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 )"השותפות"( גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת

 דירקטוריון ה דוח

 7201 יוניב 03שהסתיימה ביום תקופה של שישה חודשים ל

 

"( על מצב ענייני השותפות הכללי השותף)"גלוב חפושי נפט בע"מ מוגש בזאת דוח הדירקטוריון של 

היקפו של דוח זה הינו מצומצם והוא נערך . 2017ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

אשר  2016בדצמבר  31תחת ההנחה שבפני קוראו מצוי דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות ליום 

(. הדוחות הכספיים של התקופתי" "הדוח) 2016השותפות לשנת פורסם במסגרת הדוח התקופתי של 

 .IFRSתקני  -נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  השותפות

יים תתקנות ניירות ערך )דוחות תקופג ל5תקנה מונח זה ב משמעות"תאגיד קטן" כ נחשבהתאגיד 

ן נשענייד)ב( 5כל הוראות תקנה בחר ליישם את תאגיד ה .)"תקנות הדוחות"( 1970-תש"לומיידיים(, 

לרבות ההקלה המפורטת , תאגידככל שהן )או שתהיינה( רלוונטיות להקלות בדיווחים לתאגיד קטן, 

 ( לתקנות הדוחות בדבר הגשת דוח חצי שנתי במקום דוח רבעוני.5ד)ב()5בתקנה 

 

 :תאגידה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי - ראשון חלק

 :כללי .1

בספטמבר  30על פי הסכם שותפות שנחתם ביום  2009באוקטובר  13השותפות נוסדה ביום  1.1

בין הנאמן, חברת גלוב נאמנויות לחפושי  ("הסכם השותפות; ")כפי שתוקן מעת לעת 2009

  .מצד שני ,כלליהשותף הבין ל ,מצד אחד"( השותף המוגבל)"נפט בע"מ כשותף מוגבל 

 המפקחוזאת תחת פיקוחו של  ,השתתפותהמשמש כנאמן עבור בעלי יחידות  השותף המוגבל 1.2

 .בלומנטל מיכה ח"רו עם ביחד חשבון רואי' ושות קנה פאהן

באמצעות תאגידים  Escolle בפרוייקטמהזכויות  90% שותפותל הדוחפרסום  למועד נכון 1.3

  ."405/ברישיון "אופק חדשמהזכויות  20%-מוחזקים וב
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 ":405חדש/ "רשיון אופק

אלפי דולר   11-בסך של כחדש אגרת רישיון אופק השותפות למה יש 2017במהלך חודש יוני 

אלפי דולר. חלקה של השותפות ברישיון  500ערבות בנקאית בסך של  ומדיהע שותפים אחרים

 הוענק לשותפות ולשותפיה רישיון אופק חדש.  2017ביוני  21. ביום 20%אופק חדש הינו 

 ן: משותפים ברישיון ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלה

 .20% -השותפות 

 .70% -אס. או. איי. אנרג'י ישראל בע"מ 

 .10% -קפיטל פוינט בע"מ 

 .לדוחות הכספיים (ז'-ו )ו'3ראה ביאור ותוכנית עבודה ברישיון לפרטים נוספים 

 ":406חדש/ יהל"רשיון 

יהל. הוגשה בקשה לרישיון יהל חדש. ביום /386 הסתיים תוקפו של רשיון 14.2.2017 ביום

התקבלה הודעת הממונה על ענייני הנפט בדבר המלצת מועצת הנפט להעניק את  10.5.2017

שלח הממונה טיוטה של כתב רישיון "יהל חדש" בצירוף  2.6.2017רישיון יהל חדש. ביום 

מיליון  1של  בסך ערבות אלפי דולר והעמדת 12-של כ בסךיהל  דרישה לתשלום אגרת הרישיון

דולר)"הודעת הממונה"(. בהודעת הממונה צוין כי יש לשלם את האגרה ולהעמיד את הערבות 

האגרה והעמדת הערבות יונפק הרישיון. הממונה ציין  וכי לאחר תשלום 20.6.2017 יוםעד ל

נק יוע ישולמו ויועמדו עד למועד האמור, הרישיון לא כי במידה והאגרה או הערבות לא

והשטח יהיה חופשי לחיפושים, וכל הענקת רישיון תחייב פרסום הבקשה מחדש והיוועצות 

והועמדה  כאמורשולמה ע"י השותפות אגרת הרישיון  2017במועצת הנפט. במהלך חודש יוני 

נכון למועד פרסום דוח זה לא הושלמה  אלפי דולר. 400"י השותפים האחרים ערבות בסך של ע

יתקבל רישיון יהל חדש חלקה של השותפות  כלוכאם  .ת הנדרשתהפקדת יתרת הערבו

 .20%ברישיון יהיה 

 :Escolleפרוייקט 

, בהסכם לרכישה הבאמצעות תאגיד בשליטתהתקשרה השותפות  2016במהלך שנת 

(Farmout Agreement של זכויות בשיעור )( מזכויות חכירה לצורך חיפוש 100%)מתוך  90%

 ברברה, קליפורניה, ארה"ב.נפט וגז במחוז סנטה 

 דונם(. 7,365-אקר )כ 1,820 -שטח הפרוייקט הינו כ

 .לדוחות הכספיים (1ב)1ראה ביאור ותוכנית עבודה ברישיון לפרטים נוספים 

 

אלפי דולר )כולל דמי ניהול  1,402לשותפות גרעון בהון החוזר בסך  2017 יוניב 30 ליוםנכון 

אלפי דולר לגביהם הודיע השותף הכללי כי לא יידרשו אלא בהתקיים תנאים  927לשלם בסך 

 .31.12.2016לדוחות כספיים השנתיים ליום  (א'1)10ראה ביאור  -מפורטים 



3 

 
 

, אין לשותפות אמצעים וכן בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים נכון למועד דוח זה

 למימון ,Escolleתוכנית העבודה בפרויקט ב חלקההפעילות השוטפת, למימון  למימוןכספיים 

ברישיון אופק חדש אם עלויות תוכנית העבודה ברישיון אופק חדש העבודה  בתוכנית חלקה

תהיינה גבוהות מהסכומים אותם התחייב להשקיע בתוכנית העבודה ברישיון זה המשקיע 

ביצוען של כל  יהל חדש במידה ויוענק. ברישיוןלקה עמו התקשרה השותפות, ולמימון ח

בהיקפים משמעותיים, אשר אינם מובטחים נוסף הפעולות האמורות לעיל, כפוף לגיוס הון 

העדר הון . ות אלוולהעמדת מימון על ידי המשקיע. יודגש, כי אין כל וודאות בהצלחת פעול

החיפושים או לצמצמה ולאיבוד  עלול לגרום לשותפות לוותר על תכנית ו/או מימון כאמור

הגורמים המתוארים לעיל מעוררים ספקות משמעותיים . זכויותיה בנכס הנפט הקיים בידיה

בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל ההתאמות לגבי 

כל ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן ותהיינה דרושות אם השותפות לא תו

 להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

התקיימה אסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות שבה אושרו  26.02.2017ביום  1.4

 נושאים הבאים:

 הכללי השותף בדירקטוריון חיצונית כדירקטורית ימין עופרה' גב של מינויה ישורא .א

 .הכללית האסיפה אישור ממועד החל, שנים שלוש בת כהונה לתקופת בשותפות

 השותפות של מבקר ח"כרו חשבון רואי, האפט זיו משרד של מחדש מינוים את רושיא .ב

 דירקטוריון את ולהסמיך השותפות של הבאה השנתית האסיפה בתום שסיומה לתקופה

 .שכרו את לקבוע הכללי השותף

 לשנה השותפות של הכספיים הדוחות לרבות, התקופתי בדוח דיון נערך כן כמו .ג

 רואה של שכרו על דיווח וניתן 22.3.2016 ביום פורסם אשר, 31.12.2015 ביום שנסתיימה

 .הדירקטוריון ידי על שנקבע כפי, הביקורת פעולת עבור המבקר החשבון

יחידות  5,000,000הוצעו לציבור,  לפיו מדף הצעת דוחפירסמה השותפות  26.2.2017ביום  1.5

