השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),
התש"ל 1970-ובהתאם יכולה ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומידיים)(תיקון) ,התש"ד"( 2014-ההקלות") .בשלב זה אין בכוונת השותפות ליישם את ההקלות,
כולן או חלקן.

1

דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ 2015

2

הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות
לתקופה מיום  1בינואר  2015ועד ליום  31במרץ 2015
דירקטוריון השותף הכללי ,הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ ,מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני השותפות המוגבלת הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה (להלן" :השותפות") ליום  31במרץ
( 2015להלן" :תאריך הדוח על המצב הכספי") ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ
( 2015להלן" :תקופת הדוח") בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
הדוחות הכספיים ליום  31במרץ  2015ערוכים על פי תקני חשבונאות בינלאומיים (.)IFRS
השותפות הינה שותפות מוגבלת אשר עיסוקה הבלעדי הינו השתתפות בחיפושי נפט וגז.
.1

נתונים עיקריים על עסקי השותפות

להלן עיקר פעילות השותפות במהלך תקופת הדוח:
נכסי הנפט אשר לשותפות המוגבלת אינטרס בהם בתאריך דוח זה הינם כמפורט להלן:
מספר
זיהוי

השם

סוג
הזכות

נכס
ימי /
יבשתי

שטח
בדונם

398

נטע (**)

רישיון

ימי

374,100

14.4.2016

399

רועי (**)

רישיון

ימי

400,000

14.4.2016

הזכות
בתוקף עד

1

חלקה של
השותפות

מחזיקים
נוספים

10%

חיפושי
רציו
נפט (– )1992
שותפות
מוגבלת (להלן:
"שותפות
רציו") – 70%

10%

המפעיל

Edison

Edison
International
SPA
)"– ("Edison
20%
שותפות רציו –
70%
–

1

בכפוף למילוי התנאים שבחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.
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Edison
20%

Edison

370

ישי

רישיון

ימי

400,000

29.02.2016

10%

371

עדיתיה

רישיון

ימי

400,000

01.09.2013
(***)

10%

372

ללה

רישיון

ימי

400,000

373

יהב

רישיון

ימי

400,000

374

יועד

רישיון

ימי

400,000

(***)

10%
01.09.2013
(***)
01.09.2013
(***)

10%
10%
(****)

01.09.2013
(***)

Nammax Oil
– and Gas Ltd.
42.5%

AGR
Petroleum
Services
Holdings AS

Frendum
Investments
– Limited
33.5%
Daden
Investments
Limited – 9%
AGR
Petroleum
Services
– Holdings AS
5%

(****)

394

עוז

רישיון

ימי

400,000

30.06.2016

10%

Frendum
Investments
– Limited
21.5%

Caspian
Drilling
Company
Limited

Placida
Investments
Limited – 10%
Coleridge Gas
& Oil
Exploration
 Israel L.P.12%
לפידות חלץ,
שותפות מוגבלת
– 41.5%
Caspian
Drilling
Company
Limited – 5%

(**)

(***)

השותפות ברישיונות הגישו לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן –
"הממונה") בקשה לשינוי גבולות רישיון " /399רועי" לרבות בדרך של העברת שטחים מרישיון " /398נטע"
לרישיון " /399רועי" וגריעת שטחים אחרים .השטחים אשר יגרעו מרישיון " /399רועי" וכן שטחי רישיון /398
"נטע" אשר לא יצורפו לרישיון " /399רועי"  -יוחזרו .באופן שהשותפים ברישיונות יישארו עם רישיון אחד
בלבד – רישיון רועי בגבולותיו החדשים .טרם התקבל אישור הממונה לבקשה האמורה.
השותפות ברישיונות הגישו לממונה בקשה לשנות את גבולות הרישיונות האמורים בהתאם לסעיף  49לחוק
הנפט ,התשי"ב ,1952-אשר לפיה  ,לאחר שינוי גבולות הרישיונות האמורים ,יוחזרו למדינה שלושה רישיונות
מתוך ארבעת הרישיונות ואילו רישיון אחד " / 374 -יועד" (בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה
כאמור) יוארך בשנתיים ותאושר בו תוכנית עבודה מעודכנת .מועצת הנפט ,בישיבתה מיום ,22.10.2013
המ ליצה לאשר את שינוי הגבולות ,כך שבידי השותפים ברישיונות ייוותר רישיון " / 374יועד" בגבולות אשר
התבקשו על ידי השותפים ברישיונות (תוך ויתור של שלושה רישיונות) .למועד דוח זה הסתיים תוקף רישיונות
"/371עדיתיה""/372 ,ללה""/373 ,יהב" ו"/374 -יועד" וטרם התקבל אישור הממונה לשינוי הגבולות והארכת
תוקף רישיון " / 374יועד" כאמור.
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(****) ביום  16באפריל  2015התקשרו השותפות"( Nammax Oil and Gas Limited ,נאמאקס")Frendum ,
"( Investments Limitedפרנדום") ואדן תגליות אנרגיה בע"מ בהסכם פשרה לסיום המחלוקות ביניהן.
במסגרת הסכם הפ שרה נקבע בין היתר שפרנדום תעביר לשותפות ולנאמאקס זכויות השתתפות ברישיונות
פלאג'יק בשיעור של ( 6%מתוך  )100%ו( 17.5%-מתוך  )100%בהתאמה .ההעברות כאמור תיכנסנה לתוקף
לאחר קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט וכן אישור הממונה על ההגבלים העסקיים (ככל שנדרש).
(****) ביום ביום  27במאי  2015התקשרה השותפות בהסכם עם פרנדום וPlacida Investments Limited-
("פלסידה") ובהסכם פשרה עם לפידות חלץ ,שותפות מוגבלת ("לפידות") לסיום המחלוקת בין הצדדים.
במסגרת ההסכמים הנ"ל נקבע בין היתר שהשותפות תרכוש מפרנדום ופלסידה את כל זכויות ההשתתפות שהן
מחזיקות ברישיון כך שלאחר השלמת הרכישה כאמור תחזיק השותפות ב( 41.5%-מתוך  )100מזכויות
ההשתתפות ברישיון .העברת הזכויות הנרכשות תהיה בתוקף ממועד חתימת ההסכם עם פרנדום ופלסידה.

עד ליום  31מרץ  ,2015סך העלויות אותם השקיעה השותפות במצטבר בגין נכסי הנפט האמורים הינן
כדלקמן :רישיונות " /398נטע" ו" /399רועי" –  1,957אלפי דולר ,רישיונות פלאג'יק (כהגדרתם להלן)–
 14,546אלפי דולר ,רישיון עוז – 4,564אלפי דולר.
א.

עסקה משותפת פלאג'יק
 .1השותפות התקשרה בהסכם שנחתם ביום  6בספטמבר  2010עם חברת PELAGIC
( Exploration Companyלהלן " -פלאג'יק" או "חברת פלאג'יק") לרכישת זכויות השתתפות
בשיעור של  10%בשישה רישיונות ימיים לחיפושי נפט וגז בשם ""/370ישי"/371 ,עדיתיה",
"/372ללה""/373 ,יהב""/374 ,יועד" (להלן " -רישיונות פלאג'יק") .ההסכם האמור חל גם על
רישיון "אילה" שפקע בסוף שנת .2012
הרישיונות נמצאים בים התיכון ,כ  170 -ק"מ מערבית לחיפה ,וגובלים ברישיון רועי ומצויים
צפונית-מזרחית לו וברישיונות הידועים כ"רציו ים" ומצויים מערבית להם .שטח כל אחד
מהרישיונות הללו הינו  400,000דונם.
 .2פרויקט רישיונות פלאג'יק מנוהל באמצעות עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז .פעילות העסקה
המשותפת מוסדרת במסגרת הסכמי ניהול ותפעול משותף ( )JOAשנחתמו בין השותפות
ברישיונות פלאג'יק ביום  11באפריל  .2012לפרטים אודות הסכמי הניהול והתפעול המשותף
ראו דוח מיידי שפרסמה השותפות ביום  15באפריל  ,2012אסמכתא מס' .2012-01-100245
המידע המופיע בדוח המיידי הנ"ל נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.
 .3כאמור לעיל ,תוקפם המקורי של רישיונות פלאג'יק הינו עד ליום  1בספטמבר ,2013 ,למעט
רישיון " /370ישי" שתוקפו הוארך עד ליום  29בפברואר  .2016ביום  1בספטמבר  2013פנו
השותפים ברישיונות פלאג'יק לממונה בבקשה לשינוי גבולות רישיונות " /371עדיתיה",
"/372ללה""/373 ,יהב" ו"/374-יועד" והארכת תוקפו של רישיון "/374יועד" (בגבולותיו
החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה כאמור) ושינוי תוכנית העבודה בו .ביום 23
באוקטובר  2013המליצה מועצת הנפט לאשר את שינוי הגבולות כאמור כך שבידי השותפות
ישאר רישיון " /374יועד" (בגבולותיו החדשים כפי שנתבקשו במסגרת הבקשה כאמור) אך
טרם נתקבל אישור הממונה.

ב.

