדן הגבוה( לבין כ  BCM 361.2 -למכירת גז טבעי נעות בין כ

)האומדן הגבוה(  Million Barrels 22.9 -הנמוך( ומשאבים המותנים בקונדנסט נעות בין כ
  )האומדן הנמוך(. Million Barrels 12.9  -לבין כ

 
והקונדנסט בחזקות מבוססות, בין היתר על מידע ההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי 

יאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בזכויות הנ"ל. , גגיאולוגי
אשר לגביהם לא קיימת  NSAIשל בגדר הערכות והשערות מקצועיות  הינןההערכות הנ"ל 

ת שונות מההערכות כל וודאות. כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיו
וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים 
ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או 
כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל 

כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים ר מידע נוסף ו/או שיצטב
 .והפקה של נפט וגז טבעי

 
 במסגרת תכנית הפיתוח פיתוח קידוחי (4

 
 5קידוח הערכה והפקה לוויתן  (א
 

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

לאחר שהגיע  5הסתיים קידוח לוויתן  2017בחודש יולי  בעתיד גם כקידוח הפקה.
לעומקו הסופי המתוכנן ולאחר שאומת בו קיומו של גז טבעי בשלוש שכבות מאגר לוויתן 

  בקידוח.(, בהתאם להערכתה המוקדמת של המפעילה C-ו A ,B)חולות 
 

 השלמתו עלות כולל לא, דולר מיליון 69-כ על עומדת המאזן ליום 5 לוויתן קידוח עלות
 .לוויתן מאגר של ההפקה למערך וחיבורו

  

 7קידוח פיתוח והפקה לוויתן  (ב
 

 והפקה פיתוח קידוח ביצוע בדבר החלטה לוויתן שותפי קיבלו, 2017 מרס בחודש
 קידוח הינו הקידוח(. 7 לוויתן קידוח – להלן) דרום לוויתן I/14 חזקת בשטח 7 לוויתן
 .  לוויתן פרויקט של ההפקה למערכת, הפקה כקידוח בהמשך ויחובר פיתוח

 
 קידוח עם יחד ברצף נקדח 7 לוויתן קידוח של העליון שחלקו לאחר, 2017 יולי בחודש
  Atwood Advantageהקידוח אסדת עם ההתקשרות את המפעילה סיימה ,5 לוויתן

 חלקו את ולקדוח לשוב מנת על Enscoקידוח חלופית של חברת  אסדתעם  והתקשרה
 מהרבעון החל 3 לוויתן קידוח של התחתון חלקו את וכן 7 לוויתן קידוח של התחתון
 . דולר מיליון 17-כ על עומדת המאזן ליום 7 וויתןל קידוח עלות. 2018 שנת של הראשון

 
 .הפיתוח בתכניתא 1 שלב לפיתוח בתקציב הכלול לעיל כאמורים הקידוח עלות כי יצוין

 
א' בתכנית הפיתוח למאגר לוויתן מתקדם בהתאם ללוחות הזמנים 1פיתוח שלב 

ולתקציב כפי שאושר על ידי שותפי לוויתן, במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי 
 .2019ממאגר לוויתן לשוק המקומי ולייצוא עד סוף שנת 
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 שותפות מוגבלת -( 2991ציו חיפושי נפט )ר

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
  )המשך(: גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 

 
שר  -שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן , העניק 2017בחודש פברואר  (5

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

 נתג"ז(. -נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ )להלן ההולכה הארצית של 
 

הודיעה  2017אפריל חודש ב לדוחות הכספיים השנתיים,( 11ד')5בהמשך לאמור בביאור  (6
כי שותפי לוויתן הממונה(  - ממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים )להלןלנובל 

התקשרו בהסכמים מחייבים לרכישת ציוד ושירותים לצורך פיתוח מאגר לוויתן בסכום כולל 
 החלטה מספר)מיליארד דולר, ובכך מילאו חובתם בהתאם להחלטת הממשלה  1.52 -של כ
המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר  - 476

 לוויתן שותפי, כי יצוין (. הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספיםשל שדות הגז 
 .לוויתן מאגר פיתוח לצורך ושירותים ציוד לרכישת שונים ספקים עם ולתת לשאת ממשיכים

 
לטובת חברה ערבות  העמידו השותפים הישראלים בפרוייקט לוויתןבמהלך תקופת הדוח,  (7

פרוייקט  פיתוח בעבור על ידי המפעילה לציוד שנרכשבקשר  (מכסרשות המיסים בישראל )
 ר.מיליון דול 16 –. חלקה של השותפות בערבות האמורה עומד על כ לוויתן

 
     קידוח דולפין בשטח רישיון חנה (8

 
 השותפים הגישו 2016 אוגוסט בחודש( לדוחות הכספיים השנתיים, 12ד')5בביאור  כאמור
 .כתגלית דולפין במאגר להכיר שלא הממונה של החלטתו על האנרגיה לשר ערעור

שר האנרגיה לשותפים ברישיון חנה על החלטתו לדחות את הודיע  2017 בחודש יוני
עלות קידוח האקספלורציה  את השותפות הפחיתהלאור האמור, ברבעון השני הערעור. 

