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לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  ג5תקנה בהשותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה 
את ההקלות לתאגידים קטנים אשר אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך  ובהתאם יכולה ליישם 3791-התש"ל

 (., בהתאמה"ההקלות"ו )להלן: "התיקון לתקנות" 4132-ופתיים ומידיים()תיקון(, התש"ד)דוחות תק
לתקנות, ככל שהן רלבנטיות,  הנכללות בתיקוןההקלות וליישם את כל לאמץ החליט  השותף הכללידירקטוריון 

: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה בעתיד, לשותפות, כדלקמןאו תהיינה רלבנטיות 
תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; )ב(  כך שהשותפותהחשבון המבקר על הבקרה הפנימית 

; )ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות 41% -העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
)ד( פטור מיישום הוראות התוספת השניה בתקנות ניירות ערך )דוחות  -; ו21% -ים למהותיות לדוחות ביני

 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם., בקשר עם 3791-תקופתיים ומיידים(, תש"ל

 



 

 

 שותפות מוגבלת-מודיעין אנרגיה 
 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

 4132 סמרב 13 שהסתיימה ביום שלושה חודשיםלתקופה של 
 

, מתכבד להגיש "(השותף הכללי)להלן: " ( בע"מ2991אנרגיה ניהול )-דירקטוריון השותף הכללי, מודיעין
או  "השותפות)להלן: " ני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהמצב ענייאת דוח הדירקטוריון על 

ולתקופה של "( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 1122 ,סמרב 12יום ( ל"השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוח)להלן: " אותו תאריךב השהסתיימ שלושה חודשים

 . 2991-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 כללי  .3

 

בין השותף הכללי לבין  12.2.2991 ביוםהשותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  .3.3
"(. השותפות החלה השותף המוגבל" או "הנאמןמודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ )להלן: "

 .2991בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

השותפות המוגבלת רשומים  ידי השותף הכללי. ניירות הערך של-ניהול השותפות מתבצע על .3.4
 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת, כפי שנקבע  .3.1

 בהסכם הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.

 

 ,""ים חדרה", "שרה בחיפושי נפט ו/או גז בשטח רישיונות "גבריאלה", השותפות עוסקת .3.2
 ."שמשון" -ו "מירה"

אושר, כי  1122-1121כמו כן, באסיפות כלליות של בעלי יחידות ההשתתפות שהתקיימו בשנים 
פי חוק הנפט, על שם השותפות, -נקס הנפט המתנהל עלבפלרישום זכויות ההשתתפות בכפוף 

ב" "דניאל מער -רישיונות "דניאל מזרח" ו :ב"מטרות השותפות" הבאיםיכללו הרישיונות 
ד' לדוחות הכספיים 1ראה ביאור )לגביהם ניתנה לשותפות אופציה לרכוש זכויות השתתפות, 

לגביו ניתנה לשותפות אופציה לרכוש זכויות ברישיון, אשר רישיון "יצחק" ) ,(12.1.1122ליום 
 .(למועד פרסום הדוח על המצב הכספי טרם מומשה

 
יות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספ .3.1

כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילות השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי הנפט והגז שלה, 
הנהלת השותף הכללי פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או צירוף שותפים 

ים בינלאומיים בעלי בנוסף פועלת השותפות באופן שוטף לצירוף מפעיל .נוספים לרישיונות
ראה לעניין זה גם הפניית תשומת הלב בחוות  יכולות מקצועיות להנחת דעתו של הממונה.

 דעתו של רואה החשבון המבקר של השותפות על הדוחות הכספיים.
 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 2השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  .3.1
ובהתאם יכולה ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר  2991-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 - )להלן 1122-אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים()תיקון(, התש"ד
"ההקלות", בהתאמה(. דירקטוריון השותף הכללי החליט לאמץ וליישם  -"התיקון לתקנות" ו

לבנטיות, או תהיינה רלבנטיות בעתיד, את כל ההקלות הנכללות בתיקון לתקנות, ככל שהן ר
לשותפות, כדלקמן: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון 
המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; 

ף הצירוף של ; )ג( העלאת ס11% -)ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
)ד( פטור מיישום הוראות התוספת  -; ו21% -דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

, בקשר עם פרטים בדבר 2991-השניה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל
 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.

 
בגין  בטחונות מתןבנוגע ל יםוהמ האנרגיה ת,הלאומיו התשתיות משרד נחיותבקשר עם ה .3.1

, "(ההנחיות)להלן: " (1121 לשנת הכספיים לדוחות 2)ז(21 כאמור בביאורזכויות נפט )
משרד התשתיות ובענף והחברות  נציגי השותפויות ביןבחודשים האחרונים מתנהלים מגעים 

מועד  דחהנ הלאומיות, האנרגיה והמים לצורך שינוי נוסחן של ההנחיות. נכון לתאריך דוח זה
 .1122במאי,  8על פי הודעת הממונה מיום  1122ביולי,  22ליום  תחולתן של ההנחיות

 



 

  

1 

של השותפות המוגבלת  לדוח התקופתיראה פרק א'  –לתיאור מקיף של עסקי השותפות 
 .13.1.4132לדוחות הכספיים ליום  1וביאור  4131לשנת 

 
 

 שותפותהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי ה .4
 

 כספי  מצב .4.3
 

 18,991אלפי דולר, לעומת סך של  19,111 מסתכמים בסך של 12.1.1122נכסי השותפות ליום 
. נכסי השותפות כוללים 12.21.1121אלפי דולר ליום  12,292וסך של  12.1.1121אלפי דולר ליום 

בעיקר נכסי נפט וגז, מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות. הקיטון בנכסי השותפות בתקופת 
 אשר שימשו קדונותיפהו ירידה ביתרת המזומנים ושווי מזומניםדוח נובע בעיקר כתוצאה מה

 . לצורך הפעילות השוטפת של השותפות
 

אלפי דולר, לעומת סך של  2,228מסתכמות בסך של  12.1.1122התחייבויות השותפות ליום 
 קיטוןה. 12.21.1121אלפי דולר ליום  2,212וסך של  12.1.1121דולר ליום אלפי  9,1,9

זכאים לט וגז ולספקי נפמתשלומים בעיקרו בהתחייבויות השוטפות בתקופת הדוח נובע 
 במסגרת פעילותה של השותפות.

 
 תוצאות הפעילות העסקית. 4.4

 
 22,,,1סך של  תאלפי דולר, לעומ ,12הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח הוצאות חיפושי נפט וגז

הוצאות . כולה 1121אלפי דולר בשנת  29,211 סך שלו המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה 
ונים לנכסי נפט וגז בגין מתשלומים שאינם מהוחיפושי נפט וגז בתקופת הדוח נובעים בעיקרם 

 ."גבריאלה" -, "שרה" ו"שמשון" רישיונות
         

אלפי  291ומת אלפי דולר, לע 112הסתכמו בסך של  הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח
עיקר הוצאות כולה.  1121אלפי דולר בשנת  2,111ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה 

שירותים דמי ניהול ששולמו לשותף הכללי ובגין  בתקופת הדוח הינהההנהלה וכלליות 
 מקצועיים שונים.