 )"ניירות הערך"(."ח ע.נ. כ"א ש 1השתתפות רשומות על שם בנות 

 אגדים, כשהרכב כל אגד ומחירו: 25,000 -ב הוצעוניירות הערך 

 אגד.ל ש"ח 220 -ש"ח  1.1יחידות השתתפות במחיר של  200

 לציבור ההצעהבגין  התקבלהשברוטו, התמורה המיידית ואגדים  14,715וקצו הבסך הכל 

תמורה נטו שהועברה לשותפות  .אלפי דולר( 891ש"ח )אלפי  3,237 -בסך של כ הסתכמה

 אלפי דולר(. 773ש"ח ) 2,850הסתכמה לסך של 

החליט דירקטוריון הבורסה על העברת יחידות ההשתתפות של השותפות  21.1.2016ביום  1.6

לעיל, שווי  1.5בסעיף  המתוארבעקבות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף . לרשימת השימור

 ."חש מיליון 7.37על  28.02.2017החזקות הציבור בניירות הערך של השותפות עמד ביום 

 .של הבורסה ראשיתה רשימהב להסחר השותפות של השתתפות יחידות הועברובהתאם לכך, 
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ללא  דוח הצעת מדף, ל פי, עזכאיםהחולקו למחזיקי יחידות השתתפות  2017באפריל  2ביום  1.7

מיום ( הניתנים למימוש ליחידת השתתפות 12כתבי אופציה )סדרה  1,796,940 תמורה

מחיר הנעילה הממוצע של יחידות  בתמורה לסך של 18/12/2017עד ליום  17/09/2017

אג'  50 -ת מובכל מקרה לא יפח( 26.3.2017)כפי שהוגדר בדוח הצעת המדף מיום ההשתתפות 

 .ש"ח לדולר( 3.645 -)שער בסיס שנקבע  אג' 150ולא יעלה על 

 ( לדוחות הכספיים.ד')3לעניין מינוי עושה שוק ראה ביאור  1.8

 .לדוחות הכספיים )ז(3ביאור  ראה 1053/תמללתכנית  התנגדות לעניין 1.9
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 :כספיים דוחות .2

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה בו מוצגים הדוחות הכספיים הינו דולר של ארצות הברית.  2.1

 :להלן פירוט סעיפים מאזניים 2.2

 הסבר 31.12.16 30.6.16 30.6.17 סעיף

נכסים ו פקדונות ,מזומנים
פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 רווח והפסד

נובע  2017 פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במהלך שנתהגידול ביתרת נכסים  247 197 528
 אלפי דולר. 773מגיוס הון בסך של 

נובע  2016הגידול ביתרת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במהלך שנת 
( לדוחות 4ב'1)10אלפי דולר שהתקבלו מהמשקיע, כמפורט בביאור  100מסך של 
 42אלפי דולר והחזר הלוואה מנאמן בסך של  651, גיוס הון בסך השנתיים הכספיים

 אלפי דולר. 

 

 חובה-חייבים ויתרות

 

146 

 

56 

 

40 

נטו בגין החזר הוצאות  ,חוב יתרתממורכבת בעיקר  2017ביוני  30ליום  היתרה
 אלפי דולר. 10אלפי דולר והוצאות מראש בסך  128-ברישיון אופק ויהל בסך של כ

-ו דולר אלפי 30 בסך מראש הוצאות בעיקר מורכבת 2016 בדצמבר 31 ליום היתרה
 .מוסף ערך מס של חובה יתרת דולר אלפי 6

מורכבת מרכישת זכויות  2016בדצמבר  31וליום  2017ביוני  30היתרה ליום  335 - 528 נפט וגז נכסי
 278אלפי דולר והיוון הוצאות נכסי נפט וגז בסך של  250בסך  Escolleבפרוייקט 

 אלפי דולר, בהתאמה. 85-אלפי דולר ו

 

ספקים, נותני שרותים 
 וזכאים

 

2,076 

 

1,731 

 

1,804 

בסך  לשותף כללית יומורכבות מהתחייבו 2017ביוני  30ליום התחייבויות שוטפות 
, דולראלפי  79-של כ בסך 2-קידוח אופקבגין עבר התחייבות אלפי דולר,  1,047-של כ

ליועצים בסך  תחייבותאלפי דולר, ה 104-התחייבות בגין שכירות קרקע בסך של כ
 אלפי דולר 143-כבסך של  2-הפרשה לפינוי קידוח אופקו אלפי דולר 67-של כ

 .אלפי דולר  241-כתבי אופציה בסך של כהנפקת והתחייבות בגין 

  לשותף כללית יומורכבות מהתחייבו 2016בדצמבר  31ליום התחייבויות שוטפות 
אלפי  79-של כ בסך 2-קידוח אופקבגין עבר התחייבות אלפי דולר,  1,107-בסך של כ

אלפי דולר,  76-, מקדמה מהרוכש בגין הוצאות קידוח ברישיון אופק בסך של כדולר
ם בסך של אלפי דולר, הוצאות ליועצי 96-התחייבות בגין שכירות קרקע בסך של כ

 .אלפי דולר 130-כבסך של  2-הפרשה לפינוי קידוח אופקו אלפי דולר 85-כ

 לדוחות '(א1)10 לעניין הודעת השותף הכללי לגבי תשלום דמי ניהול, ראו ביאור
 .השנתיים הכספיים

מתמורה, נטו מהנפקת יחידות נובע  2017ביוני  30ליום בהון  השינוי בגרעון (1,077) (1,359) (780) גרעון בהון השותפות
 .אלפי דולר 446אלפי דולר בניכוי הפסד לתקופה בסך של  773השתתפות בסך של 
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 :תוצאות פעילות 2.3

אלפי דולר  259אלפי דולר לעומת סך של  446הסתכמו לסך של  2017 יוניב 30שהסתיימה ביום לתקופה של שישה חודשים הפסדי השותפות 

 להלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד )באלפי דולר(: .2016אלפי דולר בשנת  628וסך של  בתקופה מקבילה אשתקד

לתקופה של שישה חודשים  סעיף
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 

 2017 2016 31.12.2016  

 

 
 והפחתת וגז נפט חיפושיהוצאות 

 והערכה חיפוש נכסי

 

 

14 

 

 

143 

 

 

196 

 של מחלקה מורכבות 2017 שנת של ראשון בחציון נפט חיפושי הוצאות
 יהל רישיון ובגין דולר אלפי 12-כ של בסך אופק רישיון בהוצאות פותטהשו
 . דולר אלפי 2-כ של בסך

 מתשלום בעיקר מורכבות 2016 שנת של ראשון בחציון נפט חיפושי הוצאות
 והתחייבות ראשון ברבעון דולראלפי  83-יהל בסך של כ רשיוןאגרה בגין 

  .דולר אלפי 41-כ של בסך קרקע בגין לתשלום

מאגרת רישיון יהל בסך של  בעיקר מורכבות 2016 בשנת נפט חיפושי הוצאות
אלפי דולר ועלות  27בסך של  Escolle בפרוייקטאלפי דולר, הוצאות יעוץ  83-כ

 אלפי דולר.   47-שימוש במקרקעין בסך של כ

 לשותף ומפעיל ניהול דמי הוצאות
 הכללי

הוצאות דמי ניהול ומפעיל לשותף הכללי מוצגות בניכוי הסכום בו חוייב  203 111 72
 שולמו טרם הכספיים הדוחות לתאריך נכון. אלפי דולר 43-בסך של כ המשקיע

 דולר אלפי 927-כ של וסך 2015-2017 שנים בגין דולר אלפי 120 בסך מפעיל דמי
 31השנתיים ליום  הכספיים לדוחות'( א1)10 באור ראה) 2013 שנת בגין

 .2016בדצמבר 

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות

 

 

108 

 

 

97 

 

 

229 

מורכבות בעיקר מיעוץ  2017הנהלה וכלליות בחציון ראשון של שנת  הוצאות
אלפי דולר, אגרות  8-בסך של כ דחציםאלפי דולר, שכר  58מקצועי בסך של 

