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ג.א.נ,.
הנדון :הבהרות לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2015
בהמשך לדוח הרבעוני של שפע ימים בע"מ (להלן" :החברה") לרבעון הראשון של שנת  2015מיום 31.5.2015
(אסמכתא מס'( )2015-01-034809 :להלן" :הדוח הרבעוני") ,אליו צורף כנספח סקירה בדבר התקדמות
פעילות האקספלורציה של החברה לרבעון הראשון של שנת ( 2015להלן" :הנספח") ,מתכבדת החברה
להבהיר ולצרף נוסח מתוקן של הנספח ,בהתאם לבקשת רשות ניירות ערך ,כדלקמן:
 .1לנוכח היות החברה חלוצה בתחום האקספלורציה של אבנים יקרות בישראל ,ולאור המורכבות הרבה
של פעילות האקספלורציה הייחודית שמבצעת החברה והבנת המסקנות העולות מתוצאות פעילות זו,
החליטה החברה לצרף לדוחותיה התקופתיים סקירה של פעילות האקספלורציה שלה ,ערוכה (בהתאם
להמלצת הגיאולוגים יועצי האקספלורציה מחו"ל המלווים את הפעילות השוטפת של החברה) במתכונת
שנקבעה ב , SAMREC Code, 2009-שהוא קוד דרום-אפריקני ספציפי לדיווח של תוצאות חיפושים,
משאבי מינרלים ועתודות מינרלים .קוד זה מוכר על ידי ה )Joint Ore Reserve Committee( JORC-עבור
דווח התקדמות אקספלורציה של משאבי מינרלים ועתודות בצר המיושם כיום בחברות
אקספלורציה/חברות כרייה במדינות שונות בעולם.
לדעת החברה ,עריכת הסקירה בהתאם לקוד האמור לעיל ,בהתאמה ובכפוף לכללי הדיווח החלים על
חברות ציבוריות בישראל ,תשקף באופן נאות ומקצועי את תוצאות התקדמות פעילות החברה בתחום
האקספלורציה ואת משמעות הממצאים העולים מפעילות זו ,ועל ידי כך תוכל החברה להביא בפני
הציבור מידע ברור וחיוני ,במתכונת המותרת לחברות ציבוריות בישראל.
בדעת החברה לעדכן את הסקירה מידי רבעון ,ולהמשיך לפרסמה לציבור כחלק מהדו"חות התקופתיים
של החברה ,בכפוף לכל דין.
 .2כאמור בדו"חותיה השונים של החברה ,פיתחה החברה מודל גיאולוגי שמתאר וממקד את המסגרת
המרחבית הכ וללת בה מבוצעת פעילות האקספלורציה הנרחבת של החברה המשתרעת על כ600,000 -
דונם של שטחי ההיתרים בהם היא אוחזת .מסד הנתונים של החברה ,אליו מוזנים הממצאים והנתונים
השונים הנאספים באופן שוטף במסגרת פעילות זו ,משתנה בהתאם לנתונים המצטברים וניתוח
משמעותם (לעיתים ,לפי הממצאים והשלכותיהם ,גם באופן רטרואקטיבי).
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אשר על כן ,החברה רואה חשיבות בהצגת המודל הגיאולוגי לציבור ,באופן סדור ומלא ,תוך מתן דגש על
האזורים בהם החברה מיקדה את פעילותה ברבעון החולף ,הצגת הסברים מתאימים למונחים
הגיאולוגיים השונים הכלולים בו.
משכך ,בהת אם לעקרונות הנ"ל ,ובשילוב עם כללי הדיווח החלים על חברות ציבוריות בישראל ,נערכה
הסקירה באופן שתכלול (בין היתר):
(א)

הבלטה והדגשה של המקטע הספציפי במודל הגיאולוגי בו התמקדה הפעילות ברבעון החולף,
ביחס לפעילות האקספלורציה השוטפת;

(ב)

עדכון ביחס לממצאים השונים;

(ג)

גרפים ,חתכים ,תרשימים ותמונות אשר הכרחיים להבנת המידע הכלול בסקירה ,ואלה בלבד;
וכן-

(ד)

"רשימת מונחים מקצועיים" להבהרת המושגים השונים הכלולים בסקירה ובדו"ח ,בנוסף
להסבר הניתן ברצף המלל.

בכוונת החברה לשמור על עקביות במתכונת הדיווח וגם בתקופות הדיווח הבאות להביא את המידע
האמור באופן המתואר לעיל.
 .3על מנת להסיר כל ספק ,בקשר עם האפשרות להתייחס להערכת פוטנצייאל כלכלי (ככל שקיים),
מבקשת החברה להדגיש ,כי רק כאשר תוכנית האקספלורציה של החברה במקטע ספציפי תושלם
ותעבור משלב "מטרת אקספלורציה" ( )Exploration Targetלשלב של משאב מוערך (,)Inferred Resource
יהא ביכולתה של החברה לקבוע מהו הפוטנצייאל הכלכלי של המרבץ במקטע ספציפי זה.
מעבר משלב של "מטרת אקספלורציה" לשלב של "משאב מוערך" מתבצע ,אם יתבצע ,כאשר יאספו
במקטע די נתונים שיאפשרו להעריך את תכולת המינרלים במקטע ,ערכם ואיכותם.
 .4בהתאם להסבר המפורט בעמ'  10בנספח ,בשלב זה ,אין ביכולתה של החברה להעריך את הפוטנציאל
הכלכלי שיכול וקיים במסגרת המרבץ הנגיש במקטע התיכון של נחל הקישון .המרבץ כאמור הינו מרבץ
שעודנו בשלבי חקירה ופיתוח ( )Developing ore bodyבאשר אורכו ידוע ,אך רוחבו משתנה כרגע וטרם
נקבע סופית.
כדי שהחברה תשלים את תוכנית האקספלורציה במקטע זה ותעבור משלב "מטרת אקספלורציה" לשלב
של "משאב מוערך" ,על החברה להשלים את הפעולות כדלקמן:
(א)

המשך ביצוע קידוחי סקר ( )Infill Drillingבגדה השמאלית של נחל הקישון ,וכן ביצוע קידוחי
סקר נוספים בגדה הימנית שלו ,שמטרתם השלמת אינפורמציה לצרכי סטרטיגרפיה

( Infill

;)Drilling

(ב)

ביצוע דגימות גדולות ( )Bulk Samplingופתיחת תעלות ( )Trenchingבחלקים העיליים
והתחתונים של המקטע התיכון ,בין היתר לצרכי סטרטיגרפיה (שיפור הבנת מבנה שכבות תת
הקרקע) .הפעילות תתמקד באותם מוקדי ענין שהוכיחו בעבר ריכוזיות ממצאים גבוהה של
אבני חן ,במטרה ( )1לאתר כמויות משמעותיות של אבני חן ,כחלק מהמרבץ הפוטנציאלי
הנגיש; ( )2לקבוע את תכולת המינרלים )grade( ,את ערכם ואת איכותם (;)Revenue Per Unit
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(ג)

עדכון מסד הנתונים ,כולל מודל תלת מימד ( ,)3Dבהתאם לתוצאות המתקבלות מחקירת
האזורים במקטע הקישון התיכון.

יצוין ,כי נכון למועד הדיווח ,לא ניתן להעריך את היקף הפעילות הנדרשת ,כאמור לעיל ,לצורך מעבר
לשלב של "משאב מוערך" ,את משך ביצוען ו/או את עלותן; בין היתר ,משום שפעילות האקספלורציה
היא ,מטבעה ,מהלך "מתגלגל" שסוג הפעילות והיקפה המבוצעות והיקפן נקבע לאור הממצאים
המתקבלים תוך כדי ביצוע הפעולות.
 .5בהמשך לאמור בדו"ח הרבעוני ,החברה מבקשת להדגיש ,כי החידושים המהותיים שחלו בהתקדמות
פעילות האקספלורציה של החברה מהמועד בו פרסמה החברה את הדוח התקופתי לשנת ( 2014אשר
התפרסם ביום  ,30.3.2015אסמכתא מס' ,)2015-01-067189 :הינם כדלקמן:
א.

אומדן מדויק יותר של מימדי המרבץ הנגיש על בסיס ניתוח הנתונים המצטבר ,לרבות וכולל
רוחב המרבץ שכיום מוערך בכ 150 -מטר כמו גם טווח העובי של שכבות המטרה (- )GRAVEL
המוערך כיום בין  0.5ל 4.5 -מטר;

ב.

הערכה שמרנית ,שנערכה על ידי היועצים הגיאולוגיים של החברה ,בהתבסס על הנתונים
הנזכרים בפסקה (א) לעיל יחד עם הנתון של אורך המרבץ המשתרע על כ 4.5 -ק"מ ,לפיה
פוטנציאל כמות שכבות המטרה  -חלוקי הנחל נושאי המינרלים ( - )GRAVELהקיים במרבץ
מוערך כיום בכ 1.1 -מיליון טונות.
אם וכאשר יגיע המקטע לשלב המשאב המוערך ,ותקבע תכולת המינרלים בו ,ערכם ואיכותם,
תהווה הכמות הפוטנציאלית של שכבות המטרה המצוינת לעיל ,ביחד עם הנתונים אודות תכולת
המינרלים בו ,ערכם ואיכותם ,את הפרמטרים העיקריים לחישוב הכדאיות הכלכלית ובהתאם
מעבר לשלב הבא במקטע זה (ורק במקטע זה).

ג.

עבודת שטח ,מיפוי גיאולוגי ואיסוף מידע משלים וביצוע דגימות במוקדי עניין אחרים אותם
איתרה החברה במסגרת פעילות האקספלורציה שבוצעה בשטחי ההיתרים כגון :הגופים
וולקניים על הר הכרמל ואזור נצרת ,גבעות טבעון ,רמות מנשה ועמקי הגליל התחתון ובאתרים
אלוביאליים באגן נחל הקישון .במקביל טופלו כל הדגימות במתחם התפעולי של החברה ,לרבות
מיון מינרלוגי ,בהתאם לתהליכים ולסטנדרטים המקובלים בעולם ,והכנסת האינפורמציה
שנאספה למסד הנתונים של החברה.

בהתאם לאמור לעיל ,החברה מתכבדת לצרף בזאת דוח רבעוני הכולל את הנספח בנוסחו המתוקן.

נחתם ביום כ"ד בסיון תשע"ה 11 ,ביוני 2015
על ידי אברהם טאוב (מנכ"ל ודירקטור) ועו"ד נתן דרוקמן (מזכיר החברה).

בכבוד רב,
שפע ימים בע"מ

ב"ה

פרק א'
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ 2015

כולל דוח סקירה גיאולוגית

ב"ה

שפע ימים בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
לתקופה של שלושת החודשים שנסתיימה ביום  31במרץ 2015
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  ,1970 -דירקטוריון החברה מתכבד בזאת
לסקור את נתוני הפעילות של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  .31.3.2015הסקירה שתובא
להלן הנה מצומצמת בהיקפה ,ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני התאגיד בתקופה המדווחת
אשר השפעתם מהותית .ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לקבוצה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 31
במרץ ) 2015להלן" :הדוחות הכספיים"( .דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי גם המידע הכלול בדוח
התקופתי של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31.12.2014אשר פרסמה החברה ביום ) 30.3.2015אסמכתא מס':
) (2015-01-067189להלן" :הדוח השנתי של החברה לשנת .("2014
אלא אם כן צוין במפורש אחרת ,למונחים ולהגדרות הכלולים בדוח זה תהא הפרשנות והמשמעות כאמור בפרק
א'  -תיאור עסקי התאגיד ,המצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת .2014
יודגש ,כמפורט בסעיף  1לדיווח מיידי של החברה מיום ) 24.3.2014אסמכתא מס' ,(2014-01-022479 :החברה
בחרה לאמץ את כל ההקלות ל"תאגידים קטנים" בהתאם לתיקון תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( )תיקון( ,התשע"ד  2014 -מיום  10במרץ  ,2014והכל כמפורט בדיווח המיידי הנ"ל ,אשר הפרטים
הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.
.1

כללי
החברה באמצעות חברת שפע ימים )א.ט.מ (.בע"מ )להלן" :חברת הבת"( עוסקת באקספלורציה )חיפוש
וחקירה( של יהלומים ,אבני חן וזהב .למועד הדוח ,החברה טרם איתרה מרבצי אבנים יקרות ,וממילא
טרם הגיעה לשלב של הפקה מסחרית  -משכך ,לא נרשמו הכנסות בספריה .לפרטים אודות פעילות
החברה ראו סעיף  2בחלק הראשון לפרק א'  -תיאור עסקי התאגיד ,המצורף לדוח התקופתי של החברה
לשנת .2013

.2

דגשים עיקריים לתקופת הדוח ועד למועד זה  ,אשר לא נכללו במסגרת הדוח התקופתי של החברה
לשנת 2014
.2.1

עדכונים בקשר עם פעילות האקספלורציה של חברת הבת והפעילות השוטפת

.2.2

איחוד הון
ביום  25.5.2015ביצעה החברה איחוד הון ,באופן שכל  10מניות רגילות ,ללא ערך נקוב ,בהון
הרשום ובהון המניות המונפק של החברה אוחדו למניה רגילה אחת ,ללא ערך נקוב ,של החברה
וכן כי כל כתבי האופציה הלא רשומים של החברה הותאמו באופן דומה .לפרטים ראו דיווחים
מיידיים של החברה מיום ) 2.4.2015אסמכתא מס' ,(2015-01-074077 :מיום 17.5.2015
)אסמכתא מס' ,(2015-01-020646 :מיום ) 19.5.2015אסמכתא מס' ,(2015-01-022800 :אשר
הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.
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.2.3

גיוסי הון
.2.3.1

השתכללות חלק התחייבויותיה של החברה למשקיעים בהקצאות פרטיות  -ביום
 25במאי  ,2015לאחר שהתקיימו כל התנאים הנדרשים בהסכמי השקעה בהם
התקשרה החברה ,השתכללו התחייבויותיה של החברה לשמונה ) (8משקיעים
פרטיים ,כך שהחברה תקצה  4,435,936מניות רגילות של החברה תמורת מחיר
למניה של  10אגורות .לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מאותו היום בדבר
הצעה פרטית )אסמכתא מס' ,(2015-01-026478 :אשר הפרטים הכלולים בו
מובאים בזאת על דרך ההפניה.