רישיונות "נטע" ו"רועי"
 .1השותפות התקשרה בהסכם לרכישת זכויות השתתפות בלתי מסוימות בשיעור של 10%
מהיתר מוקדם "גל" ,אשר נחתם ביום  2במרץ  2010ותוקן ביום  28ביוני  2010בין השותפות
לבין שותפות רציו .היתר גל היה בתוקף עד ליום  15באוגוסט  2011ופקע בתאריך זה.
 .2ביום  15באפריל  2013העניק הממונה את רישיונות " / 398נטע" ו" / 399 -רועי" (בשטחי
ההיתר המוקדם "גל") לשותפות ( ,)10%שותפות רציו ( )70%ו .)20%( Edison-הרישיונות
הוענקו לתקופה של  3שנים עד ליום  14באפריל  2016בתנאים המיוחדים של כל אחד
מהרישיונות נקבע כי בתקופת הרישיון יש לבצע ביחס לכל רישיון את תוכנית העבודה.
 .3ביום  8ביולי  2013השותפות התקשרה השותפות בהסכמי תפעול משותף ברישיונות / 398
"נטע" ו" / 399 -רועי" עם שותפות רציו ו .Edison-לפרטים אודות הסכמי התפעול המשותף
ראו דוח מיידי שפרסמה השותפות ביום  8ביולי  ,2013אסמכתא מס'  .2013-01-087696המידע
המופיע בדוח המיידי הנ"ל נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.
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 .4ביום  11בפברואר  2015השותפות ברישיונות רועי ונטע הגישו בקשה לממונה לשינוי גבולות
רישיון "רועי" לרבות בדרך של העברת שטחים מרישיון " /398נטע" לרישיון " /399רועי"
וגריעת שטחים אחרים .השטחים אשר יגרעו מרישיון " /399רועי" וכן שטחי רישיון /398
"נטע" אשר לא יצורפו לרישיון " /399רועי" – יוחזרו באופן שהשותפים ברישיונות יישארו עם
רישיון אחד בלבד – רישיון רועי בגבולותיו החדשים .טרם התקבל אישור מועצת הנפט
והממונה לבקשה האמורה.
 .5ביום  14במאי  ,2015לאחר תאריך המאזן ,הגישה המפעילה ברישיונות נטע ורועי בקשה
לממונה לעדכון תכנית העבודה בשטחי הרישיונות ובהתאם הארכת תוקף של שנה נוספת.
יצוין כי במסגרת הבקשה האמורה ביקשה המפעילה מהממונה לאשר ,בין היתר ,הוספת
מספר אבני דרך ,הכוללות מחקר ,לימוד וניתוח מקצועי נוספים ,לתוכנית העבודה ודחיה של
המועדים לביצוע אבני הדרך בתוכנית העבודה הנוכחית ברישיון .נכון למועד דוח זה טרם
נתקבלה תשובת הממונה לבקשה האמורה.
ג.

רישיון "עוז"
 .1ביום  1באפריל  2012חתמה השותפות על הסכם עם "( Frendum Investments Ltd.פרנדום")
לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של ( 10%מתוך  )100%ברישיון ימי לחיפושי נפט וגז / 394
"עוז" ("רישיון עוז").
 .2ביום  23במאי  2012חתמו השותפות ויתר השותפות ברישיון " /394עוז" על הסכם ביניים (עד
לחתימת  )JOAעם המפעיל .CASPIAN DRILLING COMPANY LTD
 .3ביום  22ביולי  2014התקבל אישור הממונה להעברת הזכויות מפרנדום לשותפות כאמור.
 .4ביום ביום  27במאי  2015התקשרה השותפות בהסכם עם פרנדום ופלסידה ובהסכם פשרה עם
לפידות לסיום המחלוקת בין הצדדים .במסגרת ההסכמים הנ"ל נקבע בין היתר שהשותפות
תרכוש מפרנדום ופלסידה את כל זכויות ההשתתפות שהן מחזיקות ברישיון כך שלאחר
השלמת הרכישה כאמור תחזיק השותפות ב( 41.5%-מתוך  )100מזכויות ההשתתפות ברישיון.
העברת הזכויות הנרכשות תהיה בתוקף ממועד חתימת ההסכם עם פרנדום ופלסידה .לעניין
זה ראו סעיף 13ג הנ"ל.

.2

מצב כספי
ליום  31במרץ

ליום  31דצמבר

2015

2014

בלתי מבוקר

מבוקר

אלפי דולר
נכסי השותפות
מזומנים ושווי מזומנים

9,605

10,021

פקדונות בתאגידים בנקאיים

8,529

8,520

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

5,196

5,195

חייבים ויתרות חובה

292

288

פקדונות בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש

639

514

חייבים ויתרות חובה

671

671

רכוש קבוע ורכוש אחר ,נטו

10

10

24,942

25,219

התחייבויות
242

זכאים ויתרות זכות
6

251

24,700

הון השותפות

24,968

25,219
24,942
נכסי השותפות ליום  31במרץ  2015הסתכמו לסך של כ 24,942-אלפי דולר לעומת סך של כ25,219-
אלפי דולר ליום  31בדצמבר .2014
מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות ליום  31במרץ  2015הסתכמו לסך של כ 18,134 -אלפי דולר לעומת
סך של כ 18,541-אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2014הקיטון נובע מהעמדת ערבות בסך  125אלפי דולר
בגין רישיון "רועי" וכן תשלומים לספקים ואחרים בסך  282אלפי דולר.
פיקדונות לזמן ארוך מוגבלים לשימוש הסתכמו לסך של כ 639-אלפי דולר ומורכבים מפיקדונות
שהוגבלו בגין מתן ערבויות בהתאם להנחיות הממונה עבור חלקה של השותפות ברישיונות "עוז",
"נטע"" ,רועי" ו"ישי".
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכמו לסך של  671אלפי דולר .היתרה מורכבת מסך של  663אלפי
דולר עבור תשלום חלקן של פרנדום ופלסידה בערבות לפי הנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות
נפט שנדרשה על ידי העסקה המשותפת "עוז" .וסך של  8אלפי דולר הנובעים מתשלום חלקה של
השותפות בערבות בגין בקשת רישיון חדש בשם "חתרורים".
זכאים ויתרות זכות ליום  31במרץ  2015הסתכמו לסך של כ 242 -אלפי דולר ,לעומת סך של כ251-
אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2014הקיטון נובע בעיקר מתשלומים לספקים בעסקאות המשותפות.
הון השותפות ליום  31במרץ  2015הסתכם לסך של כ 24,700-אלפי דולר לעומת סך של כ24,968 -
אלפי דולר ליום  31בדצמבר  .2014השינוי נובע מהפסד לתקופה בסך  268אלפי דולר.
להלן הרכב הנכסים הנזילים של השותפות:
ליום  31במרץ 2015
%

מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בתאגידים בנקאיים

אלפי דולר
9,605
8,529

41.17
36.56

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווה"פ

5,196

22.27

סה"כ

23,330

100

להלן הרכב ההשקעה בניירות ערך סחירים:
ליום  31במרץ 2015
%

אלפי דולר
אג"ח קונצרני צמוד לדולר בדירוג AA +

5,196

100

סה"כ

5,196

100
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.3

ניתוח תוצאות הפעילות
להלן תוצאות הפעילות של השותפות (באלפי דולר) לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום:

הוצאות חיפושי נפט וגז
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד תפעולי
(הכנסות) הוצאות מימון נטו
סך הפסד כולל לתקופה

 31במרץ
2015
47
218

 31במרץ
2014
150
223

265

373

3

()49

268

324

הוצאות חיפושי נפט וגז ב 3-חודשים הראשונים של שנת  2015כוללות הוצאות בסך של כ 14-אלפי
דולר בגין עסקה משותפת פלאג'יק 1 ,אלפי דולר בגין רשיון עוז ושל כ 32-אלפי דולר בגין רישיונות
נטע ורועי.
הוצאות הנהלה וכלליות כוללות בעיקר עלויות דמי ניהול לשותף הכללי בסך של כ 111-אלפי דולר,
עלויות דמי מפעיל לשותף הכללי בסך של כ 4-אלפי דולר והוצאות משפטיות ושירותים מקצועיים
בסך של כ 57-אלפי דולר.
הוצאות מימון ,נטו בסך של  3אלפי דולר ,כוללות הפרשי שער ועמלות בנק בסך של כ 20 -אלפי דולר
ובניכוי הכנסות מימון הכוללות בעיקר הכנסות ריבית מהשקעה בפיקדונות בבנקים בסך של כ16-
אלפי דולר ,רווח מניירות ערך וריבית בסך של כ 1-אלפי דולר .השינוי נובע בעיקר מרווח מניירות
ערך בסך  1אלפי דולר לעומת  27אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
.4

הון השותפות
הון השותפות ליום  31במרץ  ,2015הסתכם לסך של כ 24,700-אלפי דולר .התנועה בהון לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ,כוללת הפסד כולל בסך של כ 268 -אלפי דולר.
שער הבורסה של יחידת השתתפות ליום  31במרץ  ,2015היה  6.8אגורות.

.5

תזרימי המזומנים ומקורות המימון של השותפות
השותפות מממנת את פעילותה באמצעות כספי תמורת ההנפקה מיולי  2010ומימושי כתבי אופציות
שהנפיקה.
מדיניות השותפות הינה להשקיע את כספי ההנפקה ,המשמשים להשקעות בחיפושי נפט וגז,
בהשקעה סולידית ונזילה ,טרם ייעודם לצורך השקעות בחיפושי נפט וגז.

