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 של 2015לשנת  התקופתי שנכלל בדוח שותפותה עסקי תיאור עדכון

 (1993שותפות מוגבלת ) –גבעות עולם חיפושי נפט 

 6201/31/3שהסתיים ביום  6201לרבעון הראשון של שנת  נכון

 בדבר פרטים להלן יובאו  -1970 ל"התש( ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות א 39 לתקנה בהתאם

 ,השותפות של התקופתי בדוח לתארו שיש עניין בכל השותפות בעסקי אירעו אשר מהותיים חידושים או שינויים

 ,ככלל כי ,מובהר .זה רבעוני דוח פרסום ליום ועד 2015 לשנת השותפות של התקופתי הדוח פרסום מיום שחלו

 בחלק ,זאת עם חדי .מהותי מידע, השותפות לדעת ,הינו אשר מידע רק כולל זה רבעוני בדוח הנכלל התיאור

 מידע אינו שלדעתה מידע גם הכולל ,מהנדרש מפורט תיאור השותפות כללה ,התמונה שלמות לשם ,מהמקרים

 .בהכרח מהותי

 המידע במערכת שפורסם כפי 2015 שנתל השותפות של התקופתי הדוח מצוי קוראו שבפני בהנחה נערך העדכון

 שנתי"(.ה הדוח" או  "התקופתי דוח"ה: להלן (31.3.2016 ביום "מגנ"א"

  .ההפניה דרך על בזה מובא התקופתי בדוח הנכלל המידע

 .אחרת צוין כן אם אלא ,התקופתי בדוח להם שניתנה המשמעות כאן המובאים למונחים תיוחס זה רבעוני בדוח

 התקופתי בדוח השותפות עסקי תיאור בפרק האמור לבין זה רבעוני בדוח האמור בין סתירה של מקרה בכל

 .זה רבעוני בדוח האמור יגבר

 

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  - לפרק עדכונים .1

 6מגד  קידוח לדו"ח התקופתי)ג( 9.3 ףלסעי .א

לרבות  6הממונה לתוכנית העבודהשהגישה השותפות לביצוע מבחני ההפקה במגד  אישורעל  לפרטים

 נכללים בו המובאים הפרטים אשר 10.4.2016מיום  מיידי"ח ודראו לוחות הזמנים לביצוע תכנית העבודה 

במהלך הרבעון הותקן ראש הבאר ובוצעו הבדיקות הנדרשות בהתאם לקבוע  .ההפניה דרך על בזאת

 בתוכנית העבודה. 

 

 אנושי הון -בדו"ח התקופתי 10לסעיף  .ב

על התפטרות מר אביגדור מעוז מתפקיד מנכ"ל השותף הכללי ועל המשך כהונתו כמנכ"ל  לפרטים

 .ההפניה דרך על בזאת נכללים בו המובאים הפרטים אשר 8.5.2016מיום  מיידיהשותפות בלבד ראו דו"ח 

 

 במהלך מבחני ההפקה לטווח ארוך 5הפקה ומכירה של נפט מאתר מגד  -( לדו"ח התקופתיב) 9לסעיף  .ג

 ( בדו"ח הדירקטוריון להלן.ב)1מעודכנים ראו בסעיף  ומכירהלנתוני הפקה 

 

 אמצעיה הכספיים של השותפות המוגבלת-לדו"ח התקופתי 13.4לסעיף  .ד

אלפי דולר )נתון זה   2,928 -היו אמצעיה הכספיים של השותפות המוגבלת בחשבון הבנק כ 16.5.2016ביום 

אלפי דולר היו מושקעים  2,320 -אינו מבוקר ואינו סקור( המושקעים ברובם בפקדונות בנקאיים. כ

חודשים נושאי ריבית שנתית של  3לתקופה של עד ( משמשים כבטחונות לזמן ארוך)הבפקדונות דולריים 

אלפי דולר היו מושקעים בפקדונות שקליים לתקופה קצרה  נושאי ריבית  145 -.כ0.25% -ל 0.07%בין 

 אלפי דולר. 463 -. בחשבון העו"ש סכום של כ0.2% -שנתית של כ



 

 

 

 האמצעים הכספיים של הנאמן -לדו"ח התקופתי 13.5לסעיף  .ה

אלפי ש"ח בעו"ש.   108 -האמצעים הכספיים שנותרו בידי הנאמן עמדו על סך של כ 16.05.2016  ביום

ש''ח בתנאי ריבית  1,430,000נתנה השותפות הלוואה לנאמן בסך  2015במהלך הרבעון השני של שנת 

)י'( לפקודת מס הכנסה. ההלוואה שימשה לפרעון הלוואות בנקאיות ולמימון  3רעיונית בהתאם לסעיף 

 2015. בחודש דצמבר שבדו"ח השנתיבדוחות הכספיים  10ו השוטפת של הנאמן, לפרטים ראו באור פעילות

 באותם התנאים.  ₪אלפי  200העמידה השותפות הלוואה נוספת לנאמן בסך 



 

 

 דו"ח דירקטוריון השותף הכללי גבעות עולם נפט בע"מ על מצב ענייני

 (1993שותפות מוגבלת ) –גבעות עולם חיפושי נפט 

 6201/3/31ביום  םשהסתיי 6201רבעון הראשון של שנת ל נכון

 

 חודשים שלשה של לתקופה השותפות של הדירקטוריון דוח את בזאת להגיש מתכבד הכללי השותף דירקטוריון

  .2016 במרס 31 ביום שנסתיימה

 המדווחת בתקופה התאגיד ענייני במצב שחלו ולשינויים לאירועים ומתייחסת בהיקפה מצומצמת הינה הסקירה

 . קוראו בפני מצוי 2015 לשנת השותפות של הדירקטוריון שדוח בהנחה נערך הדוח .מהותית שהשפעתם

: להלן) 2014 – ד"התשע –( תיקון( )ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות ג5 תקנה להוראות בהתאם

 הינה השותפות", קטן תאגיד" בגדר שהינם מדווחים לתאגידים גילוי הקלות מתווה המסדירות"(, התקנות"

 ". קטן תאגיד"

 לתאגיד בדיווחים הקלות שעניין( ב)ד5 תקנה הוראות כל את לאמץ הדוחות בוועדת החלטה התקבלה 8.1.2015 ביום

 .לתאגיד רלוונטיות( שתהיינה או) שהן ככל, קטן

 (: רלוונטיות שהן ככל) הבאות ההקלות יישום, היינו

 כך, הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח הפנימית הבקרה על דוח לפרסם החובה ביטול .א

 ;בלבד מצומצמות מנהלים בהצהרות תחויב שהשותפות

 1970-ל"תש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות בתקנות השנייה התוספת הוראות מיישום פטור .ב

 (;גלאי דוח) ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים

 ;40% -ל שווי הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת .ג

 . 20% -ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת .ד

 .לעיל' ב-ו' א בסעיף המפורטות ההקלות ייושמו זה בשלב כי מובהר

 

 מבוא

 הסכם פי על שנוסדה מוגבלת שותפות הינה"(, השותפות: "להלן( )1993) מוגבלת שותפות נפט חיפושי עולם גבעות

 השותף: "להלן) כללי כשותף מ"בע נפט עולם גבעות בין( תיקוניו ועל) 1993 ביוני 8 ביום שנחתם מוגבלת שותפות

 או" המוגבל השותף: "להלן) מוגבל כשותף מ"בע( 1993) נאמנויות עולם גבעות, הנאמן לבין, אחד מצד"( הכללי

 "(.הנאמן"

 היו השותפות הוצאות עיקר. והפקתם גז או/ו נפט נכסי ופיתוח חיפושי בפעולות השתתפות הינה השותפות מטרת

