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   2020במאי  31

  דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
  2020במרס  31של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה

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

ולתקופה של שלושת   )תאריך הדוח  -(להלן    2020  במרס  31  ליום  החברההדירקטוריון על מצב ענייני  
 ,חות תקופתיים ומיידיים)"בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו ,החודשים שהסתיימה באותו תאריך

 .)הדוחות תקנות - (להלן 1970 -התש"ל

 -(להלן  2020במרס  31מהדוחות הכספיים ביניים ליום  נפרד בלתי חלק הוא הדירקטוריון דוח
לשנה זה בקשר עם הדוח התקופתי של החברה  דוח לקרוא יש). ם הרבעונייםהכספיי הדוחות

-2020-01: אסמכתא( 2020במרס  24ביום  פורסם, אשר 2019בדצמבר  31ביום  שהסתיימה
(ב) לתקנות הדוחות 48-א(א) ו5, המובא בדוח זה על דרך ההפניה בהתאם להוראות תקנות  )025426

   .)הדוח התקופתי –(להלן 

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

  .)הבורסה -אגרות החוב של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן 

 9-ו 5, 4 ביאורים ,החברה ופעילותה, ראו פרק א' לדוח התקופתי (תיאור עסקי התאגיד) לתיאור
הדוחות הכספיים  -להלן מו במסגרת הדוח התקופתי (שפורס כפי 2019לשנת  הכספיים לדוחות

  .לדוחות הכספיים הרבעוניים 5וכן ביאור  )השנתיים

  
  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  – 'אחלק  

 
 כללי . 1

כחברה פרטית מוגבלת במניות. בעלת   2014במרס    24החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  
),  השותפות -שותפות מוגבלת (להלן  -) 1992השליטה בחברה היא רציו חיפושי נפט (

  המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה.
  

, אשר (Special Purpose Company (SPC))החברה היא חברה ייעודית חד תכליתית 
) מתן הלוואות לשותפות אשר מטרתן לשמש 2) גיוס חוב וכל הכרוך בכך; (1מטרותיה הן: (

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

) ביצוע כל הפעולות הכרוכות בעיסוקים האמורים לעיל. 3(-); ופרויקט לוויתןאו  ויתן  מאגר לו
, 2019בדצמבר  31וביום  1952 –מאגר לוויתן מהווה תגלית כמשמעה בחוק הנפט, התשי"ב 

החלה הזרמת הגז ליצוא, ,  2020החלה הזרמת הגז הטבעי ממנו למשק המקומי ובחודש ינואר  
אשונה מאז הקמתה, לשותפות הכנסות משמעותיות ממכירות גז ולר 2020כך שהחל משנת 

  טבעי ללקוחות בשוק המקומי ובשווקים האזוריים.
  

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

 להלן.ד' חלק וכן  השנתיים לדוחות הכספיים 9
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והסכם  2017ידי החברה בשנת  לפירוט אודות אגרות החוב (סדרה ג) שהונפקו על  .ב
-ו  5,  4נפקה כאמור, ראו ביאורים  ההלוואה שנחתם בין החברה והשותפות בקשר עם הה

 להלן.ד' וכן חלק  השנתיים לדוחות הכספיים 9
  
  מידע אודות פעילות השותפות במאגר לוויתן  .ג

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

  
, החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן ועד 2019בדצמבר  31כאמור לעיל, ביום  . 1

) והכנסות 100%גז טבעי מהמאגר (ברמת  BCM 2.5-בסמוך למועד הדוח נמכרו כ
שותפי לוויתן מלקוחותיהם מתקבלות בהתאם לאספקת הגז הטבעי ללקוחות אלו. 

 להלן. '8גראו סעיף  ,לפרטים אודות נתוני הפקה בתקופת הדוח
פרויקט לוויתן מצוי בשלהי שלבי הפעילות הראשוניים ובמהלכם ממשיכות להתבצע 
בדיקות שונות של כלל מתקני הפרויקט במקביל לאספקת הגז והקונדנסט ללקוחות 

ראו   ,בישראל, מצרים וירדן. לפרטים נוספים אודות מתקני הפרויקט ותכנית הפיתוח
לדוח התקופתי. יצוין, כי  בפרק א' 1.8.6  עיףלדוחות הכספיים השנתיים וס  10ביאור  

במהלך שלבי הפעילות הראשונים נרשמו אירועים תפעוליים ביחס לפעילות אסדת 
 -, המפעילה של פרויקט לוויתן (להלןNoble Energy Mediterranean Ltd-ו לוויתן

בוחנת ומתחקרת כל אירוע תפעולי במטרה לאפשר פעילות  )נובל או המפעילה
ידי המפעילה, על  איכותית וסדירה של האסדה. מובהר, כי כפי שנמסר על בטוחה,

אף האירועים התפעוליים האמורים אשר במסגרת חלקם הופעל לפיד האסדה, מידת 
הפגיעה, החל מתחילת ההפקה, ביכולת להיענות לביקושים היתה שולית וכן הנתונים 

ה באיכות האוויר ביבשה. ממערכות הניטור על החוף הצביעו על כך שלא היתה פגיע
) מתחילת up-timeבהתאם לעדכון המפעילה, מצב יכולת ההפקה של האסדה (

  .  95%ההפקה ועד סמוך למועד פרסום הדוח הינו מעל 
  
דלק, וביחד עם  -ודלק קידוחים שותפות מוגבלת (להלן  נובל השותפות, ביחד עם . 2

התקשרו במהלך הרבעון הראשון ועד בסמוך שותפי לוויתן)  -השותפות ונובל להלן 
לפרסום הדוח במספר הסכמים ומזכרי הבנות לאספקת גז טבעי בשוק המקומי, 

דד לרבות עם מתמודדים במכרזים שונים, ואלו כפופים, בין היתר, לזכיית המתמו
במכרז. כמו כן, שותפי לוויתן ממשיכים לנהל משאים ומתנים עם לקוחות 

 פוטנציאליים נוספים בשוק המקומי.
לפרטים אודות ההסכמים המהותיים למכירת גז טבעי בהם התקשרו שותפי לוויתן 

בפרק  1.16בדוחות הכספיים השנתיים וסעיף  יא'10ובכללם השותפות, ראו ביאור 
  א' לדוח התקופתי. 

  
, שותפי לוויתן ממשיכים לבחון הרבעוניים נכון למועד אישור הדוחות הכספיים . 3

חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן בהתבסס על המתקנים 
בשנה, בכפוף לקבלת   24BCM -הקיימים, באופן שיאפשר הגדלת הקיבולת עד ל

האישורים המתאימים, והכל בהתאם לביקושים הנוכחיים והצפויים בשוק המקומי 
   ובשווקי יעד אזוריים וגלובאליים.

ראו  ,א'1לפירוט חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן מעבר לשלב 
 בפרק א' לדוח התקופתי.  1.8.6 סעיף

 
שרויות שונות להמשך מסחור הגז והקונדנסט שותפי לוויתן ממשיכים לבחון אפ . 4

ממאגר לוויתן ובכלל זה אפשרויות להתקשרויות עם לקוחות במשק המקומי 
ובשווקי ייצוא באספקה בצנרת וכן אפשרויות יצוא באספקה באמצעות גז נוזלי 

)FLNG החברהלפרק א' בדוח התקופתי ובדוח מיידי של  1.17.3) (כמפורט בסעיף 
 ).2019-01-065304(אסמכתא:  2019ביולי  30מיום 
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  מימון פיתוח פרויקט לוויתן . 5
לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן ובמסגרת תהליך של 
בחינת חלופות שונות של מבנה החוב של השותפות, לרבות בחינת חלופות לפירעון 

ידי הלוואה חדשה -, על2021במרס  20ההלוואה הקיימת העומדת לפרעון ביום 
כי הגיעה להבנות   2020שתועמד לשותפות לטווח ארוך, עדכנה השותפות בחודש מאי  

תועמד לשותפות מסגרת  בלתי מחייבות עם מספר מממנים פוטנציאליים, לפיהן
 ). ההלוואה החדשה -מיליון דולר (להלן  650 - 600הלוואה בסך כולל של עד 

מסגרת ההלוואה החדשה תשמש למימון מחדש של ההלוואה הקיימת, כאשר יתרת 
המסגרת תהיה זמינה למשיכה במהלך תקופת ההלוואה החדשה ותוכל לשמש את 

ות נוספות לפיתוח פרויקט לוויתן, פירעון השותפות לכל מטרה, לרבות לביצוע השקע
 סדרות אגרות החוב שהנפיקה רציו מימון ועוד.

השותפות פועלת להשלמת המשא ומתן על הסכם הלוואה מפורט ומחייב במטרה 
 להשלימו במהלך הרבעון השלישי של השנה. 

  .הרבעוניים לדוחות הכספיים ד'5לפרטים נוספים ראו ביאור 

עד הדוח, אין בכוונת השותפות להגדיל את סך החוב הכולל הקיים יצוין, כי נכון למו
א' של תוכנית 1שלה (יתרת ההלוואה הקיימת וסדרות האג"ח הקיימות) עבור שלב 

  הפיתוח של מאגר לוויתן.

 1ז'5לדוחות הכספיים השנתיים וביאור יג' 10-יא' ו10 בהמשך למתואר בביאורים . 6
עם הסכם קצר טווח שנחתם בין שותפי לוויתן , בקשר הרבעוניים לדוחות הכספיים

") לאספקת גז טבעי לחברת חברת החשמלובין חברת החשמל לישראל בע"מ ("
") בהמשך להליך תחרותי שערכה חברת החשמל, ובקשר לערעור ההסכםהחשמל ("

שהגישו חלק מהשותפים במאגר תמר לבית המשפט העליון בקשר לתוצאות ההליך 
האמור, הגיעו שותפי לוויתן ושותפי תמר להבנות עקרוניות בקשר עם התחרותי 

הסוגיות שהיו במחלוקת בקשר עם ההסכם, הכפופות בין היתר, להשלמת הדיונים 
עם חברת החשמל בקשר עם יישומן, אישורי האורגנים של כלל הצדדים וקבלת כל 

 האישורים הרגולטוריים הנדרשים (ככל שנדרשים).
  
 הקורונההשפעת מגיפת  . 7

התפרץ בסין והתפשט למדינות רבות בעולם, לרבות ישראל,  ,2019בשלהי שנת   .א
ידי ארגון הבריאות על  הוגדר    2020, אשר בחודש מרץ  )COVID-19נגיף הקורונה (

). בעקבות התפשטות נגיף מגיפת הקורונה -העולמי כמגיפה עולמית (להלן 
רבות ברחבי העולם, נרשמה פגיעה הקורונה כאמור והסגרים  שהוטלו במדינות 

בפעילות הכלכלית הגלובאלית, ונכון לחודש אפריל האחרון, קרן המטבע 
מגיפת  2020.1בכלכלה העולמית בשנת  3%-הבינלאומית הניחה ירידה של כ

הקורונה פגעה קשות בענפים שונים והשפיעה על היקפי הצריכה ובכללם על תחום 
ודשים האחרונים נרשמה ירידה חדה בביקוש האנרגיה בו פועלת השותפות. בח

לנפט, גז טבעי ומוצרי אנרגיה וכן השווקים הפיננסיים נסחרו בירידות חדות 
והמסחר בנפט (לרבות ירידה חדה במחירי יחידות ההשתתפות של השותפות) 

יות רבה ונסחר בירידות חדות מאד. בהתאם לעמדת רשות תהתאפיין בתנוד
השפעות אפשריות של מגיפת הקורונה זה סקירה בדבר    מובאת בדוחניירות ערך,  

 פעילות.   העל 
  
למועד הדוח עדיין קיימות מגבלות מהותיות במעבר אנשים בין מדינות על מנת   .ב

להתמודד עם התפשטות מגיפת הקורונה. מגבלות אלה ואחרות, שייתכן ויוטלו, 

 
1   2020-april-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo  
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נסמך, בין עלולות להקשות על המשך פעילותו הרציפה של פרויקט לוויתן, ה
 מקצועי ומומחים שונים מרחבי העולם.  -היתר, על כח אדם תפעולי 

בהקשר לכך יצוין, כי נובל עדכנה כי היא ממשיכה לפעול בהתאם לתכנית הפעולה 
לתת מענה להמשך הפעלתו הבטוחה שנועדה שפותחה בתגובה למגיפת הקורונה 