 נפט חיפושי הוצאות בסעיף, אלפי דולר 8,708 -דולפין הנמצא בשטח הרישיון בסך של כ
  .נטו, וגז
 

 רישיון ערן (9
 

 והגישש העתירה אודות, השנתיים הכספיים לדוחות( 14ד')5 בביאור לאמור בהמשך
המשיבים( על החלטת שר האנרגיה  - להלןנגד שר האנרגיה והממונה ) צ"לבג השותפים

ערעור שהגישו השותפים על החלטתו של הממונה שלא להאריך את תוקפו של ה אתלדחות 
 להם התיר הצדדים לבקשתרישיון ערן, ובהתאם להחלטת בג"צ, פנו הצדדים להליך גישור. 

 . 2017, באוקטובר 3 ליום עד הגישור הליך תוצאות בדבר לעדכן המשפט בית
 

 עסקה משותפת רועי: .ב
  
 הודיע 2016בחודש דצמבר , לדוחות הכספיים השנתייםה' 5בהמשך לאמור בביאור  (1

 2018באפריל  14על הארכת תוקף רישיון רועי עד ליום  רועי הממונה לשותפים ברישיון

בתכנית . הממונה הבהיר כי אי עמידה באבני הדרך שתוארו בכפוף לתכנית העבודה

להביא לחילוט הערבות, מועד תחילת הקידוח, עלולה  -, ובפרט אבן הדרך השנייה העבודה

 וכן לביטול הרישיון. הרישיון יהיה בתוקפו בכפוף לביצוע הוראות כל דין.

 

 משאבים מנובאים )פרוספקטיביים( ברישיון רועי  הערכת (2

 

פרסמה השותפות, כחלק מתוכנית העבודה, דוח הערכת משאבי גז  2017 במאי 28 ביום

 -להלן בפרוספקט "רועי" ), 2017במאי  26 ליוםנכון מעודכן מנובאים )פרוספקטיביים( 

למאגרים המנובאים שבשטח הרישיון לאחר שינוי גבולות פרוספקט רועי או הפרוספקט( 

 (. המשאבים דוח -להלן ) NSAIעל ידי  הדוח הוכן, הרישיון כאמור

 (. SPE-PRMSפטרוליום ) משאבי לניהול המערכת כללי פי עלהמשאבים נערך  דוח

 

לא קיימת  ןאשר לגביהו NSAI של מקצועיות והשערות הערכות בגדר הינם"ל הנ ההערכות

להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול  ות"ל עשויהנ ההערכותכל וודאות. 

נפט, לרבות כתוצאה מהמשך גז ושל גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של 

 .הסייסמי הסקר ממצאי ניתוח
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 שותפות מוגבלת -( 2991חיפושי נפט )רציו 

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
  )המשך(: גזו נפט נכסי חיפוש והערכה ובנכסיב ותהשקע - 4ביאור 

 

 השוואה בין נתוני דוח המשאבים המעודכן לבין נתוני דוח המשאבים הקודם: 

 

בדוח  נובאיםבכל אחת מקטגוריות המשאבים הממנובאים עלה המשאבים האומדן  (א

 המשאבים המעודכן, לעומת אומדנם בדוח המשאבים הקודם, כמפורט להלן:

הטוב ביותר, אומדן המשאבים המותנים של הגז הטבעי הכמויות בקטגורית אומדן 

בדוח המשאבים הקודם(,  BCM 90.25 -)לעומת כ BCM 96.96 -הינו כ( 100%)

הגבוה, אומדן המשאבים המותנים של הגז הטבעי הכמויות בקטגורית אומדן 

בדוח המשאבים  BCM 142.15 -)לעומת כ BCM 155.05 -הינו כ( 100%)

הקודם(, ובקטגורית אומדן הכמויות הנמוך, אומדן המשאבים המותנים של הגז 

בדוח המשאבים  BCM 55.8 -)לעומת כ BCM 57.74 -( הינו כ100%הטבעי )

  הקודם(.

 

ההסתברות להצלחה גיאולוגית במרכיבי הסיכון הגיאולוגי ובסה"כ לא חל שינוי  (ב

אלו שנכללו בדוח לעומת המעודכן בדוח המשאבים  יםהנכללבפרוספקט רועי, 

 המשאבים הקודם. 