 של ומכירה החזקה בשל המס לחישוב כללים) הכנסה מס בתקנות זה מונח כמשמעות" ופיתוח חיפוש הוצאות"

 .1988 ט"התשמ(, נפט לחיפוש בשותפות השתתפות יחידות

 . הדיווח בשנת השותפות של עיסוקה בתחומי שינויים חלו לא

 

 

 

 



 

 

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1

  התאגיד עסקי תיאור מתוך נתונים  

 קבלה השותפות.  I/11  העין ראש שבחזקת" מגד" הנפט שדה פיתוח הינם השותפות של פעולותיה עיקר .א

 30-ל היא החזקה תקופה. ר"קמ 243 החזקה שטח. זו חזקה בגין החזקה שטר את 2004 אפריל בחודש

 .1952-ב"תשי הנפט חוק להוראות בהתאם להארכה ניתנת והיא( 2002 מאפריל החל)  שנה

 .התקופתי ח"הדו של הראשון בחלק 8 בסעיף ראו מכבי רשיון על לפרטים

   -:כי הממונה מציין האמור במכתב. הנפט ענייני על מהממונה בכתב התראה התקבלה 7.2.2016 ביום

 סעיף לפי בך מתרה הנני, שבנדון שבחזקה העבודה בתוכנית הנדרש מילוי אי שעקב בזה מודיע הנני"

 .שבנדון החזקה ביטול על( 3)א 55

 :כדלקמן לבצע עליך שבידינו עבודה תכנית לפי

  2016  ינואר בחודש 6 מגד בקידוח הפקה מבחן

 ."נוספת הודעה ללא שבנדון החזקה תבוטל זה מכתב ממועד יום 60 תוך המעוות את תתקן שלא במידה

 

 בשיטת הפקה מבחני ביצוע על הכללי השותף בדירקטוריון החלטה התקבלה ההתראה קבלת לאחר 

 סעיף ראו לפרטים( (DST הפרפורציה בשיטת הפקה מבחני לביצוע חלופית אפשרות עם דרילנג הראדיאל

 לצורך השותפות שגייסה המימון על להלן( ח)1 בסעיף ראו כן כמו. התקופתי ח"בדו הראשון בחלק 9

 .ההפקה מבחני ביצוע

 

לרבות לוחות הזמנים לביצוע תכנית  השותפות שהגישה המבחנים לתוכנית הממונה אישור על לפרטים

 .10.4.2016 מיום מיידי ח"דו ראו העבודה

 על ניהש רבעוןבשיטת הראדיאל דרילינג בסוף ה הפקה מבחני ביצוע את התחילל הכללי השותף בכוונת

 .להפקה 6 מגד קידוח את להביא מנת

 (.8-ו 7  מגד) נוספים קידוחים שני לביצוע הראשון ובשלב הנפט שדה לפיתוח השותפות פועלת כן כמו               

 

 ארוך לטווח ההפקה מבחני במהלך 5 מגד מאתר נפט של ומכירה הפקה .ב

 חביות באלפי הפקה ההפקה שנת

 נפט

 חביות באלפי מכירה

 נפט

 במיליוני הכנסה

 דולרים

6-12/2011 137 132 14 

2012 195.5 154 17 

2013 172.7 206.5   21.6 

2014 158.1 145.8 13.5 

2015 157.5 159.7 7.9 

1-3/2016 52.2 50.5 1.65 

 75.65 848.5 873 כ"סה

 

 עוד הופקו 2016 אפריל חודשב. הטווח ארוכי ההפקה מבחני בשלב עדין 5 מגד באר זה ח"דו למועד נכון  

 בהתאם רבעון בכל מהבאר הנפט הפקת על תדווח השותפות הנוחות למען. נפט חביותאלפי  17-כ



 

 

 המשךשב בטבלה ראו ההפקה על לפרטים. (On Production) מפיק נפט לנכס הדיווח תקנות למתכונת

 . זה סעיף

 

 

 

 

 2016שנת  2015שנת 

 רבעון ראשון רבעון רביעי רבעון שלישי רבעון שני 

 סה"כ תפוקה בתקופה 

 )באלפי חביות(

37 38 45 52 

 מחיר ממוצע לחבית )המיוחס 

 למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 התאגיד המדווח( 

228 ₪  

 דולר( 59)

182₪  

 דולר( 47)

153 ₪  

 דולר ( 39)

128 ₪  

 דולר( 33)

 תמלוגים ממוצעים ששולמו 

 למדינה לחבית

 )המיוחסים למחזיקי 

 הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

 ש"ח  28

 דולר( 7)

 ש"ח  23

 דולר( 6)

19 ₪  

 דולר( 5)

 ש"ח  16

 דולר( 4)

 תמלוגים ממוצעים לשותף הכללי 

 )המיוחסים  לחבית

 למחזיקי הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

 לפרטים ראו בסעיף )ד( להלן.

47 ₪  

 דולר( 12)

37 ₪  

 דולר( 10)

31 ₪  

 דולר( 8)

26 ₪  

 דולר( 7)

 עלויות הפקה ממוצעות 

 )המיוחסות למחזיקי  לחבית

 הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

54 ₪  

 דולר( 13)

50 ₪  

 דולר(13)

43 ₪   

 דולר( 11)

37 ₪  

 דולר( 9)

 תקבולים נטו לחבית

 )המיוחסים למחזיקי 

 הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

99 ₪  

 דולר( 27)

72 ₪  

 דולר( 18)

60 ₪  

 דולר( 15)

49 ₪  

 דולר( 13)

  

 הכללי ולשותף ישראל למדינת תמלוגים .ג

  התקופתי ח"הדו של השני בחלק( ג)1 בסעיף ראו לפרטים

 

 

 

 



 

 

 31.12.2015 31.3.2015 31.3.2016  )באלפי דולר( מצב כספיד. 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
     

 

     נכסים

     נכסים שוטפים:

 884  1,537 17   מזומנים ושווי מזומנים
 1,197  2,533 347   פקדונות בבנק לזמן קצר

 -  409 -   מכשיר פיננסי נגזר
 421  644 593   לקוחות

 405  616 499   חייבים ויתרות חובה
 2,004  *2,105 2,007   מלאי

   3,463 7,844  4,911 

     נכסים שאינם שוטפים:
 2,343  1,055 3,049   פקדונות בבנק לזמן ארוך

 424  - 442   הלוואה לזמן ארוך לצד קשור
 11,862  *12,781 11,520    נכסי נפט וגז

   15,011 13,836  14,629 

 19,540  21,680 18,474   סך הנכסים
     

     התחייבויות בניכוי גרעון בהון
     התחייבויות שוטפות:

 2,350  1,884 2,437   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
 1,088  1,158 812   שירותים ונותני ספקים
 1,252  1,368 1,355    זכות ויתרות זכאים

 877  839 845   הכללי לשותף מפעיל דמי

   5,449 5,249  5,567 

     :שוטפות שאינן התחייבויות
 15,839  14,651 16,188    הכללי לשותף תמלוגים בגין התחייבות

 3,201  3,422 2,659   הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
 128  187 102   הטבות לעובדים, נטו בגין התחייבויות

 456  325 465   הפרשות

   19,414 18,585  19,624 

 25,191  23,834 24,863   התחייבויות סך
     

     גרעון בהון:
 84,314  84,314 84,314    השותפות הון
 (93) (93) (   93)       תרגום מהפרשי הון קרן

 (89,872) (86,375) (90,610)  הפסד נצבר

  (6,389) (2,154) (5,651) 
     

 19,540  21,680 18,474   סך התחייבויות בניכוי גרעון בהון

  

  *סווג מחדש



 

 

 
אלפי $.  5,651בסך  31.12.15אלפי $ וליום   6,389 -הסתכם ב 31.03.16הון השותפות ליום ב הגרעון .1

 בתקופת הדוח. בהפסדשמקורה  ירידה

 

 בעיקרמושפעות  השותפות דוח על המצב הכספיב יםהמופיע''א וז''ק לז הפקדונותיתרות המזומנים  .2

הלוואה  ופרעון הפקה ועלות נפט חיפושי בגין הוצאותומאידך  נפט מכירות:  מקזזים גורמים ממספר

 אלפי 1,011 בסך''א וז''ק לז והפקדונות המזומנים יתרותסכום סך  קטנוהשנה  מתחילת. קשור מצד''א לז

  .גורמים מאותם כתוצאה $

 
מכספי  5%-, על פי מדיניות ההשקעות הנוכחית של השותפות, כדוח על המצב הכספיהנכון לתאריך  .3

 השותפות הושקעו בפיקדונות שקלים בבנק, והשאר בפיקדונות דולריים בבנק.