.2.3.2

הקצאה פרטית מהותית לדירקטור בחברה  -ביום  19במאי  2015אישורה האסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה הקצאה פרטית מהותית לדירקטור בחברה -
מר אליעזר לויזון  -של  909,091מניות רגילות של החברה בתמורה )ברוטו( של
 1,000,000ש"ח וכן הקצאה ללא תמורה של  2,727,273כתבי אופציה המירים ל-
 2,727,273מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר מימוש של  2 -ש"ח אגורות
ביחס ל 909,091 -מכתבי האופציה;  3ש"ח ביחס ל 909,091 -מכתבי האופציה; ו4 -
ש"ח ביחס ל 909,091 -מכתבי האופציה ,באופן שחלק מהתמורה המתקבלת בגין
המניות הרגילות כאמור תיועד לשם פירעון הלוואה אשר העמיד הדירקטור לחברת
הבת .לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  4.5.2015בדבר זימון אסיפה
כללית )אסמכתא מס' (2015-01-011205 :ומיום  19.5.2015בדבר תוצאות אסיפה
כללית )אסמכתא מס' ,(2015-01-023526 :אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים
בזאת על דרך ההפניה.

.2.3.3

הקצאות פרטיות )נוספות( של מניות ואופציות – )א( ביום  19.4.2015אישר
דירקטוריון החברה הקצאה פרטית מהותית של  500,000מניות רגילות של החברה
בתמורה ל 500,000 -ש"ח ו 4,000,000 -כתבי אופציה המירים ל 4,000,000 -מניות
רגילות של החברה ,והכל כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 26.4.2015
)אסמכתא מס' ,(2015-01-005616 :אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על
דרך ההפניה; ביום  22.5.2015אישור דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של
 533,880מניות רגילות של החברה בתמורה לסך כולל של  490,475ש"ח וכן
 1,601,640כתבי אופציה המירים ל 1,601,640 -מניות רגילות של החברה ,והכל
כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום ) 25.5.2015אסמכתא מס'2015-01- :
 ,(026664אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

.2.4

פעילות האקספלורציה של חברת הבת

לפרטים בדבר התקדמות פעילות האקספלורציה של חברת הבת ראו דוח סקירה
גיאולוגית  ,ערוך על פי מודל הגילוי הגיאולוגי  ,SAMRECהמצורף כנספח א'
לדוח זה.
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.3

המצב כספי
להלן פרטים על שינויים מהותיים בדוח על המצב הכספי:
ליום  31במרץ

סעיף

2015
נכסים לא
שוטפים

45,617

ליום 31
בדצמבר 2014

2014

44,479

41,791

הסברים

הגידול לעומת דצמבר  2014בסך 1,138
אלפי ש"ח נובע בעיקר מהשקעה בנכסי
חיפוש והערכה של אבנים יקרות בסך 967
אלפי ש"ח.

הון

הגידול לעומת דצמבר  2014בסך 1,423
אלפי ש"ח נובע בעיקר ,מהנפקת מניות
בסך  2,091אלפי ש"ח )ראה גם ביאורים 3
35,387

31,691

התחייבויות

הקיטון לעומת דצמבר  2013בסך  407אלפי

שוטפות

ש"ח נובע בעיקר  ,מקיטון בהתחייבות
פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד בסך
 963אלפי ש"ח ומאידך מגידול בזכאים
ויתרות זכות בסך  458אלפי ש"ח.

9,436

.4

33,964

ו 4-בדוחות הכספיים ליום (31.3.15
ומאידך מהפסד כולל בתקופה בסך 692
אלפי ש"ח.

9,843

9,269

התוצאות העסקיות
להלן תמצית דוחות רווח והפסד חשבונאיים:

סעיף

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31במרץ 2015

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31במרץ 2014

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014

הסברי החברה

הגידול בהוצאות מימון נטו

הכנסות
)עלויות(
מימון נטו

)(109

237

)(3,604

לעומת התקופה המקבילה
אשתקד נובע בעיקר
מהתאמת הערך של
ההתחייבות הפיננסית לשווי
ההוגן ,וכן מהתאמת הערך
של הלוואות הניתנות להמרה
למניות.
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סעיף

הפסד כולל

לתקופה של

לתקופה של

לשנה

שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31במרץ 2015

שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31במרץ 2014

שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014

)(692

)(448

)(7,810

הסברי החברה

הגידול בהפסד לעומת
התקופה המקבילה אשתקד
נובע בעיקר מגידול בהוצאות
מימון נטו בסך של כ346 -
אלפי ש"ח.

.5

נזילות
סעיף

לתקופה של
שלושה
חודשים
שהסתיימה

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרץ

ביום  31במרץ
2015

2014

1,126

718

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014

הסברי החברה

הגידול בתזרים המזומנים
שנבעו מפעילות מימון לעומת
התקופה המקבילה אשתקד
פעילות מימון

5,409

נובע בעיקר מהנפקת מניות
בסך  721אלפי ש"ח וקבלת
הלוואה בגין חכירה ממונית
בסך  200אלפי ש"ח מאידך
מירידה בתקבולים מהנפקת
מכשירים פיננסיים נטו בסך
 678אלפי ש"ח

לדוח תקופתי בדבר מצבת התחייבויות החברה לפי מועד פירעון ראה דיווח החברה המפורסם בסמוך
לאחר דוח זה.
.6

מקורות המימון
לאור העובדה שהחברה מצויה בשלבי האקספלורציה וטרם החלה בכריה מסחרית של אבנים יקרות -
אין לחברה הכנסות ממכירות ,ומשכך מקורות המימון של החברה כוללים הלוואות ומסגרת אשראי
בנקאי ,גיוסי הון באמצעות הנפקת מניות של החברה והון עצמי .לפרטים אודות גיוסי ההון אותם ביצעה
החברה במהלך תקופת הדוח ראו סעיף  2לעיל.
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.7

אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים
נכון למועד הדוח ובמהלך כל תקופת הדוח מתבצעת פעילות האקספלורציה של החברה בהתאם להיקף
סכומי המימון אותו היא מצליחה להשיג ממקורות המימון כאמור בסעיף  6לעיל ,וזאת בשים לב לאופי
פעילותה של החברה ולעובדה כי לחברה אין הכנסות .לפרטים ראו ביאור 1ב' לדוחותיה הכספיים של
החברה ליום .31.3.2015

גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי
.8

הליך אישור הדוחות
.8.1

דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה .דיון ואישור הדוחות הכספיים
בחברה מתבצע בשני שלבים :האחד  -דיון בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים סמוך לפני כינוס
ישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים ,והשני  -דיון ואישור על ידי הדירקטוריון.

.8.2

הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בישיבתה מיום  ,27.5.2015בה נכחו כל חברי הוועדה ,דנה
בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת ) 2015ליום  31במרץ  (2015ובחנה
אותם ,והחליטה להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר אותם .המלצת הועדה לבחינת הדוחות
הכספיים נשלחה לאישור הדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון שדנה בדוחות
הכספיים ,וזאת כפי שקבע דירקטוריון החברה.

.8.3

בישיבת הדירקטוריון שבה אושרו הדוחות הכספיים שנערכה ביום  ,31.5.2015השתתפו רוב חברי
הדירקטוריון .במסגרת זו ,הוצגו נתוני הדוחות הכספיים ונענו שאלות חברי הדירקטוריון
השונים ביחס לנתוני הדוחות.

.9

אירועים לאחר תאריך המאזן
לאירועים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור  5בדוחות הכספיים של החברה ליום .31.3.2015

.10

הערכת שווי מהותית מאוד
לפרטים אודות הערכת שווי מהותית מאוד בהתאם לתקנה 8ב)ט( לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים
ומיידיים ,ראו בנספח המצורף לדוחות הכספיים.

________________________ _

____________________

שמעון הייבלום ,יו"ר הדירקטוריון

אברהם טאוב ,מנכ"ל

תאריך 31 :במאי 2015
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הצהרת מנהלים

כאמור לעיל ,דירקטוריון החברה בחר לאמץ את ההקלות לתאגידים קטנים במסגרת התיקון,
לרבות ההקלה הנוגעת לפטור מפרסום דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי .בהתאם להוראות התיקון ,החברה מצרפת ,חלף הדוח כאמור ,נוסח הצהרות
מנהלים כנדרש על פי התיקון.
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הצהרת מנהל כללי
לפי תקנה 38ג)ד() (1לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל :1970 -

אני ,אברהם טאוב ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוח הרבעוני של שפע ימים בע"מ )להלן " -התאגיד"( לרבעון הראשון של
שנת ) 2015להלן " -הדוחות"(;
) (2לפי 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;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של
דירקטוריון התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל
הכללי ,או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

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

 31במאי 2015

________________________
אברהם טאוב ,מנכ"ל
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הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
לפי תקנה 38ג)ד() (2לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל :1970 -

אני ,דב לב ,מצהירה כי:
) (1בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות של שפע
ימים בע"מ )להלן " -התאגיד"( לרבעון הראשון של שנת ) 2015להלן " -הדוחות" או
"הדוחות לתקופת הביניים"(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות
הכספיים של התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל
הכללי ,או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

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

 31במאי 2015

________________________
דב לב ,חשב

שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015
ב"ה

דו"ח התקדמות (מתוקן*) של פעילות האקספלורציה
לתקופה :ינואר  -מרץ 2015
דו"ח רבעוני זה מטרתו לסכם את התקדמות פעילות האקספלורציה בה מתמקדת חברת הבת שפע ימים
(א.ט.מ ).בע"מ הן במקורות הראשוניים (גופים וולקניים על הר הכרמל  )Primary Sources -והן
במקורות המשניים (אזורי סחף נחלים/אלובייאלי )Secondary Deposit -בין החודשים ינואר – מרץ
.2015
יצויין כי פרק זמן אופייני של פרוייקט אקספלורציה ממוצע בעולם נסוב סביב  20-30שנה .לאחר  15שנות
אקספלורציה בשטחים בתוליים (" )"greenfieldsשפע ימים נמצאת כיום ,בשלב דינאמי ומאתגר ,לאור
ממצאי החברה עד כה ,תפוצתם הגיאוגרפית וריכוזם באתרי עניין ממוקדי מטרה ,כפי שיפורט להלן.
הדו"ח הרבעוני הנוכחי מציג ,בין היתר ,פעילות אקספלורציה ענפה של תכנון וביצוע באחד ממוקדי העניין
הללו  -המקטע התיכון של נחל הקישון.
תהליך סכמטי של תהליך אקספלורציה של אבנים יקרות