.6

תרומות התאגיד
השותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדו"ח.

.7

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
א.

האחראי על ניהול סיכוני השוק בשותפות
האחראי על ניהול סיכוני השוק בתאגיד הינו אייל שוקר ,מנכ"ל השותף הכללי.
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ב.

תיאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה השותפות
עיקר הוצאותיה של השותפות נקובות בדולרים של ארה"ב ,והפיחות בשער החליפין של השקל
מול הדולר ,משפיע על הוצאות השותפות המוגבלת הנקובות במטבע שקל .כחלק ממדיניות
ניהול סיכוני השוק של השותפות המוגבלת יוחזקו רוב נכסיה הנזילים של השותפות
בפיקדונות צמודי דולר ארה"ב .השקעות אלו תושפענה משינוי בשיעורי הריבית במשק
ומשיעורי האינפלציה .עם זאת ,לא כל הנכסים הנזילים של השותפות המוגבלת יושקעו
בפיקדונות צמודי דולר ארה"ב ,השקעות אלו תושפענה משער החליפין של דולר ארה"ב
לעומת השקל.
שינויים בשערי הבורסה של ניירות ערך  -השותפות חשופה לסיכון בגין החזקותיה במכשירים
הוניים ,עקב ההשקעות שבידיה המסווגות במאזנים כמכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד .השותפות אינה חשופה לסיכון בגין מחירי סחורות .השותפות מגוונת את תיק
אחזקותיה במטרה לנהל את סיכון המחיר הנובע מהשקעות במכשירים הוניים .גיוון תיק
האחזקות מתבצע בהתאם להגבלות שנקבעו על-ידי השותפות.

ג.

מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק
השותפות המוגבלת תבחן באופן שוטף את הרכב השקעותיה ואת תשואת תיק נכסיה
הכספיים ואת האפשרות לשינוי בהרכב התיק בהתאם לצורכי השותפות המוגבלת (הצמדה
למדד או דולר ארה"ב) וזאת מתוך מטרה לשמור על הערך הריאלי של הרכב נכסי השותפות
המוגבלת .נוכח העובדה שהיקף הפעילות של השותפות המוגבלת נכון למועד הדו"ח קטן
ולאור חוסר המורכבות בניהול סיכוני השוק לא נקבעו מועדים קבועים לבחינה כאמור ולא
התקבלה החלטה על אירועים שבעקבותיהם תיערך בחינה כאמור.
עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו ,ישקיע השותף הכללי את כספי
השותפות בהשקעות סולידיות אשר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ישמרו ככל האפשר על ערכם
הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת (אם
כי אין זה ודאי בתאריך הדוח ,כי אכן ניתן יהיה באמצעות השקעות כאלה לשמור על ערכם
הריאלי של הכספים) .ניהול הכספים של השותפות יבוצע עצמאית על ידי השותף הכללי.
"השקעות סולידיות" לענין זה יחשבו פיקדונות בבנקים ,אג"ח ממשלתי ומק"מ אג"ח
קונצרניות המדורגות בדירוג  Aומעלה .השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות
ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי או שבעלי השליטה בשותף הכללי הם
בעלי ענין בהם.
בתאריך הדוח השותפות אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר עם הגנה על הכספים
שיושקעו כאמור ,למעט לצורך הגנה על חשיפה מטבעית ,ככל שיוחלט על הגנה כזו על פי
החלטת השותף הכללי ,והכל במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה ביותר לפי
שיקול דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו.
האחראי על ביצוע מדיניות ההשקעה של השותפות ,ככל שתיקבע ,הינו מר אייל שוקר ,מנכ"ל
השותף הכללי .קבלת ההחלטות בשותפות בנוגע למדיניות ההשקעה כאמור ,מתבצעת
באמצעות כינוס ישיבת דירקטוריון של השותף הכללי מעת לעת ,בה מציג האחראי על ביצוע
מדיניות ההשקעה של השותפות את מדיניות ההשקעה הנוכחית של השותפות ואת משקולות
ההשקעה בפועל .לאחר דיון ,מקבל דירקטוריון השותף הכללי החלטה בדבר מדיניות
ההשקעה לתקופה הקרובה .דירקטוריון השותף הכללי קובע את מדיניות ההשקעה כאמור
לעיל ,בהתחשב במצב בשווקים וצרכי הנזילות של השותפות לתקופה של  12החודשים הבאים
ובכפוף למדיניות ההשקעה המעודכנת כאמור לעיל .בכל דו"ח רבעוני תציג השותפות את
הרכב תיק השקעותיה לפי אפיקים ליום האחרון של הרבעון המדווח.
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ד.

דוח בסיס הצמדה (באלפי דולר) ליום  31במרץ 2015
בדולר או
בהצמדה
לדולר

בשקלים לא
צמודים

סה"כ

לא פיננסי

נכסים שוטפים
מזומנים ושווה מזומנים

9,143

462

-

9,605

פיקדונות בתאגידים בנקאיים

8,529

-

-

8,529

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

5,196

-

-

5,196

חייבים ויתרות חובה

159

133

-

292

סה"כ רכוש שוטף

23,027

595

-

23,622

נכסים לא שוטפים
פקדונות בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש

639

-

-

639

רכוש קבוע ורכוש אחר

-

-

10

10

חייבים ויתרות חובה

671
514

-

-

671

סה"כ רכוש לא שוטף

1,310

-

10

1,320

סה"כ נכסים

24,337

595

10

24,942

התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות

73

169

-

242

סה"כ התחייבויות

73

169

-

242

סה"כ היתרה המאזנית ,נטו

24,264

426

10

24,700

ה.

מבחני רגישות לשינויים בשע"ח שקל/דולר (באלפי דולרים)
רווח (הפסד) מהשינוי

שווי הוגן

רווח (הפסד) מהשינוי

עליה (ירידה) בשער החליפין

10%

5%

מזומנים ושווי מזומנים

()46

()23

462

חייבים ויתרות חובה

()13

()7

133

7

זכאים ויתרות זכות

17

8

()169

()8

10

()5%

()10%

23

46
13
()17

ו.

מבחני רגישות לשינויים בשערי הבורסה של ניירות הערך (באלפי דולרים)
רווח (הפסד) מהשינוי

עליה (ירידה) בשער הבורסה

10%

5%

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד

520

260

ז.

שווי הוגן

5,196

רווח (הפסד) מהשינוי
()5%

()10%

()260

()520

פוזיציות בנגזרים
אין לשותפות פוזיציות פתוחות בנגזרים.

.8

אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את ההנהלה לבצע הערכות
ואומדנים המשפיעים על הערכים המדווחים של הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות וכן על
הגילוי בקשר לנכסים והתחייבויות מותנים .ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על ניסיון
העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה הינם רלוונטיים בהתחשב בנסיבות העניין .התוצאות בפועל יכול
שתהיינה שונות מהערכות אלו תחת הנחות או תנאים שונים.
ירידת ערך נכסים  -בהתאם להוראות תקני חשבונאות מקובלים תבחן השותפות בכל תאריך מאזן
באם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר
מהנכסים הלא כספיים של השותפות .בהתקיים סימנים לירידת ערך תבחן השותפות באם הסכום בו
מוצגת ההשקעה בנכס ,ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים מאותו הנכס ,ובמידת הצורך,
תרשום הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה.
בקביעת אומדני תזרימי המזומנים תתבסס השותפות בין היתר על ניסיון העבר והערכות שווי של
הנכסים ,ואומדן שווי הוגן של הנכסים הנקבע על ידי עסקאות עם צדדים שלישיים.

.9

הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרות העל בשותפות.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי ,מועברת
טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הדירקטוריון והמפקח של
השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות .במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים
ומאושרים הדוחות הכספיים נסקרים עיקרי הדוחות הכספיים ,התוצאות הכספיות ,המצב הכספי
ותזרים המזומנים של השותפות ומוצגים נתונים על פעילות השותפות והשוואה לתקופות קודמות.
בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ומשתתף רואה החשבון המבקר
של השותפות ,הנותן גם הוא סקירה של הדוחות הכספיים ועומד לרשות חברי הדירקטוריון בכל
שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורם .לאחר הדיון כאמור ,מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות
הכספיים.
ישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים נערכה בתאריך  31במאי  2015במשרדי השותף הכללי
ברחוב בן גוריון  2רמת-גן.
ספרי השותפות נמצאים בהליכי ביקורת מול שלטונות מס הכנסה להוצאת תעודות לשנת המס 2012
ולשנת המס .2013

.10

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור
בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו ,2005-השותף הכללי קבע כי בהתחשב בהיקף עסקי השותפות
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ופעולותיה הכספיות ,יש צורך בכך שיהיה בדירקטוריון השותף הכללי לפחות שני דירקטורים בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית על פי התקנות האמורות .הדירקטורים של השותף הכללי ,רוני הלמן,
אורי אלדובי ומנחם מרדר ,הינם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור.
.11