 

 הסבר על הפערים בין דוח המשאבים המעודכן לבין דוח המשאבים הקודם: (ג

ביצעה את הערכת המשאבים הכלולים בדוח  NSAI -הפערים נובעים מכך ש

במאי  23שינוי גבולות הרישיון, אשר אושר ביום המשאבים המעודכן בעקבות 

. שינוי גבולות הרישיון הביא להגדלת שטח הפרוספקט הנמצא בגבולות 2017

 הרישיון. 

 

, במסגרת ישיבת ועדת תפעול של השותפים ברישיון רועי שהתקיימה 2017במאי  29ביום  (3

לשינוי הגבולות ברישיון רועי ודוח  2017במאי  23לאחר קבלת אישור שר האנרגיה מיום 

המשאבים המנובאים המעודכן כאמור לעיל, קיבלו השותפים החלטות לפיהן, בין היתר, 

החלטת הקידוח(,  -לטת קידוח ניסיון ברישיון רועי )להלן השותפים יפעלו לקראת קבלת הח

המפעילה(, תקדם  -) להלן  Edison International SPAובכלל זה מפעילת הרישיון, 

התקשרות עם קבלן קידוח. במקביל, תפעל המפעילה בשיתוף עם השותפים ברישיון לקבלת 

רועי וכן כל אחד מהשותפים כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע קידוח ברישיון 

 יפעל לאישור החלטת הקידוח במוסדותיו המוסמכים.

  

 התקבל אישור הממונה לעדכון תכנית העבודה ברישיון כמפורט להלן: 2017ביוני  15ביום  (4

 

 ;2017בנובמבר  15 עד ליום –חתימת חוזה עם קבלן קידוח והעברתו לממונה  (א

 ;2018במרס  1 עד ליום –תחילת קידוח  (ב

לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  –שת דוח מסכם של תוצאות הקידוח הג (ג

 הקידוח.

 

דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט, להסמיך את הנהלת השותף  2017 בחודש יולי (5

הכללי לאשר בישיבת השותפים ברישיון רועי את השתתפות השותפות בקידוח ניסיון 

קידוח ניסיון ובכפוף לקבלת ההבהרות  ברישיון, בכפוף להמלצת המפעילה לאשר

המתאימות מהרגולטוריים הרלוונטיים להבטחת כלכליות הפרויקט במידה וימצאו 

הידרוקרבונים. ההחלטה כאמור תתקבל בהתאם להסכם התפעול המשותף החל בשטח 

(. החלטת הדירקטוריון התקבלה בהסתמך על הממצאים הגיאולוגיים JOAהרישיון )

המתבססים, בין היתר, על הסקר הסייסמי שבוצע בשטח הרישיון והמלצת הגיאולוגים של 

 השותפות ודוח המשאבים המצביע על פוטנציאל לקיומם של משאבי גז משמעותיים. 

 

היא מותנית, בין היתר, בקבלת מובהר, כי אין וודאות שהחלטת הקידוח אכן תתקבל, שכן 

האישורים הנדרשים אצל כל אחד מהשותפים כמו גם בקבלת האישורים הרגולטוריים 

 השונים.
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
  )המשך(: גזו נפט חיפוש והערכה ובנכסינכסי ב ותהשקע - 4ביאור 

 

כמו כן, הנהלת השותף הכללי בוחנת אפשרות למכירת חלק מהחזקותיה של השותפות 

 . 30%עד  40%ברישיון עד להפחתת שיעור ההחזקות ברישיון לשיעור של 

 
 מימון פיתוח פרויקט לוויתן - 5ביאור 

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

 :כדלקמן וגיוסי הון וחוב
 

 הסכם למימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח פרויקט לוויתן .א

 
הסכם המימון או ההסכם( בין חברת פיתוח  -)להלן  נחתם הסכם הלוואה 2017במרס  20ביום 

מממנים מקומיים וזרים הכוללים (, לבין קונסורציום של או החברה הלווה –לוויתן )להלן 
 ING)אשר שימשו כחתמים להסכם המימון( וכן את  BNP Paribas-ו  HSBC Bank Plcאת

Bank N.V., Natixisו בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,, בנק הפועלים בע"מ-ABN AMRO Bank 
N.V  הלוואה באמצעות חברת פיתוח לוויתן לשותפות  הועמדההמלווים(, לפיו   -)להלן יחדיו

ההלוואה(, לצורך מימון חלקה ביתרת  -מיליון דולר )להלן  250בסך של  limited-recourseמסוג 
מנת -הסכם המימון כולל מנגנון ותנאים על , ראו סעיף ב' להלן. ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן

כום מיליון דולר )דהיינו לס 150לאפשר לשותפות להגדיל את היקף החוב בסכום נוסף של עד 
 מיליון דולר(, על ידי המלווים או מממנים נוספים.  400כולל של 

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

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

השליטה בשותף הכללי חדלו במלואה( בפירעון מוקדם, והם כוללים, בין היתר: אי חוקיות, בעלי 
ביחידות  15%-מלהיות בעלי שליטה בו או ירידה שלהם משיעור החזקות מינימאלי של

 יות השותפותההשתתפות של השותפות ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכו
 בפרויקט לוויתן שבעקבותיה החזקות השותפות בפרויקט לוויתן תפחת משיעור שנקבע בהסכם. 