תמצית פעילות האקספלורציה של אבנים יקרות המבוצעת ע"י החברה

*תוקן בהתאם לבקשת רשות ני"ע.
שפע ימים בע"מ

עמוד 1

שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015

מילון מונחים מקצועיים שמופיעים בסקירה הרבעונית:
מקורות ראשוניים :Primary Sources -
אזורי המוצא למינרלים כבדים ויקרים מכונים גופים וולקניים או מקורות ראשוניים .הם כוללים
לועות געשיים (וולקניים) ,צינורות ההזנה שלהם (לרוב קבורים בעומק ,מתחת פני השטח)
ומכתשי התפרצות (.)Caldera
אזורי סחף נחלים/אלובייאלים :Alluvial areas/Secondary Deposit-
שטח ניקוז הנחלים וערוציהם ,מן המקור (בהרים ובגבעות) ועד לשפך אל האגן (ימה ,אגם או
ים) .לדוגמא :נחל הקישון מתחיל בהרי שומרון ונשפך אל הים התיכון; אזור הסחף שלו כולל
את עמקי יזרעאל וזבולון .אזור ים אלה מהווים מקורות משניים משום שמינרלים שמקורם
בגופים הוולקניים מצטברים באזורי הסחף.
נחל הקישון – :Kishon River
הגדול בנחלי צפון ישראל הנשפכים לים התיכון .מקורו בצפון השומרון אורכו כ 77 -ק"מ שטח
אגן הניקוז שלו הוא השני בגודלו מבין נחלי החוף כ 1,110 -קמ"ר .נחל הקישון מכסה את
עיקר שטחי פעילות החברה מכיוון שכך המודל הגיאולוגי (כפי שיפורט להלן) מתייחס אליו.
מינרלים אינדיקטוריים לקימברליט – :Kimberlitic Indicator Minerals KIMs
מינרלים שנמצאו כמתלווים לקימברליטים ועל כן מהווים אינדיקציה להימצאותם ,כגון :גרנט
(פירופ) ,אילמינייט ,ספינל (כרומייט) ,כרום דיופסיד .הימצאותם של מינרלים אלה (בעיקר
מינרל מסוג גרנט) בשילוב עם הרכב כימי מתאים מצביעה על קיום קימברליט שמקורו מתנאי
לחץ וטמפרטורה גבוהים המאפשרים סביבת הייוצרות של יהלומים אך לא מחייבת מציאת
יהלומים .מינרלים אלה נמצאים הן במקורות הראשונים והן באזורי הסחף האלובייאלי
ומצביעים על קיום מקורות ראשוניים .מפת התפוצה (מיקום במרחב) של ממצאי שפע ימים
מנתבת את כיווני האקספלורציה לאזורים בעלי ענין וזאת בעיקר לפי מינרלי ה.KIMs -
מודל גיאולוגי מסוג מקור-אגן – :Geological Model Source-to-Sink
מודל תלת-מימדי דינאמי שפותח על ידי צוות יועצי האקספלורציה של החברה והוצג לראשונה
בכנס החברה הגיאולוגית הישראלית ( .)03/2014המודל מתאר את ממצאי החברה על רקע
שטחי האקספלורציה השונים בהם היא פועלת ומקשר בין המקורות הראשוניים והמשניים.
המודל הינו דינאמי ומתעדכן בהתאם לממצאי הפעילות .המודל מתאר את מערכות הזרימה
העיקריות ממעלה הנחלים ועד השפך .נחל הקישון הוא אגן הניקוז הגדול ביותר ועל כן המודל
מתבטא בשלושה חלקים גיאוגרפיים שלו :המקטע העליון ,התיכון והתחתון (ראה להלן).
מקטע מעלה נחל הקישון :Proximal-Reach -
חלקו העליון ,הקרוב למוצא ,של אפיק הזרימה של נחל הקישון בין ג'נין (צפון השומרון) לבין
אזור יוקנעם .מקטע זה חוצה את עמק יזרעאל.
מקטע שפך נחל הקישון :Distal-Reach -
חלקו התחתון של אפיק הזרימה של נחל הקישון ,מאזור יגור/כפר חסידים ועד לשפך הנחל
לים התיכון .מקטע זה חוצה את עמק זבולון.
המקטע התיכון של נחל הקישון :Mid-Reach -
חלקו המרכזי והצר של אפיק הזרימה של נחל הקישון בין רכס הכרמל במערב לגבעות טבעון
במזרח שמהווה מעיין "פקק" המרכז משקעי סחף נחליים .החברה מרכזת את עיקר פעילותה
בשנים האחרונות במקטע זה עקב נגישותו (שכבת המטרה רדודה/קרובה לפני השטח).
עליון ( ;)Upstreamתיכון ( ;)Centralתחתון ):)Downstream
חלוקה משנית של אזורים בתוך המקטע התיכון של נחל הקישון מצפון לדרום ,לצורך הגדרה
גיאוגרפית של הממצאים.
חבילת מינרלים – :Suite
קבוצת מינרלים אשר לה מאפיינים ייחודיים מבחינת פרוייקט האקספלורציה ביחוד לגבי
חשיבות כלכלית (מינרלים יקרים ,מינרלים כבדים לתעשייה וכיו"ב)

מיפוי – :Mapping
ניתוח מרחבי של נתון או תכונה במבט דו-מימדי-מבט מפה .שפע ימים עורכת סקרי מיפוי
מסוגים שונים ,בין היתר :מיפוי פני השטח (מדידת גבהים מדויקת בשטח) ,מיפוי גיאולוגי
(סוגי המסלע) ,מיפוי גיאופיסי/שדות פוטנצייאל (שדה הכבידה והמגנטיקה) ,מיפוי גיאוכימי
במטרה לאפיין את ריכוזי הממצאים בכל אתר (קידוח ,תעלה או נקודת דיגום) לצורך הבנתם
המרחבית.
ריכוז מינרלוגי בשכבת המטרה :Mineralized Basal Gravel -
אזורים מוגדרים בהם הוכחו ממצאים אשר ניתן לערוך לגביהם חישובי נפח כלכליים כגון יחס
קראט ל 100 -טון או ל 1-טון.
מטרת אקספלורציה :Exploration Target -
אתרים בשטחי האקספלורציה אשר נחקרו והוכחו כעדיפים להמשך פעילות אקספלורציה
וכרייה עתידית.
מניפת סחף :Alluvial Fan -
הצטברות אדמת סחף (אלוביום) לרגלי ההרים .המניפה נוצרת במקום שחל בו שינוי פתאומי
בשיפוע אפיק הנהר ,בדרך כלל במוצאו מאזור הררי לעמק או למישור פתוח.
מרבץ – :Deposit
תא שטח בו מתקיים ריכוז גבוה יותר של מינרל משיעור התפוצה הרגיל שלו בקרום כדור
הארץ" .ביחס לפעילות האקספלורציה של שפע ימים מונח זה מתייחס לריכוז ממצאים
מבחינה מינרלוגית.
מרבץ בשלבי חקירה ופיתוח :Developing Ore Body -
שלב ביניים בהקשר לשלבי הביצוע הנוכחיים באתר וביחס לכלל פרוייקט האקספלורציה של
החברה.
מרבץ נחלי נגיש :Transient Placer -
מקטע ספציפי באגן נחל בו שכבות החלוקים הנן יחסית נגישות (כיסוי החרסית דק) ומהוות
מטרת אקספלורציה.
משאב מוערך :Inferred Resource -
רמת ביטחון גבוהה יותר מזו של מרבץ בשלבי מחקר ופיתוח ,אשר מהווה שלב ביניים לפני
שאתר מוגדר כ"משאב מוכח".
סטרטיגרפיה – -strata( Stratigraphyשכבה;  -graphמבנה):
ענף בגאולוגיה העוסק בשכבות הסלע ותיארוכן לפי לוח זמנים גאולוגי יחסי כלומר :השכבה
התחתונה ביותר היא הקדומה ביותר והשכבה העליונה ביותר היא הצעירה ביותר.
פסי תפעול :Operational Lines -
תהליכי עיבוד החומר הנדגם הנעשים במתקן התפעולי של החברה .משטיפה דרך ניפוי וסינון
ועד למיון והגדרה ויזואלית של המינרלים.
קידוחי מחקר עמוקים – :Prospecting Drillings
בשלב הסופי של חקר המקורות הראשוניים ועל בסיס סקרים גיאופיסיים ,נקבע מיקומו של
קידוח עמוק .מטרת הקידוח היא אפיון של מקור משוער למינרלים יקרים וכבדים.
קידוחי סקר – :Drilling Survey
קבוצת קידוחים באתרי עניין לצורך תיאור מבנה תת-הקרקע (סטרטיגרפיה) ,כחלק מפרוייקט
האקספלורציה.
קידוחים משלימים :Infill Drilling -
על בסיס קידוחי הסקר ,מוכתב מיקומם של קידוחי השלמת אינפורמציה באתרים בהם נדרש
יתר פירוט של מבנה שכבות תת הקרקע.

מינרלי המטרה :Target Mineral Assemblage = TMA -
שפע ימים מיסדה את ממצאיה לשתי חבילות מינרלוגיות מובילות:
( -DMC )1חשיבותה בהיבט של ממצאי מינרלים יקרים;
( -HIMs )2חבילת המינרלים הכבדים .ראה לעיל ולהלן.

פתיחת תעלות – :Trenching
באתרים בהם הוכח ריכוז גדול של ממצאים ,לפי דגימות קודמות ולפי מידע מקידוחים,
נפתחות תעלות אשר מהן נדגם חומר בשיעור של מאות טון.

חבילת המינרלים היקרים המכונה :DMC Suite
חבילת מינרלים ייחודית מתוך ממצאי החברה הכוללת את היהלום ,הקורונדום על נגזרותיו
(הספיר והרובי) והמינרל הטבעי הנדיר מויאסנייט;
)DMC - Diamond, Moissanite, Corundum (sapphire, ruby

קוד ה:SAMREC -
קוד דרום-אפריקני ספציפי לדיווח של תוצאות חיפושים ,משאבי מינרלים ועתודות מינרלים.
קוד זה מוכר ע"י ה :)Joint Ore Reserve Committee( JORC-עבור דיווח התקדמות
אקספלורציה של משאבי מינרלים ועתודות בצר המיושם כיום בחברות אקספלורציה/חברות
כרייה במדינות שונות בעולם.

חבילת המינרלים התעשייתיים – :HIM Suite- Heavy Industrial Minerals
מינרלים בעלי משקל סגולי גבוה ("כבדים") בעלי ערך כלכלי ותעשייתי .משתמשים בהם
במצבם הטבעי כחומרי גלם או אחרי עיבוד ,כתוספים למגוון רחב של יישומים.
המינרלים התעשייתים"/כבדים" בחבילת ה HIM Suite -של שפע ימים כוללים :רוטיל,
זירקון ,אילמנייט ,קורונדום וגרנט.
חישוב מעמס יתר – :Overburden
חישוב לצרכי כריית משאב או מרבץ ,המתייחס לכמות החומר אותו יש להסיר מעל לשכבות
המטרה .לדוגמה :עובי שכבות החרסית אותן יש להסיר מעל לשכבות החלוקים (שכבות
המטרה) במקטע התיכון של נחל הקישון.
חלוקי נחל נושאי-מינרלים – :Potentially Mineralised Gravel
שכבת חלוקי נחל (בעיקר בתוואי הזרימה הקדום) ,מתחת לפני השטח ,בה ריכוז הממצאים
גדול ביחס לשכבות מעליה ומתחתיה.

שפע ימים בע"מ

שווי ,ריכוז ודירוג הממצאים – :Grade
הערכת הממצאים .נעשית לפי סטנדרטים בינלאומיים בתחום האקספלורציה ולפי קוד ה-
.SAMREC
שטחים בתוליים – :Greenfields
שטחי פעילות אשר טרם נחקרו למטרה ספציפית.
שכבות החלוקים התחתונות :Basal Gravel -
שכבות אלה הן הקדומות ביותר במהלכו העתיק של הנחל .הן נמצאות מעל תשתית סלע
( .)Bed rockמבחינה גיאולוגית  -אתרי הצטברות חלוקי נחל עתיקים מהווים "מלכודות"
למינרלים.
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פעילות אקספלורציה במקטע התיכון של הקישון
( )Secondary Depositכחלק מהמודל הגיאולוגי של שפע ימים:

ב

תחילת שנת  2014פותח על ידי צוות היועצים הגיאולוגיים של החברה מחו"ל שתחום
התמחותם הוא אקספלורציה של יהלומים ואבני חן ,מודל גיאולוגי אשר מסכם את ממצאי
פעילות החברה.
המודל הגיאולוגי מנחה את פעילות החברה ואת מאמצי האקספלורציה לאיתור המינרלים היקרים שהוגדרו
על ידי שפע ימים כחבילת ה.)Target Mineral Assemblage( TMA -
המודל מתבסס על הנחות גיאולוגיות
וכן על נתונים וממצאי החברה והוא
מצביע על הסביבות בהן תיתכן
הימצאותם של אותם מינרלים .היות
שהעבודה מתבצעת ,כאמור ,באופן
מקביל הן בגופים הוולקניים (מקורות
ראשוניים) והן באגני הניקוז
ושוליהם (מקורות משניים) המודל
מאפשר מבט תלת-מימדי מרחבי
אודות הממצאים במקומות בהם הם
אותרו ( )in situואודות הובלת
המקור

מן
החומר
ההצטברות.
חשוב להדגיש כי תהליך האקספלורציה הינו תהליך מתגלגל שלעיתים חוזר על עצמו ושדורש זמן וכסף עד
להשגת המטרה.
יובהר ,כי בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את הפוטנצייאל הכלכלי שיכול וקיים במסגרת
המרבץ הנגיש בו ממקדת החברה את פעילותה .רק כשתגיע החברה (אם תגיע) לשלב של "משאב
מוערך" כמתואר להלן תוכל החברה לפעול לשם בחינת הפוטנצייאל .עוד יובהר כי החברה ,בעצת
יועציה המקצועיים ,מתמקדת ,בשלב זה ,במקטע התיכון של הקישון ,במינרלי המטרה (כפי שיפורט
להלן).
המודל התלת-מימדי מתאר את הופעת הממצאים בפועל על רקע שטחי האקספלורציה השונים בהם
פועלת החברה ,ממעלה הנחלים בראשית מערכת הניקוז ועד למורד הנחלים ובחלקו התחתון של נחל
הקישון ,לפי הסיווג הבא:
א.

לאזורי

מעלה הקישון :מניפות סחף של הנחלים הקטנים המובלים הן לקישון והן לחלקו העליון של הקישון
במרכז עמק יזרעאל (;)Proximal-reach

ב.

הקישון התיכון :טרסות וערוצים קדומים של הקישון ובעיקר חלקו המרכזי והצר של אפיק הזרימה של
הנחל בין רכס הכרמל במערבו לגבעות טבעון במזרחו שמהווה מעיין "פקק" המרכז משקעים נחליים
(;)Mid-reach

ג.

שפך הקישון :משקעים בחלקו התחתון של נחל הקישון ובאזור שפך הנחל בקרבה לקו חוף הים
הכוללים משקעים ימיים המרובדים יחד עם משקעים שמקורם בנחל (.)Distal-reach

שפע ימים בע"מ
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המקטע התיכון של הקישון  -מבנה:
ברבעון הראשון של  2015ועל בסיס המודל הגיאולוגי ,נמצא ,כי המקטע התיכון של נחל הקישון מהווה
מטרת אקספלורציה ( )Exploration Targetנגישה עבור מינרלים כבדים ויקרים .המקטע התיכון
הינו האזור הצר ביותר בתוואי נחל הקישון ,אזור שתחום בין גבעות טבעון לבין הר הכרמל .אורכו כ4.5 -
ק"מ ורוחבו הממוצע כ 500-מטר .בנוסף ,מניפות הסחף הגדולות של הר הכרמל ,שכוללות חלוקי נחל
גסים"/בולדרים" (גדולים מ 10 -ס"מ) ,גורמות להיצרות (מלשון הצרה) נוספת של תוואי הנחל .היצרות זו
מגבירה את עוצמת הזרם בנחל ומגדילה את כמות הסחף של חלוקי נחל שמהווים מלכודות אפשריות
למינרלים היקרים והכבדים.

