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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
ובהתאם יכולה ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

)להלן:  2014-קופתיים ומידיים()תיקון(, התש"דאושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות ת
"התיקון לתקנות" ו"ההקלות", בהתאמה(. דירקטוריון השותף הכללי החליט לאמץ וליישם את 
כל ההקלות הנכללות בתיקון לתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או תהיינה רלבנטיות בעתיד, 

מית ודוח רואה החשבון לשותפות, כדלקמן: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפני
המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; 

; )ג( העלאת סף הצירוף של 20% -)ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
פת )ד( פטור מיישום הוראות התוס -; ו40% -דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

, בקשר עם פרטים בדבר 1970-השניה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל
 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.
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 שותפות מוגבלת-מודיעין אנרגיה 
 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

 2017 ביוני 30 שהסתיימה ביום חודשים שישהלתקופה של 
 

, מתכבד להגיש "(השותף הכללי)להלן: " ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-טוריון השותף הכללי, מודיעיןדירק
או  "השותפות)להלן: " מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהאת דוח הדירקטוריון על 

 שישה ולתקופה של"( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2017 ,ביוני 30יום ( ל"השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוח)להלן: " אותו תאריךב השהסתיימ חודשים

 . 1970-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 כללי  .1

 

בין השותף הכללי לבין  25.5.1992 ביוםהשותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  .1.1
"(. השותפות החלה שותף המוגבלה" או "הנאמןמודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ )להלן: "

 .1992בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

ידי השותף הכללי. ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים -ניהול השותפות מתבצע על .1.2
 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת, כפי שנקבע  .1.3

 הסכם הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.ב
 

לפעול גם בחו"ל, במסגרת אסטרטגיה לאיתור נכסי נפט וגז  2016שנת השותפות החלה ב .1.4
בסיכון נמוך, אשר אינם בליבת הפעילות של חברות האנרגיה הגדולות. כחלק מאסטרטגיה זו 

ופרויקט  MountainViewלרכישת זכויות בפרויקט  יםהתקשרה השותפות בהסכמים מפורט
GrapeVine את הפעילות  יםתפעול משותף אשר מסדיר מיארה"ב וכן בהסכקליפורניה, ב

השותפות ממשיכה בתהליכי איתור נכסי נפט וגז נוספים ים הנ"ל. המשותפת בשטח הפרויקט
 .בחו"ל
שותפות  2016הפעילות במסגרת הפרויקטים הנ"ל הקימה השותפות בחודש יולי  לצורך

חדשה בבעלות מלאה אשר תרכז את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברה  ישראלית
 לדוחות הכספיים. 3לפרטים נוספים ראה ביאור בת בבעלות מלאה של השותפות החדשה. 

 

בשטח , "דניאל מערב", גז בשטח רישיונות "דניאל מזרח" בחיפושי נפט ו/או השותפות עוסקת .1.5
 ארה"ב.קליפורניה, ב GrapeVine -ו MountainView יםפרויקטהובשטח  חזקת "שמשון"

 .)א( לדוחות הכספיים3ראה ביאור "מירה"  -לגבי רישיונות "שרה" ו
)ב( 3רישיונות דניאל ראה ביאור כלל הזכויות בלגבי החלטת הדירקטוריון להחזיר למדינה את 

 לדוחות הכספיים.
 

נפט בחו"ל לא תוכרנה  ההוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם ההשקעה בנכסי .1.6
כהוצאה שוטפת בישראל. לפיכך מחזיק זכאי )מי שהחזיק ביחידה בתום שנת המס( לא יוכל 
לנכות כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי בהוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם נכסי 
הנפט בחו"ל. בהתאם לתקנות ולאישורים שקיבלה השותפות בעבר מרשות המיסים בקשר 

ההכנסות וההוצאות של השותפות מיוחסות כל שנה לבעלי , ניירות ערך של השותפות להנפקות
היחידות שהחזיקו ביחידות בתום שנת המס. אולם, התקנות אינן חלות במידה שבשנה 
מסוימת עיקר השקעותיה והוצאותיה של השותפות אינן "הוצאות חיפוש, פיתוח והפקה" 

ולו הוראות צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש בישראל כהגדרתן בתקנות ובמקרה כזה יח
, שלפיו שותפות שהתקנות אינן חלות עליה תמוסה כחברה 2017 -לראותן כחברה( התשע"ז

 בע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוסו כדיבידנד.
 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .1.7
 כספי ואי וודאות.