 אלפי דולר.  14 שלאלפי דולר וביטוח בסך  11-בסך של כ

מורכבות בעיקר מיעוץ  2016הנהלה וכלליות בחציון ראשון של שנת  הוצאות
אלפי דולר ברבעון  7אלפי דולר, הוצאות שכר בסך של  58מקצועי בסך של 

 אלפי דולר.  13 שלבסך אלפי דולר וביטוח  8-בסך של כ דחציםראשון, שכר 

מורכבות בעיקר מיעוץ מקצועי בסך של  2016הנהלה וכלליות בשנת  הוצאות
"צים בסך דחאלפי דולר, שכר  26אלפי דולר, ביטוח נושאי משרה בסך של  144
  .דולר אלפי 11 של בסך משרד ואחזקת שכירותאלפי דולר ודמי  14של 

 

 הוצאות מימון

 

252 

 

8 

4 
שינוי בשווי הוגן של מ נובעות 2017 שנת של ראשון בחציון הוצאות מימון

 .אלפי דולר 211התחייבות בגין כתבי אופציה בסך של 



7 

 
 

 תזרים מזומנים: 2.4

 
לתקופה של שישה 

חודשים שהסתיימה ביום 
 ביוני 30

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 

 2017 2016 2016  

 

 שוטפת פעילות

 

(247) 

 

(85) 

 

(338) 

הסתכמו  2017שנת חציון הראשון של בששמשו לפעילות שוטפת  המזומנים תזרימי
 338-אלפי דולר בתקופה מקבילה אשתקד ו 85אלפי דולר לעומת סך של  247לסך של 

 .2016אלפי דולר בשנת 

 

 השקעה פעילות

 

(438) 

 

63 

 

(440) 

מורכבים  2017תזרימי מזומנים ששמשו לפעילות השקעה בחציון ראשון של שנת 
 Escolleאלפי דולר והשקעה ברישיון  244-מרכישת מכשירים פיננסיים, נטו בסך של כ

 אלפי דולר. 193בסך של 
מורכבים  2016תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה בחציון ראשון של שנת 

 אלפי דולר. 63משועבד בסך של  משחרור פקדון

מורכבים בעיקר מהשקעה  2016תזרימי מזומנים ששמשו לפעילות השקעה בשנת 
אלפי  145אלפי דולר ורכישת נכסים פיננסים בסך של  335בסך של  Escolleבפרוייקט 

 אלפי דולר.  64-דולר בניכוי שינוי בפקדון בסך של כ

 

 מימון פעילות

 

721 

 

52 

 

703 

מורכבים  2017שנת חציון ראשון של במי מזומנים שנבעו מפעילות מימון תזרי
שותף כללי להלוואה אלפי דולר בניכוי החזר  773-מתמורה בגין גיוס הון בסך של כ

 אלפי דולר. 52בסך של 

מורכבים  2016שנת חציון ראשון של ב מימון מפעילות שנבעו מזומנים תזרימי
אלפי ש"ח( שהועברה על יד השותף  200) דולרלפי א 52בסך של מהלוואת בעלים 

 הכללי.

מורכבים מתמורה בגין גיוס הון  2016תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון בשנת 
 אלפי דולר. 52אלפי דולר והלוואה משותף כללי בסך של   651-בסך של כ
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 אומדנים חשבונאיים .3

 אין שינוי לעומת האמור בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי. 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  .4

 לדוחות הכספיים. )א(6עמק לוד ראה ביאור  האיזוריתדרישת תשלום ארנונה למועצת  לעניין .א

ראה  -  Escolleברישיון היתר הפקה זמני, הכולל גם את מבחני ההפקה הדרושיםלעניין קבלת  .ב

 .ג( לדוחות הכספיים-)ב ו 6ביאורים 

 .2017ביקורת פנים לשנת  תוכנית הדירקטוריוןי אושרה ע" 19.7.2017ביום  .ג

 

 

 
  2017 אוגוסטב 23

     

לב -קרסו אריה  תאריך אישור   

הדירקטוריון"ר יו  
 טופרובסקי משה 

 מנכ"ל 

 

"מבע נפט חפושי גלוב     גלוב חפושי נפט בע"מ  

הכללי השותף     השותף הכללי  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שותפות מוגבלת -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( 

  ים תמציתיים בינייםכספי ותדוח

 2017ביוני  30ליום 

 בלתי מבוקרים

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 שותפות מוגבלת -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( 

 2017ביוני  30ליום  ים תמציתיים בינייםכספי ותדוח

 בלתי מבוקרים

 

 

 

 

 תוכן העניינים 

 

 

 ע מ ו ד  

   
 1  דוח סקירה 

 2  מאוחדים תמציתיים ניםמאז

 3  על הרווח הכוללמאוחדים  יםתמציתי ותדוח

 4  על השינויים בהוןמאוחדים  יםתמציתי ותדוח

  5  על תזרימי המזומניםמאוחדים  יםתמציתי ותדוח

 6 - 13  התמציתיים ביניים יםהכספי ותביאורים לדוח

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 
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 מוגבלתשותפות  -דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של גלוב אקספלורשיין )י.ח.ד.( הנדון: 

 מבוא

(, הכולל את המאזן "השותפות"שותפות מוגבלת )להלן:  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2017ביוני  30התמציתי המאוחד ליום 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות אחראים לעריכה 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34ופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ולהצגה של מידע כספי לתק

. 1970-אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 סס על סקירתנו.אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתב

 היקף הסקירה

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

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

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

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

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

 מסקנה

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

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

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

1970. 

 הדגש עניין

בדבר אופי פעילותה של השותפות. השותפות  1ב'1בביאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 

הוקמה במטרה לפעול בתחום של חיפושי נפט וגז וגייסה לשם כך מימון מהציבור. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פקע רישיון 

, השותפות יהל. לצורך מימון הפעילות השוטפת ויישום תכנית העבודה בגין רישיון אופק חדש ובגין נכס נפט וגז בארצות הברית

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

מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק חי".  2017ביוני  30הנ"ל לרבות גרעון בהון החוזר ליום 

כללו כל ההתאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם בדוחות הכספיים המצורפים לא נ

 השותפות לא תוכל להמשיך לפעול כ"עסק חי".

                                                                                                            

 זיו האפט

 חשבוןרואי                 

  .2017 אוגוסט 23אביב, -תל

 

 

 

 

 

 

 



 שותפות מוגבלת - גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.(

 מאזנים תמציתיים מאוחדים )באלפי דולר(

 

 .ים התמציתיים בינייםהכספי ותהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח
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 ליום 
 ביוני 30

2017 

 ליום 
 ביוני 30

2016* 

 ליום
בדצמבר  31

2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

     נכסים:

     נכסים שוטפים:

 86 184 122  מזומניםמזומנים ושווי 

 13 13 14  פקדון בבנק

 148 - 392  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

      40 56 146  חובה-חייבים ויתרות
  674 532 287 

     נכסים לא שוטפים:

 335 - 528  וגז נפט נכסי

 105 119 94  רכוש קבוע 
     

  622 119 440 

     
     

  1,296 372 727 

     התחייבויות וגרעון בהון:

     התחייבויות שוטפות:

 145 143 146  ספקים ונותני שרותים

 - 52 -  הלוואה מהשותף הכללי 

 1,659 1,536 1,689  זכות-זכאים ויתרות

 - - 241  ה'(3)ביאור  בגין כתבי אופציההתחייבויות 
       

2,076 1,731 1,804      
     

     
      (1,077) (1,359) (780)  גרעון בהון השותפות

  1,296 372 727       

 

 .1ב'1ראה ביאור  -השותפות בלבד  מאזןכולל את  2016ביוני  30ליום  המאזן התמציתי* 

 
 

      