די האנרגיה של מתקן ההפקה ושל הזרמת הגז הטבעי, והמתואמת עם משר
והבריאות. עוד עדכנה המפעילה, כי היה ותנאי התפעול או תנאי העבודה יורעו, 
הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן עלולה להיפסק על מנת להבטיח את בריאותו 

האדם המועסק על האסדה וכדי להגן על הסביבה ועל פרויקט  ובטיחותו של כוח
א הושפעה מהותית עקב מגיפת לוויתן. מובהר, כי עד כה פעילות הפרויקט ל

מנת לאפשר פעולה רציפה של פרויקט לוויתן  הקורונה וכן ההוצאות שנדרשו על
  אינן מהותיות. כאמור 

הרצת עבודות  להערכת המפעילה, למועד זה, לא צפוי עיכוב מהותי בהשלמת
התקנת מדחס באשקלון  השלמתוב Turbo Expanders-והפעלת מערכות ה

לפרק א'  1.17.2-ו 1.21.1הנזכרים, בהתאמה, בסעיפים  EMGבכניסה לצינור 
בדוח התקופתי וביחס למערך אחסון הקונדנסט באתר חגית (כאמור בסעיף 

לפרק א' בדוח התקופתי), הערכת המפעילה הינה כי הקמתו תושלם  (ג)1.8.6
   .2020במהלך הרבעון השלישי של שנת 

ההסגר והאטת הפעילות הכלכלית (לצד השפעה עונתית), הביאו לירידה   השפעות
  זורי ובהתאמה בביקוש לגז טבעי. יבביקוש לחשמל בשוק המקומי והא

מתחילים אט אט  ,הן בישראל והן במדיניות רבות נוספות ,בשבועות האחרונים
לחזור לפעילות בחלקים נרחבים של המשק, אולם זאת מתבצעת תחת הגבלות 
רבות וקיימת אי וודאות גבוהה לגבי אפשרויות של גלי התפרצויות חוזרים של 

צפוי  2020, בשנת האחרון מאיחודש פי תחזית בנק ישראל מעל מגיפת הקורונה. 
צפוי התוצר לעלות בשיעור של  2021ובשנת  4.5%התוצר להתכווץ בשיעור של 

%6.8.2  
על פי תחזית קרן המטבע העולמית מחודש אפריל האחרון, התל"ג במצרים צפוי 

, בהתאמה, ובירדן צפוי 2021-ו 2020, בשנים 2.8%-ו 2%לצמוח בשיעור של 
בשנת  3.7%ולצמוח בשיעור של  2020בשנת  3.7%-התוצר להתכווץ בשיעור של כ

2021.3  
לאור היות מגיפת הקורונה אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה, 
מידת השפעתו על הפעילות העסקית העתידית של השותפות תלויה במידה 
ובהיקף התממשותם של המשתנים השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות 

היכולת  הנגיף בארץ ובעולם (וביניהם, משך הזמן בו ימשיך ויתפשט הנגיף למול
למציאת חיסון ו/או תרופה; היקף ההגבלות על התנועה בין ובתוך מדינות, מידת 
היענות של האוכלוסין להוראות ממשלתיות ורגולטוריות, מידת התגובה של 
מנהיגי מדינות בעולם להתפרצות חוזרות של המגיפה באותן מדינות, המצב 

ובהתאמה מחיריהם הכלכלי במדינות שונות, רמת הביקוש לנפט וגז טבעי 
  וכיו"ב).  

מובהר, כי קצב התאוששות השווקים השונים ביציאה ממשבר הקורונה ו/או 
החרפה במצב ובמגבלות השונות עקב התפרצויות חוזרות של נגיף הקורונה, 

מנת לאפשר המשך  עלולים להביא לעליה משמעותית בהוצאות הנדרשות על
קיטון בביקוש המקומי והאזורי לגז טבעי פעולה רציפה של פרויקט לוויתן, 

ים לביצוע פעולות שונות, המפורטות בדוחות נולעיכוב בלוחות זמנים מתוכנ
  שותפות.חברה והה

כאמור לעיל, למועד זה עדיין לא ניתן להעריך את היקף ומשך הזמן של מגיפת 
הקורונה וההאטה הכלכלית ועל כן קיים קושי לאמוד בשלב זה את ההשפעה על 

  הביקושים והמכירות ממאגר לוויתן בשנים הקרובות.

 
2       20.aspx-5-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/25 
3   2020-april-://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weohttps 
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על אף האמור, מעריכה השותפות, בהתבסס על ההנחות המפורטות להלן אשר   .ג

מכירות הגז  2021-ו 2020גובשו, בין היתר, בסיוע יועצים שונים, כי בשנים 
 8.5 – 10 -ועל כ 2020בשנת  BCM 7 – 8 -הצפויות ממאגר לוויתן תעמודנה על כ

BCM דולר ל 4.93 -, במחיר גז ממוצע משוקלל של כ2021שנת ב-mmbtu  וזאת
, במחיר ממוצע 2021בשנת  BCM 10.8 -ו 2020בשנת  BCM 9.3למול כמות של  

המהוון בגין  , כפי שנכללו בתזרים המזומניםmmbtu-דולר ל 5 -משוקלל של כ
נכון ליום   ) המיוחס לחלקה של השותפות בפרויקט לוויתן,2Pהעתודות הצפויות (

 2020בינואר  13 , אשר נכלל בדוח המשאבים כפי שפורסם ביום2019בדצמבר  31
 ). 2019בדצמבר  31התזרים ליום  -) (להלן2020-01-004867(אסמכתא: 

) קיטון בביקושים לגז 1צפי מכירות הגז לעיל חושב בהתאם להנחות כדלקמן: (
ביחס לסך הביקושים שהונח  9% - 6% -טבעי בשוק המקומי בשיעור של בין כ

) 2וקיטון בכמויות הנמכרות לחברת החשמל; ( 2019בדצמבר  31בתזרים ליום 
אגר למינימום קיטון הכמויות החוזיות שתימכרנה במסגרת הסכמי הייצוא מהמ

המחייב בהתאם להסכמים, לרבות בשל הנחה לירידה במחיר חבית ברנט ממוצע 
(Brent)4 2021.5דולר בשנת  39.7-ולכ 2020דולר בשנת  36.4-לכ     

בדצמבר  31השותפות ערכה ניתוחי רגישות במסגרתם עדכנה את התזרים ליום 
פי תוצאות -לעיל. עלבהתאם להנחות לקיטון במחירים ובכמויות כאמור  2019

כאמור (ובהן בלבד) מביא  2021- 2020ניתוחי הרגישות, עדכון הנתונים בשנים 
ביחס לסך התזרים המהוון אחרי מס בשיעור היוון  5%-לקיטון בשיעור הנמוך מ

. מובהר כי ניתוחי הרגישות האמורים אינם מהווים עדכון מלא של 10%של 
  .2019בדצמבר  31התזרים ליום 

לא צופה השותפות בעת הזו שינוי מהותי ביחס להערכותיה  2022שנת החל מ
  . 2019בדצמבר  31ולהערכות יועציה הכלולות בדוח התזרים ליום 

  
לניתוחי רגישות נוספים של כלל תזרים המזומנים המהוון המיוחס לחלקה של 

 , לרבות בקשר עם שינויים2019בדצמבר  31השותפות בפרויקט לוויתן נכון ליום 
ראו דיווח  ,במחירי הגז הטבעי ובכמויות הגז הטבעי הנמכרות, באחוזים שונים

) 2020-01-004867(אסמכתא:  2020בינואר  13 ביום החברהמיידי שפרסמה 
 ולפרטים בדבר ניתוחי רגישות של התזרים האמור ביחס למחיר הברנט, ראו סעיף

  .   הרבעוניים לדוחות הכספיים ז1לפרק א' בדוח התקופתי וכן ביאור  (ב)1.8.12

הערכות והשערות השותפות לעיל בדבר מגיפת  –אזהרות מידע צופה פני עתיד 
הקורונה והשפעותיה האפשריות, לרבות היערכות המפעילה לאפשר הפעלה רציפה 
של פרויקט לוויתן, וכן המידע המפורט לעיל בדבר הקיטון במחיר ובכמויות הצפויות 

, מהווים מידע 2019בדצמבר    31  ם המזומנים שנכללו בתזרים ליוםביחס לנתוני תזרי
. מידע 1968-א חוק ניירות ערך, התשכ"ח32צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 

כאמור מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של השותף הכללי בשותפות ושל 
ועצים שונים, המפעילה, נכון למועד דוח זה, אשר מתבססות, בין היתר, על הערכות י

על פרסומים שונים בארץ ובעולם בקשר עם מגיפת הקורונה ועל הנחיות הרשויות 
הרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת, אשר משתנות באופן תדיר. הערכות אלו 
עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו 

ידי -צעדים הננקטים עלשינויים בהתפשטות המגיפה ובהחרפת ההנחיות וה
הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם. הההערכות בדבר הקיטון במחיר ובכמויות  
מבוססות גם על ההנחות המפורטות לעיל. הערכות השותפות בדבר כמויות הגז 
הטבעי שיימכרו ומחיר המכירה, וכן הכמויות והמחיר כאמור שיהיו בפועל עשויים 

פות בתחשיביה, זאת, בין היתר, כתוצאה מתנאי להיות שונים מכפי שהניחה השות

 
 ם באתר בלומברג , כפי שפורס2020במאי    22יום  הונח תחזית חבית ברנט לפי עקומת מחירים עתידיים, נכון ל                 4

)(Crude Oil, Brent (ICE) . 
, לפיו צפויה ירידה בעלויות ההפקה וכן 2020לתקציב לשנת שותפי לוויתן בדבר עדכון הודעה להמפעילה    5

), מובהר כי נתונים 100%( מיליוני דולר 45-בסך של כ 2020) הצפויות לשנת capexהקטנה של ההשקעות (
  אלו לא נלקחו בחשבון במסגרת ההנחות לעיל. 
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היצע וביקוש שיהיו בשווקים או תנאים מסחריים שיתבררו בעתיד, שינויים 
בהסכמים למכירת גז טבעי בהם התקשרה השותפות, לרבות בשל ההליך הנזכר 

או ההבנות העקרוניות הנזכרות בסעיף  הרבעוניים לדוחות הכספיים 1ז5בביאור 
כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגר, או גורמים אחרים אשר אינם  ) לעיל או6(ג1

בשליטת השותפות, ואשר לפיכך אין לגביהם  ודאות. לפיכך המידע לעיל עשוי 
להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף, וכתוצאה ממכלול של גורמים שאינם בשליטת 

  השותפות. 

  20206,7ברבעון הראשון של שנת להלן טבלה הכוללת נתוני הפקה מפרויקט לוויתן  . 8
  

  

פרק א' לדוח התקופתי  מאגר לוויתן, ראו –לפרטים נוספים אודות פעילות השותפות 
  לדוחות הכספיים הרבעוניים. 5וביאור 

  
 מצב כספי: . 2

                    מיליון דולר (מתוכם 409-לסך של כהסתכם , 2020במרס  31היקף נכסי החברה ליום 
מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם  13-וכ הלוואות שניתנו לשותפותמיליון דולר בגין  396-כ

הלוואות מיליון דולר בגין  381-(מתוכם כמיליון דולר  385-), בהשוואה לכאותן הלוואות
   .2019במרס    31ליום  )  מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם אותן הלוואות  4-וכ  שניתנו לשותפות

  

 
 112-יות בתמורה של כאלפי חב 120-במהלך הרבעון הראשון חלק השותפות במכירת קונדנסט עמד על כ   6

לדוחות הכספיים השנתיים, המפרטים בין היתר את   יא10אלפי דולר, בהתאם להסכמים המפורטים בביאור  
ההסדר למסירת הקונדנסט לבז"ן ללא תמורה. הואיל וסך העלויות הכרוכות בהפקת הקונדנסט בתקופת 
הדיווח עלו על סך ההכנסות שהתקבלו בגינו, והואיל והקונדנסט הוא תוצר לוואי של הפקת הגז הטבעי, לא 

בקשר להפקת הקונדנסט, וכל העלויות וההוצאות בקשר עם הפקת  הוצגו בטבלה לעיל נתונים נפרדים
 מיליון דולר יוחסו להפקת הגז הטבעי. 0.2-הקונדנסט, נטו בסך של כ

הנתונים המובאים בטבלה לעיל ביחס לשיעור המשוייך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר ממוצע    7
ה ובתקבולים נטו, עוגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפק

  העשרונית.