מבט תלת מימדי על המקטע התיכון; מניפות סחף שמקורן בהר הכרמל ,מצטברות למרגלות ההר ,נוכחותן
מכתיבה את מהלך הנחל במקטע התיכון של נחל הקישון.

שפע ימים בע"מ
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פעילות אקספלורציה במקטע התיכון – יעד אקספלורציה מועדף:
במהלך הרבעון האחרון בוצע מיפוי מקיף של שכבות המטרה בשטח אגן הניקוז של נחל הקישון.
האינפורמציה שנאספת עודכנה בהתאם לממצאים במקטעי הנחל השונים (מקור הנחל ,חלקו התיכון
והשפך לים) .למרות שהמשקעים הימיים בחלקה התחתון של המערכת הנחלית הניבו את הממצאים
המרשימים ביותר עד כה ובעיקר יהלומים (מיקרו ומקרו) ,העובדה שממצאים אלו נמצאו בעומק של
למעלה מ 20 -מטר הופכת אותם לפחות נגישים .לעומת זאת ,משקעי הסחף של המקטע התיכון במערכת
הנחלית של הקישון הינם רדודים יותר ונגישים .אזורים אלו הם יעד מועדף להמשך פעילות אקספלורציה
לאיתור מינרלי המטרה( ,ככל שקיימים).

מה בוצע עד כה במקטע התיכון של הקישון?:
א .מיפוי ,Mapping /תוך שימוש ב GPS -דיפרנציאלי למדידת גבהים מפורטת ברזולוציה גבוהה על פני
שטח המטרה כולו (אזורים עליון ,תיכון ,תחתון במקטע התיכון).
ב .קידוחים :1Drillings/עד היום נקדחו וטופלו כ 134 -קידוחים 2שנקדחו באזור המרכזי של המקטע
התיכון בהם נחצה אורך מצטבר כללי של כ 313 -מטר בתוך שכבת החלוקים .שנת  2015עתידה
לכלול השלמות קידוחים ( )Infill Drillingבחלק העליון והתחתון של המקטע התיכון ,אשר אלה
יבוצעו בכפוף לאמצעי המימון העומדים לרשות החברה ,ובהתאם לממצאים והנתונים המצטברים
בפעילות האקספלורציה.
ג.

פתיחת תעלות :Trenching/עד היום נפתחו  24תעלות באזור המקטע התיכון מתוכן הוצאו כ1,888 -
טון חלוקי נחל אשר נדגמו ,נשטפו וסוננו לבחינת הימצאות וריכוז מינרלים יקרים ו/או כבדים .תהליך
בחינת החומר הנדגם נמצא בעיצומו עבור שתי דגימות גדולות של  400ו 600 -טון והתוצאות יתקבלו
עד סוף שנת .2015
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עם השלמת הקידוחים המתוכננים במהלך חודש יוני  2015בחלק העילי והתחתון של המקטע התיכון,
על בסיס מבנה תת הקרקע בקידוחים תיפתחנה תעלות באזורים ספציפיים .המידע האמור לעיל הינו
מידע צופה פני עתיד אשר אין כל ודאות בהתממשותו ,כולו או חלקו.
___________
1

יודגש ,כי כל קידוח שחצה את שכבת חלוקי הנחל התחתונה ) (Basal Gravelהניב ממצאים חיוביים ,בריכוז כזה או אחר כשהספיר הוא אחד
מהמינרלים השכיחים הנמנה על קבוצת ה( DMC -משקל מקסימלי לספיר עד היום  5.72קראט( ואילו הקורונדום שאינו אבן-חן ()non gem
הינו מינרל ה( HIM -כבד) השכיח ביותר )משקל מקסימלי לקורונדום  2.27קראט( ,המשמעות של ממצאים אלה היא אישוש הנחות העבודה
של החברה בקשר עם המודל הגיאולוגי.
בעקבות ממצאי קידוח  SY-18שבוצע ב 08/2008נפתחו באזור מספר תעלות אשר הוכיחו הימצאות ריכוזיות גבוהה של מינרלים יקרים
בשכבת החלוקים התחתונה ) )Basal Gravelהמהווה את " שכבת המטרה" ונמצאת מיד מעל סלע האם )תשתית( ( .)Bedrockהתעלות ,עד
כה ,בוצעו בחלק העליון ובחלק התיכון של המקטע התיכון של נחל הקישון.
 2בכלל האזורים נקדחו  158קידוחים עד היום לעומק מירבי של כ 300-מטר.

שפע ימים בע"מ

עמוד 5

שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015
פעילות אקספלורציה נוספת סובב המקטע התיכון ובגופים הוולקנים על הכרמל:
במהלך החודשים ינואר-מרץ  ,2015ובנוסף לאקספלורציה שבוצעה במקטע התיכון ,נאסף מידע משלים
ובוצעו דגימות מסביבותיו של המקטע בהרי הכרמל ונצרת ,גבעות טבעון ,רמות מנשה ועמקי הגליל
התחתון ובאתרים אלוביאליים באגן נחל הקישון .כל הדגימות טופלו בהתאם לתהליכים ולסטנדרטים
המקובלים בעולם והאינפורמציה הוכנסה למסד הנתונים של החברה.
בנוסף לעבודת שטח ומיפוי גיאולוגי נמשך הדיגום בגופים וולקניים על הר הכרמל וברמות מנשה ,כמו-גם
בוצע דיגום אלובייאלי משלים באזורים אלו .מסד הנתונים של החברה ממשיך להתעדכן כל העת במידע
משלים לרבות אינפורמציה חיצונית שכוללת קידוחים של חברות אחרות לצרכי תשתיות ,עבודות חפירה,
פרסומים מדעיים וכיו"ב .החומר הנדגם מן השטח מגיע למתחם התפעולי של החברה בעכו לשטיפה ,ניפוי
וזיהוי מינרלוגי .במקביל ,ניתוח המידע הגיאולוגי נעשה באמצעות מסד הנתונים של החברה על
פלטפורמות תוכנות מיפוי  Surfer ,Strater ,Voxlerוממ"ג (.)ArcGIS
המשך פעילות אקספלורציה מתוכננת במהלך :2015
בהתאם לתוכניות העבודה המתוכננות של החברה החל מחודש יוני  2015מתוכננת המשך פעילות
באזורים העיליים והתחתונים במקטע הקישון התיכון ,כולל המשך ביצוע קידוחי סקר בגדה השמאלית של
הקישון ופתיחת תעלות לצרכי סטרטיגרפיה (מבנה שכבות תת הקרקע) .כמות הקידוחים הסופית ,כמו גם
פתיחת התעלות בפועל תקבע בהתאם לשכבות תת הקרקע שיזוהו בקידוחי הסקר ובעיקר שכבות
המטרה.
ניתוח הקידוחים והתעלות יעודכן במודל התלת מימדי של החברה ביחס למקטע זה ועל בסיסו יערכו
חישובי נפח מינרלוגי ( )mineralized basal gravelוחישובי מעמס יתר ( – )overburdenבהתייחס
לשכבות החרסית אותן יש להסיר בכדי להגיע לשכבות המטרה ) .(Gravelחישובים אלו יסייעו לחברה
ויועציה המקצועיים לבחור אזורי יעד מועדפים להמשך תוכניות דיגום עתידיות.
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עמוד 6

שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015
שכבות החלוקים התחתונות ( )Basal Gravelבמקטע הקישון התיכון מוגדרות כמרבץ נחלי נגיש
( .)Transient Placerהמרבץ מהווה מטרת אקספלורציה הנמצאת תחת תכנית חקירה דו-שלבית וזאת
במטרה למפות את השכבה באופן מיטבי .לצורך כך בוצעה חלוקה גיאוגרפית נוספת של המקטע התיכון:
דרום-מרכז-צפון שהם עליון (-)Upstreamתיכון (–)Centralתחתון ) )Downstreamמבחינת כיוון זרימת
נחל הקישון (מדרום לצפון).

תחתון
תיכון
עליון
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עמוד 7

שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015

שפע ימים  -מרבץ בשלבי פיתוח וחקירה:
ניתוח התוצאות הראשוניות שבוצע עד כה מצביע על כך שהמרבץ הנגיש במקטע התיכון
( )Transient Placerמשתרע על מימדים של :כ 4.5 -ק"מ אורך כ 150-מטר רוחב (מינימלי)
בטווח עובי של כ 0.5 -עד  4מטר של שכבות המטרה ).(mineralized basal gravel

מטרת האקספלורציה ( )Exploration Targetיכולה משום כך להכיל באופן פוטנצייאלי וזהיר
כ 1.1 -מליון טון חלוקי נחל נושאי-מינרלים (.)potentially mineralised gravel

כאמור לעיל ,בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את הפוטנצייאל הכלכלי שיכול וקיים במסגרת
המרבץ הנגיש במקטע התיכון של הקישון .המרבץ כאמור הינו מרבץ שעודנו בשלבי חקירה ופיתוח
( )Developing ore bodyבאשר אורכו ידוע ,אך רוחבו משתנה כרגע וטרם נקבע סופית .לפרטים
נוספים ראה עמוד  10בסקירה להלן.
שפע ימים בע"מ

עמוד 8

שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015
המקטע

התיכון

של

הקישון

מוגדר

בשלב

זה

כמרבץ

בשלבי

חקירה

ופיתוח

( )Developing ore bodyבאשר אורכו ידוע ,רוחבו משתנה כרגע וטרם נקבע סופית כך שרק
הקידוחים המתוכננים ( )Infill Drillingיאששו את מימדיו הסופיים .כרגע ,התוצאות הברורות מבחינת
תיחום גבולות המרבץ מתייחסות אך ורק למקטע ספציפי בו בוצעו  97קידוחי סקר צפופים ()65-109
במהלך הרבעון השני של שנת .2014
בהתייחס לשווי ,ריכוז ודירוג הממצאים ( )gradeאלו כאמור יקבעו אך ורק כשתוכנית האקספלורציה של
מקטע זה תושלם ותעבור משלב "מטרת אקספלורציה" ( )Exploration Targetלשלב של משאב
מוערך ( .)Inferred Resourceהשלמת שלב זה של האקספלורציה תלויה בנתונים ובממצאים
שיאספו בפעילות האקספלורציה עצמה ולכן לא ניתן להעריך את עיתויו או את היקף הפעילות שנדרש לשם
השלמתו של השלב.

שפע ימים – מינרלי המטרה:
שפע ימים מיסדה את ממצאי מינרלי המטרה שלה ( )TMA = Target Mineral Assemblageלשתי
חבילות מינרלים מובילות (:)suite
 .1חבילת המינרלים היקרים המכונה  DMC Suiteכוללת :יהלום ,ספיר ,רובי והמינרל הטבעי הנדיר
מויאסנייט; );DMC - Diamond, Moissanite, Corundum (sapphire, ruby
 .2חבילת המינרלים הכבדים  ;HIMs- Heavy Industrial Mineralsכוללת מינרלים בעלי משקל סגולי
גבוה אשר להם שימוש בתעשייה ובכללם קורונדום ,זירקון ,רוטיל ,אילמיניט וגרנט.
ממצאים אלה הושגו הן במקורות הראשוניים (הרי געש) והן במקורות המשניים (האלוביאליים ,משקעי
סחף) באגן הקישון ,בהר הכרמל וברמות מנשה.
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שפע ימים (א.ט.מ ).בע"מ  -דו"ח התקדמות פעילות האקספלורציה לתקופה ינואר  -מרץ 2015

על מנת להסיר כל ספק ,בקשר עם האפשרות להתייחס להערכת פוטנצייאל כלכלי (ככל שקיים) ,מבקשת
החברה להדגיש ,כי רק כאשר תוכנית האקספלורציה של החברה במקטע הספציפי התיכון של נחל הקישון
תושלם ותעבור משלב "מטרת אקספלורציה" ( )Exploration Targetלשלב של משאב מוערך
( ,)Inferred Resourceיהא ביכולתה של החברה לקבוע מהו הפוטנצייאל הכלכלי של אותו המרבץ ,וגם זאת
 אך ורק ביחס למקטע התיכון של נחל הקישון.יצויין כי החברה נמצאת כיום בשלב הערכת משאב הטבע שעודנו בשלבי חקירה ופיתוח
( .)Developing ore bodyלשם הגעה לשלב של משאב מוערך ( )Inferred Resourceלפי קוד
ה Samrec, 2009 -שבו רמת הבטחון תהיה גבוהה יותר ,על החברה להדגים רצף גיאולוגי של שכבת
המטרה ( )Gravelוכן לקבוע נפח או משקל מינרלוגי של הממצאים שמבחינת הקוד נחשבים עדיין ברמת
בטחון נמוכה.
רמת הבטחון תעלה ביחס לאזורים ספציפיים במקטע התיכון של נחל הקישון עם השלמת ביצוע פעילות
האקספלורציה המתוכננת בהם.