       2017אוגוסט ב 23

תאריך אישור 
 הדוחות הכספיים

  ,לב-אריה קרסו 
 יו"ר הדירקטוריון

 ,משה טופרובסקי 
 מנכ"ל 

 ליטבינוב ויקטוריה, 
 חשבת

   גלוב חיפושי נפט בע"מ  גלוב חיפושי נפט בע"מ  
   השותף הכללי  השותף הכללי  



 שותפות מוגבלת - גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.(

 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל )באלפי דולר(
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 לתקופה של שישה 
 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 30.6.2017 30.6.2016* 31.12.2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

    
 196 143 14 הוצאות חיפושי נפט וגז 

 432 208 180 הוצאות הנהלה וכלליות

 - (100) - הכנסות אחרות, נטו 
    

 628 251 194 הפסד מפעולות

 (4) - - הכנסות מימון

 4 8 252 הוצאות מימון
    

 628 259 446 הכל הפסד כולל לתקופה-סך
    

    
    הפסד ליחידת השתתפות:

    הפסד בסיסי: 

 0.26 0.89 0.06 השתתפות )בדולר(הפסד ליחידת  
    

    
 הממוצע המשוקלל של יחידות 

 ששימש בחישוב ההשתתפות )באלפים(  
 2,413 292 8,042 ההפסד הבסיסי ליחידת השתתפות   

    
 
 

 
כולל את דוח השותפות  2016ביוני  30יום על הרווח הכולל לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ב הדוח* 

 .1ב'1ראה ביאור  -בלבד 

 

 

 



 שותפות מוגבלת - גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.(

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )באלפי דולר(
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 .720130.6לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

השקעה   
בהון 

 השותפות

  
 

 הפסדים

 

 הכל-סך

 בלתי מבוקר  

       
 (1,077)  (40,993)  39,916  )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום 

 שינויים בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
 :2017ביוני  30  

      

 773  -  773   הנפקת יחידות השתתפות 

 (30)  (30)  -   כתבי אופציההנפקת  

         (446)  (446)  -   סך הכל הפסד כולל לתקופה

 (780)  (41,469)  40,689   2017ביוני  30יתרה ליום 
       

 
 

 *.620130.6לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
השקעה   

בהון 
 השותפות

  
 

 הפסדים

  
 

 הכל-סך

 בלתי מבוקר  

       
 (1,100)  (40,365)  39,265  )מבוקר( 2016בינואר  1יתרה ליום 

 שינויים בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
 :2016ביוני  30  

      

         (259)  (259)  -  סך הכל הפסד כולל לתקופה

 (1,359)  (40,624)  39,265  2016ביוני  30יתרה ליום 
       

את דוח השותפות  כולל 2016ביוני  30יום ב על השינויים בהון לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה הדוח* 

 .1ב'1ראה ביאור  -בלבד 

 
 6201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

השקעה   
בהון 

 השותפות

  
 

 הפסדים 

 

 הכל-סך

 מבוקר  

 (1,100)  (40,365)  39,265   2016בינואר  1יתרה ליום 

       :   2016בדצמבר  31שינויים בשנה שהסתיימה ביום 

 651  -  651  הנפקת יחידות השתתפות

         (628)  (628)  -  סך הכל הפסד כולל לשנה

 (1,077)  (40,993)  39,916  2016בדצמבר  31יתרה ליום 



 שותפות מוגבלת - אקספלוריישן )י.ח.ד.(גלוב 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(
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 שישהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 30.6.2017 30.6.2016* 31.12.2016 

 

בלתי 
 מבוקר

בלתי 
 מבוקר מבוקר

    פעילות שוטפת:לתזרימי מזומנים 

 (628) (259) (446) הפסד לתקופה

    התאמות בגין:

 (7) -  - הכנסות מימון

 - -  211 שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

 (3) -  - עליית ערך נכסים פיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 - 1 - שערוך פקדון 

 30 16 11 פחת והפחתות
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 186 170 (106) חובה-ירידה )עליה( בחייבים ויתרות
 39 37 1 עליה בספקים ונותני שרותים

 45 (50) 82 זכות-)ירידה( בזכאים ויתרותעליה 
    

 (338) (85) (247) מזומנים, נטו לפעילות שוטפת
    

    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה:

 (145) -  (541) רכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 תמורה ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
 -  -  297 או הפסד

 64 63 (1) פקדון בבנק, נטו

 (359) - (193) נפט וגזהשקעה בנכסי 
    

 (440) 63 (438) מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות( השקעה
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 52 52 (52) הלוואה מצד קשורקבלת )פרעון( 

     651 - 773 הנפקת יחידות השתתפות 
 703 52 721 מזומנים, נטו מפעילות מימון

    
 (75) 30 36 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 154 154 86 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים 

     7 - - ושווי מזומנים 
 86 184 122 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 :פעילות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרים מזומנים - נספח 

 209 233  209 השקעה בנכסי חיפוש והערכה באשראי ספקים וזכאים 

 

כולל את דוח  2016ביוני  30על תזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  הדוח * 

 .1ב'1ראה ביאור  -השותפות בלבד 
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 :כללי - 1ביאור 

( נוסדה על פי הסכם יסוד שותפות "השותפות"שותפות מוגבלת )להלן:  -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.(  א.

בין גלוב חיפושי נפט בע"מ כשותף כללי מצד אחד לבין גלוב  2009בספטמבר  30 שנחתם ביוםמוגבלת 

(. "הסכם השותפות"להלן:  ,לעת מעת שתוקן כפי) נאמנויות לחיפושי נפט בע"מ כשותף מוגבל מצד שני 

 )להלן: 1975-לפי פקודת השותפויות )נוסח חדש(, תשל"ה 2009באוקטובר  13השותפות נרשמה ביום 

 (.  "הפקודה"

מהון השותפות. גלוב  0.01%-בע"מ משמשת כשותף הכללי בשותפות ומחזיקה ב גלוב חיפושי נפט

 . מהון השותפות 99.99%-בע"מ משמשת כשותף מוגבל בשותפות ומחזיקה בלחיפושי נפט נאמנויות 

וזאת תחת פיקוחו של המפקח פאהן קנה  ,שמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפותמהשותף המוגבל 

(, לו הוענקו סמכויות פיקוח מסוימות "המפקח"ושות', רואי חשבון ביחד עם מיכה בלומנטל, רו"ח )להלן: 

 בשותפות.

 ראשון לציון.בית הפרקליט, , 5כתובת המשרד הרשום של השותפות הינה רחוב זד"ל 

מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום חיפושי נפט ו/או גז ופיתוח נכסי נפט ו/או גז והפקתם. נכון  .1 ב.

 באמצעות תאגידים מוחזקים Escolle בפרוייקט 90%-ב מחזיקה תשותפוהדוח זה פרסום למועד 

  .405/ברישיון אופק חדש 20%-בו

  :405/חדש רישיון אופק

אלפי  500בסך  תערבו והעמדת ע"י השותפות הרשיון, לאחר תשלום אגרת 2017 ביוני 21 ביום  

  .405/חדש אופק רישיון ולשותפיה לשותפות הוענק, השותפים האחריםדולר ע"י 

 ן: שותפים ברישיון ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמה

 .20% -השותפות 

 .70% -אס. או. איי. אנרג'י ישראל בע"מ 

 .10% -קפיטל פוינט בע"מ 

 (.,ז')ו'3ראה ביאור לפרטים נוספים   

 :Escolle פרוייקט  

 Farmout, בהסכם לרכישה )הבאמצעות תאגיד בשליטתהתקשרה השותפות  2016במהלך שנת  

Agreement ( מזכויות חכירה לצורך חיפוש נפט וגז במחוז 100%)מתוך  90%( של זכויות בשיעור

 סנטה ברברה, קליפורניה, ארה"ב.

 דונם(. 7,365-אקר )כ 1,820 -הפרוייקט הינו כשטח  
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 כללי )המשך(: - 1ביאור 

 )המשך(: .1 ב.

 :)המשך( Escolle פרוייקט

על שם נרשמו   Escolleהזכויות בפרויקטהקימה השותפות חברה בארה"ב ו 2016במהלך שנת 

 -ב "ארה אקספלוריישן"גלוב  -שותפות חדשה שהוקמה בישראל מוחזקת על ידי  החברה חברה.ה

 ע"י 99.99%בשיעור של  מוחזקת החדשה השותפות"(. החדשהשותפות כללית" )"השותפות 

השותפות החדשה מאוחדת בדוחות החל מהקמתה ע"י השותף הכללי.  0.01%-ו השותפות

 הכספיים של השותפות. 