יודגש כי עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כוללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את    8
  עלויות החיפוש והפיתוח של המאגר.

  גז טבעי 

סה"כ תפוקה (המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות) בתקופה 
  8,621  לגז טבעי) MMCF  -(ב

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה (המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
  MCF(  5.43 -השותפות) (דולר ל

תמלוגים (כל תשלום שנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו מנכס הנפט) ממוצעים ששולמו ליחידת 
תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 )MCF -השותפות) (דולר ל

  0.60 המדינה

שותף כללי 
 וגיאולוג

0.28  

  

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה (המשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות 
  MCF(8 0.67 -של השותפות) (דולר ל

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות 
 MCF(  3.88 -של השותפות) (דולר ל
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הגידול ביתרת ההלוואות נובע ברובו מהכנסות הפרשי שער בגין הלוואה לשותפות בקשר עם 
 11.1-כשל הפחתת ניכיון בסך מהכנסות מיליון דולר,  3.4-אגרות חוב (סדרה ב) בסך של כ

הפחתת פרמיה ומהכנסות  מיליון דולר בגין הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב)  
  מיליון דולר בגין הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג). 0.9-בסך של כ

עם הגידול ביתרת הריבית לקבל נובע מגידול בשיעור הריבית בגין הלוואה לשותפות בקשר 
  .2019בספטמבר  1החל מיום  10%-ל 2%-אגרות חוב (סדרה ג), ועל פי תנאיהן, מ

  
מיליון דולר (מתוכם  409-לסך של כהסתכם , 2020במרס  31היקף התחייבויות החברה ליום 

מיליון דולר בגין ריביות בקשר עם אותן אגרות  13 -וכ מיליון דולר בגין אגרות חוב 396-כ
מיליון    4  -וכ  מיליון דולר בגין אגרות חוב  381-מיליון דולר (מתוכם כ  385-בהשוואה לכ),  חוב

  . 2019במרס  31) ליום דולר בגין ריביות בקשר עם אותן אגרות חוב
  

אגרות חוב (סדרה ב) בסך הגידול ביתרת אגרות החוב נובע ברובו מהוצאות הפרשי שער בגין 
מיליון דולר בגין אגרות חוב  11.1-הפחתת ניכיון בסך של כהוצאות מיליון דולר, מ 3.4-של כ

  מיליון דולר בגין אגרות חוב (סדרה ג). 0.9-הפחתת פרמיה בסך של כהוצאות (סדרה ב) ומ
רה ג), על פי הגידול ביתרת הריבית לשלם נובע מגידול בשיעור הריבית בגין אגרות חוב (סד

  .2019בספטמבר  1החל מיום  10%-ל 2%-תנאיהן, מ
 

 תוצאות הפעילות  . 3
  :הרווח או הפסדהתמציתי על  דוחהלהלן נתונים לגבי 

  
  .אלפי דולר 1-מייצג סכום הנמוך מ  *  

  
, בין החברה לשותפות, השותפות 2014בספטמבר  14על פי הסכם שירותי ניהול וייעוץ מיום 

הוצאות השוטפות של החברה. כמו כן, החברה העמידה לשותפות כהלוואות הנושאת בכל 
Non-Recourse  אגרות החוב באותם תנאים של כל אחת מסדרות את תמורת ההנפקה בגין

  לפי העניין.), Back to Backאגרות החוב (

לתקופה של   
שלושת החודשים 
שהסתיימו ביום 

  במרס 31

לשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
  בדצמבר

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  2020  2019  2019  
  אלפי דולר  

    :הכנסות
  27,037  6,455  7,019  לשותפותהכנסות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין הלוואות 

  -  -  6,384  הכנסות הפרשי שער בגין אגרות חוב 
  15,592  5,768  -  הכנסות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות 

  124  45  29  החזר הוצאות מהשותפות
  13,432  12,268  42,753  

    :הוצאות
  27,037  6,455  7,019  הוצאות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין אגרות חוב 

  -  -  6,384  הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות 
  15,592  5,768  -  הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב 

  124  45  29  הוצאות הנהלה וכלליות
  13,432  12,268  42,753  

  -  -  -  רווח מפעולות
  *  *  *  ) מימון אחרותהכנסות(הוצאות 

  *  *  *  לתקופה) כולל רווח( הפסדו )רווחהפסד (סך 
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   – בגין אגרות חוב (הלוואות לשותפות) ופרמיה ניכיון, הוצאות (הכנסות) ריבית
הוצאות (הכנסות) , הסתכמו 2020במרס  31בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 

אלפי דולר,  7,019-בגין אגרות חוב (הלוואות לשותפות) לסך של כ ופרמיה ניכיון, ריבית
   .בתקופה המקבילה אשתקדאלפי דולר  6,455-בהשוואה לסך של כ

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

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

  
בשער הדולר  גידולחל  ,2020במרס  31בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 

בתקופה המקבילה  3.1%-בשער הדולר בשיעור של כ לקיטון, בהשוואה 3.2%-בשיעור של כ
 הוצאותבגין אגרות החוב (הפרשי שער  הכנסותבשער הדולר הוביל לרישום  הגידולאשתקד. 

בתקופה של שלושת אלפי דולר  6,384-הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בסך של כ
הפרשי שער בגין  הוצאות, בהשוואה לרישום 2020במרס  31החודשים שהסתיימה ביום 

אלפי דולר  5,768-הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בסך של כ נסותהכאגרות החוב (
  בתקופה המקבילה אשתקד.

  
 נזילות ומקורות מימון . 4

התקבולים הצפויים לחברה מימון פעילותה. צורך החברה אינה נוטלת אשראי בנקאי ל
ידה מהווים  חוב שהונפקו עלהאגרות  בקשר עםמהחזר ההלוואות שנתנה החברה לשותפות 

  לתשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב.של החברה את מקור המימון היחיד 
  

, לחברה שתי סדרות של אגרות חוב (סדרות הרבעוניים נכון למועד אישור הדוחות הכספיים
  . 2023ועד שנת  2021ג), אשר על פי תנאיהן תשלומי הקרן בגינן יפרעו החל משנת -ב ו

  
ע.נ אגרות  19,852,000ביצעה השותפות רכישות  של  2020יצויין כי במהלך הרבעון הראשון 

לאחר . מיליון דולר) 7.1-(כ מיליון ש"ח 24.6-בתמורה לסך של כ החברהחוב (סדרה ב) של 
ע.נ אגרות חוב (סדרה  8,042,918, רכשה השותפות 2020תקופת הדוח, במהלך חודש אפריל 

. נכון למועד אישור הדוחות מיליון דולר)  2.5-(כ  מיליון ש"ח  8.8  -לסך של כתמורה  נוספות בב)  
 .החברהמסך אגרות החוב (סדרה ב) של  4.5%-מחזיקה השותפות בכ הרבעוניים הכספיים

למיטב ידיעת החברה, כחלק מתהליך לצמצום חובותיה ובהתאם להחלטת דירקטוריון 
השותפות לרכוש אגרות חוב של החברה, ככל ולדעת השותף הכללי בשותפות, בכוונת 

דירקטוריון השותף הכללי בשותפות הדבר יהווה הזדמנות עסקית נאותה באותה עת, עד 
ידי השותפות כאמור לא  מיליון ש"ח ע.נ. כמו כן, אגרות החוב שנרכשו על 250להיקף של 

 תוצענה למכירה בבורסה או מחוץ לבורסה.

הליך של בחינת חלופות שונות של מבנה החוב של השותפות, לרבות יצוין עוד כי במסגרת ת
ידי  , על2021במרס  20ביום  לפירעוןבחינת חלופות לפירעון ההלוואה הקיימת, העומדת 

כי הגיעה  2020הלוואה חדשה שתועמד לשותפות לטווח ארוך, עדכנה השותפות בחודש מאי 
יים, לפיהן תועמד לשותפות מסגרת להבנות בלתי מחייבות עם מספר מממנים פוטנציאל

מובהר כי אין וודאות שהליך  מיליון דולר. 650 - 600הלוואה לטווח ארוך בסך כולל של עד 
באופן שונה מהותית  שיתממשהמימון מחדש אכן יתממש בהתאם להערכת השותפות, או 

ק וזאת בשל נסיבות שאינן בשליטת השותפות, כגון החרפת המשבר בשווקים ו/או מחנ
 אשראי.

 ודעת השותפות כאמור בדבר מימון מחדש של ההלוואה הקיימת, ה להערכת החברה, לאור
וכי לשותפות הכנסות משמעותיות  העובדה כי החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתןו

קיימת לשותפות היכולת  ממכירות גז טבעי ללקוחות בשוק המקומי ובשווקים האזוריים,
לפירעון כל אחת מההלוואות שנתנה החברה לשותפות בקשר עם כל  לעמוד בהתחייבויותיה

לפיכך, נכון למועד פרסום הדוח, החברה  אחת מסדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה.

  מעריכה כי אגרות החוב צפויות להיפרע במועדן.
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בדוח   מציגהבדבר ההתייחסות לתזרים המזומנים החזוי שהשותפות  להלן  בנוסף ראו חלק ב'  
שותפות, רציו חיפושי נפט בע"מ, למימון פירעון התחייבויותיה ב וריון השותף הכללידירקט

  (לרבות ההלוואות שנתנה החברה לשותפות כאמור). 
  

 הון עצמי . 5
אלפי דולר. לפרטים נוספים, ראו דוח   28-, הסתכם לסך של כ2020במרס    31ליום  הון החברה  

  . הרבעוניים שינויים בהון במסגרת הדוחות הכספייםהעל תמציתי 
  

 תזרים מזומנים . 6
   דולר. 1,000-בסך הנמוך מ מפעילות שוטפת בתקופת הדוחשלילי לחברה תזרים מזומנים 

 
 

  תאגידיהוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל  – ב'חלק 

  
 גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד

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

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

  
והתקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואות שנתנה החברה לשותפות בקשר עם אגרות מאחר 

רה לתשלומי הקרן והריבית של החוב שהונפקו על ידה מהווים את מקור המימון היחיד של החב
לסימני האזהרה,  הבהתייחסותשותפות, בבדוח דירקטוריון השותף הכללי  כי יצוין, באגרות החו

וזאת מאחר (לרבות ההלוואות כאמור)  יהתזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות מציגה
מתמשך מפעילות שוטפת בדוחותיה ולשותפות גירעון בהון החוזר וכן תזרים מזומנים שלילי 

   .2020במרס  31הכספיים ליום 
  

יצוין כי הון חוזר שלילי של השותפות נובע מהצגה של ההלוואה מתאגידים בנקאיים בהתחייבויות 
לזמן קצר וזאת עד להשלמת המימון מחדש שלה אשר מייצר לחברה גרעון בהון החוזר. כאמור, 

מחייבות עם מספר מממנים פוטנציאליים ולכן זהו סימן אזהרה השותפות הגיעה להבנות בלתי 
  זמני.

בנוסף, תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת נובע בין היתר מאימוץ מדיניות חשבונאית בשנת 
, בקשר עם הצגת הכנסות והוצאות מימון בדוחות על תזרימי המזומנים במסגרת הפעילות 2008

תפות במדיניות האלטרנטיבית להצגת הכנסות והוצאות המימון השוטפת. אילו הייתה נוקטת השו
 מפעילות שוטפתהתזרים בדוחות על תזרימי המזומנים כמקובל בענף במסגרת פעילות המימון, 

  והסממן של תזרים מזומנים שלילי מתמשך לא היה מתקיים. היה חיובי

יחסות השותפות לסימני ואת התי הדירקטוריון בחן את סימני האזהרה המנויים בתקנה האמורה
סימני  ומצא כי ,, רציו חיפושי נפט בע"מבשותפותבדוח הדירקטוריון השותף הכללי האזהרה 
בחלק א' לעיל), לא נכלל  4ועל כן (כמו גם לאור האמור בסעיף , אינם מתקיימים בחברה האזהרה

  תזרים מזומנים חזוי בדוח זה. 
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  החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  – ג'חלק 

  
 אירועים עיקריים בתקופת הדוח  .א

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

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  .ב
לדוחות  7לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו ביאור 

  .הרבעוניים הכספיים
 

  החובעודי למחזיקי אגרות יגילוי י – ד'חלק       

  

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

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

  
  עו"ד דן אבנון – שם האחראי בנאמן

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

  avnon@hermetic.co.ilדוא"ל: 
  

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

  
לדוחות  5-ו 4 יםראו ביאור ,)גלהבטחת אגרות החוב (סדרה  המשועבדיםתיאור הנכסים 

  .השנתיים הכספיים
  

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

שווי נקוב   שווי נקוב
 על פי

הערכה 
מחדש  
למועד 
אישור 
  הדוחות

 הכספיים
  הרבעוניים

 סכום
 הריבית
  שנצברה

 31  ליום
 במרס
2020  

  

 הוגן  שווי
 במרס  31  ליום

2020  

 בורסאי  שווי
 31  ליום
  2020  במרס

מועדי תשלום   סוג ריבית
  הקרן

האם   הצמדה  תשלום הריביתמועד  
הסדרה 
  מהותית?