 
היה  31.3.16ביום  .מתכלים חומרים מלאי וכן נמכר טרם אך שהופק גולמי נפט נכלל המלאי ביתרת .4

 אלפי $(.  2,004 -בסך 31.12.15אלפי $ )ביום  2,007של  עלותבידי השותפות מלאי ב

 

, 31/3/2016 לתאריכים השותפות של הכספי ממצבה שעולה כפי העיקריים הפיננסים היחסים . 5

 - $ באלפי שלילי חוזר הון; 0.88, 0.64 שוטף יחס;  0.53, 0.27 מהיר יחס: הינם בהתאמה 31/12/2015

  .1.29, 1.35 - לנכסים התחייבויות ויחס; 4.46, 3.89 להון התחייבות יחס; 656, 1,986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    הפעולות תוצאות  .ה

 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל                 

  

 לתקופה של
 שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
     

 7,891  1,867 1,650   הכנסות ממכירת נפט 

 (939) (210) (216)  בניכוי תמלוגים למדינה 

 (1,584) (396) (349)   הכללי לשותף שהופרשו תמלוגים בניכוי
     

 5,368  1,261 1,085   נטו הכנסות

     
     :והוצאות עלויות

 2,379  605 580   ואחסנת נפט  ההפק עלות

 1,260  *314 355   וגז נפט נכסי והפחתות פחת

 3,766  *733 398   וגז נפט חיפושי הוצאות

 1,565  294 257   וכלליות הנהלה הוצאות

 18  (109) (80)  , נטואחרות (הכנסותהוצאות )
     

   1,510 1,837  8,988 

     
 (3,620) (576) (425)  מפעולות הפסד

     
 283  69 3  מימון הכנסות

 (1,374) (668) (316)    מימון הוצאות
     

 (1,091) (599) (313)  נטו ון,מימ הוצאות
     

 (4,711) (1,175) (738)  התקופל הפסד

     

     רווח כולל אחר:

 סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד:

מדידות מחדש של התחיבויות בגין הטבות 
 לעובדים, נטו

 

- -  49 

 49  - -  סך רווח כולל אחר

     

 (4,662) (1,175) (738)  לתקופהסך הפסד כולל 

     

 (0.0004) (0.0001) (0.0001)   )בדולרים( הפסד בסיסי ליחידת השתתפות

     
מספר יחידות ההשתתפות המשוקלל לצורך חישוב 

 הפסד ליחידת השתתפות )באלפים(ה
 

 10,569,032 10,569,032 10,569,032 

 

סווג מחדש *  

 



 

 

משתי סיבות עיקריות  נובעתבמהלך הרבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד  הכנסותה בסעיף הירידה. 1

 שהופקו החביות במספר עליה מאידךו נפט לחבית המכירה במחיר ירידהאשר השפעתן מנוגדות. מחד 

עלויות ההפקה הן  (.לעיל( ב)1)לפרטים ראו סעיף  אשתקד המקבילה התקופה לעומת הנוכחית בתקופה

הוצאות  .אינו מהותי ברבעון הנוכחי מול הרבעון המקביל אשתקד השינוי ולכן קבועות עלויות רובןב

 היקף קיטון עקבלעומת הרבעון המקביל אשתקד ירדו בצורה משמעותית  הנוכחי החיפוש במהלך הרבעון

 .השותפות הנהלת של הצמצומים תכנית במסגרת ההוצאות

 

לפרטים על . עיקר הוצאותיה של השותפות מאז יסודה הוצאו בתחום רשיון ראש העין וחזקת ראש העין. 2

  ( לעיל. ב)1כמויות הנפט שהופקו ונמכרו בתקופת הדו"ח ראו סעיף 

 

אלפי $ )מתוך זה דמי מפעיל  257בסך  2016. הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 3

 אלפי $ דמי מפעיל(. 62אלפי $, )מתוכם  294 2015אלפי $(, וברבעון הראשון של שנת  66בסך 

 אדם ויועצים של השותפות. כחבהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו מצמצום  הקיטון 

 

  3אלפי $ והכנסות מימון  בסך  316היו לשותפות הוצאות מימון בסך   2016ברבעון הראשון של שנת  .4

בהוצאות מימון ברבעון  הקיטוןאלפי $, בהתאמה.  69 -אלפי $ ו 668 2015אלפי $ וברבעון הראשון של שנת 

 תעודות של מוקדם מפדיון כתוצאה והפסד קנסהנוכחי מול הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקרו מ

 .אשתקד המקביל ברבעון שהתרחש התחייבות

 

אלפי $,  וברבעון הראשון  738נקי בסך  בהפסד הסתכם 2016רבעון הראשון של שנת ה"ל, מהנ כתוצאה .5

  אלפי $. 1,175נקי בסך  הפסדהיה לשותפות   2015של שנת 

 

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה לעניין הדירקטוריון הסברי      (ו) 

 ביצעה השותפות, הנפט מחירי של המהותית התנודתיות עם להתמודדות השותפות הנהלת פעולותמ כחלק

 להקטין מנת על הנפט מחיר על גידור עסקאות מספר 2016 שנת של הראשון ברבעון וכן 2015 שנת במהלך

 . התקופתי ח"הדו של השני בחלק( ו)1 בסעיף ראו נוספים לפרטים .המחירים מירידת כתוצאה הסיכון את

 

 

 נזילות      (  ז) 

 מהכנסות בעיקר נבעו אשתקד המקביל וברבעון הנוכחי ברבעון שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי על ההשפעות

 הנהלה והוצאות והפקה נפט חיפושי הוצאות, הנפט באר אחזקת הוצאות, תמלוגים בניכוי נפט ממכירות

 $ אלפי 997 לעומת $ אלפי 358 על עמדו הנוכחי ברבעון שוטפת לפעילות משוישש נטו המזומנים. וכלליות

 ברבעון השקעה מפעילות המזומנים תזרימי על ההשפעות. אשתקד המקביל רבעוןב שוטפת פעילותל ששימשו

  .הלוואה פרעון לטובת פקדון ושחרור פקדונות של הפקדה או פרעוןמ בעיקר הן אשתקד המקביל וברבעון הנוכחי

 .קשור מצד ארוך לזמן הלוואה פרעוןמ כתוצאה מימון מפעילות שלילי מזומנים תזרים לשותפות הנוכחי ברבעון

 .ב"המצ הכספיים בדוחות המזומנים תזרימי על חות"דו ראה

 

 

 



 

 

 המימון מקורות (ח) 

 השותפות בהון המוגבל השותף השקעות היו השותפות של העיקריים המימון מקורות 2011 לינואר עד (1