פרסומים בקהילה הגיאולוגית המקומית והעולמית:
לפרטים בדבר שיתופי פעולה בין החברה לבין הקהילה המדעית ,בקשר עם פעילותה וממצאיה של החברה,
ראו דיווח מידי מיום ( 25/03/2015אסמכתא מספר.)2015-01-061639 :
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ב"ה

פרק ב'
דוחות כספיים ליום  31במרץ 2015

ב"ה

שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
בלתי מבוקרים

שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים
עמוד
2

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

תמצית הדוחות הכספיים:
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

3-4

תמצית דוחות על ההפסד הכולל ביניים מאוחדים

5

תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי ביניים מאוחדים

6

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

7-8

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

9-13

1

ירושלים 31 ,במאי 2015

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
שפע ימים בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של שפע ימים בע"מ וחברת הבת שלה )להלן" :הקבוצה"( ,הכולל את תמצית הדוח
על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום  31במרץ  2015ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על ההפסד הכולל,
שינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון
וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34
"דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו
בהתבסס על סקירתנו.
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 היישות" .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 שניוודע 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 בפיסקה 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 ומידיים( ,התש"ל.1970-
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ב' לדוחות הכספיים – כי היות
שהקבוצה נמצאת בשלב של חיפוש וחקירה של מרבצי יהלומים ,אבני חן וזהב )אקספלורציה( והחברה המאוחדת
טרם החלה בכריה מסחרית ,אין לקבוצה הכנסות אלא הוצאות בלבד .כמו כן ,לקבוצה גרעון בהון חוזר ליום 31
במרץ  2015בסך  9,020אלפי ש"ח .מימון פעילותה נעשה עד היום על ידי גיוסי הון ו/או הלוואות והמשך פעילותה
מותנה בהמשך גיוסים כאלו .לאור ניסיון העבר ,מעריכה הנהלת הקבוצה כי תוכל לגייס את המקורות הכספיים
להשלמת האקספלורציה אך אין וודאות לכך לאור העובדה שגיוסים תלויים בצדדים נוספים .גורמים אלה מעוררים
ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הקבוצה כ"עסק חי".
בתמצית הדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים ,ההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות
אם הקבוצה לא תוכל להמשיך לפעול כ"עסק חי".
ברזלי ושות'
רואי  -חשבון
2

שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים
)באלפי ש"ח(
ליום 31
בדצמבר
2014
מבוקר

ליום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר

נכסים
נכסים שוטפים -
15
199
202
416

מזומנים ושווי מזומנים
פקדון בתאגיד בנקאי
חייבים ויתרות חובה

52
174
117
343

77
194
141
412

נכסים לא שוטפים -
רכוש קבוע
בעל עניין
נכסי חיפוש והערכה של אבנים יקרות
הוצאות הנפקה נדחות

1,166
77
44,374
-.45,617

1,198
77
40,376
140
41,791

995
77
43,407
-.44,479

סה"כ נכסים

46,033

42,134

44,891

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים
)באלפי ש"ח(
ליום 31
בדצמבר
2014
מבוקר

ליום  31במרץ
2015
2014
בלתי מבוקר

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות -
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
ספקים ונותני שירותים
בעלי עניין
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד )באור
(3
הלוואות ניתנות להמרה למניות )באור (4

1,005
490
1,416
1,941

837
520
1,352
2,533

809
498
1,286
1,483

4,305
279
9,436

4,027

5,268
499
9,843

-.9,269

התחייבויות לא שוטפות -
9
905

הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואה מבעל עניין
חכירה מימונית
התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד

-.883
159
168
1,210

36
983
-.155
1,174

170
1,084

סה"כ התחייבויות

10,646

10,443

10,927

-.-

הון -
-.65,394
12
11,436
)(48,483
28,359

-.56,526
-.8,566
)(40,624
24,468

-.63,315
-.11,412
)(47,840
26,887

זכויות שאינן מקנות שליטה

7,028
35,387

7,223
31,691

7,077
33,964

סה"כ התחייבויות והון

46,033

42,134

44,891

הון מניות
פרמיה על מניות
תקבולים על חשבון אופציות
קרנות הון
יתרת הפסד

הון המיוחס לבעלים של החברה

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
שמעון הייבלום
יו"ר הדירקטוריון

אברהם )אבי( טאוב
מנכ"ל

תאריך אישור הדוחות הכספיים 31 :במאי 2015
4

דב לב
חשב

שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות על ההפסד הכולל ביניים מאוחדים
)באלפי ש"ח  -למעט נתוני הפסד למניה(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2014
מבוקר

הוצאות הנהלה וכלליות

)(615

)(685

)(2,596

הכנסות )הוצאות( אחרות

32

-.-

)(1,610

הפסד תפעולי

)(583

)(685

)(4,206

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות )עלויות( מימון ,נטו

512
)(621
)(109

341
)(104
237

2
)(3,606
)(3,604

הפסד כולל לתקופה

)(692

)(448

)(7,810

)(643
)(49
)(692

)(435
)(13
)(448

)(7,651
)(159
)(7,810

)(0.002

)(0.002

)(0.028

הפסד כולל לתקופה מיוחס ל:
בעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

הפסד בסיסי ומדולל למניה )בש"ח( המיוחס לבעלים של החברה

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי ביניים מאוחדים
)באלפי ש"ח(

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

תקבולים
על
חשבון
אופציות

קרנות
הון

יתרת
הפסד

סה"כ
הון
המיוחס
לבעלים
של
החברה

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

בלתי מבוקר
יתרה ליום  1בינואר
2015
הנפקת מניות
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  31במרץ
2015

יתרה ליום  1בינואר
2014
הנפקת מניות
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לתקופה
יתרה ליום  31במרץ
2014

-.-

63,315

-.-

11,412

)(47,840

26,887

7,077

33,964

-.-.-.-

2,079
-.-.-

12
-.-.-

-.24
-.-

-.-.)(643

2,091
24
)(643

-.-.)(49

2,091
24
)(692

-.-

65,394

12

11,436

)(48,483

28,359

7,028

35,387

-

52,407
4,119
-.-.-

.....-

8,046
-.520
-.-

)(40,189
-.-.)(435

20,264
4,119
520
)(435

7,236
-.-.)(13

27,500
4,119
520
)(448

-.-

56,526

8,566

)(40,624

24,468

7,223

31,691

....-

-

מבוקר
יתרה ליום  1בינואר
2014
הנפקת מניות
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר
2014

-.-

52,407

-.-

8,046

)(40,189

20,264

7,236

27,500

-.-.-.-

10,908
-.-.-

-.-.-.-

-.3,366
-.-

-.-.)(7,651

10,908
3,366
)(7,651

-.-.)(159

10,908
3,366
)(7,810

-.-

63,315

-.-

11,412

)(47,840

26,887

7,077

33,964

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
)באלפי ש"ח(
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2014
מבוקר

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת -
הפסד לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת )נספח א'(
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(692

)(448

)(7,810

480
)(212

140
)(308

6,018
)(1,792

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה -
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
השקעה בנכסי חיפוש והערכה של אבנים יקרות
שינוי בפקדון בתאגיד בנקאי ,נטו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(310
86
)(743
-.)(967

)(105
-.)(879
1
)(983

)(160
-.)(4,003
-.)(4,163

תזרימי מזומנים מפעילות מימון -
תקבולים מהנפקת מניות ואופציות ,נטו
ירידה )עליה( בהוצאות הנפקה נדחות
תקבולים מהנפקת מכשירים פיננסיים ,נטו
קבלת )פרעון( אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ,נטו
קבלת )פרעון( הלוואה מבעלי עניין ,נטו
קבלת הלוואה לזמן ארוך מאחרים
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי ואחרים
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

721
-.204
67
)(23
200
)(17
)(26
1,126

-.)(53
882
)(3
)(34
-.)(49
)(25
718

2,497
87
3,231
)(46
)(101
-.)(145
)(114
5,409

הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

)(9

-.-

)(2

ירידה במזומנים ובשווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

)(62
77

)(573
625

)(548
625

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

15

52

77

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שפע ימים בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
)באלפי ש"ח(
לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2014
מבוקר

נספח א' -
התאמות הדרושות להצגת תזרימי
המזומנים מפעילות שוטפת:
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
פחת*
רווח הון
תשלום מבוסס מניות **
עלויות )הכנסות( מימון ,נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עליה בחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
עליה )ירידה( בהתחייבות לבעלי עניין
עליה בזכאים ויתרות זכות

22
)(32
6
109

23
-.202
)(237

105

)(12

90
-.2,024
3,604
5,718

)(111
)(16
44
458

)(30
35
)(12
159

375

152

)(56
84
253
19
300

480

140

6,018

נספח ב' -
פעולות מהותיות שאינן כרוכות בתזרימי
מזומנים:
זכאים בגין נכסי חיפוש והערכה של אבנים יקרות
חייבים בגין הנפקת מכשיר פיננסי
המרת התחייבויות פיננסיות להון

1,023
-.1,501

1,291
-.-.-

878
50
8,411

* בניכוי פחת שהועמס לנכסי חיפוש והערכה של אבנים יקרות.
** בניכוי תשלום מבוסס מניות שנזקף לנכסי חיפוש והערכה של אבנים יקרות.

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שפע ימים בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
)בלתי מבוקר(
.1

כללי -
א.

.1

שפע ימים בע"מ )להלן" :החברה"( הינה חברה תושבת ישראל שניירות הערך שלה רשומים למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .החברה עוסקת ,באמצעות חברה מאוחדת ,בחיפוש יהלומים ,אבני
חן וזהב בצפון הארץ.
החברה מחזיקה ב 75% -ממניות חברת שפע ימים )א.ט.מ( בע"מ )להלן" :החברה המאוחדת"( )ראה
סעיף ב' להלן(.
תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ  2015כוללים את אלה של החברה ושל
החברה המאוחדת )להלן" :הקבוצה"(.

.2

ב.

.2

יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום 31
בדצמבר  2014ולשנה שהסתיימה באותו מועד ולביאורים המצורפים להם.

היות שהקבוצה נמצאת בשלב של חיפוש וחקירה של מרבצי יהלומים ,אבני חן וזהב )אקספלורציה(
והחברה המאוחדת טרם החלה בכריה מסחרית ,אין לקבוצה הכנסות אלא הוצאות בלבד .כמו כן ,לקבוצה
גרעון בהון חוזר ליום  31במרץ  2015בסך  9,020אלפי ש"ח .מימון פעילותה נעשה עד היום על ידי גיוסי הון
ו/או הלוואות והמשך פעילותה מותנה בהמשך גיוסים כאלו .לאור ניסיון העבר ,מעריכה הנהלת הקבוצה
כי תוכל לגייס את המקורות הכספיים להשלמת האקספלורציה ,אך אין וודאות לכך לאור העובדה שגיוסים
תלויים בצדדים נוספים .גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של הקבוצה
כ"עסק חי".
בתמצית הדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים ,ההתחייבויות וסיווגם שיתכן
ותהיינה דרושות אם הקבוצה לא תוכל להמשיך לפעול כ"עסק חי".

עיקרי המדיניות החשבונאית -
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן" :דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן.("IAS 34" :
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה ,יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית ,כללי הצגה ושיטות חישוב
עקביים לאלה שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2014ולשנה שהסתיימה
באותו תאריך.
הדוחות הכספיים ביניים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומידיים( ,התש"ל.1970-
הדוחות הכספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  31במאי .2015
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שפע ימים בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
)בלתי מבוקר(
.2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( –
ב.

שיעור השינויים במדדים ובשער החליפין -
לשלושת החודשים
שהסתיימו
ביום  31במרץ
2014
2015

ג.

.3

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2014

השינוי במדד המחירים לצרכן )בגין(

)(1.30%

)(0.49%

)(0.20%

השינוי במדד המחירים לצרכן )ידוע(

)(1.60%

)(0.68%

)(0.10%

השינוי בשער החליפין -דולר ארה"ב

2.34%

0.46%

12.04%

שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS -נדרשת הנהלת הקבוצה להשתמש בשיקול דעת
בהערכות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות,
הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד–
א.

ליום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

הרכב:

התחייבות בגין הסכמי השקעה )ראה ב' להלן(
התחייבות בגין הלוואות ניתנות להמרה למניות
)ראה ביאור (4
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ליום  31בדצמבר
2014
מבוקר

4,116

4,027

3,562

189

-.-

1,706

4,305

4,027

5,268

שפע ימים בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
)בלתי מבוקר(
.3

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד )המשך(–
ב.

בשנים  2012 – 2014התקשרה החברה במספר הסכמים להקצות למשקיעים מניות רגילות ללא ערך נקוב
בתמורה להשקעה כספית בחברה .בחודש מרץ  2015התקשרה החברה ב 4 -הסכמים נפרדים להקצות
 3,758,167מניות רגילות ללא ערך נקוב ,בתמורה לסך של  400אלפי ש"ח .במסגרת הסכמי ההשקעה שנחתמו
בתקופת הדוח ,התחייבה החברה למשקיעים כי והיה ובתום  12חודשים ממועד רישומן למסחר של המניות לא
יהיה שוויין של המניות הנרכשות בגובה של פי  1.5מהסכום המקורי שהושקע על ידי אותו משקיע ,תקצה
החברה למשקיע מניות נוספות באופן ששווי סך כל אחזקותיו ,לאחר ניכוי התמורה שישלם המשקיע בגין
המניות הנוספות ,על פי הנחיות הבורסה ,יעמוד על פי  1.5מהסכום המקורי אשר הושקע תמורת המניות
הנרכשות.
לאור הבטחת תשואה מינימלית למשקיעים בדרך של הנפקת מניות נוספות בעתיד ,מהווה המכשיר הפיננסי
שהונפק מכשיר מורכב עם רכיב התחייבותי המוצג בשווי הוגן ורכיב הוני.
בהתאם להערכת שווי של מומחה חיצוני ובלתי תלוי ,נקבע כי נכון ליום כל אחד מההסכמים התמורות
מיוחסות ברובן לרכיב התחייבותי לפי שווי הוגן .השווי ההוגן של כל ההתחייבויות נכון ליום  31במרץ 2015
הינו  4,116אלפי ש"ח.
בגין ההסכמים שנחתמו בתקופת הדוח שילמה החברה עמלות בסך של כ 20 -אלפי ש"ח שנזקפו להוצאות
מימון .התאמת הערך של המרכיב הפיננסי לשווי הוגן שלו נזקפה לסעיף מימון.