 
ה אלפי דולר לעומת אפס בתקופה המקביל 211בסך  לשותפות הוצאות אחרות בתקופת הדוח

הוצאות אלה הינם בגין הפחתת חייבים בגין עסקאות משותפות.  כולה. 1121אשתקד ובשנת 
 לדוחות הכספיים. 1)א(1לעניין זה ראה גם ביאור 

 
מימון נטו  הכנסותאלפי דולר לעומת  9הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח המימון נטו הכנסות

אלפי  122מימון נטו בסך  סותהכנולעומת  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  21בסך של 
כולה. הכנסות המימון נטו בתקופת הדוח נבעו בעיקר מהכנסות מריבית בגין  1121 תדולר בשנ

  מהפרשי שער בגין יתרות  כספיות בשקלים. הוצאות בניכויבבנקים  תפיקדונו
 

אלפי דולר, לעומת הפסד  982 הסתכם בסך של ההפסד הכולל של השותפות בתקופת הדוח
אלפי דולר  11,121של כולל והפסד  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  19,111ל של כול

 כולה. 1121בשנה 
 

 הון השותפותשינויים ב.  4.1
 

 סך של  אלפי דולר, לעומת 82,,12הסתכם הון השותפות בסך של  למועד הדוח על המצב הכספי       
 קיטוןה. 12.21.1121אלפי דולר ביום  9,,,,1 סך של ולעומת 12.1.1121 אלפי דולר ביום 12,911

 .מהפסדי השותפות בתקופת הדוחבהון השותפות נובע 
   .לדוחות הכספיים 1ראה ביאור  -שינויים בהון השותפותבדבר לפרטים נוספים         

       
 נזילות ומקורות מימון. 4.2

 
 2,189וי מזומנים בסך עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים ושו 12.1.1122ליום 

ביתרות המזומנים ושווי המזומנים של השותפות בסך של  קיטון אלפי דולר. בתקופת הדוח חל
ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה  אלפי 22,211בסך של  קיטוןלעומת אלפי דולר,  291

 כולה. 1121אלפי דולר בשנת  21,292בסך של  קיטון
 



 

  

1 

 סך של לעומת אלפי דולר ,1,19סך של  של השותפות וטפתפעילותה השל שמשובתקופת הדוח 
 1121אלפי דולר בשנת  28,299 סך שלולעומת המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  12,212

  כולה.
 

 פעילות השקעה לעומתמאלפי דולר  1,821של זומנים בסך שותפות מנבעו לבתקופת הדוח 
המקבילה אשתקד פי דולר בתקופה אל 92,,2 של סךמזומנים ששימשו לפעילות השקעה ב

  כולה. 1121אלפי דולר בשנת  1,121סך של מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בולעומת 
 

אלפי דולר  22,,8סך של  לעומת מפעילות מימוןנבעו לשותפות מזומנים לא קופת הדוח בת
ל סך שלעומת ושנבע לשותפות ממימוש כתבי אופציה וזכויות המקבילה אשתקד בתקופה 

  כולה. 1121בשנת  וזכויות הממימושי כתבי אופציאלפי דולר  8,291
 
 
   יבטי ממשל תאגידיה.     2

  

 תרומות השותפות.  2.3
 

פת הדוח לא תרמה השותפות סכומים השותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקו
 כלשהם.

 
 הליך אישור הדוחות הכספיים.  2.4

 
 י הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות. דירקטוריון השותף הכלל

 ידי דירקטוריון השותף הכללי, במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על
מתקיימת ישיבת ועדת מאזן בה נסקרים ונדונים הדוחות. בישיבת הועדה נוכחים חברי ועדת 

, סמנכ"ל מר רון מאור תףומנכ"ל משו סגן יו"ר הדירקטוריון ,הדירקטור מר צחי סולטן מאזן
מועברת  ורואה החשבון המבקר של השותפות. כמו כןרו"ח אייל סאבו הכספים בשותף הכללי 

לפני מועד  לעיונם של חברי הדירקטוריון, טיוטת דוח הדירקטוריוןטיוטת הדוחות הכספיים ו
 וחותהדהישיבה הקבועה לאישור הדוחות. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים 

, המצב הכספי ותזרים התוצאות הכספיות כספיים נסקרים עיקרי הדוחות הכספיים,ה
השותפות והשוואה לתקופות קודמות.  השותפות ומוצגים נתונים על פעילותהמזומנים של 

 רואה החשבוןבישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח 
הבהרה באשר לדוחות רשות חברי הדירקטוריון בכל שאלה ולמד עואשר השותפות המבקר של 

 הכספיים. ור, מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות. לאחר הדיון כאמטרם אישורם
        

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי .  2.1
 

 .12.21.1121אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
 

   
 שותפותהדיווח הפיננסי של ה וראות גילוי בקשר עםה.     1

            
 , ירידת ערך נכסים ושווי הוגןאומדנים חשבונאיים 

 
 .12.21.1121אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
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 ( בע"מ3994אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 יצחק סולטן

      בשותף הכללידירקטור 
 
 
 
 

_______________________ 
   סגן יו"ר הדירקטוריון, רון מאור

 בשותף הכלליומנכ"ל 
 
 
 

 1122, מאיב 11תאריך: 



 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 4132 ,במרס 13 ליום בינייםתמציתיים  כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 4 בינייםתמציתיים סקירת דוחות כספיים 
  
  

 1 דוחות על המצב הכספי
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 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין של לשותפים המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
 

 מבוא
 

 את הכולל המוגבלת(, השותפות - )להלן מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 בהון השינויים הכולל, הרווח על התמציתיים הדוחות ואת 4132במרס  13 ליום התמציתי הדוח על המצב הכספי

 השותף של וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותו הסתיימהש חודשים שלושה של לתקופה המזומנים ותזרימי
 לתקן בהתאם זולתקופת ביניים  כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים המוגבלת השותפות של הכללי

לתקופת ביניים  כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים" לתקופות כספי "דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות
 על מסקנה להביע היא אחריותנו .3771-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי זו

 סקירתנו. על בהתבסס זולתקופת ביניים  כספי מידע
 
 

 הסקירה היקף
 

 לתקופות כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 3 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה היישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום והחשבונאיים, הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר מבירורים,
 מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה ואחרים.
 להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם בביקורת. מזוהים

 
 

 מסקנה
 

 מכל ערוך, אינו הנ"ל הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס
  .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם המהותיות, הבחינות

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

 .3771-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים
 

הצורך לגייס מקורות מימון  בדבר( ד)3לאמור בביאור אנו מפנים את תשומת הלב הנ"ל  מסקנתנומבלי לסייג את 
לרבות הצורך למתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט על  גזהנפט והלפעילות השותפות המוגבלת בתחום חיפושי 

פי הנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים וכן בדבר דרישת הממונה על ענייני הנפט בהתקשרות עם 
מפעילים בעלי כשירות, בשיעור משמעותי ברישיונות, להנחת דעתו של הממונה כתנאי להמשך ההחזקה 

כללי של השותפות המוגבלת פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או . הנהלת השותף השיונותיבר
. המשך פעילותה של וכן פועלת להתקשר עם מפעילים כאמור לעיל הכנסת משקיעים נוספים לרישיונות

, לרבות לשם מתן הדרושים נכסי חיפושי הגז והנפט שלה מותנה בהשגת מקורות המימוןבהשותפות המוגבלת 
 בקשר עם זכויות הנפט ובהתקשרות עם מפעילים כאמור לעיל.  טחונותב
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  4132, במאי 44

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

1 

 דוחות על המצב הכספי

 
 