 2011 משנת החל. אופציה כתבי מימוש וכן השנים במשך שבוצעו זכויות ומהנפקות לציבור מהנפקה שנבעו

 עניין ומבעלי הכללי מהשותף שהתקבלו ומהלוואות נפט ממכירת מהכנסות נובעים המימון מקורות עיקר

 בגין הינה שלה העיקרית שההוצאה השותפות פעילות מימון לצורך נעשה ההנפקות בכספי השימוש. בו

 .נפט חיפושי

בדוחות הכספיים  ב3לאמור בביאור  המפנה חי עסק הערת נכללה להלן הכספיים שבדוחות הדעת בחוות

, הלאומיות התשתיות במשרד הנפט ענייני עלמהממונה  2016 באפריל 10 ביוםמכתב נוסף שהתקבל בדבר 

 העבודה בתוכנית זמנים בלוחות לעמוד השותפות נדרשת לפיו(, הממונה: להלן) והמים האנרגיה

 יהיה הממונה כן לא שאם ,2016 ביולי 15 ליום עד הפקה מבחני וסיום ביצוע לרבות בחזקה המתחייבת

 ז1הנפט.  כמו כן, לאמור בביאור  זכות של תוקפה בעניין בידיו הנתונות לסמכויות בהתאם לפעול רשאי

 בדבר גרעון בהון ובהון החוזר של השותפות וההפסדים שנצברו בה. לצורך מימון הפעילות השוטפת ופרעון

התחייבויותיה, וכן יישום תכניות העבודה בקשר עם החזקה, לרבות ביצוע מבחני ההפקה, השותפות 

נדרשת לגייס מקורות מימון נוספים. גיוסים אלה אינם מובטחים. גורמים אלה יחד עם גורמים נוספים 

חי".  המפורטים בביאורים הנ"ל מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק

בדוחות הכספיים המצורפים לא נכללו  .4ב ו3 יםת בביאורות ההנהלה בקשר לעניינים הנ"ל מפורטותכני

כל ההתאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם השותפות לא תוכל 

 האפשרויות בחינת לרבות שונים באפיקים נוסף הון לגיוס פועלת השותפותלהמשיך לפעול כ"עסק חי".

 ומבעלי הכללי מהשותף שהתקבלו הלוואות בדבר לפרטים .מממנים מגורמים הלוואות לקבלת השונות

 .התקופתי ח"הדו של השני בחלק( ח)1 בסעיף ראו בו עניין

 

 6 מגד בקידוח ההפקה מבחני למימון הלוואות (2)

 דירקטוריון אישר דרילניג הראדיאל בשיטת ההפקה מבחני לביצוע הנדרש הסכום מלוא את לגייס כדי

 מבעלי למי או הכללי לשותף קשור שאינו פרטי מגורם דולר מיליון בסך נוספת הלוואה קבלת הכללי השותף

 5% של שנתית בריבית תשלומים 20 של פרעון הינם שאושרו ההלוואה תנאי(. "המלווה": להלן) השליטה

 2 סעיף ראו שניתנו הבטוחות על לפרטים) דקלים לנאות שניתנו שעבודים אותם את יקבל המלווה כאשר

 זו הלוואה בגין החודשיים הפרעון תשלומי כי הסכימה דקלים נאות(, 16.4.2014 מיום המיידי ח"בדו

 תזרים על להשפיע צפויים לא זו הלוואה שפרעונות כך) דקלים לנאות המשולם החודשי ההחזר מסך יופחתו

 לפיה אופציה המלווה יקבל כן כמו(. בהתאם תוארך דקלים נאות של וההלוואה השותפות של המזומנים

 מיליון של תשלום תמורת הכללי השותף ממניות אחוזים עשרה לרכוש יוכל ההלוואה חיי במהלך שלב בכל

 במבחני דרילינג הראדיאל בשיטת שימוש וייעשה במידה ורק אך לשותפות תינתן זו הלוואה כי יודגש. דולר

 .ההפקה

 

 המוגבל לשותף הכללי השותף בין ההסדר מתווה (3)

 . התקופתי ח"הדו של השני בחלק( ח)1 בסעיף ראו ההסדרה מתווה על לפרטים

  



 

 

 היבטי ממשל תאגידי .2

 
 מדיניות השותפות בנושא מתן תרומות   )א(

 השותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדיווח.

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  )ב(

 .2015)ב( בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' של הדו"ח השנתי לשנת 2לפרטים ראו סעיף  

 

 דירקטורים בלתי תלויים      )ג(

 .2015( בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' של הדו"ח השנתי לשנת ג)2לפרטים ראו סעיף  

 
  הכספיים הדוחות אישור הליך (ד)

 מינה הכללי השותף דירקטוריון. בשותפות העל בקרת על המופקד האורגן הוא הכללי השותף דירקטוריון

 הועדה"(. הועדה:"להלן) השותפות של הכספיים הדוחות אישור הליך לבחינת ועדה 25.10.2015 ביום

 להצגתם קודם בהם שדנה לאחר וזאת הדירקטוריון בפני הכספיים לדוחות ביחס היתוהמלצ את מביאה

 מומחיות בעל) זיסמן נחמיה, ברוט שלומית הדירקטורים את כוללת הועדה .בדירקטוריון ולאישורם

 לישיבות גם כמו, הועדה לישיבות(. ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל) גרנית ומנחם( ופיננסית חשבונאית

, השותפות של המבקר  החשבון רואה מוזמנים ,הכספיים הדוחות ומאושרים נדונים בהן הדירקטוריון

 .והמפקח הפנים מבקר

 ככל ,הרגיל העסקים במהלך שאינן עסקאות לרבות, הכספי בדיווח המהותיות הסוגיות את בחנה הועדה

  ,הנתונים סבירות את, הכספיים בדוחות שיושמו הקריטיים והאומדנים המהותיות ההערכות את  שישנן

 הכספיים בדוחות הנאות הגילוי עקרון יישום ואת בה שחלו ושינויים שיושמה החשבונאית המדיניות את

 זיסמן נחמיה, ברוט שלומית הדירקטורים השתתפו 2016 במאי 23 מיום הועדה בישיבת .הנלווה ובמידע

 היועץ(, השותפות ל"מנכ) מעוז אבי(, אודיש אביעד) הכספים מנהל(, דוד בן דוד) הפנים מבקר גרנית ומנחם

 את לאשר לדירקטוריון המליצה הועדה. המבקר החשבון רואה ממשרד נציגים וכן השותפות של המשפטי

 .הועדה החליטה עליהם תיקונים מספר לביצוע בכפוף הכספיים הדוחות

 טיוטת מועברת, הכללי השותף דירקטוריון ידי על השותפות של הכספיים הדוחות אישור הליך במסגרת

. הדוחות לאישור הקבועה הישיבה מועד לפני ימים מספר, הדירקטוריון חברי של לעיונם הכספיים הדוחות

 את הציגו בחברה המשרה נושאי הכספיים הדוחות ומאושרים נדונים בה הדירקטוריון ישיבת במהלך

 הנושאים את, הכספיות התוצאות את, הכספי בדיווח המהותיות הסוגיות את, הכספיים הדוחות עיקרי

 פעילות על נתונים ומוצגים השותפות של המזומנים ותזרים הכספי המצב, הלב תשומת את הפנה להם

. וכן את נוסח דוח הסקירה של רואה החשבון הכוללת הערת עסק חי קודמות לתקופות והשוואה השותפות

 .הסברים ובמתן הנתונים בהצגת השותפות של החשבון רואה מסייע כן כמו

. אישורם טרם לדוחות באשר והבהרה שאלה בכל הדירקטוריון חברי לרשות עומד המבקר החשבון רואה