ג.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כדלהלן:
מחירי מניה )בש"ח(
תנודתיות צפויה )באחוזים(
אורך חיי האופציה )בשנים(
שיעור ריבית חסרת סיכון )באחוזים(

ד.

31.3.2015
0.1046-0.1083
36
0.07-1.00
0.1

31.12.2014
0.14-0.145
36
0.25-0.74
0.27

מדרג שווי הוגן -
מדידת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מתבצעת תוך שימוש במדרג שווי הוגן המשקף את מהות הנתונים
ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן .מדרג השווי ההוגן מבוסס על שלוש הרמות הבאות:
מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות.
רמה - 1
נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1לעיל ,אשר ניתנים לצפיה במישרין )כלומר
רמה - 2
בציטוטי מחירים( או בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים מצוטטים(.
נתונים לגבי נכס או התחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה )נתונים שאינם
רמה - 3
ניתנים לצפיה(.
ליום  31במרץ , 2015נמדדה ההתחייבות בגין הסכמי ההקצאה וההתחייבות בגין הלוואות ניתנות להמרה ע"י
שימוש בטכניקת הערכה המבוססת על רמה  2תוך התבססות על נתוני שוק נצפים.

ה.

תנועה בהתחייבות בגין הסכמי השקעה:
יתרה ליום  1בינואר 2015
תמורה שהתקבלה בגין הסכמים שנחתמו בתקופה
מיון רכיב הוני לפרמיה על מניות
הוצאות מימון בתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2015

ו.

באלפי ש"ח
3,562
400
)(190
344
4,116

פרט למפורט לעיל ,סבורה החברה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסים המוצגים בעלות
מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשוויים ההוגן.
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.4

שפע ימים בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
)בלתי מבוקר(
הלוואות ניתנות להמרה למניות –
א.

ביום  5בינואר  ,2015הומרו למניות סך כ 733-אלפי ש"ח מסכומי ההלוואות הניתנות להמרה למניות וכנגדם
הקצתה החברה  8,363,021מניות .השווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכון
ליום  31במרץ  ,2015הינו סך של  189אלפי ש"ח ויתרת ההתחייבות המוצגת לפי עלות מופחתת ליום  31במרץ
 2015הינה  279אלפי ש"ח .התאמת הערך של ההתחייבות לשווי ההוגן שלה נזקפה לסעיף מימון.

ב.

תנועה בתקופת הדוח:

יתרה ליום  1בינואר 2015
שערוך  /זקיפת ריבית
המרה למניות
יתרה ליום  31במרץ 2015

התחייבות המוצגת
לפי שווי הוגן
1,706
)(503
)(1,014
189

התחייבות המוצגת לפי
עלות מופחתת *
499
77
)(297
279

סה"כ
2,205
)(426
)(1,311
468

* שיעור הריבית האפקטיבית הינו .268%

.5

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריו -
א.

ביום  22בינואר  ,2015התקשרה החברה ב 2-הסכמים נפרדים להקצות  5,008,470מניות רגילות ללא ערך נקוב
וכן  10,016,940אופציות לא רשומות ,בתמורה כוללת של  591אלפי ש"ח .מחצית מכמות האופציות ניתנות
למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.20ש"ח למניה וזאת החל מתום  9חודשים מיום רישומן
למסחר של המניות המוקצות לתקופה של  30יום .המחצית השנייה של האופציות ניתנות למימוש למניות
רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.30ש"ח למניה וזאת החל מתום  18חודשים מיום רישומן למסחר של
המניות המוקצות לתקופה של  30יום.
בהתאם להערכת שווי של מומחה חיצוני ובלתי תלוי ,נקבע כי נכון ליום ההסכם סך  579אלפי ש"ח יש לייחס
לפרמיה על מניות ואילו סך  12אלפי ש"ח יש לייחס לתקבולים על חשבון אופציות.
ביום  1באפריל  ,2015הומרו למניות סך כ 154-אלפי ש"ח מסכומי ההלוואות הניתנות להמרה למניות וכנגדם
הקצתה החברה  2,581,175מניות .יתרת ההלוואות בסך כ 346-אלפי ש"ח לא ניתנת להמרה למניות וזאת עקב
הגבלת כמות המניות המקסימלית ) 13מיליון ( בהתאם להסכמים.

ג.

ביום  16במרץ  ,2015לאחר אישור דירקטוריון החברה ,התקשרה החברה בהסכם עם דירקטור ובעל מניות
בחברה )להלן" :המלווה"( להקצות לו  9,090,909מניות רגילות ללא ערך נקוב וכן  27,272,727אופציות לא
רשומות ,בתמורה כוללת של  1מיליון ש"ח 9,090,909 .אופציות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר
מימוש של  0.20ש"ח למניה וזאת החל מתום  8חודשים מיום רישומן למסחר של המניות המוקצות לתקופה
של  30יום 9,090,909 .אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.30ש"ח
למניה וזאת החל מתום  16חודשים מיום רישומן למסחר של המניות המוקצות לתקופה של  30יום9,090,909 .
אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.40ש"ח למניה וזאת החל מתום
 24חודשים מיום רישומן למסחר של המניות המוקצות לתקופה של  30יום .ביום  19במאי  2015אישרה
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההתקשרות .בהתאם להערכת שווי של מומחה חיצוני בלתי
תלוי נקבע כי ליום ההסכם שווי האופציות הינו כ 6 -אלפי ש"ח .בתקופת הדוח קיבלה החברה מהמלווה סך
של  220אלפי ש"ח על חשבון ההסכם .סכום זה נכלל בסעיף "זכאים ויתרות זכות" בתמצית הדוח על המצב
הכספי.

ב.
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שפע ימים בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2015
)בלתי מבוקר(
.5

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריו )המשך( –
ד.

ביום  20באפריל  ,2015לאחר אישור דירקטוריון החברה ,התקשרה החברה בהסכם להקצאת  5מיליון מניות
רגילות ללא ערך נקוב וכן  40מיליון אופציות לא רשומות ,בתמורה כוללת של  500אלפי ש"ח 5 .מיליון
אופציות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.13ש"ח למניה וזאת החל מיום 17
במאי  2015לתקופה של  30יום 5 .מיליון אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר
מימוש של  0.17ש"ח למניה וזאת החל מיום  17ביוני  2015לתקופה של  30יום 5 .מיליון אופציות נוספות
ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.20ש"ח למניה וזאת החל מיום  17ביולי 2015
לתקופה של  30יום 5 .מיליון אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של 0.24
ש"ח למניה וזאת החל מיום  17באוגוסט  2015לתקופה של  30יום 5 .מיליון אופציות נוספות ניתנות למימוש
למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.28ש"ח למניה וזאת החל מיום  17בספטמבר  2015לתקופה של
 30יום 5 .מיליון אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.30ש"ח למניה
וזאת החל מיום  17באוקטובר  2015לתקופה של  30יום 5 .מיליון אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות
רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.33ש"ח למניה וזאת החל מיום  17בנובמבר  2015לתקופה של  30יום5 .
מיליון אופציות נוספות ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  0.36ש"ח למניה וזאת
החל מיום  17בדצמבר  2015לתקופה של  30יום .בהתאם להערכת שווי של מומחה חיצוני בלתי תלוי נקבע כי
ליום ההסכם שווי האופציות הינו כ 1-אלפי ש"ח.

ה.

ביום  19במאי  2015החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה על איחוד וחלוקה מחדש של הון
המניות הרשום והמונפק והנפרע של החברה ,באופן שכל  10מניות ללא ערך נקוב תאוחדנה למניה רגילה אחת
ללא ערך נקוב של החברה .כמו כן כל כתבי האופציה הלא רשומים של החברה יותאמו באופן דומה כך שכל 10
כתבי אופציה יאוחדו לכתב אופציה אחד ,הניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה ללא ערך נקוב.
מחירי המימוש של כתבי האופציה יותאמו בהתאם לאיחוד ההון.

ו.

ביום  22במאי  2015התקשרה החברה ב 3 -הסכמים נפרדים להקצות  533,880מניות רגילות ללא ערך נקוב של
החברה וכן  1,601,640אופציות לא רשומות ,בתמורה כוללת של  490אלפי ש"ח .שליש מכמות האופציות
ניתנות למימוש למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  2ש"ח וזאת החל מתום  8חודשים מיום רישומן
למסחר של המניות המוקצות ולמשך תקופה של  30יום .השליש השני מכמות האופציות ניתנות למימוש
למניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של  3ש"ח וזאת החל מתום  16חודשים מיום רישומן למסחר של
המניות המוקצות ולמשך תקופה של  30יום  .השליש השלישי מכמות האופציות ניתנות למימוש למניות
רגילות בתמורה למחיר מימוש של  4ש"ח וזאת החל מתום  24חודשים מיום רישומן למסחר של המניות
המוקצות ולמשך תקופה של  30יום .

ז.

בחודש מאי  2015פקעו  8הסכמי השקעה ,לפיהן על החברה להקצות  4,435,936מניות רגילות של החברה
בתמורה כוללת של  444אלפי ש"ח.

ח.

ביום  24במרץ  ,2015אישר דירקטוריון החברה ,כפוף לאישור האסיפה הכללית ,לפרוע חוב של חברת הבת ל-
 101בסך  1מיליון ש"ח באמצעות הקצאת מניות רגילות של החברה.

13

ב"ה

שפע ימים בע"מ
תמצית מידע כספי ביניים נפרד
בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל1970-

ליום  31במרץ 2015
בלתי מבוקר

שפע ימים בע"מ
תמצית מידע כספי ביניים נפרד בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל 1970 -
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ירושלים 31 ,במאי 2015

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל 1970 -
לבעלי המניות של שפע ימים בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,
התש"ל  1970 -של שפע ימים בע"מ )להלן " -החברה"( ,ליום  31במרץ  2015ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע
מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
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 נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום של נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 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 הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך,
מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל -
.1970
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 1ב' לדוחות הכספיים – כי היות
שהחברה המוחזקת נמצאת בשלב של חיפוש וחקירה של מרבצי יהלומים ,אבני חן וזהב )אקספלורציה( וטרם החלה
בכריה מסחרית ,אין לקבוצה הכנסות אלא הוצאות בלבד .כמו כן ,לחברה גרעון בהון חוזר ליום  31במרץ  2015בסך
 5,645אלפי ש"ח .מימון פעילות החברה והחברה המוחזקת נעשה עד היום על ידי גיוסי הון ו/או הלוואות והמשך
פעילותה מותנה בהמשך גיוסים כאלו .לאור ניסיון העבר ,מעריכה הנהלת החברה המוחזקת כי תוכל לגייס את
המקורות הכספיים להשלמת האקספלורציה אך אין וודאות לכך לאור העובדה שגיוסים תלויים בצדדים נוספים.
גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
במידע כספי נפרד זה לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים ,ההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם
החברה לא תוכל להמשיך לפעול כ"עסק חי".

ברזלי ושות'
רואי  -חשבון
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שפע ימים בע”מ
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים
)באלפי ש"ח(
ליום  31במרץ
2015
בלתי מבוקר

ליום 31
בדצמבר
2014
מבוקר

2014

נכסים
נכסים שוטפים -
14
54
68

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

75
86
161

51
417
468

נכסים לא שוטפים -
הוצאות הנפקה נדחות
השקעה בחברה מוחזקת

-.34,004
34,004

140
29,420
29,560

-.33,241
33,241

סה"כ נכסים

34,072

30,028

33,402

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות -
זכאים ויתרות זכות
ספקים ונותני שירותים
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
)באור (2
הלוואות ניתנות להמרה למניות )באור (3

907
222

1,338
195

540
208

4,305
279
5,713

4,027
-.5,560

5,268
499
6,515

הון עצמי -
הון מניות
פרמיה על מניות
תקבולים על חשבון אופציות
קרן הון
יתרת הפסד
סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

-.65,394
12
11,436
)(48,483
28,359

-.56,526
-.8,566
)(40,624
24,468

-.63,315
-.11,412
)(47,840
26,887

סה"כ התחייבויות והון

34,072

30,028

33,402

שמעון הייבלום
יו"ר הדירקטוריון

אברהם )אבי( טאוב
מנכ"ל

תאריך אישור הדוחות הכספיים 31 :במאי 2015
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דב לב
חשב

שפע ימים בע”מ
תמצית נתונים על ההפסד הכולל ביניים
)באלפי ש"ח(
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
מבוקר

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
הפסד תפעולי

)(331
-.)(331

)(454
-.)(454

)(1,398
)(1,610
)(3,008

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות )עלויות( מימון ,נטו

507
)(671
)(164

341
)(285
56

2
)(4,170
)(4,168

חלק החברה בהפסדי חברה מוחזקת

)(148

)(37

)(475

הפסד כולל לתקופה

)(643

)(435

)(7,651

4

שפע ימים בע”מ
תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים
)באלפי ש"ח(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר 2014
מבוקר

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת -
הפסד לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים לפעילות
שוטפת
)נספח א'(
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
שוטפת

)(643

)(435

)(7,651

681

346

7,284

38

)(89

)(367

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה -
השקעה בחברה מוחזקת
מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

)(893
)(893

)(1,095
)(1,095

)(5,240
)(5,240

תזרימי מזומנים מפעילות מימון -
תקבולים מהנפקת מניות ואופציות ,נטו
תקבולים מהנפקת מכשירים פיננסיים  ,נטו
)באורים  2ו(3 -
שינוי בהוצאות הנפקה נדחות
ריבית ששולמה
מזומנים שנבעו מפעילות מימון

721

-.-

2,497

204
-.)(122
803

882
)(53
)(218
611

3,231
87
)(755
5,060

הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

)(9

-.-

)(2

שינוי במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

)(61
75

)(573
624

)(549
624

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

14

51

75

5

שפע ימים בע”מ
תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים
)באלפי ש"ח(

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
מבוקר

נספח א'  -התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
לפעילות שוטפת:
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
תשלום מבוסס מניות*

6

202

2,024

חלק החברה בהפסדי חברה מוחזקת
עלויות )הכנסות( מימון ,נטו

148
164
318

37
)(56
183

475
4,168
6,667

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
עליה בזכאים ויתרות זכות
עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים

)(18
367
14
363

)(77
186
54
163

252
298
67
617

681

346

7,284

* בניכוי פחת שהועמס לנכסי חיפוש והערכה של אבנים יקרות בחברה מוחזקת.