  במרס 13 ליום  
  ליום

 בדצמבר 13
  4132  4131  4131 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ארה"ב דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 5,757  2,212  5,187  מזומנים ושווי מזומנים
 6  6  6  השקעות לזמן קצר

 1,637  1,451  4,142  חייבים ויתרות חובה

       
  7,237  7,671  7,582 
       

 3,727  -  -  למכירהנכסי חיפוש והערכה מוחזקים 

       
  7,237  7,671  33,113 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 37,817  13,371  37,817  )לרבות נכסי חיפוש והערכה( נכסי נפט וגז
 16  331  8  , נטוונכסים בלתי מוחשיים רכוש קבוע

       
  37,835  13,481  37,821 

       
  47,414  18,771  13,372 

       התחייבויות שוטפות
       

 4,448  2,477  3,112  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 4,477  4,771  522  זכאים ויתרות זכות

       
  3,528  7,167  2,515 

       
 46,667  13,711  45,682  הון השותפות המוגבלת

       
  47,414  18,771  13,372 

       
       
       

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

     4132, במאי 44
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     

 הדירקטוריון יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ (3774) ניהול אנרגיה-מודיעין

 דירקטור – סולטן יצחק
 בע"מ (3774) ניהול אנרגיה-מודיעין

  הכללי השותף

 כספים סמנכ"ל - סאבו אייל
 בע"מ (3774) ניהול אנרגיה-מודיעין

 הכללי השותף
     הכללי השותף

 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

2 

 הכולל הרווח על דוחות

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
  אלפי דולר ארה"ב

 (ליחידת השתתפות)למעט נתוני הפסד 
       

 37,311  46,633  156  הוצאות חיפושי נפט וגז
       

 34,372  -  -  הפחתת נכסי חיפוש והערכה
       

 3,441  274  412  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 -  -  214  הוצאות אחרות

       
 (14,272)  (47,181)  (774)  הפסד תפעולי

       
 (52)  (22)  (31)  הוצאות מימון

       
 118  77  41  הכנסות מימון

       
 (14,421)  (47,111)  (785)  הפסד 

       
 (14,421)  (47,111)  (785)  סה"כ הפסד כולל 

       
       

 (33.4)  (31.157)  (1.1142)  *(   ליחידת השתתפות )בדולר( ומדוללהפסד בסיסי 

       
 
 

 *(  הותאם למפרע בגין מיזוג יחידות השתתפות
 

 .ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

5 

 המוגבלת השותפות בהון השינויים על דוחות

 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי    
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 46,667  (377,765)   58  416,576  )מבוקר( 4132בינואר,  3יתרה ליום 
         

 (785)  (785)  -  -  סה"כ הפסד כולל
         

 45,682  (381,751)  58  416,576  4132במרס,  13יתרה ליום 
 
 
 

  

בהון  השקעה
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 51,815  (327,745)  58  378,514  )מבוקר( 4131בינואר,  3יתרה ליום 
         

 (47,111)  (47,111)  -  -  סה"כ הפסד כולל
 8,178  -  -  8,178  ליחידות השתתפות וזכויות מימוש כתבי אופציה

         
 13,711  (372,755)  58  416,611  4131, מרסב 13יתרה ליום 

 
 

 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 51,815  (327,745)  58  378,514  4131בינואר,  3יתרה ליום 
         

 (14,421)  (14,421)  -  -  סה"כ הפסד כולל
 8,172  -  -  8,172  מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות

         
 46,667  (377,765)  58  416,576  4131בדצמבר,  13יתרה ליום 

 
 
 
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 
 

  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

6 

 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (14,421)  (47,111)  (785)  הפסד 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       :לסעיפי רווח והפסדהתאמות 
       

 73  31  4  פחת והפחתות
 34,372  1,144  -  גריעות והפחתת השקעות בנכסי נפט וגז
 -  -  214  הפחתת חייבים בגין עסקאות משותפות

 (482)  (82)  (34)   מימון, נטו הכנסות
       
  244  4,728  33,763 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 4,255  3,627  342  בחייבים ויתרות חובהירידה 
 (612)  578  (3,438)  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לב (ירידהה )יעלי 

 447   744  (3,717)  בזכאים ויתרות זכות היעלי)ירידה( 
       
  (4,811)  4,727  4,181 
       

 (38,377)  (43,315)  (1,176)  ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 1,414  1,414  -  , נטותפיקדונוממשיכה 
 (8,617)  (8,432)   -       השקעה בנכסי נפט וגז

 3,742  3,742  3,727   מוחזקים למכירההתמורה ממכירת נכסי נפט וגז 
 (38)  (36)   -  ונכסים בלתי מוחשיים רכישת רכוש קבוע

 35   -  46   תמורה ממכירת רכוש קבוע
 262   3,631  3,117   ירידה בחייבים בגין עסקאות משותפות 

       
 (1,451)  (3,672)  4,834   השקעה)ששימשו לפעילות(  פעילותמ שנבעו מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 8,571  8,625  -  ליחידות השתתפות כתבי אופציהזכויות ו מימוש

       
 8,571  8,625  -  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

       
 (34,857)   (32,382)  (582)     במזומנים ושווי מזומניםירידה 

       
 38,512   38,512  5,757  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 482  82  34    הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 5,757  2,212  5,187  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 

  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

7 

 
 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
       

       פעילות מהותית שלא במזומן
       

 4,156  4,721  -  השקעה בנכסי נפט וגז

       
 13  -  -  יתרת תקבולי מימוש כתבי אופציה שטרם נתקבלה 

       
       מידע נוסף על תזרימי מזומנים

       
 57  31  31  ריבית שהתקבלה

       
       
       
 

 ביניים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 בינייםבאורים לדוחות הכספיים 

8 

 
 כללי  - :3 באור

 
השותפות או השותפות המוגבלת( נוסדה על פי  -השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה )להלן  א.

( בע"מ 3774)אנרגיה ניהול  -בין מודיעין  3774במאי,  45הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 
 -אנרגיה נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל( )להלן  -)השותף הכללי( לבין מודיעין 

 .3774ההסכם(. השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 
מהווה הסכם  3775-)א( לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה63בהתאם לסעיף  

 פות.השותפות המוגבלת את תקנון השות
 
ולתקופה של שלושה  4132, סבמר 13דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ב

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן שהסתיימה חודשים 
ולשנה שהסתיימה  4131בדצמבר,  13בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 

 .הדוחות הכספיים השנתיים( -רים אשר נלוו אליהם )להלן באותו תאריך ולביאו
 
השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברישיונות חיפושי  .ג

 נפט. 
להלן מפורטים נכסי הנפט של השותפות המוגבלת, כפי שמופיעים בספר הנפט, נכון ליום  

 :ביניים אישור הדוחות הכספיים

  שטח )בקמ"ר(  סוג הזכות  שם הזכות
 הזכות בתוקף

  עד
חלקה של השותפות 

 המוגבלת
         

 71%  3.7.4132  171  רישיון  גבריאלה
  311%  3.7.4132  211  רישיון  ים חדרה

 *( 37.484%  31.7.4132  211  רישיון  שרה 
 *( 37.484%  31.7.4132  211  רישיון  מירה

 31%  32.6.4135  211  רישיון  שמשון
 
"מירה", בכפוף  -שיעור האחזקה של השותפות המוגבלת בזכויות ברישיונות "שרה" ו *(

 -)להלןהאנרגיה והמים התשתיות הלאומיות לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד 
 .47.434%ועמנואל, הינו  PBTלהעברות זכויות הנובעות מהסכמים עם הממונה( 