 
לשותפות הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, בהתאם לתנאים 

 הקבועים בהסכם. 
 

או תקופה  ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים,
בתוספת מרווח מדורג ששיעורו  LIBORהמחושבת לפי  ,קצרה יותר לפי בחירת הלווה

( יעמוד לאורך תקופת ההלוואה )מחושב לפי לרבות עמלות הקמת הלוואההאפקטיבי הממוצע )
החתימה בהתאם להערכת הנהלת החברה במועד  3.9%-חודשים( על כ 24תקופת הלוואה של 

אופן ביצוע המשיכות. בנוסף, התחייבה השותפות לשלם עמלת אי באשר ל על הסכם המימון
 מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת. 1.3%ניצול אשראי בשיעור של 

  
כספי ההלוואה יועברו ללווה בהתאם לדרישות התשלום שיוציא המפעיל בפרויקט לוויתן 

וספות כמפורט לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון עלויות ההלוואה )כמו גם עלויות נ
 ראה סעיף ב' להלן. (.back to backבהסכם(, ויועברו כהלוואה לשותפות באותם תנאים )

השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן,  שיעבדהלהבטחת פירעון ההלוואה 
לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, 
הסכמי מכירת גז )כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו(, זכויות השותפות מתוקף אישור 

ערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה. ההלוואה היצוא לירדן, מניות השותפות בחברת לוויתן מ
זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.  איןולמלווים  limited-recourseהינה מסוג 

יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים 
שעבוד על  רשמהבעלי עניין( וכי השותפות אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מהשותפות )לרבות 

זכויותיה בחזקות לוויתן לטובת בעלי התמלוגים להבטחת זכויות התמלוגים שלהם שימשיכו 
 לעמוד בתוקפם גם למשך תקופת הסכם המימון.
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 )המשך(: מימון פיתוח פרויקט לוויתן - 5ביאור 

 
( אשר covenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות )

, non-recourseעיקריהן: מגבלות על נטילת אשראי נוסף )למעט, בין היתר, אשראי מסוג 
האשראי  -מיליון דולר )להלן  5ואשראי בסכום כולל של עד  הלוואות נחותות מצדדים קשורים,

הנוסף((; עמידה במבחני נזילות, לפיהם במועדי בדיקה שנקבעו בהסכם המימון יהא על 
החודשים  12-השותפות להציג כי ברשותה די מקורות מימון בכדי לעמוד בהתחייבויותיה ב

 ההפקה ממאגר לוויתן; יחס כיסוי חוב הבאים ו/או עד למועד החזרת ההלוואה ו/או עד לתחילת
)מחושב לפי היחס בין: )א( שווי המשאבים במאגר )שיחושב על בסיס כמויות  2:1-שלא יפחת מ

פי דוח המשאבים האחרון שפרסמה השותפות ביחס לפרויקט, כפול שווי שנקבע בהסכם -הגז על
ין )ב( יתרת ההלוואה(, היה לכל יחידת גז( בניכוי יתרת אגרות החוב שהנפיקה רציו מימון; לב

יידרש הלווה לפרוע חלק מההלוואה עד לעמידה בו; עמידה ביחס בין יתרת  2.2:1-והיחס יפחת מ
ההלוואה לבין חלקה של השותפות בהוצאות פיתוח פרויקט לוויתן )לרבות הוצאות עבר והוצאות 

על ביצוע פעולות ; מגבלות על שינוי תחום הפעילות; מגבלות 65%עתידיות( שלא יעלה על 
שיכולה להיות להם השפעה מהותית לרעה )כהגדרת המונח להלן(; מימוש זכויות מסוימות מכוח 

  הסכם התפעול המשותף באישור המלווים בלבד, וכיו״ב.
 