נספח ב'  -פעולות מהותיות
שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
חייבים בגין הנפקת מכשיר פיננסי

-.-

-.-

50

המרת התחייבויות פיננסיות להון

1,501

-.-

8,411
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שפע ימים בע”מ
מידע נוסף
.1

כללי -
)א(

המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,
התש"ל  1970 -ואינו כולל את כל המידע הנדרש לפי תקנה 9ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל  1970 -בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד .יש לקרוא אותו ביחד עם
המידע הכספי הנפרד ליום  31בדצמבר  2014ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,וביחד עם תמצית דוחות
כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ) 2015להלן" :דוחות הביניים המאוחדים"(.
היות שהחברה המוחזקת נמצאת בשלב של חיפוש וחקירה של מרבצי יהלומים ,אבני חן וזהב
)אקספלורציה( והחברה המוחזקת טרם החלה בכריה מסחרית ,אין לקבוצה הכנסות אלא הוצאות בלבד.
כמו כן ,לחברה גרעון בהון חוזר ליום  31במרץ  2015בסך  5,645אלפי ש"ח .מימון פעילות החברה והחברה
המוחזקת נעשה עד היום על ידי גיוסי הון ו/או הלוואות והמשך פעילותן מותנה בהמשך גיוסים כאלו.
לאור ניסיון העבר ,מעריכה הנהלת החברה המוחזקת כי תוכל לגייס את המקורות הכספיים להשלמת
האקספלורציה אך אין וודאות לכך לאור העובדה שגיוסים תלויים בצדדים נוספים .גורמים אלה מעוררים
ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
במידע כספי נפרד זה לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים ,ההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה
דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך לפעול כ"עסק חי".

)ג(

הגדרות -

)ב(

החברה  -שפע ימים בע"מ.
חברה מוחזקת  -שפע ימים )א.ט.מ (.בע"מ.
)ד(

עיקרי המדיניות החשבונאית -
המידע הכספי הנפרד ,נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2למידע הכספי הנפרד של
החברה ליום  31בדצמבר  ,2014ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.

.2

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד-
א.

ליום  31במרץ
2014
2015
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

הרכב:

ליום  31בדצמבר
2014
מבוקר

התחייבות בגין הסכמי השקעה )ראה ב' להלן(

4,116

4,027

3,562

התחייבות בגין הלוואות ניתנות להמרה
למניות )ראה ביאור (3

189

-.-

1,706

4,305

4,027

5,268
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שפע ימים בע”מ
מידע נוסף
.2

התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד )המשך(–
ב.

בשנים  2012 – 2014התקשרה החברה במספר הסכמים להקצות למשקיעים מניות רגילות ללא ערך נקוב
בתמורה להשקעה כספית בחברה .בחודש מרץ  2015התקשרה החברה ב 4 -הסכמים נפרדים להקצות
 3,758,167מניות רגילות ללא ערך נקוב ,בתמורה לסך של  400אלפי ש"ח .במסגרת הסכמי ההשקעה
שנחתמו בתקופת הדוח ,התחייבה החברה למשקיעים כי והיה ובתום  12חודשים ממועד רישומן למסחר
של המניות לא יהיה שוויין של המניות הנרכשות בגובה של פי  1.5מהסכום המקורי שהושקע על ידי אותו
משקיע ,תקצה החברה למשקיע מניות נוספות באופן ששווי סך כל אחזקותיו ,לאחר ניכוי התמורה שישלם
המשקיע בגין המניות הנוספות ,על פי הנחיות הבורסה ,יעמוד על פי  1.5מהסכום המקורי אשר הושקע
תמורת המניות הנרכשות.
לאור הבטחת תשואה מינימלית למשקיעים בדרך של הנפקת מניות נוספות בעתיד ,מהווה המכשיר
הפיננסי שהונפק מכשיר מורכב עם רכיב התחייבותי המוצג בשווי הוגן ורכיב הוני.
בהתאם להערכת שווי של מומחה חיצוני ובלתי תלוי ,נקבע כי נכון ליום כל אחד מההסכמים התמורות
מיוחסות ברובן לרכיב התחייבותי לפי שווי הוגן .השווי ההוגן של כל ההתחייבויות נכון ליום  31במרץ
 2015הינו  4,116אלפי ש"ח.
בגין ההסכמים שנחתמו בתקופת הדוח שילמה החברה עמלות בסך של כ 20 -אלפי ש"ח שנזקפו להוצאות
מימון .התאמת הערך של המרכיב הפיננסי לשווי הוגן שלו נזקפה לסעיף מימון.

ג.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם
כדלהלן:
31.3.2015
0.1046-0.1083
36
0.07-1.00
0.1

מחירי מניה )בש"ח(
תנודתיות צפויה )באחוזים(
אורך חיי האופציה )בשנים(
שיעור ריבית חסרת סיכון )באחוזים(
ד.

31.12.2014
0.14-0.145
36
0.25-0.74
0.27

מדרג שווי הוגן -
מדידת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מתבצעת תוך שימוש במדרג שווי הוגן המשקף את מהות
הנתונים ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן .מדרג השווי ההוגן מבוסס על שלוש הרמות הבאות:
רמה  1מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות.
רמה  2נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1לעיל ,אשר ניתנים לצפיה במישרין )כלומר
בציטוטי מחירים( או בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים מצוטטים(.
רמה  3נתונים לגבי נכס או התחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה )נתונים שאינם
ניתנים לצפיה(.
ליום  31במרץ , 2015נמדדה ההתחייבות בגין הסכמי ההקצאה וההתחייבות בגין הלוואות ניתנות להמרה
ע"י שימוש בטכניקת הערכה המבוססת על רמה  2תוך התבססות על נתוני שוק נצפים.

ה.

תנועה בהתחייבות בגין הסכמי השקעה:
יתרה ליום  1בינואר 2015
תמורה שהתקבלה בגין הסכמים שנחתמו בתקופה
מיון רכיב הוני לפרמיה על מניות
הוצאות מימון בתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2015

ו.

באלפי ש"ח
3,562
400
)(190
344
4,116

פרט למפורט לעיל ,סבורה החברה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסים המוצגים בעלות
מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשוויים ההוגן.
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שפע ימים בע”מ
מידע נוסף
.3

הלוואות ניתנות להמרה למניות –
א.

ביום  5בינואר  ,2015הומרו למניות סך כ 733-אלפי ש"ח מסכומי ההלוואות הניתנות להמרה למניות
וכנגדם הקצתה החברה  8,363,021מניות .השווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית בשווי הוגן דרך רווח
והפסד נכון ליום  31במרץ  ,2015הינו סך של  189אלפי ש"ח ויתרת ההתחייבות המוצגת לפי עלות
מופחתת ליום  31במרץ  2015הינה  279אלפי ש"ח .התאמת הערך של ההתחייבות לשווי ההוגן שלה נזקפה
לסעיף מימון.

ב.

תנועה בתקופת הדוח:

יתרה ליום  1בינואר 2015
שערוך  /זקיפת ריבית
המרה למניות
יתרה ליום  31במרץ 2015

התחייבות המוצגת
לפי שווי הוגן
1,706
)(503
)(1,014
189

* שיעור הריבית האפקטיבית הינו .268%
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התחייבות המוצגת לפי
עלות מופחתת *
499
77
)(297
279

סה"כ
2,205
)(426
)(1,311
468

ב"ה

פרק ג'
הערכת שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות

שפע ימים בע"מ
שווי התחייבות לתשואה
הלוואות להמרה
ואופציות למניות
ליום 31-במרץ2015 ,

מאי 2015

__  31מאי2015 ,
לכבוד,
שפע ימים בע"מ
לידי מר דב לב – סמנכ"ל כספים
הנדון :שווי הוגן של הלוואות להמרה ,התחייבות לתשואה ,ואופציות ליום  31במרץ2015 ,
 .1כללי
אנו הח"מ ,יעקב אשד ורונן רוזין ,מ" -אשד רוזין תשואות יועצים" נתבקשנו על ידי שפע ימים
בע"מ (להלן" :החברה") ,לבצע הערכות שווי הוגן של שווי התחייבות לתשואה בגין מניות ,אופציות,
ומרכיב אופציות בהלוואות להמרה שהונפקו על ידי שפע ימים בע"מ במסגרת הנפקות פרטיות
שביצעה החברה .הערכתנו הינה ליום  31במרץ ,2015 ,עבור כלל ההנפקות שבוצעו על ידי
החברה ,לצורכי דיווח חשבונאי ,בהתאם לתקני החשבונאות הבינלאומיים (.)IFRS

 .2להלן המקורות אשר שימשו אותי לצורך ביצוע העבודה:


דיווחים על ההנפקות הפרטיות כפי שמופיעים באתר הבורסה לנ"ע בתל אביב;



הסכמי השקעה והלוואה לדוגמא;



נתונים שנמסרו לי מהנהלת החברה;



חוות דעת קודמות בעניין שווי הוגן של התחייבות תשואה שבוצעו על ידי משרדנו ,וחוות דעת
קודמות בעניין שווי הלוואות הניתנות להמרה במניות החברה.

לא ביקרנו את הנתונים שנמסרו לנו בכתב ובעל פה על ידי מנהלי החברה ,למעט בדיקה של
סבירות ותאימות (של הנתונים השונים – בינם לבין עצמם) .רשימת הנתונים שמופיעה לעיל מהווה
את התשתית העיקרית לעבודה שלהלן.
אין לנו כל עניין אישי במניות החברה ,בעלי מניותיה או צדדים קשורים להן ,ולא מתקיימת בנו כל
תלות או זיקה אליהם או לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות .שכר טרחה בגין חוות
דעת זו נקבע מראש ואינו תלוי בתוצאות ההערכה .משרדנו ביצע עבור החברה בעבר חוות דעת
בעניין שווי הוגן של אופציות ,מכשירים פיננסיים והתחייבויות תשואה.

 .3תיאור מבנה ההנפקות
א .החברה מתחייבת כלפי המשקיעים כי אם השווי הכספי של המניות ,אופציות המוקצות
בתום תקופה נקובה ממועד אישור הבורסה ,יהיה פחות מסכום השווה לסך הכולל של
ההשקעה ,כפול מכפיל שנקבע בהסכם ההשקעה/הלוואה של מספר המניות המוקצות
כפול שער ממוצע של המניה בחמישה עשר ,או שלושים ימי המסחר האחרונים לפני
המועד הקובע,

אזי החברה מתחייבת להקצות למשקיעים מניות רגילות נוספות כך

שהשווי הכולל של אחזקות המשקיע יהיה שווה ערך לסכום ההשקעה המקורי כפול
המכפיל שנקבע בהנפקה .מכיוון שקיימת עלות מינימאלית למניה (ערך נקוב) מפצה
החברה את בעל המניות החדש בשווה ערך במניות למחיר התמורה המינימאלית במועד
המימוש.
ב .בחודש מרץ  2015נוצרו התחייבויות חדשות בגין הקצאה של  3,758,167מניות חדשות
לתקופה של שנה ביחס המרה של .150%
ג .בחודש אפריל  2014הנפיקה החברה הלוואות להמרה בעל מרכיב מימוש משתנה לאורך
זמן .לאחר בחינת הכדאיות הכלכלית (ראה חוות דעת משרדנו בנושא) ,ניתן לקבוע כי
מועד המימוש האולטימטיבי הינו בתום שנה ויום ממועד ההנפקה .לפיכך חושבה
התחייבות התשואה לפי תקופה של שנה .ברבעון האחרון של שנת  2014וברבעון הראשון
של שנת  2015נתקבלו בקשות המרה למניות בגין שני שלישים מההלוואות .לגבי חלק
נוסף מהיתרה ניתנו הוראות המרה בתום הרבעון הראשון של שנת  .2015בהסכם
ההלוואה נקבע כי הכמות המקסימלית של המניות שתוקצה על פי ההסכם תוגבל ל-
 13,000,000מניות כאשר היתרה תשולם במזומן.