 
-בנוגע לרישיונות "שרה" ו( 3774רציו חיפושי נפט ) עם השותפות המוגבלת שללגבי הסכם 

 .ג' להלן1ראה באור  -"מירה" 
 -"דניאל מערב"  -אופציה לרכישת זכויות השתתפות ברישיונות "דניאל מזרח" ומימוש הלגבי 

  להלן. 4)ד(1ראה ביאור 
 "יצחק".מזכויות ההשתתפות ברישיון  35%לשותפות אופציה לרכישת 

 
נאי נכסי מות במועדים הקבועים בתפט מותנה במילוי התחייבויות מסויתוקפן של זכויות הנ

 להלן(. 1ניתן לבטל את זכות הנפט )ראה גם באור  במקרה של אי מילוי התנאים, .הנפט
 
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .ד

וודאות. לצורך המשך פעילות השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי הנפט והגז שלה, כספי ואי 
הנהלת השותף הכללי פועלת לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או צירוף שותפים 

 יבעל יםבינלאומי יםמפעילשוטף לצירוף  באופןהשותפות פועלת  בנוסף .נוספים לרישיונות
 .עתו של הממונהלהנחת דיכולות מקצועיות 

 
המשך פעילותה של השותפות המוגבלת בנכסי חיפושי הגז והנפט שלה מותנה בהשגת 
מקורות המימון הדרושים, לרבות לשם מתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט על פי הנחיות 

להנחת דעתו של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ובהתקשרות עם מפעילים 
 לאמור בהתאם פעל לא נפט זכות מחזיק אם, האמורות ההנחיות פי על כי יצוין. הממונה
 הזכות ובהוראות העבודה בתוכנית עמידה אי בכך לראות רשאי הממונה, כאמור בהנחיות

, מסויימים בתנאים, הממונה את המסמיך הנפט לחוק 55 סעיף להוראות בהתאם ולפעול
 .נפט זכות לבטל
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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  .   ה

ובהתאם יכולה ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר  3771-תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 - )להלן 4132-אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים()תיקון(, התש"ד

קלות", בהתאמה(. דירקטוריון השותף הכללי החליט לאמץ וליישם "הה -"התיקון לתקנות" ו
 את כל ההקלות הנכללות בתיקון לתקנות.

 
אי די בי  שלו אי די בי אחזקות( -של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )להלן  ןמצב תוהשלכ . ו

 :והשלמת הסדר הנושים של אי די בי אחזקות אי די בי פתוח( -חברה לפתוח בע"מ )להלן 
על ידי אי די בי אחזקות ואי די בי פתוח )לפי העניין( ולפי  להנהלת השותף הכללישנמסר  כפי 

 בי די אי של מלאה בבעלות הייתה פתוח בי די אי( א: )4131 ,בדצמבר 13 ליוםדיווחיהן לציבור, 
 מנור (,גנדן  -להלן ) מ"בע הולדינגס מגנדן הורכב אחזקות בי די באי השליטה גרעין( ב; )אחזקות
; הצבעה בהסכם ביניהן קשורות שהיו, מ"בע לבנת ואברהם( מנור -להלן ) מ"בע איי.בי אחזקות

 אודות לפרטים. גנדן באמצעות אחזקות בי די באי הסופי השליטה בעל היה דנקנר נוחי מר( ג)-ו
 ,4132והשלמתו בחודש מאי  4132אחזקות בחודש ינואר  בי די באי נושים הסדר אישור

ואודות  האמורים הקודמים השליטה מבעלי אחזקות בי די באי השליטה ניטלה במסגרתו
שינויים בשליטה באי די בי פתוח בעקבותיו, אשר כתוצאה מהם נשלטת אי די בי פתוח 

 .להלן ראה, ידי אדוארדו אלשטיין ומרדכי בן משה-למועד פרסום הדוח בעקיפין על
 

 37, ביום בקשר עם מצבה הפיננסי בי אחזקות במסגרת הליכים משפטיים שננקטו כנגד אי די 
ידי בית המשפט -דין משלים על-ניתן פסק 4132 ,בינואר 5דין וביום -ניתן פסק 4131 ,בדצמבר

בית המשפט(, במסגרתם אושר הסדר נושים באי די בי אחזקות  - להלן)יפו -המחוזי בתל אביב
מטעם מר  4131בנובמבר  46ם בהתאם למתווה להסדר נושים שהוגש לבית המשפט האמור ביו

( יחד עם א.ת.ה מ.ב.מ Dolphin Fund Limitedאדוארדו אלשטיין ותאגיד בשליטתו )
-אלשטיין קבוצתאו  המציעים -להלן ) אקסטרה אחזקות בע"מ )שבשליטת מר מרדכי בן משה(

בהתאם להחלטת בית המשפט, בתקופת הביניים שעד למועד השלמת הסדר הנושים  אקסטרה(.
( ההסדר נאמני -)להלן ו ה"ה אייל גבאי ועו"ד חגי אולמן כנאמנים לביצוע הסדר הנושים מונ

המשפט הסמיכם לנקוט פעולות הדרושות ליישום הסדר הנושים וביצועו, ובכלל זה בין  ביתו
די בי  איכל נכסי אי די בי אחזקות )לרבות המניות שאי די בי אחזקות מחזיקה בתפיסת היתר 
רישום וכמחזיקים בנאמנות את הנכסים בכל מרשם שהוא, ההסדר  נאמנירישום  ,פתוח(

הדין -החל ממועד פסק :שם הזכאים לפי הוראות הסדר הנושים. כן נקבע כי-המניות על
המשלים מסתיימת כהונת הדירקטורים באי די בי אחזקות וכן כהונת הדירקטורים מטעם אי די 

 . אי די בי פתוחבי אחזקות ב
מכך,  וכתוצאה של אי די בי אחזקות הנושים הסדרמועד ההשלמה של  חל 4132 ,במאי 7 ביום 

השליטה  בגרעין 4132 ,במאי 33מיום  )בעקיפין( מחזיקהאקסטרה -בין היתר: קבוצת אלשטיין
 באי די בי פתוח )בין שני המציעים נחתם הסכם בעלי מניות בקשר להחזקותיהם במניות אי די

-ידי קבוצת אלשטיין-ק כל הון המניות של אי די בי פתוח עלוחזההשלמה הבי פתוח(, עם 
ציבורית  חברה הפכהדי בי פתוח  איידי נושיה הפיננסיים של אי די בי אחזקות, -אקסטרה ועל

 המשפט בית החליט 4132 ,אפרילב 8 ביום .בבורסה נסחרות מניותיה 4132 ,במאי 34 מיום והחל
 החלטת ולביטול חוזר לעיון וגנדןלדחות את הבקשה של מר נוחי דנקנר  יפו-אביב בתל המחוזי

 ,במאי 32 ביום, כן כמו. אחזקות בי די אי של יםנושהאישור הסדר  ןבעניי המחוזי המשפט בית
האמורים בחודש פברואר  המבקשים שהגישו הערעורים את העליון המשפט בית דחה 4132
 4132 ,בינואר 5 -ו 4131 ,בדצמבר 37וזי מהימים הדין של בית המשפט המח-על פסקי 4132

 .שבמסגרתם אושר הסדר הנושים באי די בי אחזקות
 

הוגשה לבית המשפט, על ידי הנאמנים לאגרות החוב של אי די בי  ,4131 ,באפריל 43ביום  
כנגד אי די בי פתוח  3777-לחוק החברות, התשנ"ט 151פתוח, בקשה להסדר חוב כפוי לפי סעיף 