( אשר בהתקיימם תוקנה events of defaultבהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה ) כמו כן,
ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים העיקריים למממנים זכות להעמיד את 

 limited( של חבות פיננסית אחרת שאינה מסוג cross defaultהבאים: הפרה צולבת )
recourse אירוע או נסיבות אשר יש להם השפעה מהותית לרעה על יכולת השותפות לקיים את ;

מון או מסמכי הפרויקט )כהגדרתם בהסכם התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המי
המימון(, על זכויות המלווים לפי הסכם המימון, או על נכסיה, עסקיה או מצבה הכספי של 
השותפות באופן שפוגע ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועדם או על הפרויקט באופן 

השפעה  -להלן ) שמסכן או עלול לסכן בסבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש של ההלוואה
מהותית לרעה(; החלטה רשמית של גוף ממשלתי המחייבת את השותפות לדחות את הפיתוח 
של פרויקט לוויתן אשר יש לה או עשוי להיות לה השפעה מהותית לרעה, ביטול הסכמים 

לרעה על  לאספקת גז ומסמכי פרויקט אחרים אם ביטול כאמור ישפיע או עשוי להשפיע מהותית
מון מחדש של ההלוואה; אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל; אי עמידה יכולת המי

פי ההסכם; -בתנאי האשראי הנוסף כמפורט לעיל; התקשרות בעסקאות גידור למעט כמוסכם על
נטישת הפרויקט; אירועי חדלות פירעון; אירוע כוח עליון מתמשך בקשר עם הפרויקט שיש או 

ותית לרעה; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות ריפוי עשויה להיות לו השפעה מה
 שנקבעו בהסכם. 

 
התקיימו כל התנאים המוקדמים לביצוע משיכת כספים ראשונה, בהתאם  2017ביוני  29ביום 

מיליוני  44 -נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים נמשך סכום של כ  הסכם המימון.לתנאי 
 . דולר מסכום הלוואה

 
 דולרמיליוני  7.4 -בהוצאות נדחות בסך של כהשותפות הכירה לתאריך הדוח על המצב הכספי, 

הלוואה, אשר יזקפו בעתיד כנגד סכומי ההלוואה שימשכו )לפי חלקם ה הקמתבגין הוצאות 
 .ויופחתו בהתאם לשיטת הרבית האפקטיבית היחסי מהמסגרת(

 
 הלוואה עם השותפות  הסכם .ב

 
הסכם  –)להלן  השותפות עם הלוואה בהסכם חברת פיתוח לוויתן התקשרה כאמור לעיל,

. לעיל א'5 בביאור כאמורהמימון  הסכם עם בקשרההלוואה עם השותפות ו/או הלוואה לשותפות( 
 :האמורההלוואה  הסכם עיקרי תמצית להלן

 
ההלוואות שיתקבלו מכח  כספי את לשותפות להעמיד התחייבה חברת פיתוח לוויתן (1

)להלן  Limited-Recourseמסוג  דולריות ות( כהלווא"Back to Back"הסכם המימון )
 מימון לצורך ורק אך אותה ישמשו ההלוואות כי התחייבה השותפות(. ההלוואות -

 .לוויתן פרויקט עם בקשר בהוצאות חלקה
 

 ההלוואות לסכום השווה סכום ת פיתוח לוויתןהתחייבה להחזיר לחבר השותפות (2
 בהתאם פירעון מועדי ובאותם מועד לאותו הרלוונטית הריבית בצירוף ממנה שהועברו

 . המימון להסכם
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 )המשך(: מימון פיתוח פרויקט לוויתן - 5ביאור 

 
 ישולמו הריביות. המימון בהסכם הקבועה לריבית הזהה ריבית נושאות ההלוואות (3

 .למלווים ריבית לשלם חברת פיתוח לוויתן שעל מועדים באותם
 

 סכום) ההלוואות של מוקדם פירעון מהשותפות לדרוש רשאית חברת פיתוח לוויתן (4
 .עת בכל( הריבית בצרוף הרלוונטית ההלוואה

 
 בכללהסכם המימון וכן  ביחס הכרוכות ההוצאות במלוא תישא השותפות, בנוסף (5

 .הבפעילות הכרוכותהוצאות  לרבות, חברת פיתוח לוויתן לש ההוצאות
 

חברת פיתוח מס שיחול על בישראל הסדר  המסים מרשות קיבלו וחברת פיתוח לוויתן השותפות .ג
 . להלן עיקרי הסדר המס שניתן:ההלוואהכספי בעניין  לוויתן

 
 אישור של הפרה יהווה שהדבר מבלי מחברת פיתוח לוויתן הלוואה לקבל יותר לשותפות (1

מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  בתקנות כאמור השותפות
 30התקנות הינו עד ליום  תוקף .1988-"טהתשמבשותפות לחיפושי נפט(,  ההשתתפות

 .זה למועד מעבר הוארכו לא התקנות השותפות ידיעת למיטב. 2015ביוני 
 

ותשמש את השותפות לצורך מימון חלקה  הסכם מימוןתנאי לתינתן בתנאים זהים  ההלוואה (2
 לוויתן.  פרויקטבהוצאות בקשר עם 

 
 .שלישי לצד ההלוואה מכספי הלוואה ליתן רשאית אינה השותפות (3

 
 גיוסי הון וחוב מהציבור .ד

 
השנים האחרונות פעלה השותפות לגיוסי הון משולבים עם גיוסי חוב )באמצעות רציו במהלך 

מיליון דולר. לפרטים אודות כתבי האופציה של השותפות ואגרות  261 -מימון(, בסכום כולל של כ
 השנתיים. לדוחות הכספיים 10החוב של רציו מימון, ראו ביאור 