 
של השותפות המוגבלת  לדוח התקופתיראה פרק א'  –אור מקיף של עסקי השותפות לתי

 .לדוחות הכספיים 3וביאור  2016לשנת 
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 שותפותהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי ה .2
 

 מצב כספי  .2.1
 

 9,477אלפי דולר, לעומת סך של  8,641 מסתכמים בסך של 30.6.2017נכסי השותפות ליום 
לים . נכסי השותפות כול31.12.2016אלפי דולר ליום  8,550וסך של  30.6.2016אלפי דולר ליום 

 הגידול. ונכס חיפוש והערכה בגין הקידוחים בארה"ב פיקדונותבעיקר מזומנים ושווי מזומנים, 
ערכה בגין קידוחי החיפוש ו ינכס מהיווןבנכסי השותפות בתקופת הדוח נובע בעיקר 

 . בתקופת הדוח שותפותשביצעה ה האקספלורציה בארה"ב
 

 2,473אלפי דולר, לעומת סך של  803מסתכמות בסך של  30.6.2017התחייבויות השותפות ליום 
בהתחייבויות  הקיטון. 31.12.2016אלפי דולר ליום  1,977וסך של  30.6.2016דולר ליום אלפי 

( 14התחייבות בגין כתבי אופציה )סדרה יתרת ה מהעברתבעיקר השותפות בתקופת הדוח נובע 
אלפי  418להון העצמי בעקבות פקיעתן וכן מזקיפה לדוח על הרווח הכולל של התחייבות בסך 

 .דולר מפאת התיישנות החוב
 

 תוצאות הפעילות העסקית. 22.
 

 380סך של אלפי דולר, לעומת  330בסך של  הסתכמו בתקופת הדוח הוצאות חיפושי נפט וגז
הוצאות . כולה 2016אלפי דולר בשנת  1,782 של וסך המקבילה אשתקדולר בתקופה אלפי ד

 ארה"ב.קליפורניה, ב יםפרויקטהבעיקר מהוצאות בגין חיפושי נפט וגז בתקופת הדוח נובעים 
         

 481 סך של אלפי דולר, לעומת 569הסתכמו בסך של  הנהלה וכלליות בתקופת הדוחהוצאות 
עיקר כולה.  2016אלפי דולר בשנת  949 סך של ולעומת המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה

ששולמו לשותף ודמי מפעיל דמי ניהול בגין  בתקופת הדוח הינההוצאות ההנהלה וכלליות 
 שירותים מקצועיים שונים.הכללי ו

 
בתקופה  0אלפי דולר לעומת סך של  418הסתכמו בסך של  הכנסות אחרות בתקופת הדוח

 מזקיפתכולה. ההכנסות האחרות בתקופת הדוח נובעות  2016שתקד ובשנת המקבילה א
 התיישנה. אשרהתחייבות להבה 

 
אלפי  65אלפי דולר לעומת סך של  411הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח המימון נטו הוצאות

 2016 תאלפי דולר בשנ 596מימון נטו בסך  הכנסותולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה 
בהתחייבות  בגין שינוימהוצאות המימון נטו בתקופת הדוח נבעו בעיקר  אותהוצכולה. 

  .הכנסות מהפרשי שערבניכוי  (14החשבונאית בגין כתבי אופציה )סדרה 
 

 הפסדאלפי דולר, לעומת  892 הסתכם בסך של הכולל של השותפות בתקופת הדוח ההפסד
 בשנתאלפי דולר  2,135 בסךכולל והפסד  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  926 בסךכולל 
 כולה. 2016

 
 הון השותפותשינויים ב.  2.3

 
סך של  לעומת אלפי דולר 7,838הסתכם הון השותפות בסך של   למועד הדוח על המצב הכספי        

 הגידול. 31.12.2016אלפי דולר ביום  6,573 סך של ולעומת 30.6.2016 אלפי דולר ביום 7,004
בניכוי הפסד  בתקופת הדוח( 14ממימושי כתבי אופציה )סדרה בעיקר בע בהון השותפות נו

 .התקופה
               

 נזילות ומקורות מימון. 4.2
 

 2,838עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים ושווי מזומנים בסך  30.6.2017ליום 
של השותפות בסך של  ביתרות המזומנים ושווי המזומנים גידול אלפי דולר. בתקופת הדוח חל

בסך  קיטוןולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה  אלפי 5,601לעומת סך של אלפי דולר,  264
 כולה. 2016אלפי דולר בשנת  65של 
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 אלפי דולר 2,251סך של ב פעילותה השוטפתלמזומנים בשותפות השתמשה הבתקופת הדוח 
אלפי דולר  3,014 סך שללעומת והמקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  775 סך של לעומת
  כולה. 2016בשנת 