אירועים נוספים במהלך תקופת הדו"ח
ביום  7בינואר  2015הגישה השותפות תביעה כספית על סך של  6,030,785ש"ח לבימ"ש
א.
המחוזי בת"א כנגד פרנדום ,פלסידה ולפידות חלץ ,שותפות מוגבלת שהינן שותפות ברישיון
" /394עוז" .לעניין זה ראו גם סעיף 13ג מטה.
החל מרבעון ראשון לשנת  2015פנו השותפות ברישיון " /394עוז" בבקשות להארכת מועדים
ב.
קצרה בתוכנית העבודה בשטח הרישיון .נכון למועד זה טרם התקבלה תשובת הממונה
לבקשות האמורות.
ביום  11בפברואר  2015השותפות ברישיונות רועי ונטע הגישו בקשה לממונה לשינוי גבולות
ג.
רישיון רועי ,העברת שטחים מרישיון נטע לרישיון רועי וגריעת שטחים משטחי הרישיונות תוך
יצירת רישיון אחד בשטחם  -רישיון רועי בגבולותיו החדשים .נכון למועד זה טרם נתקבלה
תשובת הממונה לבקשה כאמור.
ביום  30במרץ  2015פנו השותפות ברישיון " /394עוז" בבקשה לדחייה של  60יום בהפקדת
ד.
הפעימה השניה של הערבות בהתאם להנחיות למתן ביטחונות בקשר עם זכויות נפט מיום
"( 17.9.14הנחיות בנושא הערבויות") .טרם התקבל אישור הממונה לבקשה האמורה.
ביום  30במרץ  2015פנו השותפות ברישיון " /370ישי" בבקשה לדחייה בהפקדת הפעימה
ה.
השניה של הערבות בהתאם להנחיות בנושא הערבויות עד ליום  30ביוני  .2015טרם התקבל
אישור הממונה לבקשה האמורה.
לפירוט בדבר תביעות תלויות ועומדות של ו/או כנגד השותפות ראה ביאור 8ד' לדוחות הכספיים
השנתיים ליום  31בדצמבר  2014וכן ביאור 4א לדוחות הכספיים לרבעון .2015 1
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מגבלות חקיקה
ראו דוח תקופתי לשנת  2014אשר פורסם ביום ( 21.3.2015מספר אסמכתא .)2015-01-056176
המידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה.
במהלך תקופת הדוח פורסמו מגבלות החקיקה הבאות:
חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'  ,)5התשע"ה – 2015-לפרטים ראה סעיף 1.17.2ה לפרק א של
הדוח התקופתי לשנת .2014

.13

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .בהמשך לאמור בסעיפים  1.4.3.1ו(1.5.2.10-ג) לפרק א של הדוח התקופתי לשנת  2014אשר
פורסם ביום ( 21.3.2015מספר אסמכתא  ,)2015-01-056176ביום  15באפריל  2015התקשרו
השותפות"( Nammax Oil and Gas Limited ,נאמאקס")Frendum Investments Limited ,
("פרנדום") ואדן תגליות אנרגיה בע"מ בהסכם פשרה לסיום המחלוקות ביניהן .במסגרת
הסכם הפשרה נקבע בין היתר שפרנדום תעביר לשותפות ולנאמאקס זכויות השתתפות
ברישיונות פלאג'יק בשיעור של ( 6%מתוך  )100%ו( 17.5%-מתוך  )100%בהתאמה .ההעברות
כאמור תיכנסנה לתוקף לאחר קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט וכן אישור הממונה על
ההגבלים העסקיים (ככל שנדרש) .ככל שהשותפות ,נאמאקס ופרנדום תחזקנה בזכויות
ההשתתפות ברישיון ישי ביום  1.3.2016השותפות ונאמאקס ישלמו לפרנדום סך של 6,380
דולר ו 18,620-דולר ,בהתאמה ,כהחזר הוצאות שהוציאה פרנדום בגין הרישיון .בכפוף למילוי
התחיבויות הצדדים על פי הסכם הפשרה ואישור הממונה להעברת הזכויות כאמור ,יוותרו
הצדדים על טענות ותביעות הדדיות בקשר עם המחלוקת ביניהם .לפרטים נוספים בדבר תנאי
הסכם הפשרה ראו דוח מיידי שפרסמה השותפות ביום  19באפריל  ,2015אסמכתא מס' 2015-
 .01-001224המידע המופיע בדוח המיידי הנ"ל נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.
ב .ביום  14במאי  ,2015הגישה המפעילה ברישיונות נטע ורועי בקשה לממונה לעדכון תכנית
העבודה בשטחי הרישיונות ובהתאם הארכת תוקף של שנה נוספת .יצוין כי במסגרת הבקשה
האמורה ביקשה המפעילה מהממונה לאשר ,בין היתר ,הוספת מספר אבני דרך ,הכוללות
מחקר ,לימוד וניתוח מקצועי נוספים ,לתוכנית העבודה ודחיה של המועדים לביצוע אבני הדרך
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בתוכנית העבודה הנוכחית ברישיון .נכון למועד דוח זה טרם נתקבלה תשובת הממונה לבקשה
האמורה.
בהמשך לאמור בסעיף 11א לעיל ,ביום  27במאי  2015התקשרה השותפות בהסכם עם פרנדום
ו"( Placida Investments Limited-פלסידה") ובהסכם פשרה עם לפידות לסיום המחלוקת
בין הצדדים .במסגרת ההסכמים הנ"ל נקבע שהתביעה תדחה ושהשותפות תרכוש מפרנדום
ופלסידה את כל זכויות ההשתתפות שהן מחזיקות ברישיון כך שלאחר השלמת הרכישה
כאמור תחזיק השותפות ב( 41.5%-מתוך  )100מזכויות ההשתתפות ברישיון .העברת הזכויות
הנרכשות תהיה בתוקף ממועד חתימת ההסכם עם פרנדום ופלסידה .בתמורה לזכויות
הנרכשות התחייבה השותפות לשלם לפלסידה סך של  400אלפי דולר ארה"ב בתוך המוקדם
מבין שנה ממועד חתימת ההסכם או  7ימים ממועד קבלת האישורים הרגולטורים וכן במידה
ותהיה תגלית בתוך  10שנים ממועד חתימת ההסכם 200 ,אלפי דולר ,ב 36-תשלומים חודשיים
שווים ,במהלך תקופה של  3השנים הראשונות ממועד הפקה מסחרית ראשונה של נפט או
מהרשיון לצרכי מכירה מסחרית .לפרטים נוספים בדבר תנאי ההסכמים ראו דוח מיידי
שפרסמה השותפות ביום  28במאי  ,2015אסמכתא מס'  .2015-01-031317המידע המופיע בדוח
המיידי הנ"ל נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

בשם השותף הכללי – הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ

רוני הלמן ,יו"ר הדירקטוריון
בשותף הכללי

_______________________
אייל שוקר ,מנהל כללי
בשותף הכללי
תאריך31.5.15 :
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום  31במרץ2015 ,
באלפי דולר של ארה"ב
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים
עמוד
סקירת דוחות כספיים תמציתיים ביניים

2

דוחות על המצב הכספי

3

דוחות על הרווח הכולל

4

דוחות על השינויים בהון השותפות

5-6

דוחות על תזרימי המזומנים

7-8

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים

9-16

-------------

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
לשותפים של הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה - ,שותפות מוגבלת (להלן  -השותפות
המוגבלת) ,הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום  31במרץ  2015ואת הדוחות התמציתיים על הרווח
הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון
וההנהלה של השותף הכללי של השותפות המוגבלת אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי
לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-אחריותנו היא
להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של עסקאות משותפות אשר נכסיהן נטו הכלולים בדוח
התמציתי על המצב הכספי מהווים כ 1% -מסך הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום  31במרץ  ,2015והוצאותיהן
הכלולות בדוח התמציתי על הרווח הכולל מהוות כ 12% -מכלל ההוצאות לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן עסקאות משותפות נסקר על ידי
רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין
אותן עסקאות משותפות ,מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים
ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים
בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע
הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 31במאי2015 ,

2

הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות על המצב הכספי

ליום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
אלפי דולר

ליום
 31בדצמבר
2014
מבוקר

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בתאגידים בנקאיים
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
חייבים ויתרות חובה

9,605
8,529
5,196
292

6,481
13,844
5,200
81

10,021
8,520
5,195
288

23,622

25,606

24,024

נכסים לא שוטפים
פקדונות בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש
השקעה בנכסי נפט וגז
חייבים ויתרות חובה
רכוש קבוע ורכוש אחר ,נטו

639
671
10

4,241
211
12

514
671
10

1,320

4,464

1,195

24,942

30,070

25,219

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים ויתרות זכות

הון השותפות

242

44
252

251

242

296

251

24,700

29,774

24,968

24,942

30,070

25,219

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

הזדמנות ישראלית -חיפושי נפט
וגז בע"מ  -השותף הכללי ,על-ידי:
 31במאי2015 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

רוני הלמן
יו"ר הדירקטוריון
של השותף הכללי
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אייל שוקר
מנהל כללי
של השותף הכללי