זכות החברה 
  דיון מוקדםילפ

אג"ח 
  (סדרה ב)

בנובמבר   13
2016  

הקרן תיפרע   קבועה*  598,998  598,998  7,208  617,587  617,587  617,587
בשלושה 

שני תשלומים: 
תשלומים שווים 

 33.33%בשיעור 
 31-כל אחד, ב

באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 

 2022עד  2021
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 

 31-ב 33.34%
  . 2023באוגוסט  

בגין   הראשונה הריבית
 אגרות החוב (סדרה ב)

                 בשנה עםפ משולמת
של כל  אוגוסטב 31-ב

 ועד 2017אחת מהשנים 
(כולל). הריבית  2020
בגין אגרות  ה יהשני

תשולם החוב (סדרה ב) 
באוגוסט של כל  31-ב

עד  2021מהשנים אחת 
  *  (כולל).  2023

  קיים**  כן  צמוד לשקל

אג"ח 
  (סדרה ג)

בדצמבר   4
2017  

תיפרע  הקרן  קבועה***  558,991  558,991  37,687  634,392  633,849  633,849
בשלושה 

תשלומים: שני 
תשלומים שווים 

 33.33%בשיעור 
 31-כל אחד, ב

באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 

 2022עד  2021
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 

 31-ב 33.34%
  . 2023באוגוסט  

בגין   הראשונה הריבית
אגרות החוב (סדרה ב) 

                  בשנה עםמשולמת פ
 כל של באוגוסט 31-ב

 ועד 2018 מהשנים אחת
(כולל). הריבית  2019
ה  בגין אגרות יהשני

 תשולםהחוב (סדרה ב) 
 כל של באוגוסט 31-ב

 עד 2020 מהשנים אחת
  (כולל).***  2023

צמוד 
 לדולר 
 ביום הידוע

 בנובמבר  30
2017                      

דולר =  1(
  )ש"ח  3.499

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

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

רישום התמלוג לחברה בקשר עם ל)  הממונה  -(להלן  במשרד האנרגיה    על ענייני הנפט  הממונהתקבל אישור  העד למועד בו    .2%  של  בשיעור  שנתית  ריבית)  ב  סדרה(  החוב  אגרות  נושאות,  2020  באוגוסט  31  ליום  עד    *    
ביחס  ,1% של בשיעור , נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית נוספתהשנתיים הכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2016בדצמבר  8ביום  ) בספר הנפטבאגרות החוב (סדרה 

  .18.5%  יעמוד עלשיעור הריבית    ,2023באוגוסט    31ועד ליום    2020בספטמבר   1. החל מיום  לתקופה בה היא חלה

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

 נפוצים יומיים עיתונים) 2( ובשני ולבורסה ניירות ערך לרשות שישלח מיידי בדוח תפורסם המוקדם פידיוןה מועד על ההודעה. לפדותן החוב באגרות המחזיק רשאי שבו מוקדם דיוןיפ מועד על החברה תודיע
 מהתאריך  יום 45-מ מאוחר ולא ההודעה פרסום מתאריך יום 17 לפני לא יחול החוב לאגרות ביחס המוקדם פידיוןה מועד) ב; (החוב באגרות הרשומים המחזיקים לכל בכתב ותימסר העברית בשפה בישראל

 מוקדם פידיוןל החוב אגרות את להעמיד, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית החברה – החברה ביוזמת מוקדם פידיון) 2( .בפועל תשלומה מועד לבין ריבית לתשלום הקובע המועד שבין בתקופה לא אך, ל"הנ
 לאחר יהיה מוקדם פידיוןל האפשרי הראשון המועד) א: (הרלבנטי במועד שיהיו כפי, מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות בכפוף והכל, הבאות ההוראות יחולו כאמור ובמקרה

 מועד גם, זה נאמנות שטר פי על בו שקבוע ברבעון מוקדם פידיון נקבע) ג; (לרבעון אחד פידיון על תעלה לא המוקדמים נותיודיהפ תדירות) ב; (החוב אגרות של לראשונה למסחר הרישום ממועד ימים 60 חלוף
: הבאות מהתקופות אחת כל משמעו" רבעון" זה לעניין .כאמור לתשלום שנקבע במועד המוקדם פידיוןה יבוצע, הקרן של סופי פידיון לתשלום מועד או הקרן של חלקי פידיון לתשלום מועד או, ריבית לתשלום

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

 החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 סעיף ראו, נוסף לפירוט. ח"ש מיליון 3.2-מ יפחת האחרון פידיוןה סכום אם החוב אגרות מסדרת לחלק מוקדם פידיון ייעשה לא )ו; (בפועל הריבית תשלום מועד לבין החוב
-2016-01: אסמכתא( 2016בנובמבר  9 המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה, אשר פורסם ביום  )סדרה באגרות החוב (שטר הנאמנות ל ).ג סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 וסעיף ב סדרה(

בזאת על דרך המידע המופיע בדוחות האמורים מובא ). 2017-01-108259 : אסמכתא(  2017 בדצמבר 3 המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום  )גסדרה אגרות החוב (שטר הנאמנות לו )075504
  ההפניה. 

בפברואר   6, ביום  ) בספר הנפטגרישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה  ל  הממונהתקבל אישור  העד למועד בו  .  2%של    עורבשי  שנתית ריבית) ג  סדרה(  החוב  אגרות  נשאו,  2019באוגוסט    31  ליום  עד***  
בספטמבר   1החל מיום  .  ביחס לתקופה בה היא חלה  ,1%  של  בשיעור  נתית נוספתשבמחזור ריבית ש  (סדרה ג)  נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב,  השנתיים  הכספיים  לדוחות  4  בביאור  כאמור  ,2018
  .10% עומד עלשיעור הריבית    ,2023באוגוסט   31ועד ליום    2019
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  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2020במרס  31

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2020במרס  31

  

  
  
  

  תוכן העניינים
  

  
 ד  ף 

  2   רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

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

 3  על המצב הכספי תמציתי דוח

 4  (הרווח) הכולל הפסדהעל תמציתי דוח 

  5  שינויים בהוןעל התמציתי דוח 

  6  על תזרימי המזומנים תמציתי דוח 

  17 - 7  התמציתייםים הכספי ותביאורים לדוח
   

 

 



  
  
  

  

   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

  

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

  מבוא
  

הדוח התמציתי על  את החברה), הכולל -רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן   של המצורף הכספי המידע את סקרנו
הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  (הרווח) ההפסדעל ם ייתיהתמצ ותואת הדוח 2020במרס  31ליום  המצב הכספי
 של אחראים לעריכה ולהצגה של החברה וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותושהסתיימה חודשים  שלושהלתקופה של 

 וכן הם אחראים", ביניים לתקופות כספי דיווח" ,IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע
 .1970-ל"התש ומיידיים), תקופתיים חות" ערך (דו תקנות ניירות של פרק ד' זו לפי ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביעהיא  אחריותנו
  

  היקף הסקירה
  

 כספי מידע של סקירה"  בדבר חשבון בישראל רואי לשכת של 2410(ישראל)  סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של . סקירה" הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות

 ואחרים. סקירה אנליטיים סקירה הליונ הכספיים והחשבונאיים, ומיישום לעניינים האחראים אנשים עם מבירורים, בעיקר
 אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת בהיקפה במידה הינה מצומצמת

 לכך, אין מזוהים בביקורת. בהתאם להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודעביטחון  להשיג לנו מאפשרת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו

  
  מסקנה

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

   .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם
  

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

  .1970-ל"התש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון  2020 במאי 31

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

  דוח תמציתי על המצב הכספי

  2020במרס  31ליום 
  

  בדצמבר 31  במרס 31 

 2020  2019  2019  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
  אלפי דולר 

 
        נכסים

        
        נכסים שוטפים:

  *  *  *  מזומנים ושווי מזומנים
        חייבים ויתרות חובה:

  61  52  65  חשבון שוטף -השותפות       
  7,250  4,079  12,593  ריבית לקבל מהשותפות בגין הלוואות

  1  15  11  אחרים
  7,312  4,146  12,669  סך נכסים שוטפים

  
        נכסים שאינם שוטפים:

  205,374  187,361  201,911  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב)     
  195,166  193,068  193,921  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג)

  400,540  380,429  395,832  סך נכסים שאינם שוטפים
  407,852  384,575  408,501  סך נכסים

        
        התחייבויות והון 

        
        התחייבויות שוטפות:

  7,250  4,079  12,593  ריבית לשלם בגין אגרות חוב 
  34  39  48  זכאים אחרים

  7,284  4,118  12,641  סך התחייבויות שוטפות
        

        התחייבויות שאינן שוטפות:
  205,374  187,361  201,911     אגרות חוב (סדרה ב)     

  195,166  193,068  193,921     אגרות חוב (סדרה ג)
  400,540  380,429  395,832  סך התחייבויות שאינן שוטפות

  407,824  384,547  408,473  סך התחייבויות
        

  28  28  28  הון 
  407,852  384,575  408,501  סך התחייבויות והון 

  
  

  .דולר אלפי 1-סכום הנמוך ממייצג  *
  
  

         
  אמיר ברמי    שי משה לוי     ליגד רוטלוי

  ממלא מקום זמני למנהלת הכספים    מנכ"ל     יו"ר הדירקטוריון 
  
  

  .2020 במאי 31: ידי דירקטוריון החברה על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
  
  

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

  (הרווח) הכולל הפסדהדוח תמציתי על 

  2020במרס  31יום ב ההחודשים שהסתיימ 3לתקופה של 
  
  

  חודשים שהסתיימו ה 3  
  במרס 31ביום 

שנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

  2020 2019  2019 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  

 
        הכנסות:

  27,037  6,455  7,019  לשותפותהכנסות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין הלוואות 
  -  -  6,384  הכנסות הפרשי שער בגין אגרות חוב

  15,592  5,768  -  הכנסות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות
  124  45  29  החזר הוצאות מהשותפות

  13,432  12,268  42,753  
        הוצאות:

  27,037  6,455  7,019  הוצאות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין אגרות חוב 
  -  -  6,384  הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות

  15,592  5,768  -  הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב
  124  45  29  הוצאות הנהלה וכלליות

  13,432  12,268  42,753  

  -  -  -  רווח מפעולות 
        

  *  *  *  (הכנסות) מימון אחרותהוצאות 

  *  *  *  סך הפסד (רווח) והפסד (רווח) כולל לתקופה

  
  

  דולר. אלפי 1-ממייצג סכום הנמוך   *
  
  
  
  
  

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

  דוח תמציתי על השינויים בהון 

  2020במרס  31יום החודשים שהסתיימה ב 3לתקופה של 

  
  

  סך ההון  עודפים   הון מניות  

  אלפי דולר  
  

  28  *  28 (מבוקר) 2020בינואר  1יתרה ליום 

    החודשים שהסתיימו 3-תנועה ב
    - (בלתי מבוקר) 2020במרס  31ביום 

  *  *  - כולל אחר (רווח)הפסד 

  28  *  28 (בלתי מבוקר) 2020במרס  31יתרה ליום 

        

  28  *  28  (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום 

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

  *  *  -  הפסד (רווח) כולל אחר

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

        

  28  * 28 (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום 

        תנועה במהלך השנה שהסתיימה 
        - (מבוקר) 2019בדצמבר  31ביום 

  *  *  -  אחר כולל הפסד (רווח) 

  28  *  28 (מבוקר) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  

  דולר. אלפי 1 -מייצג סכום הנמוך מ  *
  
  
  
  

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

  על תזרימי המזומנים תמציתי דוח

  2020במרס  31יום בה החודשים שהסתיימ 3 לתקופה של

  
  שהסתיימוחודשים ה 3  

  מרס 31ביום 
שנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 
  2020 2019  2019 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  דולראלפי   

  
        :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  *  *  *  הפסד (רווח) לתקופה
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
        שוטפת:

        התאמות לסעיפי רווח והפסד:
  27,037  6,455  7,019  הוצאות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין אגרות חוב

  )27,037(   )6,455(   )7,019(   בגין הלוואות לשותפותהכנסות ריבית, ניכיון ופרמיה 
  15,592  5,768  )6,384(   הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין אגרות חוב

  )15,592(   )5,768(   6,384  הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין הלוואות לשותפות    

   -   -   -  
        

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: 
  )20(   )11(   ) 4(   חשבון שוטף עם השותפות בגידול      
  15  1    )10(   אחרים בחייבים(גידול) קיטון      
  5  10    14   אחרים גידול בזכאים     

  -  -  -  
        

  *  *    *    מזומנים נטו שנבעו (שימשו) מפעילות שוטפת 
  *  *   *   שינוי במזומנים ושווי מזומנים
  *  *   *   לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

  *  *   *   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

  
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה ונכללים 

        בפעילות שוטפת:

  )7,124(  -  -  ריבית ששולמה בגין אגרות חוב 

  7,124   -  -  ריבית שהתקבלה בגין הלוואות לשותפות

        
  

  דולר. אלפי 1-מייצג סכום הנמוך מ  *
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.