וכן, בין היתר, כנגד אי די בי אחזקות, הבנקים המלווים והנושים הפיננסיים של אי די בי פתוח. 
 בקשר עם הליך זה, , כי אי די בי פתוח הינה חדלת פירעון. במסגרת הבקשה נטען, בין היתר
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 )אייל גבאי( ומומחה כלכלי )עו"ד חגי אולמן( מינה בית המשפט משקיף 4131באפריל  11ביום 

לענייניה של אי די בי פתוח, וזאת מבלי להפקיע סמכויות של מי מנושאי המשרה באי די בי 
 לאגרות הנאמנים הודיעו 4132 ינואר בחודשלמנוע את המשך פעילותה הסדירה. פתוח ו/או 

 אמורים שבמסגרתו אחזקות, בי די באי הנושים הסדר אישור לאור כי פתוח בי די אי של החוב
 הבקשה בירור על עוד עומדים אינם הם, משמעותיים סכומים פתוח בי די לאי מוזרמים להיות
 את הזו לעת להותיר המשפט בית החליט 4132 בינואר, 35 ביום. שהגישו הכפוי החוב להסדר
 מנת ועל, פתוח בי די לאי גם הרלוונטי, הנושים הסדר השלמת לצורך היתר, בין, כנו על ההליך

 פתוח בי די אי של הכספיים בדוחות .פתוח בי די אי על המשקיף של הפיקוח המשך את לאפשר
 באור נכללו, המבקרים החשבון רואי של הסקירה ובדוחות 4131 לשנת הראשון מהרבעון החל

 של קיומה המשך בדבר משמעותיים ספקות של לקיומם באשר, בהתאמה, לב תשומת והפניית
 כי צוין 4131 בדצמבר, 13 ליום פתוח בי די אי של הכספיים בדוחות. חי כעסק פתוח בי די אי

עקב מצבה הכספי של אי די בי פתוח, , כאמור לב תשומת והפניית באור נכללו אלו בדוחות
 פרסום הדוח שלמועד לרבות גירעון בהון המיוחס לבעלי המניות של אי די בי פתוח, בדבר כך

הושלם הסדר החוב בחברה האם, אי די בי אחזקות, ובהתאם  טרם פתוח בי די אי של כאמור
החוב האמור בחודש במסגרתו )לפרטים בדבר השלמת הסדר  פתוח בי די לאי הון טרם הוזרם

מצבה הכספי של אי די בי פתוח, אשר לא  בענייןבדבר ההליך המשפטי  ,ראה לעיל( 4132מאי 
, בדבר הצורך בהסדרת אמות מידה החלות על אי די בי פתוח האמור הדוח הוסר למועד פרסום

החזקות של  למכירת העסקה הושלמה טרם כי העובדה לצד זאת כל ,מכוח הסכמים עם מלווים
 כי צוין עוד. פתוח בי די אי בידי בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ המוחזקות אי די בי פתוח

 את הפועל אל להוציא פתוח בי די אי ליכולת באשר וודאות אי יוצרת אלה גורמים הצטברות
 כסדרן התחייבויותיה לפרוע יכולתה להמשך ובאשר במועדן או/ו כסדרן העסקיות תוכניותיה

 .במועדן או/ו
  
אי די בי אחזקות, לרבות  של הנושים הסדר להשלמתהשותף הכללי מעריכה כי  הנהלת         

השלכות מהותיות על  אין, כמפורט לעיל, בעקבותיו פתוח בי די באילשינוי השליטה 
  :השותפות המוגבלת, למעט האמור להלן

 

 אין, עתידיים הון גיוסי המוגבלת השותפות תבצע בו במקרה כי דיווחה פתוח בי די אי .3
 .בהם תשתתף פתוח בי די אי כי וודאות

 

האנרגיה והמים התשתיות הלאומיות פי הנחיות הממונה על ענייני הנפט במשרד  על .4
 לחיפושי ברישיונות זכויות/העברת לקבלת בקשה במסגרתהנחיות הממונה(,  -)להלן 

 לעמוד מתאימה כלכלית יכולת להוכחת, היתר בין, המבקשים נדרשים, וגז נפט
 היה שלא מאחר. ויתקבלו במידה רישיונותתכנית העבודה ב במימוש הכרוכות בעלויות

 הנדרשת הכלכלית היכולת את בעצמה להוכיח האפשרות את המוגבלת השותפות בידי
 וכתנאי ומירה שרה ברישיונות הזכויות/העברת לקבלת בבקשות חלקה בגין

 שותפה תהיה פתוח בי די אי כי, הממונה דרש, המוגבלת השותפות של להשתתפותה
 המוגבלת השותפות של חלקה ובגין היא חלקה בגין ותוכיח 5% של בשיעור בבקשות

מנת לאפשר לשותפות המוגבלת להשתתף  על .הנדרשת הכלכלית היכולת את
בבקשות, הסכימה בעבר אי די בי פתוח להשתתף בבקשות בשיעור כאמור ולמסור 

כולת כלכלית כאמור. אי די בי פתוח מסרה כי בהיותה מוגבלת מכתבים המעידים על י
היא לא צפויה להעמיד  בביצוע השקעות מכוח הסכמים והבנות עם גורמים מממנים,

לשותפות מכתבי יכולת פיננסית לצורך הצגתם בקשר עם קבלת זכויות ברישיונות 
 לחיפושי נפט וגז על ידי השותפות המוגבלת. 

 

 משותף לניהול, סולטן יצחק מר לבין פתוח בי די אי בין שנחתם מניות בעלי בהסכם .1
 די באי שליטה בעל הינו דנקנר נוחי מר עוד כל כי הוסכם, הכללי השותף ושל נויה של
. פתוח בי די אי של נציג יהיה הכללי ובשותף בנויה הדירקטוריון"ר יו אזי, פתוח בי

 חוסר של ובמקרה נויה של הדירקטורים בין( DEAD LOCK) הסכמה חוסר של במקרה
  בעלי באסיפת הצבעתם עם בקשר האמור המניות בעלי להסכם הצדדים בין הסכמה
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 הנושא אזי, פתוח  בי די באי שליטה בעל הינו דנקנר נוחי מר עוד וכל, נויה של המניות

 במקרה כי, האמור בהסכם נקבע כן. פתוח  בי די אי של ולהחלטתה להכרעתה יובא
 חוסר של במקרים אזי, פתוח בי די באי שליטה בעל עוד יהיה לא דנקנר נוחי שמר

. הצדדים בהסכמת שיבחר מפשר של והחלטתו להכרעתו יובא הנושא, כאמור הסכמה
, הכללי השותף של הדירקטורים בין( DEAD LOCK) הסכמה חוסר של במקרה, כן כמו

כמתואר לעיל מר נוחי  .הכללי השותף של המניות בעלי והחלטת להכרעת יובא הנושא
 בעל השליטה באי די בי פיתוח.עוד דנקנר אינו 

 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - :4 באור
 
 ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  א.