גיל סולטן
מנהל כספים
של השותף הכללי

הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות על הרווח הכולל

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2014
מבוקר

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
אלפי דולר
(למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות)
הוצאות חיפושי נפט וגז
הוצאות הנהלה וכלליות

47
218

150
223

4,007
1,049

הפסד תפעולי

265

373

5,056

הכנסות מימון
הוצאות מימון

()17
20

()50
1

()100
124

(הכנסות) הוצאות מימון ,נטו

3

()49

24

הפסד לתקופה

268

324

5,080

סה"כ הפסד כולל

268

324

5,080

הפסד ליחידת השתתפות (בדולר)
*)

בסיסי ומדולל

*)

*)

הממוצע המשוקלל של הון יחידות ההשתתפות
ששימש בחישוב ההפסד ליחידת השתתפות:
746,342,673

בסיסי ומדולל

*) מייצג סכום הנמוך מ 0.01-דולר.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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746,342,673

746,342,673

הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות על השינויים בהון השותפות
השותף המוגבל  -הזדמנות
ישראלית  -חיפושי נפט וגז
נאמנויות בע"מ
השקעות
בהון
יתרת
השותפות
הפסד

השותף הכללי  -הזדמנות
ישראלית -
חיפושי נפט וגז בע"מ
השקעות
בהון
יתרת
השותפות
הפסד
בלתי מבוקר
אלפי דולר

סה"כ
הון

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
ביום  31במרץ 2015
יתרה ליום  1בינואר( 2015 ,מבוקר)

()23,651

48,616

()3

6

24,968

סה"כ הפסד כולל

()268

-

*)

-

()268

יתרה ליום  31במרץ2015 ,

()23,919

48,616

()3

6

24,700

השותף המוגבל -
הזדמנות ישראלית -
חיפושי נפט וגז
נאמנויות בע"מ
השקעות
בהון
יתרת
השותפות
הפסד

השותף הכללי  -הזדמנות ישראלית -
חיפושי נפט וגז בע"מ
השקעות
כתבי
בהון
יתרת
אופציה
השותפות
הפסד
בלתי מבוקר
אלפי דולר

סה"כ
הון

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
ביום  31במרץ 2014
יתרה ליום  1בינואר( 2014 ,מבוקר)

()18,522

48,616

()2

4

2

30,098

סה"כ הפסד כולל

()324

-

*)

-

-

()324

יתרה ליום  31במרץ2014 ,

()18,846

48,616

()2

4

2

29,774

*) מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי דולר.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות על השינויים בהון השותפות

השותף המוגבל  -הזדמנות
ישראלית  -חיפושי נפט וגז
נאמנויות בע"מ
השקעות
בהון
יתרת
השותפות
הפסד
לתקופה של שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
()18,522
יתרה ליום  1בינואר2014 ,

השותף הכללי  -הזדמנות
ישראלית -
חיפושי נפט וגז בע"מ
השקעות
בהון
יתרת
השותפות
הפסד
מבוקר
אלפי דולר

סה"כ
הון

48,616

()2

6

30,098

חלוקה לנאמן
סה"כ הפסד כולל

()50
()5,079

-

*)
()1

-

()50
()5,080

יתרה ליום  31בדצמבר2014 ,

()23,651

48,616

()3

6

24,968

*) מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי דולר.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות על תזרימי המזומנים

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
אלפי דולר

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2014
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
()264

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת (א)

()258

()1,178

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
()134
שינוי בפקדונות בתאגידים בנקאיים ,נטו
תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח והפסד -
עליה בחייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
ירידה בחייבים ויתרות חובה
תמורה ממכירת נכסי נפט וגז המיועדים למכירה
השקעה בנכסי נפט וגז
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

()134

()1
1,679
()873

4,809
1,679
()882
449
95
()677

805

5,473

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלוקה לנאמן

-

44
-

()50

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

-

44

()50

הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

()18

()6

()120

עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()416

585

4,125

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

10,021

5,896

5,896

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

9,605

6,481

10,021

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
דוחות על תזרימי המזומנים

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
אלפי דולר
(א)

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2014
מבוקר

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
()268

הפסד לתקופה

()324

()5,080

התאמות לסעיפי רווח והפסד:
הוצאות חיפושי נפט וגז שלא במזומן
רווחים משינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים
הוצאות פחת
הפסד ממכירת נכסי נפט וגז המיועדים למכירה

-

-

3,611

()1
18
-

()24
6
95

()19
120
2
-

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

(ב)

ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
ירידה בזכאים ויתרות זכות

()4
()9

446
()457

342
()154

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

()264

()258

()1,178

מידע נוסף על תזרימי המזומנים
16

ריבית שהתקבלה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

8

17

82

הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :1

כללי
א.

ב.

הגדרות
השותפות או השותפות
המוגבלת
השותף הכללי
השותף המוגבל או הנאמן

 הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת. הזדמנות ישראלית  -חיפושי נפט וגז בע"מ. -הזדמנות ישראלית  -חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ.

דולר

 -דולר של ארה"ב.

השותפות המוגבלת נוסדה על פי הסכם ייסוד שותפות מוגבלת שנחתם ביום  10בפברואר
 2010ואשר תוקן לאורך השנים בין השותף הכללי מצד אחד ובין השותף המוגבל מצד שני.
השותפות המוגבלת נרשמה ביום  24בפברואר  2010לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש),
התשל"ה( 1975-להלן  -פקודת השותפויות) .בהתאם לסעיף (61א) לפקודת השותפויות הסכם
השותפות מהווה את תקנון השותפות המוגבלת.
השותפות הינה שותפות ציבורית אשר התאגדה בישראל והינה תושבת בה .כתובת משרדה
הרשום של השותפות היא רחוב דרך בן גוריון  ,2רמת גן.
הבורסה הראשית בה נסחרות יחידות ההשתתפות של השותפות החל מיום  14ביולי 2010
היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ג.

השותף הכללי בשותפות מחזיק בכ 0.01% -מיחידות ההשתתפות .עיקר עיסוקו של השותף
הכללי הינו ניהול השותפות המוגבלת .השותף המוגבל בשותפות מחזיק בכ 99.99% -מהון
השותפות .השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות.

ד.

השותפות עוסקת בחיפושי נפט ו/או גז באיזורים הגיאוגרפיים הנכללים ברישיונות
"/370ישי""/371 ,עדיתיה""/372 ,ללה""/373 ,יהב""/374 ,יועד" (להלן – "רישיונות פלאג'יק),
" / 398נטע"" / 399 ,רועי" ו" /394 -עוז" ,וזאת בין אם חלים עליהם נכסי הנפט הנ"ל ובין אם
יחולו לגביהם חזקות או רישיונות או היתרים מוקדמים שיוצאו לשותפות במקומם ,וכן
בשטחים סמוכים לשטח נכסי הנפט הנ"ל אשר ייכללו בנכסי הנפט כאמור עקב שינויי הגבול
בהם ,והכל כאשר שינוי הגבול יהיה בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות (ראה ביאור  7לדוחות
הכספיים השנתיים) .השותפות הגישה לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים בקשה להחזרת רישיונות עדיתיה ,ללה ויהב ,וכן לאישור שינוי גבולות רישיון
יועד ולהארכת תוקפו בשנתיים ועדכון תוכנית העבודה בו .מועצת הנפט המליצה לאשר את
שינוי הגבולות כאמור ,נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים ,טרם נתקבל אישור
הממונה.

ה.

דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  31במרץ 2015 ,ולתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן  -דוחות כספיים ביניים) .יש לעיין בדוחות אלה
בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום  31בדצמבר 2014 ,ולשנה שהסתיימה
באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים).
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים
לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  34דיווח כספי לתקופות ביניים ,וכן
בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
.1970
המ דיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת
הדוחות הכספיים השנתיים.

באור - :3

השקעות בנכסי נפט וגז
א.

עסקה משותפת פלאג'יק
.1

בהמשך לאמור בבאור 7ד'( )6לדוחות הכספיים השנתיים בדבר שינוי בהחזקות שותפים
בעסקה משותפת פלאג'יק ,ביום  11בינואר  ,2015הודיעה השותפות לNorisha Holdings -
( Limitedלהלן" :נורישה") ו( Frendum investments Ltd-להלן" :פרנדום") כדלקמן:
א)

כי היא מממשת את זכות הסירוב הראשונה המוקנת לה בהתאם להסכם ה-
 ,JOAלרכוש חלקים מזכויותיה של פרנדום ברישיונות ,בהתאם לחלקה היחסי
ברישיונות וכן כי היא מעוניינת לרכוש גם חלקים נוספים בזכויותיה של פרנדום
ברישיונות ככל ששותפים אחרים ברישיונות לא ינצלו את זכות הסירוב
הראשונה המוקנית להם.
כמו כן ,לעמדתה ,השלמת העסקה בין נורישה לאדן מהווה הפרה של ה JOA -וכי
היא שומרת על זכויותיה בענין זה.
( Nammax Oil & gas Limitedלהלן" :נאמאקס") המחזיקה  42.5%ברישיונות
פלאג'יק ,הודיעה גם היא כי היא מממשת את זכות הסירוב הראשונה המוקנת
לה בהתאם להסכם ה ,JOA -לרכוש חלקים מזכויותיה של פרנדום ברישיונות,
בהתאם לחלקה היחסי ברישיונות.