  ציו חיפושי נפט (מימון) בע"מר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2019במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  

7  

  כללי:  - 1ביאור 
  

חברה כ 2014במרס  24החברה), התאגדה בישראל ביום  -רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן   .א
כתובת משרדה חוק החברות).  -(להלן  1999-פרטית כמשמעות המונח בחוק החברות, התשנ"ט

  אביב.-, תל85הרשום של החברה הינה רחוב יהודה הלוי 
 

השותפות),  -שותפות מוגבלת (להלן  -) 1992החברה הינה בבעלות מלאה של רציו חיפושי נפט (  .ב
רות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן אשר יחידות ההשתתפות בשותף המוגבל שלה נסח

הפעילות המרכזית של השותפות הינה חיפוש, פיתוח והפקת גז טבעי ממאגר לוויתן הבורסה).  -
חזקות   -"לוויתן צפון" (להלן    I/15-"לוויתן דרום" וI/14 (להלן פרויקט לוויתן או מאגר לוויתן) שבשטח  

 פרויקט לוויתן או מאגר לוויתן).  -לוויתן), אשר בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לוויתן (להלן ביחד 
, החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן למשק המקומי ובחודש ינואר 2019בדצמבר  31ביום 
ותפות הכנסות משמעותיות ולראשונה, לש 2020החלה הזרמת הגז ליצוא, כך שהחל משנת  2020

  ממכירות ללקוחות בשוק המקומי ובשווקים האזוריים.
  

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

יה , אשר מטרות(Special Purpose Company - SPC)החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית  
) מתן הלוואות לשותפות, אשר מטרתן לשמש את השותפות 2) גיוס חוב וכל הכרוך בכך; (1הינן: (

) ביצוע כל הפעולות הכרוכות בעיסוקים 3(-לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן; ו
  האמורים לעיל.

   
ואגרות חוב (סדרה , הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ב) 2017ודצמבר  2016בחודשים נובמבר   .ד

ג) לציבור, בהתאמה. החברה התקשרה, בקשר עם כל אחת מההנפקות הנ"ל, בהסכם הלוואה עם 
 השותפות.

 .השנתיים) הכספיים הדוחות -(להלן  2019לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  5-ו 4ביאורים  ראו
  

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

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

  
 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.  .ו

 
 התפרץ בסין והתפשט למדינות רבות בעולם, לרבות ישראל, נגיף הקורונה 2019בשלהי שנת   .ז

)COVID-19(  להלן -הוגדר על  2020, אשר בחודש מרץ) ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית
מגיפת הקורונה). בעקבות התפשטות נגיף הקורונה כאמור והסגרים שהוטלו במדינות רבות ברחבי   -

העולם, נרשמה פגיעה בפעילות הכלכלית הגלובאלית, ונכון לחודש אפריל האחרון, קרן המטבע 
. מגיפת הקורונה פגעה קשות 2020בכלכלה העולמית בשנת  3%-ירידה של כ יחההנהבינלאומית 

 בענפים שונים והשפיעה על היקפי הצריכה ובכללם על תחום האנרגיה בו פועלת השותפות. בחודשים
 נסחרו האחרונים נרשמה ירידה חדה בביקוש לנפט, גז טבעי ומוצרי אנרגיה וכן השווקים הפיננסיים

 יות רבה ונסחר בירידות חדות מאד. תהמסחר בנפט התאפיין בתנודבירידות חדות ו
  

למועד הדוח עדיין קיימות מגבלות מהותיות במעבר אנשים בין מדינות על מנת להתמודד עם 
מגיפת הקורונה. מגבלות אלה ואחרות, שייתכן ויוטלו, עלולות להקשות על המשך התפשטות 

מקצועי ומומחים  -פעילותו הרציפה של פרויקט לוויתן, הנסמך, בין היתר, על כח אדם תפעולי 
  שונים מרחבי העולם. 

  
 -הלן, המפעילה של פרויקט לוויתן (לNoble Energy Mediterranean Ltdבהקשר לכך יצוין, כי .

) עדכנה כי היא ממשיכה לפעול בהתאם לתכנית הפעולה שפותחה בתגובה נובל או המפעילה
נועדה לתת מענה להמשך הפעלתו הבטוחה של מתקן ההפקה ושל הזרמת שלמגיפת הקורונה 

הגז הטבעי, והמתואמת עם משרדי האנרגיה והבריאות. עוד עדכנה המפעילה, כי היה ותנאי 
ה יורעו, הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן עלולה להיפסק על מנת התפעול או תנאי העבוד

האדם המועסק על האסדה וכדי להגן על הסביבה ועל -להבטיח את בריאותו ובטיחותו של כוח
  לוויתן. מובהר, כי עד כה פעילות הפרויקט לא הושפעה מהותית עקב מגיפת הקורונהפרויקט 
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  מנת לאפשר פעולה רציפה של פרויקט לוויתן כאמור אינן מהותיות. -וכן ההוצאות שנדרשו על
  

השפעות ההסגר והאטת הפעילות הכלכלית (לצד השפעה עונתית), הביאו לירידה בביקוש 
לירידות חדות בשווקי ניירות וכן  לחשמל בשוק המקומי והאיזורי ובהתאמה בביקוש לגז טבעי

ובמחירי  במחירי יחידות ההשתתפות של השותפותאל, לרבות ירידה חדה הערך בעולם ובישר
 יוםל ועד 2020 במרס 31 לאחר .של החברה אגרות החוב (סדרה ג)ו אגרות החוב (סדרה ב)

 החוב איגרות של ושוויין 16%-כב ההשתתפות יחידות של שוויין עלה הכספיים הדוחות אישור
   להלן. 6ראו גם ביאור . %13-כב עלה

  
לאור היות מגיפת הקורונה אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה, מידת השפעתו על 
הפעילות העסקית העתידית של השותפות תלויה במידה ובהיקף התממשותם של המשתנים 
השונים הקשורים בהתמודדות עם התפשטות הנגיף בארץ ובעולם (וביניהם, משך הזמן בו ימשיך 

גיף למול היכולת למציאת חיסון ו/או תרופה; היקף ההגבלות על התנועה בין ובתוך ויתפשט הנ
מדינות, מידת היענות של האוכלוסין להוראות ממשלתיות ורגולטוריות, מידת התגובה של מנהיגי 
מדינות בעולם להתפרצות חוזרת של המגיפה באותן מדינות, המצב הכלכלי במדינות שונות,  רמת 

  גז טבעי ובהתאמה מחיריהם וכיו"ב).הביקוש לנפט ו
  

למועד זה עדיין לא ניתן להעריך את היקף ומשך הזמן של מגיפת הקורונה וההאטה הכלכלית ועל 
כן קיים קושי לאמוד בשלב זה את ההשפעה על הביקושים והמכירות ממאגר לוויתן בשנים 

  הקרובות.
  

על אף האמור, מעריכה השותפות, בהתבסס על ההנחות המפורטות להלן אשר גובשו, בין היתר, 
 -מכירות הגז הצפויות ממאגר לוויתן תעמודנה על כ  2021-ו 2020בסיוע יועצים שונים, כי בשנים  

8 – 7 BCM  8.5 – 10 -ועל כ 2020בשנת BCM  במחיר גז ממוצע משוקלל של 2021בשנת ,
בשנת  BCM 10.8 -ו 2020בשנת  BCM 9.3למול כמות של   וזאת mmbtu-ל דולר 4.93 -כ

 המהוון המזומנים םבתזרי שנכללו כפי, mmbtu-דולר ל 5 -, במחיר ממוצע משוקלל של כ2021
בדצמבר   31  ) המיוחס לחלקה של השותפות בפרויקט לוויתן, נכון ליום2Pעתודות הצפויות (הבגין  

 31 ליום התזרים -(להלן 13.1.2020יום ב שפורסם כפיבדוח המשאבים  נכלל, אשר 2019
 לגז) קיטון בביקושים 1לעיל חושב בהתאם להנחות כדלקמן: ( הגז מכירות צפי .)2019בדצמבר 

 31ליום  םביחס לסך הביקושים שהונח בתזרי 9% - 6% -כ בין שלטבעי בשוק המקומי בשיעור 
) קיטון הכמויות החוזיות שתימכרנה 2כרות לחברת החשמל; (וקיטון בכמויות הנמ  2019בדצמבר  

 לירידה  הנחהבמסגרת הסכמי הייצוא מהמאגר למינימום המחייב בהתאם להסכמים, לרבות בשל  
 . 2021דולר בשנת  39.7-כלו 2020דולר בשנת  36.4-כל (Brent)מחיר חבית ברנט ממוצע ב

, 2020במאי  22יום תחזית חבית ברנט לפי עקומת מחירים עתידיים, נכון ל על מבוססת ההנחה
  .)Crude Oil, Brent (ICEכפי שפורסם באתר בלומברג  ((

  
בהתאם  2019בדצמבר  31 עדכנה את התזרים ליום במסגרתם רגישות יניתוחערכה  השותפות
עדכון הנתונים  תוצאות ניתוחי הרגישות פי על .כאמור לעילובכמויות  יםקיטון במחירלהנחות ל

תזרים לסך ה  ביחס  5%  -הנמוך מכאמור (ובהן בלבד) מביא לקיטון בשיעור    2021-ו  2020בשנים  
עדכון  ניתוחי הרגישות האמורים אינם מהווים . מובהר כי10%בשיעור היוון של אחרי מס המהוון 

עה לשותפי לוויתן בדבר עדכון ילה הודהמפעייצויין כי . 2019בדצמבר  31 מלא של התזרים ליום
) capex, לפיו צפויה ירידה בעלויות ההפקה וכן הקטנה של ההשקעות (2020לתקציב לשנת 
), מובהר כי נתונים אלו לא נלקחו בחשבון 100%מיליוני דולר (  45-בסך של כ  2020הצפויות לשנת  

, לא צופה השותפות בעת הזו שינוי מהותי ביחס 2022החל משנת  .במסגרת ההנחות לעיל
 .2019בדצמבר  31 בדוח התזרים ליוםלהערכותיה ולהערכות יועציה הכלולות 

  
בשבועות האחרונים הן בישראל והן במדיניות רבות נוספות מתחילים אט אט לחזור לפעילות 
בחלקים נרחבים של המשק, אולם זאת מתבצעת תחת הגבלות רבות וקיימת אי וודאות גבוהה 

מחודש פי תחזית בנק ישראל  -לגבי אפשרויות של גלי התפרצויות חוזרים של מגיפת הקורונה. על
צפוי התוצר  2021ובשנת  4.5%צפוי התוצר להתכווץ בשיעור של  2020שנת האחרון , ב מאי

  .6.8%לעלות בשיעור של 
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ו/או החרפה במצב  הקורונה ממשבר ביציאה השונים השווקים התאוששות קצבמובהר, כי 
להביא לעליה משמעותית  יםובמגבלות השונות עקב התפרצויות חוזרות של נגיף הקורונה, עלול

בביקוש  קיטוןקט לוויתן, יהמשך פעולה רציפה של פרומנת לאפשר -בהוצאות הנדרשות על
 המפורטות, שונות פעולות לביצוע יםנמתוכנ זמנים בלוחות ולעיכוב טבעי לגז והאזורי המקומי
  .השותפותהחברה ו בדוחות

  
מכירות משמעותיות משותפות הכנסות ראשונה, ללו 2020החל משנת , על אף כל האמור לעיל

נוכח העובדה כי השותפות הגיעה להסכמות בשוק המקומי ובשווקים האזוריים. כמו כן  ללקוחות
 ד'5בביאור  לפריסת ההלוואה החדשה (כהגדרתה    פוטנציאליים  מממנים  מספרבלתי מחייבות עם  

 החברה) והחלה בתהליך לצמצום חובותיה באמצעות רכישת  אגרות חוב (סדרה ב') של להלן
   .)להלן ה'5(כמפורט בביאור 

שונים שביצעה ובהתאם  תרחישים, על בסיס ניתוח תהנהלת השותפולידיעת החברה, להערכת 
לתחזית הוצאות ההכנסות והוצאות השותפות, תחום פעילותה וחוסנה הפיננסי יאפשרו לה 
להמשיך לקדם את פעילותה גם במקרה של המשכות המשבר והאטה כלכלית עולמית מתמשכת 

  וכן קיימת לה היכולת לעמוד בהתחיבויותיה. 
 