 .הכספיים הדוחות לאישור הצבעה מתקיימת, כאמור הדיון לאחר



 

 

  של הכספיים הדוחות בהרחבה נדונו בה 2016 במאי 26 מיום הכללי השותף של הדירקטוריון בישיבת

 טוביה(, ר"יו) בקר שמואל הדירקטוריון חברי  :הבאים משרה נושאי השתתפו 31.3.2016 ליום השותפות

 מבקרהמפקח  )עו"ד דוד איידלברג(, , ברוט ושלומית זיסמן נחמיה, גרנית מנחם, דוד בן אמיר, לוסקין

 ח"ורוה, השותפות של המשפטי היועץ, אודיש אביעד הכספים מנהל, מעוז אבי ל"המנכ( דוד בן דוד) הפנים

 ליום הכספיים הדוחות את לאשר הכללי השותף דירקטוריון החליט הדירקטוריון ישיבת בהמשך. המבקר

 .הרבעוני ח"הדו חלקי שאר ואת 31.3.2016

 .זה ח"דו של השלישי בחלק ראו הגילוי ועל הכספי הדיווח על המנהלים להצהרות (ה)

 (ציבורית מוגבלת בשותפות תאגידי ממשל( )5' מס) השותפויות פקודת לתיקון החוק (ו)

 .התקופתי ח"הדו של השני בחלק( ו)1 בסעיף ראו לפרטים

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3

 רזרבות המוכחות   ואמדןאומדנים חשבונאיים קריטיים  )א(

 .2015לא ארע שינוי מהותי בתקופת הדוח לעומת הדוח לשנת  

 סקר עמיתים    )ב( 

 .2015לשנת ( בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' של הדו"ח השנתי ג)4לפרטים ראו סעיף  

 

 דוח על המצב הכספיאירועים לאחר תאריך ה )ג(

 בדו"חות הכספיים. 5ראו בביאור  דוח על המצב הכספילפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך ה 

 

הדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת השותפות, נושאי המשרה וצוות העובדים כולו על עבודתם המסורה 

 .ותרומתם לקידום עסקי השותפות

 

 ו"התשע איירב' חי, ירושלים

  2016 איבמ 26

 

___________________          ___________________          __________________ 

 מעוז אביגדור       דוד בן אמיר       בקר שמואל       

 השותפות ל"מנכ                           הכללי בשותף דירקטור                    הדירקטוריון ר"יו   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 
 

 2016במרץ  31ליום תמציתיים ביניים דוחות כספיים 

 בלתי מבוקרים

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 2016במרץ  31ליום  תמציתיים ביניים דוחות כספיים

 בלתי מבוקרים

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 עמוד 

  

 1 סקירה של רואה החשבון המבקרדוח 

  דוחות כספיים:

 2  דוחות תמציתיים על המצב הכספי 

 3 דוחות תמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 4 בהון בגרעון על השינויים תמציתיים  דוחות 

 5-6 תזרימי המזומניםעל דוחות תמציתיים 

 7-10 התמציתיים בינייםביאורים לדוחות הכספיים 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
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שותפות  -של גבעות עולם חיפושי נפט  שותפיםדוח סקירה של רואה החשבון המבקר ל

 (1993מוגבלת )
 

 א ו ב מ

 הכולל"(, המוגבלת השותפות: "להלן( )1993) מוגבלת שותפות - נפט חיפושי עולם גבעות של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 השינויים, אחר כולל ורווח הפסד או רווח על התמציתיים הדוחות ואת 2016 במרץ 31 ליום הכספי המצב על התמציתי הדוח את

 של וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה המזומנים ותזרימי השותפות בהון בגרעון

 חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים המוגבלת השותפות של הכללי השותף

 ניירות תקנות של' ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן" ביניים לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי

 על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970 - ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך

 .סקירתנו

 חשבון רואי ידי על נסקר תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה 2015 במרץ 31 ליום השותפות של הכספי המידע

 נוסף מימון להשיג לצורך  לב תשומת הפניית כלל וכן מסויגת בלתי מסקנה כלל 2014 במאי 28 מיום שלהם הדוח אשר אחרים

 .השותפות ידי על המתוכננות הפעולות כל לביצוע

 

 ה ר י ק ס ה  ף ק י ה

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

 האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי

 מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים

 העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת

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

 

 ה נ ק ס מ

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

 .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם

 אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,סקירתנו על בהתבסס ,הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 - ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא

1970. 

 

 ן י י נ ע  ש ג ד ה

 ביוםמכתב נוסף שהתקבל בדוחות הכספיים בדבר  ב3מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

נדרשת השותפות  ו, לפי(והמים )להלן: הממונהמהממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  2016 באפריל 10

 שאם לא כן ,2016ביולי  15מבחני הפקה עד ליום  וסיוםבתוכנית העבודה המתחייבת בחזקה לרבות ביצוע  בלוחות זמנים לעמוד

בדבר גרעון  ז1כמו כן, לאמור בביאור   הממונה יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות הנתונות בידיו בעניין תוקפה של זכות הנפט.

בהון ובהון החוזר של השותפות וההפסדים שנצברו בה. לצורך מימון הפעילות השוטפת ופרעון התחייבויותיה, וכן יישום תכניות 

העבודה בקשר עם החזקה, לרבות ביצוע מבחני ההפקה, השותפות נדרשת לגייס מקורות מימון נוספים. גיוסים אלה אינם 

גורמים נוספים המפורטים בביאורים הנ"ל מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של מובטחים. גורמים אלה יחד עם 

בדוחות הכספיים המצורפים לא נכללו כל  .4ו ב3 יםת בביאורות ההנהלה בקשר לעניינים הנ"ל מפורטוהשותפות כ"עסק חי". תכני

                                   ות אם השותפות לא תוכל להמשיך לפעול כ"עסק חי".ההתאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרוש

                                                                                                                                                                             

 זיו האפט                                                                                                                                                               

רואי חשבון                                                                                                                         2016 במאי 26אביב, -לת
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (אלפי דולר)בתמציתיים על המצב הכספי  דוחות
 

  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
     נכסים

     נכסים שוטפים:

 884  1,537 17   מזומנים ושווי מזומנים
 1,197  2,533 347   פקדונות בבנק לזמן קצר

 -  409 -   מכשיר פיננסי נגזר
 421  644 593   לקוחות

 405  616 499   חייבים ויתרות חובה
 2,004  *2,105 2,007   מלאי

   3,463 7,844  4,911 

     נכסים שאינם שוטפים:
 2,343  1,055 3,049   פקדונות בבנק לזמן ארוך

 424  - 442   הלוואה לזמן ארוך לצד קשור
 11,862  *12,781 11,520    נכסי נפט וגז

   15,011 13,836  14,629 

 19,540  21,680 18,474   סך הנכסים
     

     התחייבויות בניכוי גרעון בהון
     התחייבויות שוטפות:

 2,350  1,884 2,437   של הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים שוטפות חלויות
 1,088  1,158 812   שירותים ונותני ספקים
 1,252  1,368 1,355    זכות ויתרות זכאים

 877  839 845   הכללי לשותף מפעיל דמי

   5,449 5,249  5,567 

     :שוטפות שאינן התחייבויות
 15,839  14,651 16,188    הכללי לשותף תמלוגים בגין התחייבות

 3,201  3,422 2,659   הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים
 128  187 102   הטבות לעובדים, נטו בגין התחייבויות

 456  325 465   הפרשות

   19,414 18,585  19,624 

 25,191  23,834 24,863   התחייבויות סך
     

     גרעון בהון:
 84,314  84,314 84,314    השותפות הון
 (93) (93) (   93)       תרגום מהפרשי הון קרן