ב)

 AGR Petroleum Services Holdings ASהמחזיקה  5%ברישיונות פלאג'יק ,הודיעה
כי אין בכוונתה לממש את זכות הסירוב הראשונה המוקנית לה כאמור.

ביום  2בפברואר  ,2015חברת נורישה הודיעה לשותפות ולנאמאקס כי היא דוחה את
דרישתן למימוש זכות הסירוב הראשונה לרכוש חלקים מזכויות ההשתתפות של
פרנדום ברישיונות פלאג'יק ,שכן לעמדתה זכות הסירוב הראשונה הינה ביחס לזכויות
ב( Genesis Energy Group limited-להלן" :ג'נסיס") אשר נמכרו על ידי נורישה לאדן
תגליות אנרגיה בע"מ (להלן" :אדן") ולא ביחס לזכויות ההשתתפות של פרנדום
ברישיונות פלאג'יק .
השותפות ונאמאקס הודיעו לפרנדום כי הן דוחות את העמדה האמורה ורואות
במעשיה ומחדליה של פרנדום בקשר עם שינוי השליטה בג'נסיס ,לרבות אי העמדת
חלקה היחסי בערבויות למשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים בקשר עם
רישיונות פלאג'יק ,אי תשלום חלקה היחסי בתקציב תוכנית העבודה ברישיונות
פלאג'יק ,אשר אושרה על ידי כל השותפים ברישיונות פלאג'יק ,לרבות פרנדום
והעובדה שהיא אינה מכבדת את מימוש זכות הסירוב הראשונה כאמור ,משום הפרה
של הוראות הסכם ה JOA -החלים ברישיונות פלאג'יק ודרשו כי תכבד את הודעתן
בדבר מימוש זכות הסירוב הראשונה.
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :3

השקעות בנכסי נפט וגז (המשך)
ביום  5בפברואר  ,2015הודיעה השותפות כי היא ונאמאקס שלחו הודעות הפרה
( )Default Noticesמכוח הסכם ה JOA -החל ברישיון "/370ישי" ,כדלקמן:
א)

לפרנדום כיוון שלא העמידה את חלקה היחסי בערבויות וכן כיוון שלא שילמה
את חלקה היחסי בתקציב לשנת  2015תוכנית העבודה ברישיון ,אשר אושרה על
ידי כל השותפים ברישיון ,לרבות פרנדום.

ב)

ל( Daden Investment Ltd -להלן" :דאדן") המחזיקה בזכויות השתתפות בשיעור
 9%ברישיון ,כיוון שלא העמידה את חלקה היחסי בערבויות.

לאחר קבלת הודעת ההפרה ,העמידה פרנדום לחשבון העסקה המשותפת את חלקה
בתקציב.
ביום  2במרץ  ,2015העמידה פרנדום סך של כ 132-אלפי דולר בגין הערבות המהווים
 10.526%בלבד מסך חלקה בערבות הנדרשת.
ביום  15באפריל  ,2015לאחר תאריך המאזן ,השותפות ,נאמאקס ,פרנדום ואדן
התקשרו בהסכם פשרה שעיקריו כדלקמן:
א)

פרנדום תעביר לשותפות ולנאמאקס זכויות השתתפות ברישיונות פלאג'יק,
בשיעור ( 6%מתוך  )100%ו( 17.5% -מתוך  ,)100%בהתאמה (להלן" :הזכויות
המועברות") באופן שלאחר העברת הזכויות המועברות כאמור השותפים
ברישיונות פלאג'יק ושיעורי החזקתם יהיו כדלקמן:
השותפות – 16%
נאמאקס – 60%
פרנדום – 10%
דאדן – 9%
5% – AGR Petroelum Service AS
העברות הזכויות כאמור תיכנסנה לתוקף לאחר קבלת אישור הממונה (להלן:
"אישור הממונה להעברת הזכויות") וכן אישור הממונה על ההגבלים העסקיים
(ככל הנדרש).
הזכויות המועברות תהיינה נקיות מכל שעבודים ,תביעות ,נטלים ,או זכויות
חוזיות או אחרות של צד שלישי כלשהו ,למעט מגבלות על פי דין ולמעט זכויות
השתתפות ברווחים כמפורט בסעיף  2להלן ולמעט תמלוגים הנטענים במסגרת
תביעת  Garren (Gary) J.Juncoואחרים כאמור בביאור 8ד'( )2לדוחות הכספיים
השנתיים.

ב)

יצויין כי הזכויות המועברות כפופות מכוח הסכם הפשרה בין השותפים
ברישיונות פלאג'יק ובין ( WBכאמור בבאור 8ד'( )1לדוחות הכספיים השנתיים,
לזכויות של פרנדום ,דאדן ו WB -להשתתפות בחלק מרווחי מי שיחזיק בזכויות
אלו מרישיונות פלאג'יק (לאחר החזר הוצאות מלא של כל הוצאותיהם ברישיונות
פלאג'יק בתוספת ריבית שנתית בשיעור  ,)6%בשיעור של  0.9%ל0.71% ,WB-
לפרנדום ו 0.19% -לדאדן (להלן" :זכויות ההשתתפות ברווחים") .חלקה של
השותפות בתשלום זכויות ההשתתפות ברווחים האמורות הינו ( 6.71%מתוך
 100%זכויות ההשתתפות ברווחים).
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :3

השקעות בנכסי נפט וגז (המשך)

.2

ב.

ג)

השותפות ונאמאקס יבטלו את הודעות ההפרה מכוח הסכם ה JOA -החל
ברישיונות אשר נשלחו לפרנדום ביום  5בפברואר  2015בקשר עם רישיון מכוח
הסכם ה .JOA -יחד עם זאת ,הוסכם כי הודעות ההפרה תחשבנה כמי שלא בוטלו
ונשלחו מחדש ,אם לא יתקבל אישור הממונה להעברת הזכויות כאמור עד ליום 1
באפריל .2016

ד)

כן הוסכם כי ככל שהשותפות ,נאמאקס ופרנדום תחזקנה בזכויות ההשתתפות
ברישיון "/370ישי" ביום  1במרץ  2016ובכפוף לכך שפרנדום תמלא את כל
התחייבויותיה על פי הסכם הפשרה ,השותפות ונאמאקס ישלמו לפרנדום סך
של  6,380דולר ו 18,620 -דולר ,בהתאמה ,כהחזר הוצאות שהוציאה פרנדום בגין
הרישיון האמור בהתאם להסכם ה JOA -החל ברישיון ,החל מיום  1בינואר .2015
הסכומים האמורים ישולמו בדרך של תשלום חלקה של פרנדום בCash Calls -
אשר יוצאו בקשר עם הרישיון החל ביום  1באפריל  2016ועד לסכומים
האמורים.

ה)

בכפוף למילוי התחייבויות הצדדים על פי הסכם הפשרה ולאישור הממונה
להעברת הזכויות כאמור ,ויתרו הצדדים על טענות ותביעות הדדיות בקשר עם
המחלוקות ביניהם כמפורט דלעיל.

ו)

הוסכם כי עד קבלת אישור הממונה להעברת הזכויות הצדדים ישלמו את ה-
 Cash Callsשתוצאנה ,ככל שתוצאנה ,בהתאם לחלקם הנוכחי ברישיונות
פלאג'יק (דהיינו לפני העברת הזכויות) ,למעט שהשותפות ונאמאקס ישלמו
לחשבון המשותף של העסקה המשותפת בשטח רישיונות פלאג'יק סכום מצטבר
של עד  50אלפי דולר בגין ה Cash Calls-כאמור בגין הזכויות אשר תועברנה
אליהם (בהתאם לחלקם היחסי בזכויות שתועברנה ,דהיינו השותפות עד כ13 -
אלפי דולר ונאמאקס עד כ 37 -אלפי דולר) בכפוף לכך שפרנדום תשלם  10%מכל
ה Cash Calls -כאמור .ככל שיתקבל אישור הממונה להעברת הזכויות ,תשלום
כאמור ייחשב על חשבון חלקן של השותפות ונאמאקס אך אם אישור הממונה
להעברת הזכויות לא יתקבל עד ליום  1באפריל  ,2016הסכום האמור יוחזר להן
על ידי פרנדום בתוך  30יום ואם לא ייחשב הדבר הפרה של פרנדום את הסכם ה-
 JOAברישיונות פלאגי'ק.

בהמשך לבאור 7ד' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הגשת תוכנית העבודה ברישיון
"ישי" ,ביום  23בפברואר  ,2015פנו השותפים ברישיון לממונה על ענייני הנפט ,בבקשה
להארכת מועדים לביצוע תוכנית העבודה בשטח הרישיון .נכון למועד דוח זה טרם
נתקבלה תשובת הממונה לבקשה האמורה.