  :התמציתיים של הדוחות הכספייםכה יהערבסיס  - 2ביאור 
  

 חודשיםה 3של ולתקופת הביניים  2020במרס  31של החברה ליום התמציתי המידע הכספי   .א
 המידע הכספי לתקופת ביניים) נערך בהתאם לתקן חשבונאות -באותו תאריך (להלן ימה שהסתי

בהתאם לפרק ד'  וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש, " דיווח כספי לתקופות ביניים"  ,34בינלאומי מספר 
 .1970-של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

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

והביאורים  השנתיים הכספיים הדוחותשנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם 
 International Financialאשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (

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

  . 2010-הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  

 מדניםוא  .ב
  

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 
באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה ועל 
סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות 

  לה.שונות מאומדנים א
  

הפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים אשר אינם נמדדים צורך ביצירת ההחברה בחנה את 
נכון להערכת החברה,  , "מכשירים פיננסיים".IFRS 9נדרש ב  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

הלוואה לשותפות בקשר לא חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי של ה ,2020במרס  31 ליום
הצורך את  החברה  בחנה    ולפיכך,ב (סדרה ב וסדרה ג) ממועד ההכרה בו לראשונה  עם אגרות חו

 ממועד  חודשים הקרוביםההפרשה לירידת ערך על בסיס הפסדי האשראי החזויים בשנים עשר  ב
  להערכת החברה, לא נדרשה הכרה בהפסד מירידת ערך.על סמך הבחינה כאמור,  .הדיווח

משמעותי נלקחו בחשבון כל גורמי הסיכון של השותפות, אשר בבחינת הסממנים לסיכון אשראי 
יפת הקורונה מג השפעת סיכוןלרבות  יש בהם כדי להשפיע על יכולתה לפרוע את ההלוואה,

, מצבה הכספי 'ז1כמתואר בביאור  וההאטה הכלכלית על התחזיות התזרימיות של השותפות
  '.ד5כמתואר בביאור מבנה החוב של השותפות של השותפות ו

  
) significantבעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים (

אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הודאות הכרוכה 
במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה 

  . 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
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  (המשך): בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 
 

   מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ג
 

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

  .החברהמטבע הפעילות ומטבע ההצגה של 
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית: - 3ביאור 
  

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים,   .א
למעט  2019לשנת  של החברה השנתייםהכספיים  דוחותההינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת 

  .ב' להלן האמור בסעיף
 

  חדשות:תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות   .ב
  
ופרשנויות חדשות אשר נכנסו לתוקף ומחייבים החל  תיקונים לתקנים קיימים, תקנים חדשים ) 1

  :2020משנת 
  

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

 )IAS 1-התיקון ל -(להלן 
  

והתיקונים שבאו בעקבותיהם לתקני דיווח כספי  IAS 1-, התיקון לIAS 8-התיקון ל
  בינלאומיים אחרים: 

  
  ;משתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פני התקנים השונים והמסגרת המושגית  
  מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן  
 משלבים חלק מההנחיות ב-IAS 1  .הנוגעות למידע שאינו מהותי  

  
  ההגדרה המתוקנת הינה כדלקמן: 

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

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

ליישום לראשונה של התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של 
  .החברה

  
תקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה תקנים חדשים ותיקונים ל ) 2

 ביישומם המוקדם:
 

הובא מידע לגבי תקנים  2019לשנת  במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה
חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה ביישומם 

  המוקדם. 
  

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, לא קיימים תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים, 
  .2019לשנת  אשר לא הובאו במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה
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  :עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4ביאור 
  

   עסקאות עם השותפות  .א

 

  
 יתרות עם השותפות   .ב

  בדצמבר 31  במרס 31  
  2020  2019  2019  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  
 

        נכסים שוטפים:

  61  52  65  חשבון שוטף   -השותפות 

ריבית לקבל מהשותפות בגין הלוואה בקשר עם 
  1,195  1,975  2,022  אגרות חוב  (סדרה ב)

ריבית לקבל מהשותפות בגין הלוואה בקשר עם 
  6,055  2,104  10,571  אגרות חוב  (סדרה ג)

        
        :נכסים שאינם שוטפים

  205,374  187,361  201,911  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב)

  195,166  193,068  193,921  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  שהסתיימוחודשים  3

  מרס 31ביום 

שנה שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
  2020  2019  2019  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  

  124   45  29  החזר הוצאות מהשותפות

  הכנסות ריבית וניכיון בגין הלוואה 
בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב) 

  14,278   3,366  3,747  לשותפות

הכנסות ריבית ופרמיה בגין הלוואה 
בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג) 

  12,759   3,089  3,272  לשותפות

הכנסות (הוצאות) הפרשי שער בגין 
  הלוואה בקשר עם אגרות חוב 

  15,596  5,768  )6,384(  (סדרה ב) לשותפות

הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה בקשר 
  )4(  -  -  ) לשותפותגעם אגרות חוב (סדרה 
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  :מאגר לוויתן -פעילות השותפות  - 5ביאור 
  

  פיתוח מאגר לוויתן   .א
  

 לדוחות הכספיים השנתיים, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, א'10בהמשך לאמור בביאור 
החלה הזרמת הגז  2019בדצמבר  31פרויקט לוויתן נמצא עדיין בשלבי הפעילות הראשונים. ביום 

החלה הזרמת הגז ליצוא. בקשר עם הסכמי  2020ובחודש ינואר  ,הטבעי מהמאגר למשק המקומי
  הכספיים השנתיים.דוחות ל 1יא'10ראו ביאור  ,מכירת גז לירדן ומצרים

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, שותפי לוויתן ממשיכים לבחון חלופות שונות להגדלת היקף 
-ההפקה ממאגר לוויתן בהתבסס על המתקנים הקיימים, באופן שיאפשר הגדלת הקיבולת עד ל

24BCM   לביקושים הנוכחיים והצפויים בשנה, בכפוף לקבלת האישורים המתאימים, והכל בהתאם
  בשוק המקומי ובשווקי יעד אזוריים וגלובאליים.

כמו כן, שותפי לוויתן ממשיכים לבחון אפשרויות שונות להמשך מסחור הגז והקונדנסט ממאגר לוויתן 
ובכלל זה אפשרויות להתקשרויות עם לקוחות במשק המקומי ובשווקי ייצוא באספקה בצנרת וכן 

  ). FLNGאפשרויות יצוא באספקה באמצעות גז נוזלי (
  

 הערכות משאבים במאגר לוויתן עדכון  .ב
  

התקבל מחברת  2020וחות הכספיים השנתיים, בחודש ינואר ו' לד10כאמור בביאור 
Netherland, Sewell & Associates, Inc.  להלן)-  NSAI דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים (

-פי הדוח, כמות המשאבים הכוללת מוערכת בכ . על2019בדצמבר  31בחזקות, מעודכן ליום 
649.2  BCM   .ומחולקת לקטגוריות של משאבים המסווגים כעתודות ומשאבים המסווגים כמותנים  

וכמות  BCM 327.8-), הינן כProved Developed Producingכמות העתודות המפותחות (
  .BCM 381.9-הינן כ Proved + Probable Reservesהעתודות המסווגות 

 Million 20.8-) הינן כProved Developed Producingבנוסף, עתודות הקונדנסט המפותחות (
Barrels  וכמות העתודות המסווגותProved + Probable Reserves 24.2-כ הינהMillion 
Barrels .  

ריות, המתייחסות לכל אחד בדוח המשאבים המותנים חולקו המשאבים המותנים לשתי קטגו
  משלבי פיתוח המאגר, כדלקמן:

משאבים מותנים המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה  -) Phase I - First Stageא (1שלב 
)Development Pending משאבים אלו מותנים בהחלטות לביצוע קידוחים נוספים, בהקמת ,(

  עי. תשתיות נלוות ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טב
משאבים המותנים בקבלת החלטת השקעה נוספת,   -)  Future Developmentפיתוחים עתידיים (

ב בתוכנית הפיתוח ולשלב נוסף (ככל שתעודכן תוכנית הפיתוח) ובחתימת 1בהתאם לשלב 
 BCM 153.1-(האומדן הגבוה) לבין כ  BCM 374.5 -הסכמים נוספים למכירת גז טבעי נעות בין כ

(האומדן הגבוה)   Million Barrels  23.7-) ומשאבים המותנים בקונדנסט נעות בין כ(האומדן הנמוך
  (האומדן הנמוך).  Million Barrels 9.7-לבין כ

  
בדבר כמויות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט במאגר לוויתן, הינן מידע צופה פני  NSAIהערכות 

עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, 
הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה במאגר לוויתן, והינן בגדר הערכות והשערות 

ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו  NSAIבלבד של 
בפועל עשויות להיות שונות מההערכות 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 

ם ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל מתנאים מסחריי
עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים 

  ממאגר לוויתן בפועל.  של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מנתוני ההפקה
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  :(המשך) מאגר לוויתן -פעילות השותפות  - 5ביאור 
  

 קידוח למטרות עמוקות   .ג
  

דוח  NSAIהתקבל מחברת , 2020לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש ינואר  ח'10 כאמור בביאור
פי הדוח, האומדן הטוב  . על2019בדצמבר  31הערכת משאבים מנובאים בחזקות, מעודכן ליום 

מיליון  155.3-ובכ BCM 4.5-) במבנה הקרבונטי לגז ונפט מוערכת בכBest Estimateביותר (
) בתעלה הקלסטית  לגז ולנפט מוערכת Best Estimateחביות, בהתאמה. והאומדן הטוב ביותר (

  מיליון חביות, בהתאמה. 223.9-ובכ BCM 6.5-בכ
נכון למועד זה, בוחנת השותפות, בין היתר, ביצוע סקר סייסמי נוסף וזאת לאור התפתחות 
הטכנולוגיה בתחום הסקרים הסייסמים, לצורך טיוב הידע הקיים, וזאת בכדי לבסס קבלת החלטת 

אפשרות לצירוף שותף קידוח אקספלורציה למטרות החדשות. בנוסף, בוחנת השותפות את ה
אסטרטגי בעל ידע וניסיון רלוונטיים באיפיון, קדיחה ופיתוח של מטרת אקספלורציה (ובפרט מטרה 

  מסוג מבנה קרבונטי).
  

 מימון פיתוח פרויקט לוויתן  .ד
  

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

  
לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר הסכם הלוואה בין חברת פיתוח  י'10בהמשך לאמור בביאור 

לוויתן, לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים, הועמדה לשותפות באמצעות פיתוח לוויתן 
ההלוואה הקיימת או הלוואות   -  מיליון דולר (להלן  450בסך של    Limited-Recourseה מסוג  הלווא

  מתאגידים בנקאיים).
  

) שנטלה במסגרת Covenantsהשותפות עומדת בכל המחויבויות (, 2020במרס  31נכון ליום 
  הסכם ההלוואה הקיימת ואשר עיקריהן פורטו בדוחות הכספיים השנתיים.