 (89,872) (86,375) (90,610)  הפסד נצבר

  (6,389) (2,154) (5,651) 
     

 19,540  21,680 18,474   בניכוי גרעון בהוןסך התחייבויות 
 

 ב(2*סווג מחדש )ראה באור 
 

 .התמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 

    2016במאי  26
 אביעד אודיש שמואל בקר אביגדור מעוז תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 כספיםמנהל  יוןדירקטוריו''ר  מנכ"ל 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (אלפי דולר)בתמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות 

 

  

 לתקופה של
 שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

 מבוקר מבוקרבלתי  בלתי מבוקר  

     
 7,891  1,867 1,650   הכנסות ממכירת נפט 

 (939) (210) (216)  בניכוי תמלוגים למדינה 

 (1,584) (396) (349)   הכללי לשותף שהופרשו תמלוגים בניכוי
     

 5,368  1,261 1,085   נטו הכנסות

     
     :והוצאות עלויות

 2,379  605 580   ואחסנת נפט  ההפק עלות

 1,260  *314 355   וגז נפט נכסי והפחתות פחת

 3,766  *733 398   וגז נפט חיפושי הוצאות

 1,565  294 257   וכלליות הנהלה הוצאות

 18  (109) (80)  , נטואחרות (הכנסותהוצאות )
     

   1,510 1,837  8,988 

     

 (3,620) (576) (425)  מפעולות הפסד
     

 283  69 3  מימון הכנסות

 (1,374) (668) (316)    מימון הוצאות
     

 (1,091) (599) (313)  נטו ון,מימ הוצאות
     

 (4,711) (1,175) (738)  התקופל הפסד

     
     :רווח כולל אחר

 סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד:
מדידות מחדש של התחייבויות בגין הטבות 

 לעובדים, נטו

 

- -  49 

 49  - -  כולל אחר סך רווח

     

 (4,662) (1,175) (738)  לתקופה  סך הפסד כולל

     

 (0.0004) (0.0001) (0.0001)   )בדולרים( הפסד בסיסי ליחידת השתתפות

     
מספר יחידות ההשתתפות המשוקלל לצורך חישוב 

 הפסד ליחידת השתתפות )באלפים(ה
 

 10,569,032 10,569,032 10,569,032 
 

 ב(2)ראה באור  * סווג מחדש
 
 

 .התמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (אלפי דולר)ב בהון בגרעון השינוייםעל תמציתיים דוחות 

 
 2016במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 
השקעה בהון 

  השותפות

קרן הון 
מהפרשי 

 הכל-סך  הפסד נצבר  תרגום
 בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
        

 (5,651)  (89,872)  (93)  84,314  )מבוקר( 2016בינואר  1יתרה ליום 
 שינויים בתקופה של שלושה חודשים 

 :2016במרץ  31שהסתיימה ביום    
       

           (738)  (738)  -  - כולל לתקופה הפסדסך הכל  
         (6,389)  (90,610)  (93)  84,314  2016במרץ  31יתרה ליום  

 

 
 5201במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 
השקעה בהון 

  השותפות

קרן הון 
מהפרשי 

 הכל-סך  הפסד נצבר  תרגום
 בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
        

 (979)  (85,200)  (93)  84,314 )מבוקר( 2015בינואר  1יתרה ליום 
 שינויים בתקופה של שלושה חודשים

 :2015במרץ  31שהסתיימה ביום   
       

          (1,175)  (1,175)  -  - לתקופה כולל הפסדהכל סך  
         (2,154)  (86,375)  (93)  84,314 2015במרץ  31יתרה ליום 

 

 5201 דצמברב 31שהסתיימה ביום  שנהל

 

 
השקעה בהון 

  השותפות

קרן הון 
מהפרשי 

 הכל-סך  הפסד נצבר  תרגום
 מבוקר  מבוקר  מבוקר  מבוקר 
        

 (979)  (85,200)  (93)  84,314  2015בינואר  1יתרה ליום 
 שנהשינויים ב

 :2015 דצמברב 31שהסתיימה ביום   
       

        :כולל הפסד

 (4,711)  (4,711)   -   - לשנה הפסד

 49   49   -   - לשנה אחר כולל רווח
    -     

 (4,662)  (4,662)   -   -  סך הפסד כולל 

  חשבון על מס תשלום
          (10)  (10)   -   - ההשתתפות יחידות מחזיקי  

         (5,651)  (89,872)  (93)  84,314 2015 בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 

 .התמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 



 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (באלפי דולר)על תזרימי המזומנים תמציתיים דוחות 
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לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 לתקופה של
 שלושה חודשים 
  שהסתיימה ביום

31.12.2015 31.3.2015 31.3.2016  
      בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

 

    
    :תוות שוטפויתזרימי מזומנים מפעיל

 ילות שוטפתלפע ששימשו נטו מזומנים

 (147) (341) (296) '(א נספח ראה) 

 (399) (167) (79) נטו, ריבית ששולמה
    

 (546) (508) (375) שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים 

    
    השקעה: מפעילויות מזומנים תזרימי

 (1,284) (367) (493) בתאגידים בנקאיים, נטו פקדונות שלהפקדה 

 49  49 14  ציודתמורה ממכירות 

 (42) (3) (13) השקעה בנכסי נפט וגז

 (424) - -  קשורמתן הלוואה לצד 
    

 1,782  816 637  שחרור פקדון לטובת פרעון הלוואה
    

  
 81  495 145  השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומנים 

    

    :מימון מפעילויות מזומנים תזרימי

 6,222  5,306 -  קבלת הלוואה לזמן ארוך מצד קשור

 (4,832) (4,832) -  תעודות התחייבותפרעון       

 (320)  - -  פרעון הלוואה לזמן קצר מצד קשור

 (797)  - (637) פרעון הלוואה לזמן ארוך מצד קשור
    

 273  474 (637) )ששימשו לפעילות מימון( מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    
 (192) 461 (867)  מזומנים ושווי במזומנים גידול )קיטון(

 1,076  1,076 884  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 884  1,537 17  התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

    
 
 

 .התמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 



 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 )המשך( (באלפי דולרעל תזרימי המזומנים )תמציתיים דוחות 
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 נספח א' - מזומנים נטו ששימשו לפעולות

 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 לתקופה של
 שלושה חודשים 
  שהסתיימה ביום

31.12.2015 31.3.2015 31.3.2016  
  בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

    

 

 (4,711) (1,175) (738) לתקופההפסד 

    
    בגין:התאמות 

 1,260  314  355  והפחתות פחת

 1,584  396  349  הפרשה לתמלוגים לשותף הכללי

 (42) (32) (26) בגין הטבות לעובדים, נטו  התחייבויות

 135  4  9  הפרשות

 399  167  79  הוצאות ריבית נטו

 179  (130) 10  שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים

 19  (107) 164  שער מהפרשיהוצאות )הכנסות(  

 166  166  -  הפסד מפדיון מוקדם של תעודות התחייבות

 32  20  (14) הפסד )רווח( הון
    

  926  798  3,732 

 

    בסעיפי רכוש והתחייבות: שינויים

 (139) -  (17) נגזר פיננסי מכשיר רכישת

 825  489  -  מכשיר פיננסי נגזרתמורה ממימוש 

 254 31 (172) קיטון )גידול( ביתרת לקוחות

 542  108  (87) קיטון )גידול( ביתרת חייבים ויתרות חובה

 115  15  (3) קיטון )גידול( במלאי נפט וחומרים   

 (347) (277) (276) קיטון ביתרת ספקים ונותני שירותים

 (456) (330) 103  ויתרות זכותגידול )קיטון( ביתרת זכאים 

 38  -  (32) גידול )קיטון( בדמי מפעיל לשותף הכללי   
    

 (484) 36  832 
    

 (147) (341) (296) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 
 .התמציתיים ביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 (1993) מוגבלת שותפות - נפט חיפושי עולם גבעות