 סך לעומתאלפי דולר  1,332בסך של פעילות השקעה מזומנים שותפות מנבעו לבתקופת הדוח 
אלפי  4,158 של סךוהמקבילה אשתקד בתקופה לפעילות השקעה  ששימשואלפי דולר  144 של

  כולה. 2016דולר בשנת 
סך של אלפי דולר לעומת  955בסך של  מפעילות מימון מזומניםנבעו לשותפות קופת הדוח בת

  כולה. 2016בשנת אלפי דולר  6,875סך של והמקבילה אשתקד בתקופה  אלפי דולר 6,445
 
 

   יבטי ממשל תאגידיה.     3
  

 תרומות השותפות.  13.
 

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

 הליך אישור הדוחות הכספיים.  23.
 

ועל אישור הדוחות  דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות
הכספיים שלה. דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ומביאם לאישור לאחר קבלת המלצת 

 הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי.
דירקטורים: מר יהושע אברמוביץ  3חות הכספיים של השותף הכללי כוללת הועדה לבחינת הדו

 דירקטור. –יו"ר הוועדה, גברת נחמה ציבין )דח"צ( ומר יהושע שטרן  –)דח"צ( 
יו"ר הועדה הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ויתר חברי הועדה הינם בעל כשירות לקרוא 

הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה  ולהבין את הדוחות הכספיים. כל חברי ועדת
-( לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע 5)א()3

2010. 
לישיבות הועדה, כמו גם לישיבות הדירקטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים מוזמנים נציגי 

 מפקח.הרו"ח המבקר של השותפות, מבקר הפנים של השותפות וה
הועדה דנה בנושאי ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות 
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות, המדיניות החשבונאית 
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד, הערכות שווי, לרבות 

יסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות. הועדה דנה בדוחות הכספיים ההנחות והאומדנים שבבס
קודם לאישורם בדירקטוריון, סוקרת בפני הדירקטוריון את עיקרי ממצאיה והערותיה באשר 

 לדוחות וממליצה על אישורם.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי דירקטוריון השותף הכללי, 

ות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת מועברת טיוטת הדוח
דוחות כספיים, דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה 

 לאישור הדוחות.
        

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי .  33.
 

 .31.12.2016אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
 
 

   
 שותפותוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הה.     4

            
 , ירידת ערך נכסים ושווי הוגןאומדנים חשבונאיים 

 
 .31.12.2016אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
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 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 שולם לפידות

      בשותף הכללי יוןדירקטוריו"ר ה
 
 
 
 

_______________________ 
   סגן יו"ר הדירקטוריון, רון מאור

 בשותף הכלליומנכ"ל 
 
 
 

 2017, באוגוסט 17תאריך: 



 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 2017 ,ביוני 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 2 מאוחדים סקירת דוחות כספיים ביניים
  
  

 3 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  

 4 הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות
  
  

 5 המוגבלת השותפות בהון השינויים עלמאוחדים  דוחות
  
  

 6-7 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות
  
  

 8-14 מאוחדים ביניים הכספיים דוחותל יםבאור
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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
 הכולל, הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2017 ביוני 30 ליום על המצב הכספיהתמציתי המאוחד הדוח 

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

לתקופת ביניים  כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים" לתקופות כספי "דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות
 על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970-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 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה היישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

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

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם
 

 מסקנה
 

 הבחינות 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,

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

 .1970-התש"ל ם(,ומיידיי
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2017, באוגוסט 17 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 
 

  ביוני 30 ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ארה"ב דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 ,5742   8,240   2,838  מזומנים ושווי מזומנים
 4,014   -   2,022  השקעות לזמן קצר

 758   33   71,91  חייבים ויתרות חובה

       
  76,77   8,273   3467, 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 150   150  804  נכסי חיפוש והערכה 
 1,054   1,054   1,060  השקעות לזמן ארוך

       
  1,864   2041,   1,204 
       
  418,6   4779,   5508, 

       
       התחייבויות שוטפות

       
 808   550   651  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל

 618   521   152  זכאים ויתרות זכות
 551   1,402   -   התחייבויות בגין כתבי אופציה

       
  803   4732,   9771, 

       
 ,5736   004,7   387,8  הון השותפות המוגבלת

       
  418,6   4779,   5508, 

       
       