 
 לתקופות כספי דיווח 12הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ביניים
 .3771-ומיידיים(, התש"ל

 

 שותפותתקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי ה    .ב
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה 
 בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, למעט האמור להלן:

 

מכשירים פיננסיים: הצגה, בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות  – IAS 14 -ל תיקונים
 פיננסיות

 
( בנושא קיזוז נכסים פיננסיים IAS 32 -התיקונים ל -)להלן  IAS 32-פירסם תיקונים ל IASB-ה

מבהירים, בין היתר, את משמעות המונח "קיימת  IAS 32 -והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל
 ( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז.currentlyבאופן מיידי )

 
 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל

ההשפעה של יישום התיקונים על השותפות לא הייתה  .לאחריו או 4132 ,בינואר 3 ביום
 מהותית.

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי    .ג
 

בדבר רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה  ,הסדרים משותפים IFRS 33-תיקונים ל
  IFRS 1-כהגדרתו ב עסק

 
 -)להלן הסדרים משותפים  IFRS 33-ל תיקונים IASB-פרסם ה 4132במאי,  6ביום 

רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק באשר דנים בטיפול החשבונאי התיקונים( 
 . IFRS 1-כהגדרתו ב

   התיקונים קובעים כי הזכויות הנרכשות בעסקה כאמור יטופלו כצירוף עסקים על פי 
IFRS 3  הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי ותקנים רלוונטיים נוספים, לרבות מדידת

שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה 
 במוניטין או רווח מרכישה הזדמנותית. 

 
התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות 

 אימוץ מוקדם אפשרי.או לאחריו.  4136בינואר,  3המתחילות ביום 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :4 באור

 
 IFRS  תקן בתחולת משותף הסדר לכדי עולה אינה ברישיונות השותפות שהשקעת אף על
 בעסקאות החשבונאי הטיפול על מהותית השפעה להיות עשויה האמור לתיקון 33

 .הכספיים דוחותיה על התיקון השפעת את לבחון ממשיכה השותפות .הצטרפות
 
 

   בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :1באור 
 

 "גבריאלה" שיוןיר .א
 
 3(ג)8אור יבהמשך לאמור בבבתקופת הדוח וזאת תיאור עיקרי ההתפתחויות ברישיון להלן  

 :לדוחות הכספיים השנתיים
 

, באוקטובר 36ביום הממונה האריך  דוחות הכספיים השנתיים,ל( 3)ג()8כמתואר בביאור  .3
ברישיון ועדכן את תוכנית העבודה  4132 ,בספטמבר 3את תוקף הרישיון עד ליום  4131

תוך  ,4132בפברואר,  48לפיה בין היתר יש להגיש בקשה לאישור מפעיל ברישיון עד ליום 
 אשר תניח את דעתו של הממונה, הבהרה כי אישור הממונה לכניסת מפעיל בעל כשירות,

 משמעותי לרישיון מהווה תנאי להמשך ההחזקה ברישיון.ובשיעור 
באופן שוטף פועלת השותפות , אישור הדוחות הכספיים בינייםיצוין, כי נכון למועד 
 מקצועית להנחת דעתו של הממונה. תלצירוף מפעיל בעל יכול

 

אדירה( המשמשת כמפעיל  –אנרגיה ישראל בע"מ )להלן בין השותפות לבין אדירה  .4
התגלעו חילוקי דעות בקשר עם יתרת הכספים בחשבון המשותף של העסקה ברישיון 

 . העסקה המשותפת( –)להלן  "גבריאלה"ברישיון המשותפת 
לטענת אדירה, בהתבסס על ייעוץ משפטי שהיא קיבלה, היא שילמה לכל ספקיה ונושיה 

סקה )ללא הבחנה בין נושי וספקי העסקה המשותפת לבין נושים וספקים שאינם של הע
המשותפת( חלק יחסי מחובה להם מתוך הכספים שעמדו לרשותה בכל חשבונות הבנק 

 -כשלה, כולל החשבון המשותף. כתוצאה מכך, נוצר חסר בחשבון המשותף בסכום של 
ההפרש(. לטענת השותפות, בהתבסס על עמדת יועציה  -להלן דולר ארה"ב )אלפי  717

עסקה כספים בחשבון המשותף שייכים לה ,המשפטיים, בהתאם להסכמים בין הצדדים
בלבד, ולכן אדירה לא הייתה רשאית להשתמש בכספים אלה כדי לשלם  המשותפת

לנושים שלה שאינם ספקים של העסקה המשותפת. בין באי כוח הצדדים מתנהלים מגעים 
לאור מצבה  במטרה להסדיר חילוקי דעות אלה. אולם, להערכת הנהלת השותף הכללי

, הסיכוי לגבות מאדירה את ההפרש נמוך מאד ועל כן החליטה הנהלת אדירההפיננסי של 
וזקפה את חלקה  סכום שלא ניתן יהיה לגבותו בפועלהשותף הכללי להתייחס אליו כ

 לדוח על הרווח הכולל.אלפי דולר ארה"ב,  214 -בהפרש, סך של כ
 

ובהמשך למגעים כאמור לעיל העבירה אדירה לשותפות  4132במהלך חודש אפריל 
אלפי דולר וכן  481 -של כ את יתרת הכספים בחשבון העסקה המשותפת בסךהמוגבלת 

 .ספקי העסקה המשותפתושילמה לכל הודיעה לשותפות כי הגיעה להסדרים 
 
 חדרה" "ים שיוןיר  .ב

 
 4131באוקטובר,  36לדוחות הכספיים השנתיים, הממונה האריך ביום  4)ג(8כמתואר בביאור 

לפיה בין ברישיון ועדכן את תוכנית העבודה  4132בספטמבר,  3את תוקף הרישיון עד ליום 
 תוך הבהרה כי ,4132בפברואר,  48רישיון עד ליום היתר יש להגיש בקשה לאישור מפעיל ב

, אשר תניח את דעתו של הממונה, ובשיעור אישור הממונה לכניסת מפעיל בעל כשירות
 משמעותי לרישיון מהווה תנאי להמשך ההחזקה ברישיון.

השותפות פועלת באופן שוטף לצירוף , אישור הדוחות הכספיים בינייםיצוין, כי נכון למועד 
 מפעיל בעל יכולת מקצועית להנחת דעתו של הממונה.
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 "מירה"-ו "שרה" שיונותיר .ג

 
( 1)ג()8בתקופת הדוח וזאת בהמשך לאמור בביאור ברישיונות להלן עיקרי ההתפתחויות 
 לדוחות הכספיים השנתיים:

השותפים ברישיונות, ובכלל זה השותפות, אי די בי פתוח, חברת הכשרת הישוב בישראל         
שותפות מוגבלת )שלוש  –חיפושי גז ונפט  –בע"מ, עמנואל אנרגיה בע"מ, עמנואל אנרגיה 

קבוצת הכשרת הישוב( ואי. פי. סי נפט וגז )ישראל( שותפות מוגבלת  - האחרונות, להלן יחד
( , GGR - )להלן GeoGlobal Resources (India) Incהשותפים המתקשרים( אך למעט  - )להלן

לצירופה של השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט בהסכם  4132באפריל,  36התקשרו ביום 
 ההסכם(.  - רציו( כשותפה ברישיונות )להלן - ( )להלן3774)

 
 להלן תמצית עיקרי ההסכם:

 
)מתוך  41%השותפים המתקשרים ימחו ויעבירו לרציו זכויות השתתפות בשיעור של  .3

שכל שותף מתקשר הזכויות המועברות(, באופן  - ( בכל אחד מהרישיונות )להלן311%
יעביר לרציו חלק יחסי מהזכויות המועברות, בהתאם לחלקו היחסי ברישיונות 