רישיונות "/398נטע" ו"/399-רועי"
.1

בהמשך לבאור 7ה' לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  11בפברואר  ,2015השותפים
ברישיונות "נטע" ו"רועי" הגישו בקשה לממונה לשינוי גבולות רישיון "רועי" לרבות
בדרך של העברת שטחים מרישיון "נטע" לרישיון "רועי" וגריעת שטחים אחרים.
השטחים אשר יגרעו מרישיון "רועי" וכן שטחי רישיון "נטע" אשר לא יצורפו לרישיון
"רועי"  -יוחזרו באופן שהשותפים ברישיונות יישארו עם רישיון אחד בלבד – רישיון
"רועי" בגבולותיו החדשים .נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים ,טרם התקבל
אישור הממונה לבקשה האמורה.
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באור - :3

השקעות בנכסי נפט וגז (המשך)
בהמשך לבקשה שהוגשה כאמור לעיל נערכה פניה לממונה בשם השותפים ברישיונות
בבקשה לבטל את דרישתו להפקדת ערבות בנקאית נוספת בגין רישיון "נטע" ולהורות
על החזרת הערבות הבנקאית אשר הופקדה בגין רישיון "נטע".
.2

ג.

בהמשך לבאור 7ה' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הגשת תוכנית העבודה ברישיונות
"נטע" ו"רועי" ,ביום  14במאי  ,2015לאחר תאריך המאזן ,פנו השותפים לממונה על
ענייני הנפט ,בבקשה לעדכון תכנית העבודה ברישיון "רועי" בשנה ובהתאם הארכת
תוקפו.
יצוין כי במסגרת הבקשה האמורה פנו השותפים לממונה לאשר ,בין היתר ,הוספת
מספר אבני דרך ,הכוללות מחקר ,לימוד וניתוח מקצועי נוספים ,לתוכנית העבודה
ודחיה של המועדים לביצוע אבני הדרך בתוכנית העבודה הנוכחית ברישיון .נכון למועד
דוח זה טרם נתקבלה תשובת הממונה לבקשה האמורה.

רישיון "/394עוז"
בהמשך לבאור 7ו' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הגשת תוכנית העבודה ברישיון "עוז",
ביום  14במאי  ,2015פנו השותפים בעסקת עוז לממונה על ענייני הנפט ,בבקשה להארכת
מועדים קצרה לביצוע תוכנית העבודה בשטח הרישיון .נכון למועד דוח זה טרם נתקבלה
תשובת הממונה לבקשה האמורה.

ד.

הנחיות מתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט
בהמשך לבאור 7ג' לדוחות הכספיים השנתיים:
 .1ביום  30במרץ  ,2015הוגשה בקשה לדחיית מועד העמדת חלקה השני של הערבות
ברישיון "ישי" עד ליום  30ביוני  .2015טרם התקבלה תשובת הממונה .נכון למועד
חתימת הדוחות הכספיים ,חלק מהשותפים ברישיון "ישי" טרם העמידו את חלקם
הראשון בערבות בהתאם להנחיות הממונה (ראה גם באור 3א' לעיל).
 .2ביום  30במרץ  ,2015הוגשה בקשה לדחיית מועד העמדת חלקה השני של הערבות
ברישיון "עוז" של  60ימים .טרם התקבלה תשובת הממונה.
 .3ביום  31במרץ  ,2015השותפות העמידה את חלקה השני של הערבות ברישיון "רועי" בסך
של  125אלפי דולר.
 .4בדבר העמדת חלקה השני של הערבות בגין רישיון "נטע" ראה באור 3ב' לעיל.
יצוין כי אי העמדת הערבויות תוך הפרה של הוראות החוק עשויה להוות עילה לממונה
להפקיע את הזכויות ברישיון.

באור - :4

מידע נוסף
א.

ביום  7בינואר  ,2015השותפות הגישה תביעה כספית כנגד פרנדום ,פלסידה ולפידות-חלץ
שותפות מוגבלת (להלן" :לפידות") (להלן" :הנתבעות").
עניינה של התביעה בכספים שהועברו על ידי השותפות לחשבון הבנק של העסקה המשותפת
ברישיון ,בסך כולל של כ 1,518 -אלפי דולר ארה"ב ,מתוכם כ 1,152 -אלפי דולר ארה"ב בגין
חלקן של פרנדום ופלסידה בהתאם להסכם מיום  1באפריל  2012על פיו רכשה השותפות
זכויות ברישיון מפרנדום ,וזאת בקשר עם ה Cash Calls -משנת  2012ומחודש מרץ .2014
לפי טענת השותפות ,גויסו כספים אלה למטרות ספציפיות ומוגדרות מראש ובהתאם
לסיכומים שהושגו והתחייבויות שניתנו בקשר לכך ,ומאחר ומטרות אלה לא מומשו ,בכלל
ועד למועד שנקבע בקשר לחלקן בפרט ,יש להחזירם לשותפות וגם אין לעשות בהם כל
שימוש אחר.
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באור - :4

מידע נוסף (המשך)
השותפות פנתה לנתבעות ,אשר בידיהן זכויות החתימה בחשבון הבנק של העסקה המשותפת
ברישיון ואשר גם החלו עושות שימוש בכספים כאמור שלא בהסכמת השותפות ,בדרישות
לשלם לה את הכספים כאמור ,אך אלה לא נענו ולא נותר בידה אלא להגיש את התביעה על
מנת לעמוד על זכויותיה.
ביום  11בינואר  ,2015הודיעה לפידות ,כי היא דוחה מכל וכל את הטענות המועלות כנגדה.
ביום  22בפברואר  ,2015הגישה לפידות כתב הגנה.
ביום  28במאי  ,2015לאחר תאריך המאזן ,השותפות התקשרה בהסכם פשרה עם פרנדום
ופלסידה (להלן" :ההסכם עם פרנדום ופלסידה") ובהסכם פשרה עם לפידות (להלן" :ההסכם
עם לפידות") ,לסיום המחלוקת ביניהם ,אשר עיקריהם כדלקמן:
 .1ההסכם עם פרנדום ופלסידה
א .השותפות תרכוש מפלסידה ופרנדום את כל זכויות ההשתתפות שהן מחזיקות ברישיון,
בשיעור כולל של ( 31.5%מתוך ( )100%להלן" :הזכויות הנרכשות") ,באופן שבכפוף
להשלמת הרכישה כאמור תחזיק השותפות ( 41.5%מתוך  )100%מזכויות ההשתתפות
ברישיון.
ב .הזכויות הנרכשות תועברנה לשותפות חופשיות ונקיות מכל זכות צד שלישי ,ומכל
שיעבוד ,עיקול ,תמלוג ,זכות קדימה ,זכות סירוב וכיו"ב (למעט תמלוגים למדינת
ישראל ולמעט זכויות צדדים שלישיים כאמור שהינן תוצאה מפעילותן של פרנדום
ופלסידה בקשר עם הרישיון).
ג .העברת הזכויות הנרכשות לשותפות תהיה בתוקף ממועד חתימת ההסכם עם פרנדום
ופלסידה וממועד זה תישא השותפות בכל החובות בקשר עם הזכויות הנרכשות ותהנה
מכל הזכויות בקשר עמן ,וזאת אף עובר לאישור הממונה להעברת הזכויות הנרכשות
לשותפות.
ד .תוגש לבית המשפט בקשה בהסכמה לדחיית התביעה.
ה .רישום הזכויות הנרכשות על שם השותפות מותנה באישור הממונה על הנפט ואישור
הממונה על ההגבלים העסקיים (ככל הנדרש) (להלן" :האישורים הרגולטוריים").
ו .בתמורה לזכויות הנרכשות ,השותפות התחייבה לשלם לפלסידה ,לטובתה ולטובת
פרנדום ,סך של  400אלפי דולר בתוך המוקדם מבין שנה ממועד חתימת ההסכם עם
פרנדום ופלסידה או  7ימים ממועד קבלת האישורים הרגולטוריים.
בנוסף ,השותפות התחייבה לשלם לפלסידה ,במידה ותהיה ברישיון תגלית בתוך 10
שנים ממועד חתימת ההסכם 200 ,אלפי דולר ,ב 36 -תשלומים חודשיים שווים ,במהלך
תקופה של  3השנים הראשונות ממועד הפקה מסחרית ראשונה של נפט או גז
מהרישיון לצרכי מכירה מסחרית.
ז .בהתייחס לתמורה אשר השותפות התחייבה לשלם בגין הזכויות הנרכשות כאמור
לעיל ,ולמען שלמות התמונה ,השותפות מבקשת לציין כדלקמן:
 .1ביום  1באפריל  2012התקשרה השותפות בהסכם עם פרנדום ,על פיו רכשה
השותפות מפרנדום ( 10%מתוך  )100%מזכויות ההשתתפות ברישיון (להלן" :הסכם
הרכישה המקורי") .לעניין זה ,ראה גם באור 7ו'( )1לדוחות הכספיים השנתיים לשנת
.2014
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באור - :4