בעתודות הנפט  החברה, חלקה של 2016בחודש אוקטובר   NSAI על פי דוח שהוכן על ידי חברת

 MMBL-כ הינו  Proved Reserves-כ המסווגות 2016באוקטובר  31בפרוייקט, נכון ליום 

 .MMBL 5,129-הינה כ  Proved+Probable Reserves-כ וכמות העתודות המסווגות  2,729

 MMCF באותם מאגרים, הינה  Proved Reserves-כ בעתודות הגז המסווגות החברהחלקה של 

 .MMCF 974.5 הוא Proved+Probable-כ וכמות העתודות המסווגות  518.5

 

לפי דולר )כולל דמי ניהול לשלם בסך א 1,402לשותפות גרעון בהון החוזר בסך  2017ביוני  30ליום 

   אלפי דולר לגביהם הודיע השותף הכללי כי לא יידרשו אלא בהתקיים תנאים מפורטים(. 927

 למימון, אין לשותפות אמצעים כספיים וכן בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים נכון למועד דוח זה

 בתוכנית חלקה למימון ,Escolleתוכנית העבודה בפרויקט ב חלקההפעילות השוטפת, למימון 

ברישיון אופק חדש אם עלויות תוכנית העבודה ברישיון אופק חדש תהיינה גבוהות העבודה 

יע בתוכנית העבודה ברישיון זה המשקיע עמו התקשרה השותפות, מהסכומים אותם התחייב להשק

ביצוען של כל הפעולות  .)א( להלן(3)ראה סעיף  יהל חדש במידה ויוענק ברישיוןולמימון חלקה 

בהיקפים משמעותיים, אשר אינם מובטחים ולהעמדת מימון על נוסף האמורות לעיל, כפוף לגיוס הון 

עלול לגרום  העדר הון ו/או מימון כאמור. ות אלווודאות בהצלחת פעול ידי המשקיע. יודגש, כי אין כל

. לשותפות לוותר על תכנית החיפושים או לצמצמה ולאיבוד זכויותיה בנכס הנפט הקיים בידיה

הגורמים המתוארים לעיל מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק 

ההתאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן  חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל

 ותהיינה דרושות אם השותפות לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
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 כללי )המשך(: - 1ביאור 

 )המשך(: ב.

עיקר נקבע כי אם  בו( "האישור"אישור מרשות המיסים )להלן: קיבלה השותפות  12.1.2017ביום  .2 

 -ההוצאות של השותפות בגין חיפוש, פיתוח או הפקה לא תהיינה ביחס לנכסי נפט בישראל 

השותפות לא תוכר כשותפות לפי תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב בשל החזקה ומכירה של 

(. לענין זה, יראו "התקנות")להלן:  1988 -יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(, התשמ"ט 

כמי שעיקר הוצאותיה הן הוצאות חיפוש, פיתוח או הפקה אם בשנת המס ובשתי את השותפות 

מהוצאות השותפות יהיו "הוצאות חיפוש, פיתוח  50% -, למעלה מבמצטבר שנות המס שלפניה

 והפקה" בנכסי נפט בישראל.

כאמור של השותפות לא תהיינה ביחס לנכסי נפט בישראל, היא לא תוכר  הוצאותיה שעיקר במידה  

"כשותפות" לצורך התקנות. במקרה כזה הדבר יפגע ביכולתו של מחזיק זכאי )מי שהחזיק ביחידה 

בתום שנת המס( לנכות כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי בהוצאות של השותפות לחיפושי נפט וגז 

 בישראל שיוחסו אליו.

 מס צו עליה יחולהשותפות לא תוכר "כשותפות" לצורך התקנות, שבשנת מס מסויימת  במקרה  

את ( הקובע כי יראו "הצו")להלן:  2017-"זהתשע(, כחברה לראותן שיש שותפויות)סוגי  הכנסה

, ("פקודת מס הכנסה")להלן:  1961-לענין פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א ,שותפותה

שיחול על השותפות יהא כאילו היא חברה לכל דבר ועניין, הגם ששותפות כחברה ומשטר המס 

אינה נישומה לצרכי מס והכנסותיה והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה. במקרה כזה,  רך כללבד

ההוצאות וההכנסות של השותפות לא ייוחסו למחזיקי היחידות, כל עוד שהצו הנ"ל חל עליה, 

סה החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, והשותפות היא זו שתדווח על ההכנ

 הבחינה כאמור תיעשה מידי שנת מס.כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברה. 

חיפושי נפט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגז, כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר  .3

 כאלה כרוכות בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה.של סיכון כספי. פעולות חיפוש 

יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של השותפות יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של  .ג

והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים  2016בדצמבר  31ליום השותפות 

תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים 

 . השותפותלדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של 

 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים: .ד

 . IAS 34ניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי התמציתיים ביהדוחות הכספיים  

לתקנות ניירות ערך )דוחות ד' הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק  .ה

 .1970-ם(, התש"ליתקופתיים ומיידי
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 עיקרי מדיניות חשבונאית: - 2ביאור 

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב הנקוטים בדוחות 

 כפוף לאמור להלן:ב הכספיים השנתיים

לרכישת מספר קבוע של יחידות באופן יחסי לכל הבעלים הקיימים של יחידות השתתפות  שהוצעו ופציהא כתבי

 מסווגים כמכשיר התחייבותי נגזר.השתתפות תמורת סכום שאינו קבוע 

 מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

  אירועים ועסקאות משמעותיים במהלך התקופה: - 3ביאור 

 10.5.2017יהל. הוגשה בקשה לרישיון יהל חדש. ביום /386 הסתיים תוקפו של רשיון 14.2.2017 ביום  .א

התקבלה הודעת הממונה על ענייני הנפט בדבר המלצת מועצת הנפט להעניק את רישיון יהל חדש. ביום 

יהל  שלח הממונה טיוטה של כתב רישיון "יהל חדש" בצירוף דרישה לתשלום אגרת הרישיון 2.6.2017

בהודעת הממונה מיליון דולר)"הודעת הממונה"(.  1בסך של  תערבו והעמדתאלפי דולר  12-כשל בסך 

האגרה  וכי לאחר תשלום 20.6.2017 יוםצוין כי יש לשלם את האגרה ולהעמיד את הערבות עד ל

ישולמו ויועמדו עד  והעמדת הערבות יונפק הרישיון. הממונה ציין כי במידה והאגרה או הערבות לא

נק והשטח יהיה חופשי לחיפושים, וכל הענקת רישיון תחייב פרסום יוע למועד האמור, הרישיון לא

אגרת הרישיון  ע"י השותפות שולמה 2017הבקשה מחדש והיוועצות במועצת הנפט. במהלך חודש יוני 

נכון למועד פרסום דוח זה לא  אלפי דולר. 400ערבות בסך של ע"י השותפים האחרים והועמדה כאמור 

ברישיון ושיעור  השותפים חדש יהל רישיון יתקבלש כלכו אם .הנדרשת תהושלמה הפקדת יתרת הערבו

 : אחזקותיהם הינם כדקלמן

 .20% -שותפות ה

 .70% -אס. או. איי. אנרג'י ישראל בע"מ 

 .10% -קפיטל פוינט בע"מ 
 

יחידות השתתפות  5,000,000הוצעו לציבור,  לפיו מדף הצעת דוחפרסמה השותפות  26.2.2017ביום  .ב

 "ח ע.נ. כ"א )"ניירות הערך"(.ש 1רשומות על שם בנות 

 אגדים, כשהרכב כל אגד ומחירו: 25,000 -ב הוצעוהערך  ניירות

 אגד.ל ש"ח 220 -ש"ח  1.1יחידות השתתפות במחיר של  200

בסך  הסתכמה לציבור ההצעהבגין  התקבלהש, ברוטוהתמורה המיידית ואגדים  14,715וקצו הבסך הכל 