  
ולמועד אישור הדוחות הכספיים, סכומי ההלוואות שנמשכו ממסגרת  2020במרס  31נכון ליום 

  מיליון דולר, בהתאמה.  450-מיליון דולר ו 442-ההלוואה הקיימת עומדים על סך של כ
  

לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן ובמסגרת תהליך של בחינת חלופות 
רעון ההלוואה הקיימת, העומדת יוב של השותפות, לרבות בחינת חלופות לפשונות של מבנה הח

ידי הלוואה חדשה שתועמד לשותפות לטווח ארוך, עדכנה  , על2021במרס  20רעון ביום ילפ
כי הגיעה להבנות בלתי מחייבות עם מספר מממנים פוטנציאליים, , 2020השותפות בחודש מאי 

ההלוואה  -מיליון דולר (להלן 650 600הלוואה בסך כולל של עד לפיהן תועמד לשותפות מסגרת 
  מסגרת ההלוואה החדשה, בהתאמה).  -החדשה ו

  
מסגרת ההלוואה החדשה תשמש למימון מחדש של ההלוואה הקיימת, כאשר יתרת המסגרת 
תהיה זמינה למשיכה במהלך תקופת ההלוואה החדשה ותוכל לשמש את השותפות לכל מטרה, 

שהנפיקה רציו   אגרות החובלרבות לביצוע השקעות נוספות לפיתוח פרויקט לוויתן, פירעון סדרות  
ומים האמורים תהיה מותנית בהתקיימות תנאים מוקדמים כפי שיופרטו מימון ועוד. משיכת הסכ

בהסכם ההלוואה החדשה, לכשייחתם. יצוין, כי נכון למועד הדוח, אין בכוונת השותפות להגדיל 
הקיימות) עבור  אגרות החובאת סך החוב הכולל הקיים שלה (יתרת ההלוואה הקיימת וסדרות 

  ר לוויתן. א' של תוכנית הפיתוח של מאג1שלב 
  

פי ההבנות, ההלוואה החדשה תועמד לתקופה של כשבע שנים, עם תקופת "גרייס" של כשלוש   על
שנים על תשלומי קרן ההלוואה, ולאחר מכן תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין כפי שייקבע. 

מיליון  300יתרת קרן ההלוואה שתיוותר בתום תקופת ההלוואה החדשה, בסך שלא יעלה על 
דולר, תיפרע בתשלום אחד בתום התקופה. ההלוואה החדשה תהיה דולרית ותישא ריבית משתנה 
  בשיעור דומה להלוואה הקיימת, המחושבת כתלות בתנאים שונים כפי שיפורטו בהסכם המחייב. 

) שונות, לרבות Covenantsבדומה להלוואה הקיימת, השותפות תיקח על עצמה התחייבויות (
  חוב, מבחני נזילות ועוד כפי שיפורטו בהסכם המחייב.  ננסיות כגון יחס כיסויעמידה בתניות פי
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14  

  :(המשך) מאגר לוויתן -פעילות השותפות  - 5ביאור 
  

להבטחת פירעון ההלוואה החדשה תשעבד השותפות את זכויותיה בחזקות לוויתן ובנכסים נוספים 
-Limitedהקשורים בפרויקט לוויתן, בדומה להלוואה הקיימת. ההלוואה החדשה תהיה מסוג 

Recourse .ולמלווים לא תהא זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם  
יובהר, כי ההבנות האמורות אינן מחייבות וכי הן כפופות להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. 
ההתקשרות בהסכם מחייב מותנית, בין היתר, בהשלמת משא ומתן על הסכם הלוואה מפורט 
ובקבלת אישורים פנימיים של הגופים המממנים, ובכלל זה אישור וועדת האשראי של הגופים 

  המממנים. 
ועלת להשלמת המשא ומתן על הסכם הלוואה מפורט ומחייב במטרה להשלימו השותפות פ

  במהלך הרבעון השלישי של השנה. 
  

ידי הלוואה חדשה לטווח  וככל שתיפרע על 2021מועד פירעון ההלוואה הקיימת חל בחודש מרץ 
בור אלא ריבית אחרת יעל ריבית הלססת בוהמארוך כאמור, ההלוואה החדשה לא תישא ריבית 

או חדשה, כפי שיהיה מקובל בשוק באותו מועד. לפיכך, לא צפויה חשיפה או השפעה על פעילות 
 . 2021בדצמבר  31בור לאחר יום ילהשותפות בשל הפסקת השימוש בריבית ה

  
  על ידי השותפות החברהרכישת אגרות חוב (סדרה ב') של   .ה

  
ע.נ אגרות חוב (סדרה   19,852,000ביצעה השותפות רכישות  של    2020במהלך הרבעון הראשון  

  מיליון דולר).  7.1-מיליון ש"ח (כ 24.6-בתמורה לסך של כ החברהב') של 
  

ידי השותפות כאמור לא תוצענה למכירה בבורסה או מחוץ לבורסה. כמו  אגרות החוב שנרכשו על
ע.נ אגרות חוב  8,042,918, רכשה השותפות 2020ך חודש אפריל כן לאחר תקופת הדוח, במהל

מיליון דולר). נכון למועד אישור   2.5מיליון ש"ח (כ    8.8-בתמורה לסך של כ  החברה(סדרה ב') של  
  .החברהמסך אגרות החוב (סדרה ב') של  4.5%-הדוחות הכספיים מחזיקה השותפות בכ

  
) הנמדדות לפי עלות מופחתת בדוח על המצב הכספי יש לציין כי אגרות החוב (סדרה ב וסדרה ג

  מוצגות במלוא ערכן הנקוב, כולל הערך הנקוב שנרכש על ידי השותפות כאמור.
  

בהתאם להחלטת דירקטוריון השותף וכחלק מתהליך לצמצום חובותיה למיטב ידיעת החברה, 
השותף   , ככל ולדעת דירקטוריוןהחברהבכוונת השותפות לרכוש אגרות חוב של  בשותפות,    הכללי

מיליון ש"ח  250עד להיקף של הדבר יהווה הזדמנות עסקית נאותה באותה עת,  הכללי בשותפות
ידי השותפות כאמור לא תוצענה  אגרות החוב שנרכשו עלכמו כן, למיטב ידיעת החברה,  ע.נ..

  ורסה.למכירה בבורסה או מחוץ לב
  

  ייצוגית תובענה לאישור בקשה  .ו
  

אביב (המחלקה הכלכלית) תובענה -בית המשפט המחוזי בתללהוגשה  2020באפריל  21ביום 
ידי חברה המחזיקה יחידות השתתפות של השותפות -ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, על

 השותףכנגד השותפות,  ההמבקשת ובקשת האישור, בהתאמה). בקשת האישור הוגש -להלן(
, הדירקטורים בשותף הכללי, מנהלת הכספים בשותף הכללי ומפקח השותפות (הן הנוכחי הכללי

  המשיבים). -והן הקודם) (להלן יחדיו
נטען כי המשיבים הפרו את חובותיהם לגלות לציבור המשקיעים בשותפות כי  האישור תבבקש

נקבעה תניה המאפשרת  דולפינוסליתן במסגרת הסכם שנעשה לייצוא גז טבעי ממאגר לו
את כמות הגז השנתית המינימלית שהתחייבה לרכוש, במקרה שבו  50%-לדולפינוס להפחית ב

דולר  50-המחיר היומי הממוצע של חבית נפט מסוג ברנט (כהגדרתו בהסכם) ירד מתחת ל
  לחבית. 

הסכם עם דולפינוס,  , היה מקום לגלות פרט מידע זה מייד לאחר כריתת אותותלשיטת המבקש
 24ביום  2019אך הוא פורסם לראשונה רק בעת פרסום הדוחות השנתיים של השותפות לשנת 

הגילוי הנטען עולה כדי הפרת חובות המוטלות על  כי אי תהמבקש ה. משכך, סבור2020במרס 
 המשיבים, בין היתר מכוח דיני ניירות הערך, עוולת הרשלנות, ועוולת הפרת חובה חקוקה. 

בהמשך לכך נטען בבקשת האישור כי כתוצאה מגילוי המידע בדבר אותה תניה בהסכם מול 
בורסה וכי לפיכך נגרם נזק לכלל דולפינוס, ירד שוויין יחידות ההשתתפות של השותפות במסחר ב

  "ח. עוד נטען בבקשת האישור כי יש להורות לשותפות שמיליון  86.7 -של כ חברי הקבוצה בסך
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15  

  :(המשך) מאגר לוויתן -פעילות השותפות  - 5ביאור 
  

לפרסם דיווחים מתקנים ומשלימים וכן להורות לרשות ניירות ערך לבטל היתר לתשקיף מדף מיום 
  . 2019בפברואר  13

 ביכולת אין זה מקדמי בשלביצוין כי עותק של בקשת האישור טרם הומצא כדין לשותפות. 
  .האישור בקשת סיכויי את לאמוד המשפטיים ויועציה השותפות

  
 

 חברת החשמל) -לאספקת גז טבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן  הצעותבקשה לקבלת   .ז
 

לדוחות הכספיים השנתיים, בדבר עתירה מנהלית נגד חברת יג' 10בהמשך לאמור בביאור  ) 1
לאספקת גז טבעי  החשמל ושותפי לוויתן בקשר עם זכיית שותפי לוויתן בהליך תחרותי

העליון על פסק הדין בעתירה כאמור, לחברת החשמל וערעור אשר הוגש לבית המשפט 
במסגרתו התבקש בית המשפט להורות על ביטול פסק הדין ולפסוק כמבוקש בעתירה, ביום 

יום להודיע   14התקיים דיון בערעור. בפתח הדיון ביקשו הצדדים ארכה של    ,2020מאי ב  21
כי על  לבית המשפט אם הצליחו להגיע להסכמה ביניהם. בית המשפט נענה לבקשה וקבע

. עוד קבע בית המשפט כי אם לא תתגבש 2020יוני  ב  4הצדדים להגיש הודעה בעניין עד ליום  
  פה.  הסכמה, יינתן פסק דין על סמך הסיכומים בכתב, מבלי להשלים טיעונים בעל

בשלב זה, להערכת השותפות בהתבסס על יועציה המשפטיים, סיכויי הערעור להתקבל 
  .  50% -מנמוכים 

שותפי לוויתן ושותפי תמר הגיעו להבנות עקרוניות בקשר עם הסוגיות שהיו בהמשך לאמור,  
גז טבעי לחברת החשמל, הכפופות בין היתר, ההסכם לאספקת במחלוקת בקשר עם 

להשלמת הדיונים עם חברת החשמל בקשר עם יישומן, אישורי האורגנים של כלל הצדדים 
 .רשים (ככל שנדרשים)וקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנד

 
אביב תביעה ובקשה לאשר -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 2020בפברואר  28ביום  ) 2

המבקש) כנגד  - ידי צרכן חשמל (להלן בקשת האישור), על - אותה כתובענה ייצוגית (להלן
דלק) -שותפות מוגבלת (להלן    -דלק קידוחים    -בעלות האחזקות במאגר לוויתן ובמאגר תמר  

יתר המחזיקות בתמר) ובמאגר לוויתן,   -  נובל וכנגד יתר המחזיקות במאגר תמר (להלןודלק  
ביניהן השותפות, זאת בקשר עם ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חברת החשמל 

לדוחות הכספיים השנתיים,  2יג'10כאמור בביאור  ,ההליך התחרותי) במסגרתו - (להלן
בחרה חברת החשמל במאגר לוויתן. עוד נטען בבקשת האישור כי דלק ונובל, שלהן אחזקות 
בשני המאגרים, מבקשות למנוע ממאגר תמר להתקשר עם חברת החשמל בהסכם להוזלת 

 התיקון להסכם תמר).  - ת החשמל (להלןעלות הגז הטבעי שהמאגר מספק לחבר
  בקשת האישור מונה חמש עילות, אך מבוקש סעד מרכזי אחד, נגד דלק ונובל בלבד. 