 אשר כאמור אינה צד להסכם.  GGRבתוספת חלק יחסי בגין חלקה של 
( מהזכויות בכל אחד 311%)מתוך  6.35%בהתאם לכך, השותפות תעביר לרציו 

 להלן. 4מפורט בסעיף מהרישיונות, נקיות מתמלוגים למעט התמלוג למדינה, כ
 

 בכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם, שיעורי ההחזקה ברישיונות יהיו כדלקמן:
 41.164% – השותפות

 2.245% – אי די בי פתוח
 37.347% –עמנואל אנרגיה בע"מ 

  32.624% –שותפות מוגבלת  –חיפושי גז ונפט  –עמנואל אנרגיה 
 5% –חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ 

 31.722% –פי. סי נפט וגז )ישראל( שותפות מוגבלת אי. 
GeoGlobal Resources (India) Inc  )5% –)המפעיל 

 41% –שותפות מוגבלת  –( 3774רציו חיפושי נפט )
 

לטובת חלק  31.5%הזכויות המועברות לא תהיינה כפופות לתמלוגי העל בשיעור   . 4
  - ות הזכויות ברישיונות )להלןמהשותפים ברישיונות וצדדים שלישיים, להם כפופ

תמלוגי העל החלים ברישיונות( )למעט תמלוג לטובת המדינה על פי חוק הנפט, 
לטובת השותפות ותמלוג על בשיעור  1.514%( ובכללם תמלוג על בשיעור 3754-תשי"ב

 - ( )להלןPetromed Corporation -לטובת נאמנות פטרומד )עבור בעלי המניות ב 1%
לפטרומד( )מתוך תמלוגי העל החלים ברישיונות( בגין הזכויות המועברות. התמלוג 

לשאת בתמלוג לפטרומד בגין הזכויות  םביניההשותפים המתקשרים הסכימו 
בגין חלקה היחסי בזכויות  1.3825%המועברות, אשר מתוכו תישא השותפות בשיעור 

 המועברות. 
 
עסקה נשוא ההסכם, רציו תשתתף בתוקף ממועד חתימת ההסכם ובכפוף להשלמת ה .1

 בכל ההוצאות ברישיונות בהתאם לחלקה היחסי ברישיונות.
 
המפעיל  - הצדדים להסכם יפעלו במשותף לאיתור מפעיל חדש לרישיונות )להלן .2

( מזכויות 311%)מתוך  45%החדש(. הוסכם כי המפעיל החדש יהיה זכאי לקבל 
 ההשתתפות ברישיונות.

 

במידה שהמפעיל החדש יוצג לשותפים המתקשרים על ידי רציו, השותפים המתקשרים  .5
( נוספים מזכויות ההשתתפות ברישיונות, באותם תנאים 311%)מתוך  5%יעבירו לרציו 

)מתוך  3.517%, כך שמתוכם המחויביםשל העברת הזכויות המועברות, בשינויים 
 ( יועברו על ידי השותפות. 311%
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במקרה שתהיה ברישיונות תגלית מסחרית, רציו תשלם לשותפים המתקשרים,  .6

מההכנסות שיהיו לה ממכירת נפט ו/או גז מהרישיונות  31%בתשלומים רבעוניים, 
ליון מי 34.1 -ולאחר החזר הוצאותיה בקשר עם הרישיונות, עד לסכום מצטבר של כ

סכום החזר הוצאות  - דולר, בגין החזר חלק מהוצאות העבר שהוציאו ברישיונות )להלן
העבר(. סכום החזר הוצאות העבר יחולק בין השותפים המתקשרים בהתאם לחלקם 

 היחסי בזכויות המועברות. 
 

על אף האמור, במידה שהמפעיל החדש הוצג על ידי רציו, יעמוד סכום החזר הוצאות 
( מזכויות 311%)מתוך  45%מיליון דולר )מחושב בהנחה שרציו תחזיק  7.7 -כהעבר על 

 סכום החזר ההוצאות המופחת(. - ההשתתפות ברישיונות( )להלן
 1,787חלקה של השותפות בסכום החזר הוצאות העבר )במידה שישולם במלואו( יהיה         

לקה של השותפות בו אלפי דולר. במקרה של תשלום סכום החזר ההוצאות המופחת, ח
 אלפי דולר. 4,167)במידה שישולם במלואו( יהיה 

 
בתוקף ממועד השלמת העסקה נשוא ההסכם יתוקנו הסכמי התפעול המשותף החלים  .7

ברישיונות, באופן שבין היתר, יקבע בהם כי כל עוד רציו והמפעיל החדש מחזיקים 
יונות, הם יוכלו לקבל יחדיו ( מזכויות ההשתתפות בריש311%)מתוך  25%יחדיו לפחות 

 כל החלטה ביחס לפעילות ברישיונות. 
 
רציו התחייבה לבצע, על חשבונה, בחינה מחודשת של הממצאים השונים ברישיונות  .8

 יום ממועד חתימת ההסכם. 25וזאת בתוך 
 
ההסכם הותנה בתנאים מתלים ובכללם אישורי האורגנים המוסמכים של הצדדים  .7

)לרבות אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, ככל הנדרש(, אישור 
הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שנדרש, השלמת בדיקות נאותות על ידי רציו 

 אשר יוצג על ידי רציו.  ולשביעות רצונה ואישור הממונה למפעיל חדש לרישיונות
 

  "מערב "דניאל -, "דניאל מזרח" ו"שמשון" נותרישיו .ד
 

 2(ג)8בהמשך לאמור בביאור בתקופת הדוח וזאת  תנוותיאור עיקרי ההתפתחויות ברישילהלן 
 :לדוחות הכספיים השנתיים

 

 מאת הממונה הודעה בדבר הארכת תוקף רישיונות נתקבלה 4132 ,באפריל 3ביום  .3
, בכפוף לתנאים הבאים 4136באפריל,  34, עד ליום "דניאל מערב" -"דניאל מזרח" ו

 )התנאים לכל אחד מהרישיונות זהים, למעט אם צוין אחרת(:
 

הפקדת ערבות בהתאם להנחיות הממונה למתן בטחונות בקשר עם הזכויות,  א.
על פי  4132ביולי,  35נדחה ליום מועד זה ) 4132 ,במאי 35לא יאוחר מיום 

 .(4132במאי,  8הודעת הממונה מיום 
 
ביצוע תכנית העבודה ברישיון על פי השלבים ולוחות הזמנים המפורטים  ב.

 להלן:
 

מימדי החדש שבוצע -עיבוד נתונים סיסמיים של הסקר הסיסמי התלת .3
(, PSDM( ומימד עומק )PSTMבמימד זמן ) 4131בשטח הרישיון בשנת 

, והעברת כל תוצרי AVO -אינוורסיה וובכלל זה ביצוע תהליכי 
העיבוד והחומרים והדוחות הנילווים כמוגדר בהנחיות הממונה 

 .4132 ,בדצמבר 3המופיעות באתר משרד האנרגיה והמים, עד ליום 
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החדשים והקיימים, הכנת  פענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסיים .4

מפות עומק מעודכנות, ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי חדש והגשת 
 ,במרץ 3פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח בשטח הרישיון, עד ליום 

4135. 
 