 .4מתודולוגיה
תקן חשבונאות בינלאומי " ,IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" (להלן" :התקן").
קובע את הטיפול החשבונאי בהנפקה של חבילת ניירות ערך .על פי התקן מנגנון הפיצול וייחוס
התמורה מתבסס על שיטת השארית ,כאשר קיימת היררכיה מחייבת לסדר מכשירים הפיננסיים
שיש לקבוע לגביהם תחילה את השווי ההוגן והמכשירים שסכומם יקבע כשארית.
על פי התקן ,פיצול חבילה יבוצע בהתאם למדרג המחייב הבא:
 .1נגזרים ומכשירים פיננסים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה ,המוערכים באמצעות
מודלים לתמחור מכשירים פיננסיים.
 .2התחייבויות פיננסיות ומכשירים מורכבים (אג"ח להמרה) שאינם מוצגים בשווי הוגן.
 .3מרכיבים הוניים.
שווי הוגן ,הינו "הסכום שבו אפשר היה להחליף נכס או לסלק התחייבות ,בעסקה בין קונה מרצון
לבין מוכר מרצון  -הפועלים בצורה מושכלת ושאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים".
בסעיף א 64 .לתקן נאמר "השווי ההוגן של מכשיר פיננסי בעת הכרה לראשונה הוא ,בדרך כלל,
מחיר העסקה משמע ,השווי ההוגן של התמורה שניתנה או שהתקבלה ,אולם ,אם חלק מהתמורה
שניתנה או שהתקבלה הוא עבור משהו אחר מאשר המכשיר הפיננסי ,השווי ההוגן של המכשיר
הפיננסי נאמד תוך שימוש בטכניקת הערכה"( .ההדגשה לא במקור) כלומר ,בהנחה כי העסקה
נעשתה בשווי הוגן הרי שהיא משקפת שווי הוגן לכל אחד ממרכיביה ,ולכן המניות לא יכולות לקבל
ערך שלילי .התקן גם מגדיר בסעיף א 69.כי " בבסיס ההגדרה של שווי הוגן קיימת הנחה כי ישות
היא עסק חי ללא כוונה או צורך להתפרק ,לצמצם מהותית את רמת הפעילויות שלה או לבצע
עסקה בתנאים לא כדאיים ( .")Adverse termsלכן ,שווי הוגן אינו הסכום שהישות הייתה מקבלת
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או משלמת בעסקה כפויה ,בפירוק שלא מרצון או במכירה תחת לחץ .אולם ,שווי הוגן משקף את
איכות האשראי של המכשיר".
בחינה מהותית של המכשירים המונפקים:
העסקה מבטיחה תשואה למשקיע ,מוביל למסקנה שמדובר בחבילה המכילה מניות ועוד אופציה
 Putעל מחיר המניה .במקרה שלהלן לא מדובר באופציה  Putקלאסית שכן ,אין הבטחת תשלום
במזומן עבור ההפרש שבין המחיר המובטח למחיר השוק שנה אחרי ההנפקה .עם זאת ,לצורכי
תחשיב הנחנו כי ערך המניה בבורסה ,גם במקרה של ירידת שער ,יהיה כזה ,שניתן יהיה לממש
מידית את התמורה הנוספת במניות שתתקבל ,זאת ,ללא השפעה מהותית על שער מניה ,ולכן
שווה ערך לתשלום כספי .בתחומים מסוימים של שווי מניה (כאשר שווי החברה נמוך מאד ושואף
לאפס) ,הנחה זו אינה מתממשת בפועל.
הערה – למניות המונפקות ,לאופציות הבטחת התשואה ,ולמניות ההשלמה תקופת חסימה .עם
זאת ,תקופות חסימה ואי סחירות של האופציה אינם פרמטרים שיש לכלול בחישוב שווי האופציה,
זאת על פי הנחיות הרשות לניירות ערך.
נתוני הבסיס לחישוב השווי ההוגן של התחייבות התשואה ליום  31במרץ2015 ,
שווי ההתחייבות חושב באמצעות מודל בלאק אנד שולס לאופציות מסוג  .Putהפרמטרים
שהשתמשנו בהם לצורך חישוב האופציות הם:


נכס הבסיס – לכל הסכם הנפקה ,מחיר המניה הממוצע בחמישה עשר או שלושים ימי המסחר
שקדמו למועד התחשיב.



מחיר המימוש – מחיר המניה במועד ההסכם כשהוא מוכפל בהתחייבות התשואה המובטחת
בכל הסכם.



ריבית חסרת סיכון – ריבית מק"מ ממשלתי התואמת את אורך חיי התמורה המותנית (מקור,
בנק ישראל) 0.1% .לשנה.



תנודתיות – בדקנו את סטיית התקן שמחיר מניות החברה לתקופות תואמות את חיי
האופציות .ומצאנו כי התנודתיות לתקופה של לתקופות המימוש 90 ,יום  120 ,יום 180 ,ימים,
ו 365-ימים נמצאת בטווח שבין  30%ל 38% -לפיכך קבענו את סטיית התקן כקבועה לכל
תקופות הזמן בשיעור של ( 36%שיעור התנודתיות לשנה).



מועד המימוש – על פי הוראות ההסכם ,מועד המימוש הינו מועד אישור הבורסה בתוספת
מספר הימים הנקוב בהסכם .לצורך חישוב שווי ההתחייבות במועד ההקצאה נלקח כאילו
נתקבל אישור הבורסה במועד ההקצאה.
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חישוב שווי הוגן של הלוואה להמרה
קרן ההלוואה ליום  15באפריל ,₪ 240,111( 2014 ,ראה חוות דעתנו מחודש אוגוסט.)2014 ,
בתוספת זקיפת הריבית האפקטיבית שנקבעה ( .)268%ממועד ההלוואה ( 15/4/2014בממוצע)
ליום  31במרץ .2015 ,ב 19 -באוקטובר  ,2014ובתחילת ינואר  2015בוצע מימוש חלקי של כשני
שלישים מקרן ההלוואה .בהסכם ההמרה הוגבלה כמות המניות שיונפקו למלווים ב13,000,000 -
מניות .כאשר כל סכום הלוואה שלא יסולק במניות ישולם למלווים במזומן.
סה"כ יתרת ערך ההלוואה ליום  31מרץ  2015הינה .₪ 279,300
התמורה בגין המרת ההלוואות מורכבת כדלקמן:
יתרת התחייבות בגין הלוואות להמרה
יתרת
התחייבות ₪

שינוי בכמות
בסיס

30/09/2014
19/10/2014
19/10/2014
31/12/2014
05/01/2015

יתרה מאזנית
שערוך
המרה
שערוך
המרה

65,116
-340,900
129,061
-1,014,217

1,852,450
1,917,567
1,576,667
1,705,728
691,511

31/03/2015

שערוך

-503,159

188,352

תאריך

תנועה

פעולה

יתרת כמות
בסיס
3,906,250

1

-694,443

3,211,807

82.2%

2

-1,909,724

1,302,083

33.3%

יתרת הלוואה
תאריך
30/09/2014
19/10/2014
19/10/2014
31/12/2014
05/01/2015
31/03/2015

פעולה
יתרה מאזנית
זקיפת ריבית
פירעון מוקדם
זקיפת ריבית
פירעון מוקדם
זקיפת ריבית

יתרת
הלוואה
437,468
468,178
384,947
499,585
202,534
279,300

תנועה
30,711
-83,231
114,638
-297,050
76,766

שינוי
בכמות

-266,667
-733,333

ע.נ
1,500,000
1,500,000
1,233,333
1,233,333
500,000
500,000

 .1המרה שבוצעה ביום ( 19/10/2014כ 17.7% -מערך ההלוואות להמרה) ,כנגד התמורה
הוקצו 2,055,804 ,מניות.
 .2המרה שבוצעה ביום  5/1/2015כנגד התמורה הוקצו –  8,363,021מניות.
 .3 .3יתרת המניות שניתן להקצות על פי הסכם ההלוואה הינה –  2,581,176מניות.
חלק נוסף מיתרת ההלוואות הומרה בתחילת חודש אפריל .2015
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שווי התחייבות מוגבלת למניות –
על סמך נתוני השוק ערכנו תחשיב באמצעות סימולציית מונטה קרלו של מחיר המניה העתידי .תוחלת
מחיר המניה לאחר  10,000הרצות הינו  10.48אג'
מכיוון שקיימת מגבלה על כמות המניות הרי ששווי ההתחייבות הינו כמות המניות המקסימלית כפול
מחיר המניה העתידי  10.48 X 2,581,176אג' =  .₪ 270,507בכדי לקבוע את שווי ההתחייבות
ההונית יש להפחית מסכום זה את הערך הנוכחי של מימוש המניות.
הסכום הכולל של  ₪ 270,507משקף תשואה של  75%על ההשקעה .כלומר  ₪ 270,507בניכוי ערך
נקוב של .₪ 154,575
הערך הנוכחי שיש לנכות מההתחייבות ההונית שווי הערך הנקו( )₪ 154,575כשהוא מותאם ליחס
שבין שווי ההתחייבות  279,300לערך ההלוואה בתוספת ריבית  5%בשנה (.)₪ 525,000

279,300 / 525,000 = 0.5315 X 154,575 = 82,155
270,507- 82,155 = 188,352
לפיכך ערך ההתחייבות ההמרה בשווי הוגן הינו – .₪ 188,352

סיכום התוצאות
א .על פי החישובים שלהלן ,שווי הוגן של סך כל ההתחייבויות לתשואה ליום  31במרץ 2015
הינו .₪ 4,115,501
ב .שווי יתרת הלוואה להמרה .₪ 279,300 ,ושווי התחייבות ההמרה בגינן הינו .₪ 188,352
ג .שווי ההנפקה שבוצעה ברבעון השוטף  ₪ 400,000מהם 209,817 :א'  ₪בגין התחייבויות
הוניות ו ₪ 190,183 -בגין מניות.
בכבוד רב,
אשד רוזין– תשואות יועצים
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שווי התחייבויות תשואה בתוקף ליום  31במרץ2015 ,
תאריך
18/07/2013

כמות מניות
763,360

מכפיל
2.00

מחיר
הנפקה
0.524

גיוס
400,000

שווי ל31/3/2015 -
720,028 0.943

מחיר
מימוש
1.048

מחיר שוק
0.10466

זמן לפקיעה
ריבית
36 0.10%

תנודתיות
36%

11/08/2013

604,840
1,368,200

2.00

0.496

300,000
700,000

0.887

536,638
1,256,666

0.992

0.10466

0.10%

36

36%

17/02/2014

1,201,923

1.75

0.416

500,000

0.624

750,123

0.729

0.10466

0.10%

27

36%

17/02/2014

600,962

1.75

0.416

250,000

0.624

375,062

0.729

0.10466

0.10%

27

36%

25/02/2014

481,930
2,284,815

1.75

0.419

200,000
950,000

0.629

303,304
1,428,489

0.734

0.10466

0.10%

27

36%

11/06/2014

1,454,000
1,454,000

1.70

0.344

500,000
500,000

0.476

692,747
692,747

0.585

0.10827

0.10%

55

36%

04/12/2014

4,333,333
4,333,333

1.50

0.150

650,000
650,000

0.120

521,135
521,135

0.225

0.10466

0.10%

253

36%

18/03/2015

2,777,775

1.50

0.108

300,000

0.060

165,892

0.162

0.10466

0.10%

365

36%

23/03/2015

980,392
3,758,167

1.50

0.102

100,000
400,000

0.052

50,572
216,464

0.153

0.10466

0.10%

365

36%

4,115,501

7

שפע ימים – שווי התחייבות 31.03.2015

שווי התחייבויות שהונפקו בחודש מרץ 2015
מחיר
מימוש

תאריך

כמות מניות

מחיר
מכפיל הנפקה

תנודתיות

ריבית

18/03/2015

2,777,775

1.50

0.108

300,000

0.108

0.162

35%

0.10%

365

23/03/2015

980,392

1.50

0.102

100,000

0.102

0.153

35%

0.10%

365

3,758,167

גיוס

מחיר
שוק

400,000

זמן

PUT

שווי אופציות

0.057

157,363

0.054

52,454
209,817

שווי המניות שהונפקו למועד ההנפקה הינו .₪ 190,183
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.1

נושא ההערכה

הערכת שווי הוגן של מרכיב האופציה בהסכמי השקעה והלוואות להמרה

.2

עיתוי ההערכה

31/03/2015

.3

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה

לא רלוונטי

.4

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה

.5

מעריך השווי

שווי מרכיב האופציה₪ :
אשד רוזין תשואות יועצים עוסקת בייעוץ עסקי ,כלכלי ופיננסי .לרבות מתן חוות דעת
בעניין ניהול סיכונים פיננסים ,הערכות שווי כלכליות והערכות שווי הוגן .לא קיימת תלות
מסוג כלשהו בינינו לבין החברה וכי אין לנו עניין אישי בחברה ושכר הטרחה אינו מותנה
בתוצאות הערכת השווי.
מר רונן רוזין שותף  ,בעל תואר  BAבכלכלה מאוניברסיטת ת"א ומוסמך במנהל עסקים
(התמחות במימון) מאוניברסיטת בר אילן .מר רוזין בעל ניסיון של כ 7-שנים בתחום
הערכות שווי של נגזרים פיננסים.

.6

מודל ההערכה

.7

מדרג ההערכה לפי IFRS 13 -

הערכת השווי ההוגן של האופציות להחלפת מניות בוצעה באמצעות מודל .B&S
רמה 2

מחיר מניה
הנחות עבודה
.8

₪
עד שנה

משך חיי האופציה (שנים)
ס .תקן

36%

ריבית חסרת סיכון שנתית

0.1%
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