טענותיו העיקריות של המבקש, בתמצית, הן כי ההצעות שהציעו המחזיקות בתמר 
י והמחזיקות בלוויתן במסגרת ההליך התחרותי עולות לכדי ניצול לרעה של כוח מונופוליסט

; הפעלת 1988-תשמ"חהולכדי הסדר כובל, כהגדרת מונחים אלה בחוק התחרות הכלכלית,  
זכות וטו של דלק ונובל שמנע את התיקון להסכם תמר עולה אף היא לכדי ניצול לרעה של 
כוח מונופוליסטי; המחיר שנקבע בהסכם אספקת הגז מפרויקט לוויתן לחברת החשמל, 

יר בלתי הוגן; ועושר שעשו ויעשו דלק ונובל כתוצאה בהמשך להליך התחרותי, הינו מח
ממכירת גז טבעי לחברת חשמל במחיר גבוה לכאורה מהמחיר שהיה נקבע בתחרות, עולה 

  לכדי עשיית עושר ולא במשפט.
  

לטענת המבקש פעולות אלו של דלק ונובל גרמו וצפויות לגרום נזק לקבוצות אותן הוא מבקש 
רד ש"ח, שלפיו מתבקש בית המשפט לפסוק גמול ושכר טרחה. מיליא  1.16-לייצג בסך של כ

יחד עם זאת, בקשת האישור אינה מציבה בקשה לסעד כספי. הסעד העיקרי המבוקש 
בתובענה הייצוגית האמורה הוא קביעה של בית המשפט כי דלק ונובל אינן רשאיות למנוע 

גרת בקשת האישור מיתר המחזיקות בתמר לחתום על התיקון להסכם תמר. כאמור, במס
לא מתבקש כל סעד כנגד השותפות והיא צורפה לתביעה בבחינת בעל דין נדרש, לאור 

  היותה מחזיקה בזכויות במאגר לוויתן. 
בשלב בו מצויה התביעה, טרם ניתן להעריך את סיכוייה, השלכותיה או מועד צפוי לסיום 

  בירורה.
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16  

  :(המשך) לוויתןמאגר  -פעילות השותפות  - 5ביאור 
  

במספר  התקשרו שותפי לוויתןמועד אישור הדוחות הכספיים ל בסמוך ועד הראשון הרבעון במהלך  .ח
הסכמים ומזכרי הבנות לאספקת גז טבעי בשוק המקומי, לרבות עם מתמודדים במכרזים שונים, ואלו 

 עם  ומתנים משאים לנהל ממשיכים לוויתן שותפי, כן כמוכפופים, בין היתר, לזכיית המתמודד במכרז. 
רת גז טבעי בהם . לפרטים אודות ההסכמים המהותיים למכיהמקומי  בשוק  נוספים  פוטנציאליים  לקוחות

 בדוחות הכספיים השנתיים. יא'10התקשרו שותפי לוויתן ובכללם השותפות, ראו ביאור 
 

 התקשרות בהסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לוויתן   .ט
 

לדוחות הכספיים השנתיים, בקשר עם התקשרות בהסכמים לאספקת  יב'10בהמשך לאמור בביאור 
  , נכנס הסכם בז"ן לתוקפו.2020בינואר  29קונדנסט מפרויקט לוויתן, ביום 

  
 מטרתן  אשרפורסמה טיוטת תקנות להערות הציבור לעניין מקדמות היטל ששינסקי,    2020מרס    בחודש  .י

על זכות נפט של מיזם נפט, דרך חישובן, מועדי ידי ב-הסדיר את אופן תשלום המקדמות שישולמו עלל
  התשלום והדיווח עליהן. 

הערותיהם לטיוטת  את 2020 במרס 30 ביום הגישו לוויתן לחזקת השותפות עם ביחד השותפות
  .סופיותההנחיות. נכון למועד אישור הדוחות טרם הוצעו הנחיות 

  
 ידי משרד האנרגיה בקשה לשיתוף הציבור בעניין חלופות המוצעות על  על  פורסמה  2020בחודש מרס    .יא

בשטח המים הכלכליים של ישראל.  (FLNG) ידי משרד האנרגיה להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל
את הערותיהם למסמך  2020במאי  17ות ביחד עם השותפות בחזקות לוויתן הגישו ביום השותפ
 האמור.

 
 מימון פרויקט יצוא באמצעות מערכת ההולכה הארצית  .יב

  
הכספיים לדוחות    ה'1יא'10במסגרת הסכם הקצאת הקיבולת בקשר עם הסכם דולפינוס (הנזכר בביאור  

השנתיים) נקבע מנגנון לפיו שותפי תמר ושותפי לוויתן ישתתפו בעלויות הקמת מקטע נוסף במערכת 
המיועד להזרמת הגז נתג"ז)  -חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן שלהארצית ההולכה 

 7פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי תוספת להחלטה מיום  2020במרס  23למצרים. ביום 
בדבר מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות  2014ר בספטמב

אשקלון. במסגרת התוספת להחלטה נקבע, בין היתר, כי המקטע -ההקמה של המקטע המשולב אשדוד
הימי של מערכת ההולכה שעתיד לקום כך שתחילתו בתחנת הקבלה באשדוד וסיומו במתקן 

מעלות  מחצית המקטע המשולב); -ל חברת פרימה גז בע"מ (להלן ההתחברות במתקני היצוא ש
ידי היצואן בהתאם -ידי בעל הרישיון ומחצית השנייה על-המקטע המשולב, כפי שתיקבע, תמומן על

בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה. נכון למועד אישור הדוחות  לאבני הדרך שיקבעו בהסכם ההולכה
שותפי תמר ושותפי לוויתן, משא ומתן עם נתג"ז לצורך חתימת הסכם  הכספיים, מקיימת נובל, בשם

פי הסכמי דולפינוס. להערכת שותפי לוויתן,  הולכה ביחס למלוא הכמות הנדרשת להזרמה למצרים על
במהלך החודשים הקרובים יחתם הסכם הולכה כאמור, אשר יאפשר הזרמה למצרים, של מלוא כמויות 

  פי הסכמי דולפינוס.  הגז הטבעי הנדרשות על
  

  לויתן אסדת של היתרים מתנאי נטענות הפרות בגין לוויתן בפרויקט למפעילה כספיים עיצומים  .יג
  

לאחר תקופת הדוח קיבלה המפעילה הודעה מהמשרד להגנת הסביבה על כוונת חיוב בעיצום כספי 
 ההזרמה לים היתרו 1988-חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח בגין הפרות נטענות של

וכן הודעה מהמשרד שניתן לאסדת לוויתן, כאשר חלק מההפרות הנטענות הינן ביחס לתקופת ההרצה 
 הפליטה שניתן לאסדת לוויתןהיתר   הפרות נטענות שלבגין  להגנת הסביבה על כוונת חיוב בעיצום כספי  

קשר לחיבור נתוני הניטור והוראת הממונה שניתנה מכוחו ב 2008-חוק אוויר נקי, התשס"חוכן של 
בסכומים לא מהותיים. בכוונת המפעילה להגיש למשרד להגנת הסביבה  שניהם, הרציף באסדת לוויתן

 האמורים. עיצומיםבהתייחס לטענותיה 
  

 
  
  
  



  ציו חיפושי נפט (מימון) בע"מר

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  2019במרס  31ליום 

  )מבוקרים בלתי(

  
  

17  

  
  מכשירים פיננסיים: - 6ביאור 

  
  ההוגן של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בעלות מופחתת: שווים

 
  בדצמבר 31  במרס 31  

  2020  2019  2019  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי דולר  

 
שווין ההוגן של אגרות החוב 
הכלולות בדוח על המצב 

        :הכספי של החברה*

  224,393  199,270  168,022  אגרות חוב (סדרה ב)

  205,176  188,322  156,800  אגרות חוב (סדרה ג)

  
  * מדידת השווי ההוגן מבוססת על שער אגרות החוב בבורסה לאותו מועד.

  
מעלותם המופחתת. חשוב לציין, כי  מהותית שווין ההוגן של ההלוואות שניתנו לשותפות אינו שונה

חבות השותפות לפירעון ההלוואות (קרן ההלוואה בצרוף הריבית), אינה מושפעת משווין ההוגן של 
  אגרות החוב, כאמור.

  
החודשים האחרונים מאופיינים בירידות שערים חדות בשווקי ההון ', ז1בהמשך לביאור  כמו כן,

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השווי ההוגן של . והנפט בפרטהגלובאליים בכלל ובסקטור הגז 
אלפי דולר,   178,918  -אלפי דולר ו  192,396(סדרה ג) הינו  אגרות החוב  (סדרה ב) ושל    אגרות החוב

  בהתאמה.
  

  אירועים לאחר תקופת הדוח: - 7ביאור 
  

 חשמלה חברת  .א
  

  '. ז5ר ראו ביאו ,להתפתחות לאחר תאריך הדוח
 

 של החברה על ידי השותפות  רכישת אגרות חוב (סדרה ב)  .ב
  

 '.ה5ראו ביאור  ,להתפתחות לאחר תאריך הדוח
  

  לוויתן פרויקט לפיתוח הקיימת ההלוואה של מחדש למימון מחייבות בלתי הבנות  .ג
  

  .'ד5ראו ביאור  ,להתפתחות לאחר תאריך הדוח
  

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית  .ד
  

  .ו'5להתפתחות לאחר תאריך הדוח ראו ביאור 
  

 של ההזרמה היתר מתנאי נטענות חריגות בגין לויתן בפרוייקט למפעילה כספי עיצום  .ה
 לויתן אסדת

 
 '.יג5 ביאור ראו הדוח תאריך לאחר להתפתחות

  
 
  
  

  



 
 
 
 
 ג פרק 
 

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר שנתי דוח
 הפנימית הבקרה אפקטיביות את

 



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה רבעוני בזאת דוח מצורף 
  :2020לרבעון הראשון לשנת  1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל א)(ג38

לקביעתה  ראית), אחהתאגיד -  (להלן בע"מ )מימון( ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של רציו חיפושי נפט
  .בתאגידועל הגילוי והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי 

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  ;החברהליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון  .1

 ;החברה, מנכ"ל שי לוי .2

 .אמיר ברמי, ממלא מקום זמני למנהלת הכספים של החברה .3

  
יימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקנימית בקרה פ

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל 
ימנות סביר בהתייחס למה ביטחוןאשר נועדו לספק ו את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות פי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, והדיווח הכס
  שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

  
דרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נ

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

  ת הגילוי.והמתאים, בהתייחס לדריש

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

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
נימית האחרון), הדוח השנתי בדבר הבקרה הפ –(להלן  2019בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון ירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית העריכו הד
  היא אפקטיבית. 2020במרס  31והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

יש בהם כדי לשנות את עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין ש
השנתי בדבר הבקרה הפנימית ה במסגרת הדוח הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובא

  .האחרון

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 
מור לעיל הבקרה הפנימית הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כא

  .היא אפקטיבית



  ): 1(ד)( ג38תקנה   לפיהצהרת מנהל כללי 

  , מצהיר כי:שי לויאני, 

  

) התאגיד –(להלן בע"מ ) מימוןרציו חיפושי נפט (של  הרבעוניהדוח בחנתי את   )1(
  הדוחות); –(להלן   2020 לרבעון הראשון של שנת

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

  נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

  אריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לת התאגיד

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

  ח הכספי ועל הגילוי:יווהד

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

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

  –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

של בקרות קוחי תחת פיקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א) 
, מובא לידיעתי על לתאגיד, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ונהלים

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

של בקרות  תחת פיקוחיו וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונהלים, א  (ב)
נות הדיווח הכספי והכנת , המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימונהלים

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

הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא   (ג) 
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי  )2019הדוח התקופתי לשנת ן (האחרו

וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית  לשנות את מסקנת הדירקטוריון
  על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  

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

  

  

  _______________________  2020 ,במאי 31

  , מנכ"לשי לוי  

  

  

  

  

  

  



  ): 2(ד)( ג38י תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפ 

  

  , מצהירה כי:אמיר ברמיאני, 

  

לתקופת  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים הדוחות הכספיים בחנתי את   )1(
רבעון הראשון של ל) התאגיד –(להלן נפט (מימון) בע"מ רציו חיפושי של הביניים 

  );ביניים" הוחות לתקופת ד" או "ההדוחות" –(להלן  2020 שנת

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

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

לתקופת  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )3(
תוצאות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,  הביניים

הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 
  הדוחות;

התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  גיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

, העלולים לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים הכספיים 
ד, לסכם או באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעב

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

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

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

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

  –ה של הדוחות; וכן , בפרט במהלך תקופת ההכנבתאגידידי אחרים 

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

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

עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או  (ג) 
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות  )2019(הדוח התקופתי לשנת האחרון 

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

  מית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.הבקרה הפני

  

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