הגשת דוח מעודכן על משאבים מותנים בשטח הרישיון לפי דרישות  .1

 .4135 ,באפריל 35(, עד ליום PRMS"מערכת לניהול משאבי נפט" )
 
חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח בשטח הרישיון עד ליום  .2

 .4135 ,ביולי 3
 
הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה המופיעות באתר משרד  .5

 .4135 ,באוגוסט 3האנרגיה והמים, עד ליום 
 
לגבי רישיון  4136 ,בינואר 3תחילת ביצוע קידוח ברישיון עד ליום  .6

 לגבי רישיון "דניאל מערב". 4136 ,במרץ 3"דניאל מזרח", ועד ליום 
 
הגשת דו"ח המסכם את הממצאים בקידוח לא יאוחר משלושה  .7

 חודשים לאחר השלמתו.
 

 -)להלן 4134באפריל,  33בקשר עם ההסכם המותנה עם שותפות ישראמקו מיום  .4
יקה שותפות ישראמקו לשותפות המוגבלת ההסכם( אשר לפיו, בין היתר, )א( הענ

אופציה לרכישה משותפות ישראמקו של זכויות השתתפות בכל אחד מרישיונות 
על  4134באוקטובר,  33)ב( הודעת השותפות לשותפות ישראמקו ביום  -דניאל ו

החלטתה לממש את האופציה לרכישת זכויות ההשתתפות ברישיונות דניאל 
באתר האינטרנט של . הזכויות הנרכשות( -( )להלן311%)מתוך  35%בשיעור של 

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פורסם, בין היתר, כי מועצת הנפט, 
 , המליצה לאשר את הבקשה של ישראמקו להעביר 4132באפריל,  7בישיבתה מיום 

לשותפות את הזכויות הנרכשות ולרישום תמלוג על זכויותיה של השותפות 
 מחלקה של השותפות ברישיונות(.  5%ברישיונות לטובת ישראמקו )בשיעור של 

 למועד הדוח טרם התקבל אישור הממונה להעברת הזכויות הנרכשות.
 
 

 תלויות התחייבויות - :2 באור
 

  הכללי בשותף השליטה בעלת נגד תביעה 
 

 Ness Energy of-אלפא( ו -להלן ) Alpha Capital Anstaltידי -על 4131הוגשה בשנת  התביעה

Israel, Inc. ( כנגד התובעות - ויחד עם אלפא נס ישראל -להלן ,) נויה חיפושי נפט וגז בע"מ
צח בע"מ )חברה בשליטת מר יצחק סולטן( -, דונויה( -)בעלת השליטה בשותף הכללי, להלן 

, הנתבעות( -)להלן יחד  "(וייסרוי)" Viceroy, LLCואי. די. בי. חברה לאחזקות בע"מ, וכן נגד 
 .נוספת כנתבעת לתביעה שצורפה

 
הוגשה  4131 אפריל חודש במהלך, לדוחות הכספיים השנתיים ח'34בהמשך לאמור בביאור 

מועד להגשת סיכומי הנתבעות. בבקשה הוסבר כי בין הלבית המשפט בקשה להארכת 
התובעות לנתבעות החל משא ומתן וכי הוסכם שהגשת סיכומי הנתבעות תידחה למועד 

 קיבליום לאחר שאחד הצדדים יודיע למשנהו על הפסקת המגעים. בית המשפט  61שיחול 
 .לפשרה המגעים סיום על לנתבעות התובעות הודיעו 4132בינואר,  7 ביוםאת הבקשה. 

הורה בית המשפט באוקלהומה על חידוש ההליך המתנהל בפניו, וקבע כי  4132בינואר,  47 ביום
במסגרת ההליך יידונו שני נושאים: האחד, ערכן של מניות נס ישראל לצורך קביעת ביצועו, באופן 

 ני, החלוקה מלא או חלקי, של פסק הדין שניתן בבית המשפט בניו יורק לטובת אלפא קפיטל. הש



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 בינייםבאורים לדוחות הכספיים 

36 

 
 )המשך( התחייבויות תלויות - :2 באור

 
הצודקת, אם בכלל, של מניות נס אינטרנשיונל, או של שוויין. בית המשפט באוקלהומה הורה על 

 השלמת ההליכים המקדמיים בהליך האמור.
קיבל בית המשפט את בקשות הנתבעות להארכת  4132באפריל,  11 -ו 4132במרס,  5בימים 

 4132ביוני,  35כומים מטעם הנתבעות הינו המועד להגשת סי המועד להגשת הסיכומים מטעמן.
 .4132ביולי,  35המועד להגשת סיכומי תשובה מטעם התובעות הינו ו

, בהתבסס על המידע שנמסר להם במסגרת נויהבהסתמך על הערכת יועציה המשפטיים של 
, כי מעריכים הםהליך, על האופן בו התנהלו עדויות עדי הצדדים ועל הצעת בית המשפט, ה

 תידחה עולה על ההסתברות לכך שהתביעה תתקבל.  נויהההסתברות לכך שהתביעה נגד 
 

שותפות  –שותפות מוגבלת ודור חיפושי גז  – 4עתירה לבג"צ שהוגשה ע"י ישראמקו נגב 
 העותרות( –)להלן  מוגבלת

 
במסגרת דיון בעתירה שהתקיים לדוחות הכספיים השנתיים,  ב'34בהמשך לאמור בביאור 

 החליטו העותרות למשוך את העתירה. 4132באפריל,  48ביום 
 
 

 המוגבלת השותפות הון -: 5 באור
 

 שכל באופן ההשתתפות יחידות כל של מיזוגהודיעה השותפות על ביצוע  4132במרץ,  41ביום 
מיזוג  -להלן ( ש"ח 1.13 בת אחת ליחידה יהפכו ח"ש 1.13 בנות קיימות השתתפות חידותי 451

 .4,762,187 על השותפות של ההשתתפותסך יחידות  עומד היחידות מיזוג לאחר .היחידות(
 מספר בהתאם יוקטן אמור,ה מהמיזוג כתוצאה ,(31)סדרה  האופציה כתבי לתנאי בהתאם
 למפורט בהתאם כאמור פעולה לאחר (31)סדרה  האופציה כתבי מימוש עקב שיוקצו היחידות
 .( 31)סדרה  האופציה כתבי הונפקו מכוחו 4134במאי,  41 מיום השותפות של המדף בתשקיף

 היום) היחידות למיזוג האקס יוםו 4132במרס,  48היום הקובע לביצוע מיזוג היחידות חל ביום 

 .4132, סרמב 11 חל ביום( המיזוג לאחר כיחידות להיסחר ההשתתפות יחידות החלו בו
 ש"ח 1.13 בנות השתתפות יחידות 4,762,187הדוח על המצב הכספי רשומות למסחר  למועד

 (. 31כתבי אופציה )סדרה  413,518,575 -ו אחת כל ע.נ
 
 
 

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



 

 (:1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:רון מאוראני, 

 –)להלן  מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלתשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)

 הדוחות(; –)להלן  4112שנת לרבעון הראשון של התאגיד( 

נכון של עובדה מהותית ולא  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא (4)

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

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

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים  (3)

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

ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

 המאזןגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  (2)

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל  כי אין של דירקטוריון התאגיד

או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים  שבה מעורב המנהל הכללי

 .אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

55/2/5/22 ______________________________ 

 השותף הכללי רון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (:2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אייל סאבואני, 

מודיעין בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 4112שנת רבעון הראשון של התאגיד( ל –)להלן  שותפות מוגבלתאנרגיה 

 הדוחות(; –)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם  (4)

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

ן נכללו אותם מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבה

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים  (3)

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

ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

 המאזןלרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  גיליתי (2)

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  כי אין של דירקטוריון התאגיד

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 

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

 

55/2/5/22 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי 
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