 
 הון השותפים – 6ביאור 

 
 איחוד יחידות השתתפות 

 
, לאיחוד של יחידות ההשתתפות של 2016בדצמבר  20בהמשך לאישור האסיפה הכללית מיום 

יחידות השתתפות קיימות  8בוצע האיחוד האמור באופן שכל  2017בינואר  6השותפות, ביום 
איחוד היחידות(. לאחר איחוד היחידות סך  -ש"ח )להלן  1ש"ח הפכו ליחידה אחת בת  1בנות 

בהתאם ו. כתוצאה מהאיחוד כאמור 1,044,455,710על עמד ל השותפות יחידות ההשתתפות ש
(, הוקטן מספר היחידות שיוקצו עקב מימוש כתבי 18 -ו 17, 14לתנאי כתבי האופציה )סדרות 

תתקבל  18או  17, 14מימוש כתב אופציה מסדרה מ( באופן ש18 -ו 17, 14האופציה )סדרות 
, לפי הענין, ניתנים 18או  17, 14אופציה מסדרה  כתבי 8יחידת השתתפות כלומר כל  0.125

 למימוש ליחידת השתתפות אחת.
 

אשר  איחוד יחידות ההשתתפות המתואר לעיל שינה את אופן חישוב ההפסד ליחידת השתתפות,
  .2016בדצמבר  31מקבל ביטוי למפרע החל מהדוחות הכספיים ליום 

חולק ההפסד לתקופה  ,וחות הכספייםלצורך חישוב ההפסד ליחידה לכל תקופה המוצגת בד
בכמות יחידות ההשתתפות המעודכנת לאחר איחוד היחידות, כך שההפסד ליחידה לאחר איחוד 

  לעומת ההפסד ליחידה לפני איחוד היחידות. 8היחידות גדל פי 
 

כל נתוני כמויות יחידות ההשתתפות וכתבי האופציה המוצגים בדוחות כספיים אלו הינם לאחר 
 איחוד ההון כאמור. השפעת
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 צדדים קשורים - 7ביאור 

 
ולשנה  2017ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 6דמי מפעיל לשותף הכללי לתקופה של 

אלפי  1,326 -אלפי דולר, סך של כ 4,277 -, הסתכמו לסך של כ2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 אלפי דולר, בהתאמה. 1,144  -דולר וסך של כ

 
 התקשרויות ותלויות: - 8ביאור 

 
 התקשרויות למכירת גז טבעי: .א

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

 
התקבל  2017ספיים השנתיים, בחודש פברואר ז' לדוחות הכ15בביאור בהמשך לאמור 

העמידו שותפי במהלך תקופת הדוח אישור הממונה לייצוא גז טבעי תחת ההסכם. 
 -בסך של כ  לוויתן בחזקות החזקותיהם לשיעור יחסי באופןנתג"ז ל לוויתן ערבות חברה

בהתאם לתנאי ההסכם מיליון דולר(  2.7 –)חלקה של השותפות כ  מיליון דולר 18
 . ההולכה בין חברת השיווק לבין נתג"ז

 
 הסכמים לאספקת גז טבעי ללקוחות במשק המקומי מפרויקט לוויתן (1

 
הודיעו שותפי לוויתן ללקוחותיהם במשק המקומי על התקיימות כל  2017בחודש מאי 

בהסכמי אספקת הגז התנאים המתלים של המוכרים )שותפי לוויתן(, כפי שנקבעו 
הטבעי שנחתמו עמם. יצוין כי עם מתן הודעה כאמור לפז בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן 

פז(, התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם אספקת הגז בין שותפי לוויתן לבין  -
  .2016בנובמבר  24פז מיום 

 
נחתם  2017נואר בי 16ז' לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 15לאמור בביאור בהמשך 

מכתב כוונות בלתי מחייב בין שותפי לוויתן לבין אדלטק בע"מ, במסגרתו אישרו הצדדים 
את כוונתם לנהל משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לרוכשת 

שנה. הסכם מחייב, ככל  17במשך תקופה של  BCM 14.8 -בהיקף משוער של כ
  .2016בחודש ינואר  ה שנחתםשיחתם, הינו בנוסף להסכם האספק

 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, ממשיכים שותפי לוויתן לקיים 
משאים ומתנים, בשלבים שונים, במטרה לחתום על הסכמים מחייבים לאספקת גז טבעי 

 .יתןלמשק המקומי מפרויקט לוו
 

 הליכים משפטיים בהם מעורבת השותפות .ב
 
 מר'( לנגוצקי ואח' נ' רציו ואח'ת"א )מחוזי  (2

 
הורה  2017במרס  14ביום , השנתיים ד' לדוחות הכספיים15לאמור בביאור בהמשך 

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

לאחר בקשות שונות של הצדדים והחלטות . (2017בפברואר  13מיום בהתאם להחלטה 
 רשם ההוצאה לפועל, בחודש מאי שילמו התובעים את יתרת החוב.