 2,850תמורה נטו שהועברה לשותפות הסתכמה לסך של ה .(אלפי דולר 891ש"ח )אלפי  3,237 -של כ

 אלפי דולר(. 773ש"ח )

החליט דירקטוריון הבורסה על העברת יחידות ההשתתפות של השותפות לרשימת  21.1.2016ביום  .ג

לעיל, שווי החזקות הציבור  בבסעיף  המתוארבעקבות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף . השימור

 יחידות הועברובהתאם לכך,  ."חש מיליון 7.37על  28.02.2017בניירות הערך של השותפות עמד ביום 

 .של הבורסה ראשיתה רשימהב להסחר השותפות של השתתפות
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 תקופה )המשך(: אירועים ועסקאות משמעותיים במהלך ה - 3ביאור 

בהסכם  ("עושה השוק")עם אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ השותפות התקשרה  2017במרץ  .ד

  .לעשיית שוק על פיו יפעל עושה השוק כעושה שוק ביחידות ההשתתפות של השותפות

דוח הצעת מדף,  ל פיע הזכאים למחזיקי יחידות השתתפותללא תמורה חולקו  2.04.2017ביום  .ה

 עד ליום 17/09/2017בתקופה שמיום ( הניתנים למימוש 12כתבי אופציה )סדרה  1,796,940

)כפי מחיר הנעילה הממוצע של יחידות ההשתתפות תמורת סך של ליחידת השתתפות  18/12/2017

 אג' 150אג' ולא יעלה על  50-ובכל מקרה לא יפחת מ( 2017במרץ  26 שהוגדר בדוח הצעת המדף מיום

 ש"ח לדולר(. 3.645 -)לפי שער בסיס שנקבע  השתתפותיחידת ל

שטח הרישיון ש. הוענק לשותפות ולשותפיה רישיון אופק חד 21.06.2017יום בלעיל  1ב'1כאמור בביאור  .ו

 . 20.6.2020עד  21.6.2017-שנים מ 3הרישיון ניתן לתקופה של  דונם. 100,344-הינו כ

כי בתקופת הרישיון על בעלי הרישיון לבצע את תוכנית  ,היתרבתנאים המיוחדים של הרישיון נקבע, בין 

 : העבודה כדלהלן

 ביצוע מצב זמן לביצוע המטלה מטלה 

ריכוז, עיבוד, ניתוח וסיכום כלל הנתונים הקיימים  1
 .לקידוח

 הושלם 20.08.2017

המרת חתכים וקידוחים לפורמט דיגיטאלי, ריכוז  2
 .דיגיטאלימפות קיימות והמרתן לפורמט 

20.10.2017  

הקמת כל הנתונים על תחנת עבודה ועיבוד חוזר של  3
 .(ק"מ במימד העומק 200-כ)הקווים 

20.11.2017  

  20.11.2017 .העברת דוח מסכם לאבני דרך 4

חתימת הסכם עם קבלן קידוח + הגשת תכנית מבחני  5
 .הפקה לאישור

20.12.2017  

  20.02.2018 .לקידוחיםהכנת מפות עומק וקשירה  6

  20.04.2018 .הגשת תכנית מבחני הפקה לאישור 7

כולל אישורים מהועדה )השלמת היתרים נדרשים  8
  (המחוזית

20.04.2018  

  20.04.2018 תיקון משטח קידוח 9

  20.05.2018 שינוע מגדל קידוח 10

  20.06.2018 דוח מיפוי מסכם 11

  20.08.2018 תחילת מבחני הפקה  12

שלושה חודשים מסיום  הגשת דוח מסכם 13
 מבחני ההפקה

 

 

14 

 

חצי שנה מסיום מבחני  בקשה לתגלית על סמך מבחני ההפקה
 ההפקה

 

במידה ולא תאושר תגלית החזרת הרישיון או בקשה 
 ןלקידוח חיפוש חדש בשטח הרישיו

חצי שנה מסיום מבחני 
 ההפקה
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 : )המשך( משמעותיים במהלך התקופהאירועים ועסקאות  - 3ביאור 

הרובע המערבי, הכוללת סיפוח שטחים -לוד 1053פורסמה הודעה בדבר תכנית תמל/ 22.5.2017ביום  .ז

הגישה השותפות התנגדות לתכנית  5.7.2017. ביום 2-לעיר לוד ובנית יח"ד , לרבות על שטח אתר אופק

 מטעמים שונים.

 

 :מגזרי פעילות - 4ביאור 

 :כללי .א

 (CODMמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי 

לשותפות , למטרות ניהולת, כת ביצועים. בהתאם לזאלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והער

 :לקמןכד ,2016י של שנת לישמגזרי פעילות החל מהרבעון הש

 .השותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל -מגזר חיפושי והפקת נפט וגז בישראל 

  .השותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בארה"ב -ר חיפושי והפקת נפט בארה"ב מגז

  :הפסד או רווח לגבי מידע .ב

  :)באלפי דולר( 2017 יוניב 30שהסתיימה ביום  תקופה של שישה חודשיםל

 בלתי מבוקר

  
 מגזר
  ישראל

 מגזר
   "בארה

 
 "כסה

 14   -  14  הפסד מגזרי

הוצאות משותפות בלתי 
 מוקצות, נטו

      432 

 446       לתקופההפסד 

 

 : )באלפי דולר( 2016 יוניב 30שהסתיימה ביום  תקופה של שישה חודשיםל

 בלתי מבוקר

  
 מגזר
  ישראל

 מגזר
   "בארה

 
 "כסה

 143   -  143  הפסד מגזרי

הוצאות משותפות בלתי 
 מוקצות, נטו

      116 

 259       תקופההפסד ל

 

 :)באלפי דולר( 2016בר דצמב 31שהסתיימה ביום  שנהל

 מבוקר

  
 מגזר
  ישראל

 מגזר
   "בארה

 
 "כסה

 196   27  169  הפסד מגזרי

הוצאות משותפות בלתי 
 מוקצות, נטו

      432 

 628       הפסד לשנה
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 מגזרי פעילות )המשך(: - 4ביאור 

 מידע לגבי נכסים: .ג

 )באלפי דולר(: 2017 יוניב 30 ליום

 בלתי מבוקר

  
מגזר 
  ישראל

מגזר 
   ארה"ב

 
 סה"כ

 622   528  94  נכסי המגזר

 נכסים שלא הוקצו
      674 

 1,296       סה"כ נכסים

 
 )באלפי דולר(: 2016 יוניב 30 ליום

 בלתי מבוקר

  
מגזר 
  ישראל

מגזר 
   ארה"ב

 
 סה"כ

 119   -  119  נכסי המגזר

 נכסים שלא הוקצו
      253 

 372       סה"כ נכסים

 )באלפי דולר(: 2016 בדצמבר 31 ליום

 מבוקר

  
מגזר 
  ישראל

מגזר 
   ארה"ב

 
 סה"כ

 440   335  105  נכסי המגזר

 נכסים שלא הוקצו
      728 

 727       סה"כ נכסים

 

 פיננסיים: מכשירים - 5ביאור 

 :הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים

נכסים : במאזןשהוכרו  על בסיס עיתי מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגןלשותפות  30.06.2017ליום 

בגין כתבי אופציה והתחייבות  1נמדדים ברמה  דולראלפי  392בסך  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 .1נמדדים ברמה  אלפי דולר 241בסך של 

נכסים : במאזןשהוכרו  על בסיס עיתי מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגןלשותפות  31.12.2016ליום 

 .1אלפי דולר נמדדים ברמה  148בסך  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
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 : המאזןלאחר תאריך אירועים  - 6ביאור 

התקבלה דרישת תשלום ארנונה מאת המועצה האיזורית עמק לוד בגין שימוש בשטחי  2.7.2017ביום  .א

 אלפי 490 . נכון למועד פרסום דוח זה עומד סכום הדרישה על סך של2012החל משנת  2קידוח אופק 