מידע נוסף (המשך)
 .2בהסכם הרכישה המקורי הוסכם כי בנוסף לחלקה היחסי של השותפות בהוצאות
הרישיון ,השותפות תישא ,החל ממועד הסכם הרכישה המקורי ,בכל הוצאות
הרישיון ,לרבות העמדת ערבויות כספיות ,אשר ייזקפו עבור חלקן של פרנדום
ופלסידה (להלן ,)"Carried Interest" :וזאת עד למועד השלמת פענוח נתוני הסקר
הסייסמי בשטח הרישיון והכנת דוח מקיף על שטח הרישיון (להלן" :מועד סיום ה-
 )"Carryובלבד ,שבכל מקרה הסכום הכולל של ה Carried Interest -לא יעלה על סך
של  3,450אלפי דולר (להלן" :תקרת ה.)"Carried Interest -
בהקשר זה הוסכם כי העמדת ערבויות כספיות על-ידי השותפות בגין חלקן היחסי
של פרנדום ופלסידה תיחשב כתשלום במזומן לצורך חישוב תקרת הCarried -
 ,Interestובלבד שאם ערבויות כאמור פקעו מבלי שמומשו לפני מועד סיום ה-
 ,Carryאזי ערבויות שלא מומשו כאמור לא יחשבו לצורך חישוב תקרת הCarried -
.Interest
 .3עוד הוסכם בהסכם הרכישה המקורי כי ככל שבמועד סיום ה Carry -הסכום
ששולם בפועל על-ידי השותפות על חשבון ה Carried Interest -יהיה נמוך מסכום
תקרת ה ,Carried Interest -אזי השותפות תשלם לפרנדום ,כתמורה נוספת בגין
הזכויות שרכשה על פי הסכם הרכישה המקורי ,סכום השווה למחצית ההפרש בין
סכום תקרת ה Carried Interest-לבין הסכום ששולם בפועל על חשבון הCarried -
 Interestעד למועד סיום ה( Carry -להלן" :התמורה הנוספת") וכי בכפוף לתשלום
התמורה הנוספת ,ממועד תשלום כאמור ,תשוחרר השותפות מהתחייבותה ל-
.Carried Interest
 .4במועד סיום ה Carry-נמצא שהסכום ששולם על ידי השותפות על חשבון ה-
 Carried Interestהיה נמוך מתקרת ה .Carried Interest-בהתאם לכך ,כל סכום אשר
היה נפסק לטובת השותפות על ידי בית המשפט במסגרת התביעה (ככל שהיה
נפסק) ,היה כפוף לתשלום התמורה הנוספת.
 .2ההסכם עם לפידות
א .תוגש לבית המשפט בקשה בהסכמה לדחיית התביעה.
ב .לפידות תסכים להעברת הזכויות הנרכשות מפרנדום ופלסידה לשותפות בהתאם
להסכם עם פרנדום ופלסידה ותוותר על זכות סירוב (ככל שקיימת לה) בגין העברה
כאמור.
ביום  28במאי  ,2015לאחר תאריך המאזן ,הגישה השותפות לבית המשפט הודעה מוסכמת
לדחיית התביעה כנגד הנתבעות .ביום  31במאי  ,2015לאחר תאריך המאזן ,ניתן תוקף של פסק
דין לבקשת דחיית התביעה המתוארת לעיל.
ב.

בהמשך לבאור 8ג'( )3לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות
ביום  16בפברואר  2015אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק.
ה תיקון הוא למעשה פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה1975-
(להלן" :פקודת השותפויות") ,והוא חל רק על שותפויות מוגבלות ציבוריות ,קרי שותפויות
מוגבלות שיחידות השתתפות שלהן או בזכויות השותף המוגבל בהן ,רשומות למסחר בבורסה
או שהוצעו לציבור על פי תשקיף.
מטרתו העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות ציבוריות והסדרת
הממשל התאגידי בהן כאשר חלק גדול מהתיקון נעשה בדרך של אימוץ של הסדרים מחוק
החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") בשינויים וההתאמות הנדרשים.
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הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים ביניים
באור - :4

מידע נוסף (המשך)
בין היתר ,נקבע בתיקון:
 שבשותפות מוגבלת ציבורית השותף הכללי יהיה חברה פרטית שאינה חברת איגרותחוב ,שהתאגדה בישראל ושעיסוקה הבלעדי הוא ניהול עסקי השותפות המוגבלת.
 חובת מינוי ועדת ביקורת. חובת מינוי ועדת תגמול. חובת אישור מדיניות תגמול בשותף הכללי ובשותפות. חובת מינוי דח"צים. כי השותף הכללי ונושאי המשרה בו חבים חובת זהירות וחובת אמונים כלפי השותפותוכי עליהם להעדיף את טובת השותפות על פני טובת השותף הכללי.
 כי יוחלו על השותפות הסדרי הפטור ,השיפוי והביטוח החלים בחברה ציבורית. כי על בעל השליטה בשותף הכללי ועל בעלי מניות השותף הכללי חובה לפעול בהגינותכלפי השותפות.
 כי על מחזיק יחידות השתתפות היודע שאופן הצבעתו יכריע בעניין החלטת האסיפההכללית – לנהוג בהגינות.
 חובה של מחזיק יחידות השתתפות לפעול בתום לב ודרך מקובלת ומניעת ניצול כוחולרעה כלפי מחזיקים אחרים ,השותף הכללי והשותפות.
 חובת מינוי מבקר פנימי. חובת מינוי ועדה לאישור הדוחות הכספיים. הסדרה של מוסד המפקח כאשר במקרים מסוימים סמכויותיו הורחבו. חובת קיום אסיפה כללית שנתית אחת לשנה ולא יאוחר מ 15 -חודשים לאחר האסיפההשנתית האחרונה.
 נוהל אישור עסקאות בעלי ענין ובעלי שליטה בשותף הכללי ובשותפות ,באופן דומהלחברה ציבורית .בהתאם ,על פי התיקון עסקה חריגה של השותפות עם בעל השליטה או
שלבעל השליטה ענין אישי בה – טעונה אישור מחדש כל  3שנים (למעט דמי יוזמה
המוגדרים בתיקון ככל נכס הניתן על ידי השותפות לשותף הכללי או לבעלי השליטה בו,
בהתאם להסכם השותפות" ,הנגזר מנכסים ,מהכנסות או מרווחי השותפות ,בין במזומן
ובין בכל דרך אחרת").
בכוונת השותפות ללמוד את הוראות החוק ולבחון את השלכותיהן על השותפות.

באור - :5

מכשירים פיננסיים
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים תואם או קרוב לערכם בספרים.
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דוח רבעוני בדבר הערכת הדירקטוריון
וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית

14

מצורף בזאת דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי
תקנה 38ג(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-לרבעון הראשון
:2015

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של השותף הכללי בהזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה ,שותפות
מוגבלת (להלן" :השותף הכללי" ו" -השותפות" ,בהתאמה) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של
בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בשותפות.
לעניין זה ,חברי ההנהלה בשותף הכללי הם:
.1
.2
.3

רוני הלמן ,יו"ר דירקטוריון השותף הכללי.
אייל שוקר ,מנהל כללי של השותף הכללי;
גיל סולטן ,מנהל הכספים של השותף הכללי.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי וע ל הגילוי כוללת בקרות ונהלים קיימים בשותפות ,אשר תוכננו
בידי מנכ"ל ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע
בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון השותף הכללי ,אשר נועדו לספק מידה סבירה
של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח
כי מידע שהשותפות נדרשת לגלות ולפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח
במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע זה שהשותפות
נדרשת לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת השותף הכללי ,לרבות למנכ"ל ,ולנושא המשרה
הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר
קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק
ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תמנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה.
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח
הדירקטוריון :רכיבי הבקרה הפנימית שהעריכה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון במסגרת הערכת
אפקטיביות הבקרה הפנימית כללו תהליכי ניהול מזומנים והשקעות לזמן קצר ,עריכת וסגירת
הדוחות הכספיים ,תהליך ההשקעות בנכסי גז ונפט( ITGC ,מערכות מידע) – ו –( ELCבקרת על
ברמת הארגון).
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל,
הדירקטוריון והנהלת השותף הכללי הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי בשותפות ליום  31במרץ  2015היא אפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות
את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה
הפנימית האחרון.
למועד הדוח ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה
הפנימית האחרון ,ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה
הפנימית היא אפקטיבית.
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הצהרות מנהלים:
(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל עסקים ראשי
אני ,אייל שוקר  ,מצהיר כי:
.1
.2

.3

.4

.5

בחנתי את הדוח הרבעוני של הזדמנות ישראלית – מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת (להלן:
"השותפות") ,לרבעון ראשון ( 2015להלן" :הדוחות").
לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,
לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
לפ י דעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות ולדירקטוריון השותף הכללי בשותפות ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או הפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של
השותפות לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק
במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב מנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגלוי;
אני ,לבד או יחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לשותפות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים
השותף הכללי בשותפות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור
למועד הדוחות.

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

____________________

_______________

אייל שוקר– מנכ"ל

 31במרץ 2015

של השותף הכללי בשותפות

16

(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,גיל סולטן  ,מצהיר כי:
.1
.2

.3

.4

.5

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של הזדמנות ישראלית – מקורות
אנרגיה ,שותפות מוגבלת (להלן –"השותפות") לרבעון ראשון ( 2015להלן – "הדוחות").
לפי דעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו
בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
לפי ידי עתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות ולדירקטוריון השותף הכללי בשותפות ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או הפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של
השותפות לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק
במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי;
אני ,לבד או יחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לשותפות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים
בשותפות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות;
מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

_______________

____________________

 31במרץ 2015

גיל סולטן – מנהל כספים
בשותף הכללי בשותפות
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