 
אביב, ערעור על -משפט השלום בתל-הגישו התובעים בבית 2017באפריל  4ביום 

המשפט לבטל את -החלטות רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה התבקש בית
 ולקבוע:החלטות הרשם 

 
הדין המשלים במסגרת הליכי הוצאה -כי הנתבעים אינם זכאים לאכוף את פסק (א

 לפועל;
כי על הנתבעים להשיב לתובעים ו/או לקופת ההוצאה לפועל את כל הסכומים  (ב

 ששולמו/ישולמו להם במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( התמציתייםביאורים לדוחות הכספיים 

 2017 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 :)המשך( התקשרויות ותלויות - 8ביאור 

 
ניתן פסק דין לפיו  2017באוגוסט  10ביום , תגובות שונות של הצדדיםולאחר בקשות 

 ש"ח.  10,000התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים בסך  דין הערעור להידחות וכן
 

 שדות נפט  (1
 

 2017בפברואר  7ביום הכספיים השנתיים,  ה' לדוחות15לאמור בביאור בהמשך 
לבית המשפט  המפרקת הזמנית(  -הגישה המפרקת הזמנית של שדות נפט )להלן 

 -לעיל )להלן  1המשפט בהליך האמור בסעיף  המחוזי מרכז בקשה לעיון בתיק בית
 בקשת העיון(. 

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

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

 איתן , חברתמר איתן אייזנברג עילות התביעה הפוטנציאליות הקיימות לשדות נפט כנגד
 . והשותפותאייזנברג בע"מ 

 
קבע בית המשפט כי תינתן למפרקת הזמנית זכות עיון  2017במרס  10מיום  תובהחלט

 בתיק, להוציא תמלילי חקירת העדים.
 

 הליכים משפטיים בקשר עם רישיונות נפט (0
 

 א' לעיל.4ביאור ראו ערן רישיון לעניין הליכים משפטיים בקשר עם 
 

 שותפות מוגבלת –של רציו פטרוליום אנרגיה השקעה בניירות ערך  .ג
 

רכשה  2017בינואר  24ביום ג' לדוחות הכספיים השנתיים, 16בהמשך לאמור בביאור 
 -( ו1כתבי אופציה )סדרה  11,468,224יחידות השתתפות,  22,936,448השותפות 

)להלן שותפות מוגבלת  –( של רציו פטרוליום אנרגיה 2כתבי אופציה )סדרה  11,468,224
למועד הדוח השותפות מחזיקה  .אלפי ש"ח 23,636 -רציו פטרוליום( בתמורה לסך של כ –

  מסך יחידות ההשתתפות של רציו פטרוליום. 20%
 

: הכרה פיננסייםמכשירים " IAS 39בינלאומי  לתקן חשבונאות בהתאםהשקעה זו מטופלת 
בדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי במסגרת הנכסים שאינם  ומוצגת "ומדידה

 שוטפים, כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017ביוני  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 וסיכונים פיננסיים: מכשירים פיננסיים - 9ביאור 

 הוגן גילוי שווי  .א
 

 :1הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ברמה 
   

 
 ביוני 03ליום 

 02ליום 
 בדצמבר

 1327 1326 1326 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

    
    -שוטפים  נכסים

בשווי הוגן דרך נכסים פיננסיים 
 5,661 818 6,527 רווח או הפסד

    
    -שאינם שוטפים  נכסים

בשווי הוגן דרך נכסים פיננסיים 
השקעה ברציו  -רווח או הפסד

 ג'(8ביאור ראו פטרוליום )
8,135 - - 

 5,661 818 14,662 סך נכסים 

 
 

 2016ביוני  30, ביום 2017ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו  6במהלך התקופות של 
 , לא התבצעו העברות כלשהן בין הרמות.2016בדצמבר  31ובשנה שהסתיימה ביום 

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

 
לרבות , 2017ביוני  30ערכם בספרים של הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות ליום 

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

 
 ביוני 03ליום 

 02ליום 
 בדצמבר

 1327 1326 1326 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

    
    -שווי הוגן 

 101,198 96,952 117,310 )סדרה א( חובאגרת 

 164,476 - 204,708 )סדרה ב( אגרת חוב

 
 

מדידת השווי ההוגן מבוססת על שער אגרות חוב )סדרה א( ואגרות חוב )סדרה ב( בבורסה 
 .לאותו מועד
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 שותפות מוגבלת -( 2991רציו חיפושי נפט )

 המאוחדים )המשך( ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2017ביוני  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 