  .ש"ח. השותפות פועלת להפחתה של סכום הדרישה וזאת בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלה

, אשר הוקמה בארצות הברית ”Globe Exploration USA Inc"חברת קבלה  2017ביולי  27 וםבי .ב

 , היתר הפקה זמני, הכולל גם את מבחני ההפקה הדרושיםקת במלואה בנאמנות עבור השותפותומוחז

 :כדלקמן באתר היומיות ההפקה כמויות את מגביל הזמני ההפקה היתר .Escolleברישיון 

 .בחודש הפקה ליום בממוצע חביות 150 ל עד - נפט יצור .1

 רגל מעוקב בממוצע ליום הפקה בחודש. 30,000עד ל  -גז  ייצור .2

 חביות בכל יום. 1,000עד ל  -חביות נפט  העמסת .3

ההיתר תקף לחצי שנה מיום תחילת השימוש בו וניתן לבקש להאריכו בחצי שנה נוספת, לשיקול דעת 

 יום לפני פקיעתו. 15ובלבד שהבקשה הוגשה בכתב  , בשל תנאים שהפריעו לניצולוהמנהלים

 כמו כן, ניתן לבקש להאריכו בשנה נוספת ובלבד ש:

 יום לפני פקיעתו.  15הבקשה הוגשה  )א( 

 )ב( הארכה הינה למטרת תכנון, רישוי והתקנה של מתקן הפקה קבוע.

 ימים מיום שהוגשה בקשת הארכה. 15)ג( הבקשה למתקן הפקה קבוע תוגש תוך 

 קיבל היתר לשני קידוחים באתר. Escolleמפעיל פרויקט הקידוח   .ג
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 נפרדביניים מידע כספי 

 2017ביוני  30ליום 

 בלתי מבוקר

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 שותפות מוגבלת -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( 

 7201 יוניב 03ליום  נפרדביניים  כספי מידע

 1970-' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לד38לפי תקנה 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים 

 

 

 ע מ ו ד  

   
 1  מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרדסקירה דוח 

 2  אם שותפותעצמה כ שותפותסכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחסים ל

 3  אם שותפותעצמה כ שותפותסכומי הכנסות והוצאות המיוחסים ל

 4  אם שותפותכעצמה  שותפותסכומי תזרימי המזומנים המיוחסים ל

  5  אם שותפותכעצמה  שותפותמידע מהותי נוסף המתייחס ל

   

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 
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על מידע כספי שותפות מוגבלת  -לשותפים של גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר 

 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38ביניים נפרד לפי תקנה 

 

אמ ו  ב

 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה  2017ביוני  30, ליום "(השותפותשותפות מוגבלת )להלן: " -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( של 

ה של השותף הכללי של השותפות אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהל

. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם לתקנה 

 הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

הה ר י ק ס ה ף  ק  י

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

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

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

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

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

ה מ נ ק  ס

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

 .1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

ן י י נ ע ש  ג ד  ה

' בדבר אופי פעילותה של השותפות. השותפות הוקמה ב1בביאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 

פקע רישיון יהל.  המידע הכספי הנפרדאישור במטרה לפעול בתחום של חיפושי נפט וגז וגייסה לשם כך מימון מהציבור. נכון למועד 

ישום תכנית העבודה בגין רישיון אופק חדש ובגין נכס נפט וגז בארצות הברית, השותפות נדרשת לצורך מימון הפעילות השוטפת וי

לגייס מקורות מימון משמעותיים. גיוסים אלה אינם מובטחים. גורמים אלה יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור הנ"ל לרבות 

ים בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק חי". בדוחות הכספיים מעוררים ספקות משמעותי 2017ביוני  30גרעון בהון החוזר ליום 

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

 לפעול כ"עסק חי".

 

 זיו האפט                                                                                                                           

 רואי חשבון 

  .2017אוגוסט  23אביב, -תל
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 ליום 
 ביוני 30

2017 

 ליום 
 ביוני 30

2016 

 ליום
בדצמבר  31

2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

     נכסים:

     נכסים שוטפים:

 86 184 85  מזומנים ושווי מזומנים

 13 13 14  פקדון בבנק

 148 - 392  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

      23 56 146  חובה-חייבים ויתרות
  376 532 270 

     נכסים לא שוטפים:

 99 - 177  יתרה בגין שותפות מוחזקת, נטו

 213 - 351  הלוואה לשותפות מוחזקת

 105 119 94  רכוש קבוע 
     

  622 119 417 

     
     

  1,259 372 687 

     התחייבויות וגרעון בהון:

     התחייבויות שוטפות:

 145 143 146  ספקים ונותני שרותים

 - 52 -  הלוואה מהשותף הכללי 

 1,619 1,536 1,652  זכות-זכאים ויתרות

 - - 241  בגין כתבי אופציההתחייבויות 
       

2,039 1,731 1,764      
     

     
      (1,077) (1,359) (780)  גרעון בהון השותפות

  1,259 372 687       

 

 

 
 

      

       2017אוגוסט ב 23

תאריך אישור 
 הדוחות הכספיים

  ,לב-אריה קרסו 
 יו"ר הדירקטוריון

 ,משה טופרובסקי 
 מנכ"ל 

 ליטבינוב ויקטוריה, 
 חשבת

   גלוב חיפושי נפט בע"מ  גלוב חיפושי נפט בע"מ  
   השותף הכללי  השותף הכללי  



 שותפות מוגבלת - גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.(

 )באלפי דולר( אם שותפותכעצמה  שותפותסכומי הכנסות והוצאות המיוחסים ל
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 לתקופה של שישה 
 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

    
 169 143 14 הוצאות חיפושי נפט וגז 

 416 208 168 הוצאות הנהלה וכלליות

 - (100) - הכנסות אחרות, נטו 
    

 585 251 182 רגילות הפסד מפעולות

 (4) - - מימוןהכנסות 

 4 8 250 הוצאות מימון

 43 - 14 מוחזקת שותפותפסד בגין ה
    

 628 259 446 הכל הפסד כולל לתקופה-סך
    

        
 
 

 
 
 



 שותפות מוגבלת - אקספלוריישן )י.ח.ד.(גלוב 

 )באלפי דולר( אם שותפותכעצמה  שותפותסכומי תזרימי המזומנים המיוחסים ל
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 שישהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

 

בלתי 
 מבוקר

בלתי 
 מבוקר מבוקר

    פעילות שוטפת:לתזרימי מזומנים 

 (628) (259) (446) הפסד לתקופה

    התאמות בגין:

 (7) -  - הכנסות מימון

   211 שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

 (3) -  - עליית ערך נכסים פיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 - 1 - שערוך פקדון 

 30 16 11 פחת והפחתות

 43 - 14 מוחזקת, נטו שותפותפסד בגין ה
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 202 170 (123) חובה-בחייבים ויתרותירידה )עליה( 
 39 37 1 עליה בספקים ונותני שרותים
 5 (50) 85 זכות-עליה )ירידה( בזכאים ויתרות

    
 (319) (85) (247) מזומנים, נטו לפעילות שוטפת

    
    תזרימי מזומנים לפעילות השקעה:

 (145) -  (541) הפסדרכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

תמורה ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
 -  -  297 או הפסד

 64 63 (1) פקדון בבנק, נטו

 (354) - (230) השקעה בשותפות מוחזקת

 (24) - - חיפוש והערכההשקעה בנכסי 
    

 (459) 63 (475) מזומנים, נטו מפעילות )לפעילות( השקעה
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 52 52 (52) הלוואה מצד קשורקבלת )פרעון( 

     651 - 773 הנפקת יחידות השתתפות 
 703 52 721 מזומנים, נטו מפעילות מימון

    
 (75) 30 (1) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 154 154 86 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים 

     7 - - ושווי מזומנים 
 86 184 85 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 :פעילות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרים מזומנים - נספח 
 

 השקעה בנכסי חיפוש והערכה באשראי 
 209 233  209 ספקים וזכאים   

    
 



 מוגבלת שותפות -( .)י.ח.ד אקספלוריישן גלוב

 2017ביוני  30ליום  מידע מהותי נוסף המתייחס לשותפות עצמה כשותפות אם
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 :הנפרד ביניים הכספי המידע על פרטים - 1 ביאור

"( כולל השותפות" )להלן: גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד( שותפות מוגבלתנפרד של הכספי ביניים ה המידע .א

עצמה  שותפותל, המיוחסים שותפותהנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של 

-"להתשד לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ומיידיים(, 38לנדרש בתקנה  בהתאם וערוךאם,  שותפותכ

1970. 