 (רדול באלפי) 2016במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 כללי:  -  1 אוריב

 "השותפות המוגבלת" או "השותפות"( :)להלן (1993מוגבלת )שותפות  -עות עולם חיפושי נפט גב .א

בין גבעות עולם נפט בע"מ  1993ביוני  8נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בתאריך 

( בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל(. ההסכם תוקן 1993כללי( לבין גבעות עולם נאמנויות )ה)השותף 

 29(. השותפות המוגבלת נרשמה ביום 2007בספטמבר  17 מעת לעת )התיקון האחרון נעשה ביום

 .1975 -התשל"ה  [ח חדשנוס]לפי פקודת השותפויות  1993באוגוסט 

כתובת  על ידי השותף הכללי, גבעות עולם נפט בע"מ. הינוהולה השוטף של השותפות המוגבלת ינ .ב

 שוהם. ,9המשרד הרשום של השותפות היא השקד 

בידי הנאמן והשותף המוגבל זכויות שונות בשותפות המוגבלת, מכח הסכם נאמנות, והוא משמש  .ג

עו"ד דוד  חידות ההשתתפות וזאת תחת פקוחו של המפקחי כנאמן בגין זכויות אלה עבור בעלי

  הכל בהתאם לתנאי הסכם הנאמנות. - איידלברג

הדוחות הכספיים השנתיים יחד עם  דוחות הכספיים התמציתיים ביניים של השותפותביש לעיין  .ד

הדוחות הכספיים "ובביאורים המצורפים להם )להלן:  2015בדצמבר  31של השותפות ליום 

בדבר  ביאוריםהשנתיים"(. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה 

ים האחרונים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתי עידכונים משמעותיים

 של השותפות. 

וכן  IAS 34בינלאומי  הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות   .ה

מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970-התש"ל

הפקת נפט וחיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברשיונות   -השותפות פועלת במגזר פעילות אחד  .ו

חיפושי נפט וגז. ענף חיפושי הנפט והגז מתאפיין בחוסר ודאות לגבי היקף המאגרים, קשיי הפקה 

 ומחירי הנפט והגז.

תכם לסך , ההפסד הנצבר של השותפות מס2016 מרץב 31כפי שמשתקף בדוחות הכספיים ליום  .ז

אלפי  738 -מסתכם לסך של כ 2016רבעון הראשון של שנת אלפי דולר, וההפסד ל 90,610 -של כ

אלפי  6,389אלפי דולר וגרעון בהון בסך  1,986כמו כן, לשותפות גרעון בהון החוזר בסך  דולר.

 מבוססת על אומדןהבהתאם לתחזית תזרימי המזומנים שגובשה על ידי הנהלת השותפות, . דולר

בון את אומדן השותפות באשר לקצב ההוצאות הצפוי, ההכנסות העתידיות ומביאה בחש

, ובהתחשב בלוח 2016 במרץ 31בהתחשב ביתרת המזומנים המצויים בידי השותפות ביום 

, אין ביכולת השותפות לפרוע את כל )צד קשור( הסילוקין העתידי של ההלוואה מנאות דקלים

 תשלומי ההלוואה העתידיים.

גורמים אלו מעוררים ספק באשר ליכולת השותפות להמשיך ולפעול כעסק חי. בדוחות הכספיים 

לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן ותהיינה דרושות אם 

 השותפות לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי.
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (ר)באלפי דול 2016במרץ  31לדוחות הכספיים ליום  ביאורים

 כללי )המשך(:  -  1 אוריב

 להלן מפורטים נכסי הנפט של השותפות נכון ליום אישור הדוחות הכספיים: .ח

 חלקה של הזכות שטח שם  
 השותפות  בתוקף עד   )בקמ"ר( הזכות     סוג הזכות   

     

)ראה גם ביאור  I 243 1.4.2032 99%/11חזקה ראש העין  חזקה
לדוחות הכספיים  ה16

 השנתיים(
ופניית השותפות להחלפת שטחים, ראה ביאור  2013לפרטים על רישיון מכבי שתוקפו פקע ביוני 

 לדוחות הכספיים השנתיים. 2ו16

בדרך של קבלת  6הפקה בקידוח מגד  מבחני ביצוע לצורך הנדרש מימון לגיוס נערך הכללי שותףה .ט

)נכון  הלוואה בסך מיליון דולר מהשותף הכללי וכן הלוואה נוספת של מיליון דולר מגורם פרטי

 מסחרית להפקה 6 מגד קידוח את להביא מנת על( התקבלה טרם זו הלוואה פרסום הדוח למועד

המימון  שגיוס העובדה לאור .(א להלן4ו 3 ביאורים)לפרטים נוספים ראה  8 מגד קידוח ולביצוע

 . השותפות של תוכניותיה ביצוע את להבטיח ניתן לא, מובטח אינוהנדרש 

 

 :החשבונאית עיקרי המדיניות - 2אור יב

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב אשר  .א

 .ננקטו בדוחות הכספיים השנתיים

אלפי  3,374-כוללים סיווג של ציוד שסווג כמלאי בסך של כ 2015במרץ  31נתוני ההשוואה ליום  .ב

אלפי דולר לנכסי נפט וגז, לרבות  3,828-דולר ושל ציוד הפקה שסווג כרכוש קבוע בסך של כ

 ההשפעות התוצאתיות של הסיווג כאמור.

 

 פעילות השותפות המוגבלת: - 3אור יב

 בשטח חזקת ראש העין: פעילות חיפוש ופיתוח

 :כללי א.

, אשר בשטחו I/11עיקר פעילותה של השותפות הינה בפיתוח שדה הנפט מגד שבחזקת ראש העין 

וקידוח  4,  הקידוח האופקי מגד 4, מגד 3, מגד 2בוצעו על ידה בעבר מספר קידוחים )קידוחי מגד 

הרשיון. השטח, נשוא החזקה, קיבלה השותפות שטר חזקה בשטח  2004(. בחודש אפריל 5מגד 

מהווה חלק ממבנה מגד שבחלקו מצויה על פי ממצאי השותפות תגלית כמשמעותה בחוק הנפט 

)להלן: במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים אשר הוכרה על ידי הממונה על ענייני הנפט 

 "(. הממונה"
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (ר)באלפי דול 2016במרץ  31דוחות הכספיים ליום ביאורים ל

 (:המשך) המוגבלתפעילות השותפות  - 3אור יב

 )המשך(: פעילות חיפוש ופיתוח בשטח חזקת ראש העין

 :6קידוח מגד  ב.

העומק הסופי  .2014בפברואר  4והסתיים ביום  2013ביוני  20החל ביום  6שלב הקידוח בבאר מגד 

 מטרים.  4,754של הבאר הינו 

 מבחנילביצוע  6להשלמת באר מגד  פועלת השותפות דוחות כספיים אלה הוצאת נכון למועד

הודעת הממונה בדבר ראה להלן ) 2016 שנת של השני ברבעון התבצעהחל לל צפוייםה ההפקה

  העבודה, לרבות ביצוע וסיום מבחני ההפקה(. לוחות זמנים לביצוע תוכניתלגביי 

 בדרך דולר מיליון 1.6-כ של בעלות הפקה מבחני לביצוע הנדרש המימון לגיוס פועלת השותפות

 הסכמה קבלת וכןא להלן(, 4)ראה באור  הכללי מהשותף דולר מיליון בסך הלוואה קבלת של

וטרם  הלוואה זו טרם התקבלה הדוח למועד נכון .פרטי מגורם דולר מיליון של נוספת להלוואה

 .נחתם הסכם בין הצדדים

מפנה הממונה,  האמור במכתב. הנפט ענייני על מהממונה מכתב התקבל 2015בנובמבר  2 ביום 

קיים בחזקה רק קידוח מפיק  2002באפריל בין היתר, את תשומת הלב לכך שמאז קבלת החזקה 

 אחד.