 
 :הדוחאירועים לאחר תקופת  - 23ביאור 

 
 פיתוח מאגר לוויתן  .א

 
 לעיל. (4)א'4תאריך הדיווח, ראו ביאור להתפתחות לאחר 

 
 'ואח רציו' נ' ואח לנגוצקי'( מר מחוזי) א"ת - הליכים משפטיים בהם מעורבת השותפות .ב

 
 ב' לעיל.8תאריך הדיווח, ראו ביאור להתפתחות לאחר 

 
 עסקה משותפת רועי .ג

 
 ב' לעיל.4להתפתחות לאחר תאריך הדיווח, ראו ביאור 

 
 מימון פיתוח פרויקט לוויתן .ד

 
 לעיל. א'5להתפתחות לאחר תאריך הדיווח, ראו ביאור 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 ג'פרק 
 

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר רבעוני דוח
 הפנימית הבקרה את אפקטיביות

 



בזאת דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי מצורף 
לרבעון  0791-ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל83לפי תקנה 

 :7109לשנת  השני

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

 –( 1992לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי של רציו חיפושי נפט )

 השותפות( ועל הגילוי בשותפות. -שותפות מוגבלת )להלן 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

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

 ;יגאל לנדאו, מנכ"ל השותף הכללי .2

 ; משנה למנכ"ל של השותף הכללי, שיפרון דלית .3

 ;, מנהלת הכספים של השותף הכלליוייס מלי .4

 ., חשבת של השותף הכללילוי הילה .5

 

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

בידי מי שמבצע בפועל  או ,המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות  ,את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

לגלות  תנדרש שותפותהדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שה

ווח במועד ובמתכונת הקבועים על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומד שהיא מפרסמתבדוחות 

 בדין.

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

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

כדי לאפשר קבלת החלטות במועד  הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת

 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.

הרבעוני הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווחהרבעוני בדוח 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, הרבעוני הדוח  –)להלן  2012במרס  31 ביוםשנתסיימה לתקופה 

 אפקטיבית. כ הבקרה הפנימית נמצאה

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

 אחרון;בדבר הבקרה הפנימית ההרבעוני דוח נמצאה בהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי ש

בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע הרבעוני בדוח  האמורלמועד הדוח, בהתבסס על 

 שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 

 
 



 (:0ג)ד()83תקנה לפי הצהרת מנהל כללי 

 הצהרת מנהלים

 מנהל כללי הצהרת

 

 , מצהיר כי:יגאל לנדאואני, 

 

 –)להלן  שותפות מוגבלת –( 1992רציו חיפושי נפט )בחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)
 הדוחות(; –)להלן   2012של שנת השני ( לרבעון שותפותה

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

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; שותפותה

לדירקטוריון ולעדת הביקורת של  ,שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה השותף הכללי דירקטוריון
 הדיווח הכספי ועל הגילוי: עלהפנימית 

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

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

 –הדין; וכן הכספיים בהתאם להוראות 

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

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

-מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
, בפרט ובחברות המאוחדות שותפותמובא לידיעתי על ידי אחרים ב ,2010

 –הדוחות; וכן  במהלך תקופת ההכנה של

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

 מקובלים.

ין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עני  )ג( 
( לבין מועד 2012במרס  31לתקופה שנתסיימה ביום הרבעוני רון )הדוח האח

של השותף דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של  בנוגע לאפקטיביות הבקרההכללי 

 .שותפותה

 

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

 

 

 _______________________ 2012 באוגוסט 29

 , מנכ"ליגאל לנדאו 

 

 

 

 

 



 (:7ג)ד()83הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהירה כי:מלי וייסאני, 

 

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

 דוחות לתקופת הביניים(;הדוחות או ה–)להלן  2012של שנת  השני

ת הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת לפי ידיעתי, הדוחו (2)
הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של 
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;

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

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים  שותפותהפעולות ותזרימי המזומנים של ה
 הדוחות;

רקטוריון ולעדת הביקורת של לדי ,שותפותגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
ת ביותר לגבי הבקרה , בהתבסס על הערכתי העדכניהשותף הכללי דירקטוריון

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

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

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

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

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

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

של בקרות  יקביעתם וקיומם תחת פיקוח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי  )א(
לרבות חברות , שותפותונהלים, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 -מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
, בפרט ובחברות המאוחדות שותפותמובא לידיעתי על ידי אחרים ב, 2010

 –ות; וכן במהלך תקופת ההכנה של הדוח

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

 מקובלים;

במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל  )ג(
לבין מועד  (2012 במרס 31 ביום שנתסיימה לתקופההרבעוני הדוח )האחרון 

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

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח ותף הכללי של השוההנהלה 
 .שותפותהכספי ועל הגילוי של ה

 

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