 המפורטת החשבונאית למדיניות זהה הנפרד ביניים הכספי במידע שיושמה החשבונאית המדיניות            

כספי הולמפורט במידע  2017 ביוני 30 ליום שותפותה של ביניים התמציתיים הכספיים לדוחות 2 בביאור

 .חברתיות בין בעסקאות הטיפול בדבר 2016בדצמבר  31ליום  שותפותנפרד של הה

בדצמבר  31ליום שותפות של ה הנפרד הכספי המידעעם  יחדנפרד הביניים  הכספי במידעלעיין  יש            

 המהותי הנוסף המצורף אליו. והמידע 2016

מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום חיפושי נפט ו/או גז ופיתוח נכסי נפט ו/או גז והפקתם. נכון למועד  .ב

 20%-בבאמצעות תאגידים מוחזקים ו Escolle בפרוייקט 90%-ב מחזיקה תשותפוהדוח זה  פרסום

 . 405/חדש אופק ברישיון

הרובע המערבי, הכוללת סיפוח שטחים -לוד 1053פורסמה הודעה בדבר תכנית תמל/ 22.5.2017ביום 

הגישה השותפות התנגדות  5.7.2017. ביום 2-לעיר לוד ובנית יח"ד , לרבות על שטח אתר אופק

 לתכנית מטעמים שונים.

)כולל דמי ניהול לשלם בסך  אלפי דולר 1,402לשותפות גרעון בהון החוזר בסך  2017ביוני  30ליום            

 אלפי דולר לגביהם הודיע השותף הכללי כי לא יידרשו אלא בהתקיים תנאים מפורטים(. 927

 למימוןאין לשותפות אמצעים כספיים , המידע הכספי הנפרדוכן בסמוך למועד פרסום  נכון למועד דוח זה

העבודה  בתוכנית חלקה למימון ,Escolleתוכנית העבודה בפרויקט ב חלקההפעילות השוטפת, למימון 

חדש תהיינה גבוהות מהסכומים אותם  פקעלויות תוכנית העבודה ברישיון או אםברישיון אופק חדש 

ולמימון חלקה  ,התחייב להשקיע בתוכנית העבודה ברישיון זה המשקיע עמו התקשרה השותפות

בהיקפים נוסף ביצוען של כל הפעולות האמורות לעיל, כפוף לגיוס הון  במידה ויוענק. יהל חדש ישיוןבר

משמעותיים, אשר אינם מובטחים ולהעמדת מימון על ידי המשקיע. יודגש, כי אין כל וודאות בהצלחת 

עלול לגרום לשותפות לוותר על תכנית החיפושים או לצמצמה  העדר הון ו/או מימון כאמור. ות אלופעול

הגורמים המתוארים לעיל מעוררים ספקות משמעותיים . ולאיבוד זכויותיה בנכס הנפט הקיים בידיה

בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל ההתאמות לגבי ערכי 

כן ותהיינה דרושות אם השותפות לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שיית

 חי".
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 לכבוד

 שותפות מוגבלת  -גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( 

שותפות מוגבלת מחודש  -מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.(הנדון: 

 2015אוגוסט 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן בהקשר 

 :2015אוגוסט לתשקיף מדף מחודש 

ולתקופות  2015ביוני  30על מידע כספי תמציתי של השותפות ליום  2015באוגוסט  27דוח סקירה מיום  .1

 של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

 2015בספטמבר  30על מידע כספי תמציתי של השותפות ליום  2015בנובמבר  30דוח סקירה מיום  .2

 דשים שהסתיימו באותו תאריך.ולתקופות של תשעה ושלושה חו

בדצמבר  31על הדוחות הכספיים של השותפות לימים  2016במרץ  21דוח רואה החשבון המבקר מיום  .3

 .2015בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014-ו 2015

ולתקופה  2016במרץ  31על מידע כספי תמציתי של השותפות ליום  2016במאי  11דוח סקירה מיום  .4

 של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

ולתקופות  2016ביוני  30על מידע כספי תמציתי של השותפות ליום  2016באוגוסט  28דוח סקירה מיום  .5

 של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

 2016בספטמבר  30על מידע כספי תמציתי של השותפות ליום  2016בנובמבר  17דוח סקירה מיום  .6

 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

על הדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות ליום  2017במרץ  19דוח רואה החשבון המבקר מיום  .7

ועל הדוחות הכספיים של השותפות  2016בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2016בדצמבר  31

 .2015בדצמבר  31ת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום ולכל אח 2015בדצמבר  31ליום 

על מידע כספי נפרד של השותפות לפי  2017במרץ  19דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .8

-ו 2016בדצמבר  31לימים  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9תקנה 

 .2016בדצמבר  31תיימה ביום ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהס 2015

 2017ביוני  30על מידע כספי תמציתי מאוחד של השותפות ליום  2017באוגוסט  23דוח סקירה מיום  .9

 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

על המידע הכספי הנפרד של השותפות  2017באוגוסט  23דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .10

 2017ביוני  30ליום   1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ד'38לפי תקנה 

 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

 בכבוד רב,

 זיו  האפט

 רואי חשבון



 

 

 

 

 

 (4ד)ב()5ג)ד( ותקנה 38הצהרות מנהלים בהתאם לתקנה 

 יים ומיידיים(, תלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופ

 19701-תש"ל

 גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 ע מ ו ד 

  

  

 1  כלליהמנהל ההצהרת  -הצהרת מנהלים 

 2  הבכיר בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה  -הצהרת מנהלים 

 
 

___________________________ 
_________________ 

_______ 

 

                                                           
-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל5התאגיד נחשב "תאגיד קטן" כמשמעות מונח זה בתקנה  1

ד)ב( שעניין הקלות בדיווחים לתאגיד קטן, ככל שהן )או שתהיינה( 5התאגיד בחר ליישם את כל הוראות תקנה . 1970

רלוונטיות לתאגיד, לרבות ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה 

 .לתקנות הנ"ל (4)(ד)ב5תקנה הפנימית, כך שהשותפות תחויב בהצהרות מנהלים מצומצמות בלבד, כמפורט ב



 

 מנהלים הצהרת

 כללי מנהל הצהרת

 

 :כי מצהיר, משה טופרובסקי ,אני

( "השותפות": )להלן גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת של שנתי יחצה הדוח את בחנתי (1)
 (;"הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות" :)להלן 2017שנת של  לחציון ראשון

 עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות, ידיעתי לפי (2)
 מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית

 ;ותהדוח לתקופת בהתייחס

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

השותף הכללי ולוועדת הביקורת של  לדירקטוריון ,שותפותה של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)
 מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל ,דירקטוריון השותף הכללי בשותפות

 משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או הכללי המנהל
 ;ובבקרה עליהם גילויוב הכספי דיווחב

 

 

 

 

 

 

 

 .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 חתימה תפקיד שם מלא תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מנהלים הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 

 :כי המצהיר, ליטבינוב ויקטוריה, אני

גלוב  שללתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחר כספי מידעאת הוביניים  הכספיים הדוחות את בחנתי (1)
 :)להלן 2017של שנת  לחציון הראשון( "שותפותה" :)להלן אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת

 (;"הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות"

 של נכון לא מצג כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (2)
 לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות

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

השותף הכללי ולוועדת הביקורת של  לדירקטוריון שותפות,ה של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)
 מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות

 משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או הכללי המנהל
 ;ובבקרה עליהם גילויוב הכספי דיווחב

 

 

 

 

 

 

 .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 חתימה תפקיד שם מלא תאריך
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