בה הוא מודיע כי עקב  מהממונה על ענייני הנפט התקבלה התראה בכתב 2016בפברואר  7ביום 

על ביטול  ((3)א) 55מתרה לפי סעיף  ואהנדרש בתוכנית העבודה שבחזקה שבנדון, ה אי מילוי

  החזקה שבנדון.

בחודש ינואר  6כמו כן , לפי תכנית העבודה , על השותפות היה לבצע מבחן הפקה בקידוח מגד 

מכתב זה תבוטל החזקה היום ממועד  60תוך המעוות  , ובמידה והשותפות לא תתקן את2016

 שבנדון ללא הודעה נוספת.

לאחר קבלת ההתראה התקבלה החלטה בדירקטוריון השותף הכללי על ביצוע מבחני הפקה 

 (. DSTנג עם אפשרות חלופית לביצוע מבחני הפקה בשיטת הפרפורציה )יבשיטת הראדיאל דריל

מכתב מהממונה על ענייני התקבל  2016באפריל  10, ביום הדוח על המצב הכספילאחר תאריך 

 כחלק מאושרים השותפות ידי על שהוגשו כפי ההפקה מבחני תוכנית כי מודיע הוא בו הנפט

 .2016ביולי  15, לרבות ביצוע וסיום מבחני ההפקה עד ההמתחייבת בחזקכנית העבודה ומת

בלוחות הזמנים הקבועים בתוכנית  עמודתכי השותפות בנוסף דורש הממונה במכתבו האמור 

בשקידה ראויה שאם לא כן, יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות הקבועות בדין,  תפעלהעבודה ו

 .בעניין תוקפה של זכות נפט
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 (ר)באלפי דול 2016במרץ  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 :מידע נוסף - 4אור יב

 :הכללי מהשותף ותהלוואא.     

ד לדוחות הכספיים השנתיים בדבר קבלת הלוואה מהשותף הכללי 13בהמשך לאמור בביאור 

תשלומים  5השותף הכללי יעמיד לרשות השותפות את סכום ההלוואה ב ותנאיה, הוסכם כי

לצורכי  או במועדים מוקדמים יותר בהתאם לבקשת מנכ"ל השותפות ובהתאם חודשים שווים 

 סךלאחר תאריך הדוח ועד למועד אישור דוחות כספיים אלה התקבל ) השותפות ומצבה הכספי

 .2017בנובמבר  10תשלומים חודשים החל מיום  36פרעון ההלוואה יבוצע ב  .(דולר אלפי 500 של

ההלוואה שנחתם בין הצדדים )כפוף לאישור המפקח ואישור האסיפה הכללית יצויין כי הסכם 

 (.ככל שידרש

 

 :המוגבל לשותף הכללי השותף בין הההסדר מתווה ב.

 לבין ם של השותף הכלליכי סוכם מתווה הסדרה בין נציגי שותפות הודיעה ה 2016במרץ  9ביום 

 ומתן.המפקח ונציגים נוספים מהשותף המוגבל שהשתתפו במשא 

 עיקרי מתווה ההסדרה נוגעים לשיעור תמלוגי העל שתשלם השותפות לחברה ומועדי תשלומם,

וביטול דמי המפעיל  מפעיל חדש מינוי תנאי ההסדרה של התמלוג שנצבר לזכות השותף הכללי,

וגיוס כספים באמצעות הנפקת זכויות לבעלי היחידות.פרטי המתווה  לשותף הכללי עם מינויו,

של  האסיפה הכללית פופים לאישורוכ שותף הכלליירקטוריון והאסיפה הכללית של הדאושרו ב

 בעלי היחידות.

 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח: - 5 אוריב

והודעת הממונה לגבי  אישור הממונה לתוכנית המבחנים שהגישה השותפותלפרטים בדבר  א.

 לעיל. ב3באור  ראה לוחות זמנים לביצוע תוכנית העבודה,

 א לעיל.4לפרטים בדבר גיוס כספים מהשותף הכללי, ראה ביאור  ב.
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 (1993) מוגבלת שותפות – נפט חיפושי עולם גבעות

 
 
 

 שלישי פרק
  מנהלים הצהרות

 
 
 
 

 2016 שנת ראשון רבעון
 

 
 
 

 ה)להלן:"התיקון"(, אישר 2014 –בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )תיקון(, התשע"ד 
הינה "תאגיד קטן" כהגדרת  שותפות, כי ה6.1.2015 מיום בהחלטה"חות הדו וועדת תקן על הוועדה

מונח זה בתיקון. כמו כן, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ וולנטרי של כל ההקלות הנכללות 
בתיקון, ככל שהן רלבנטיות )או תהיינה רלבנטיות( לחברה, קרי, ביטול החובה לפרסם דוח על 

רה הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות הבק

; העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות  -20%הערכות שווי ל  ;בקשר עם צירוף
פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים  -40%לדוחות הביניים ל 

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם(. לדיווח מיידי שפרסמה החברה בעניין זה ראו  )פרטים בדבר
 .)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 2015בינואר  6דיווח מיום 
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 תשיעית תוספת

 
 הצהרות מנהלים

 

 2) ד()(ג 33 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 מנהלים הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 
 :כי מצהיר אני, אביעד אודיש, 

 

 לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחות את בחנתי .1

 לרבעון )""התאגיד – להלן( ( 1993גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ) הביניים של

 (;הביניים" לתקופת "הדוחות או "הדוחות"-)להלן 2016שנת  של הראשון

 ביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות ידיעתי, לפי .2

 מהותית עובדה של מצג בהם חסר מהותית, ולא עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם

 יהיו לא אותם מצגים, נכללו שבהן הנסיבות לאור ,בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים

 לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .3

 הפעולות תוצאות הכספי, המצב את ,המהותיות מכל הבחינות נאות, באופן משקפים

 ;הדוחות שאליהם מתייחסים ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי

 והדוחות הביקורת ולוועדות לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין בין מהותית תרמית, כל התאגיד של הכספיים

 תפקיד משמעותי להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או הכללי

 .עליהם ובבקרה ובגילוי הכספי בדיווח

 .דין כל פי על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 כספים מנהל, אודיש אביעד       תאריך 
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 הצהרות מנהלים

 

 ) (1) ד(ג 33 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת

 מנהלים הצהרת

 כללי מנהל הצהרת

 
 

 

 :כי אביגדור מעוז, מצהיר ,אני

 – להלן( ( 1993גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ) של הרבעוני הדוח את בחנתי .1

 "הדוחות"(;-)להלן 2016שנת  של הראשון לרבעון )"התאגיד"

 מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי  .2

 אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור בהם, שנכללו כדי שהמצגים הנחוץ מהותית עובדה של

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא ,מצגים

 מכל ,נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, לפי .3

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את ,המהותיות הבחינות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 והדוחות הביקורת ולוועדות לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי  .4

 המנהל מעורב שבה מהותית, שאינה ובין בין מהותית ,תרמית כל התאגיד של הכספיים

 תפקיד משמעותי להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או הכללי

 .עליהם ובבקרה ובגילוי הכספי בדיווח

 

 .דין כל פי על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 "למנכ, מעוז אביגדור       תאריך 
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