       

 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

     2017, באוגוסט 17
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     

 הדירקטוריון יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

 יוןדירקטוריו"ר ה – שולם לפידות
 בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין 

  הכללי השותף

 כספים סמנכ"ל - סאבו אייל
 בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

 הכללי השותף
     הכללי השותף
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 הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
  אלפי דולר ארה"ב

 (ליחידת השתתפות)למעט נתוני הפסד 
       

 (,7821)   (380)  (330)  חיפושי נפט וגז הוצאות
       

 (949)   (481)  (569)  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 -   -   418  הכנסות אחרות

       
 (2,731)  (861)  (481)  הפסד תפעולי

       
 (63)  (143)  (626)  הוצאות מימון

       
 659  78   512  הכנסות מימון

       
 (2,135)  (926)  (892)  הפסד

       
 (2,135)  (926)  (289)  סה"כ הפסד כולל 

       

 ליחידת השתתפות )בדולר( ומדוללהפסד בסיסי 
  

(170.) 

  
(0.21)  (0.511) 

       
 
 
 
 
 
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 המוגבלת השותפות בהון השינויים עלמאוחדים  דוחות

 

 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 6,573   (206,021)  58   536,212  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 
         

 2,157  -   -   2,157  כתבי אופציה ליחידות השתתפות  מימוש
 (289)  (289)  -   -   סה"כ הפסד כולל

         
 87,83  (3206,91)  58  214,693  2017ביוני,  30יתרה ליום 

         
 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי    
 ב "דולר ארהאלפי   
         

 ,7482   (,886203)    58   206,576  )מבוקר( 2016בינואר,  1יתרה ליום 
         

 5,182   -   -   5,182  הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה
 (926)  (926)  -   -   כולל הפסדסה"כ 

         
 7,004   (204,812)  58   211,758  2016, ביוני 30יתרה ליום 

 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 ,7482   (203,886)  58   206,576   2016בינואר,  1יתרה ליום 
         

 5,182   -   -   5,182   י אופציהבת השתתפות וכתוהנפקת יחיד
 778   -   -   778   כתבי אופציה ליחידות השתתפות  מימוש

 (2,135)  (2,135)  -   -   סה"כ הפסד כולל
         

 6,573   (206,021)  58   536,212   2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
         
 
 
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (2,135)  (926)  (892)  הפסד 
       

       להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות 
       

       :לסעיפי רווח או הפסדהתאמות 
       

 1  1  -  פחת והפחתות
 (232)  (75)  (228)  הכנסות מימון, נטו

 (364)  139  651  שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
       
  423  65  (595) 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 (664)  61  (1,159)  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה( 
 312    54  (157)   נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  

 68   (29)  (466)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  היעלי
       
  (1,782)  86  (284) 
       

 (3,014)  (775)  (2,251)  ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (4,008)  6  1986  , נטותמשיכה )הפקדה( לפיקדונו
 (150)  (150)  (654)       השקעה בנכסי נפט וגז

       
 (4,158)  (144)  1,332  השקעה שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
  ,4456  6,445  -  )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה

 430  -   955  ליחידות השתתפות מימוש כתבי אופציה
       

 6,875   6,445  955  מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

 232   75   228  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
       

 (65)  5,601   264    במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )
       

 2,639  2,639   2,574  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 ,5742  8,240   2,838  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 כללי  - :1 באור

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

( בע"מ 1992אנרגיה ניהול ) -בין מודיעין  1992במאי,  25הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 
 -אנרגיה נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל( )להלן  -)השותף הכללי( לבין מודיעין 

 .1992ההסכם(. השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 
מהווה הסכם השותפות  1975-)א( לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה61סעיף בהתאם ל 

 המוגבלת את תקנון השותפות.
 
שה חודשים יולתקופה של ש 2017, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ב

קשר לדוחות דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בה -באותו תאריך )להלן שהסתיימה 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2016בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של השותפות ליום 

 .הדוחות הכספיים השנתיים( -ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 
התקשרה השותפות בהסכמים מפורטים לרכישת זכויות בשני פרויקטים           2016במהלך שנת  ג. 

בארה"ב וכן בהסכמי תפעול אשר מסדירים את הפעילות המשותפת בשטח הפרוייקטים הנ"ל 
(. לצורך הפעילות במסגרת הפרוייקטים הנ"ל, הקימה השותפות )ה( להלן 3 -ו( ד)3)ראה ביאור 

 -ו 99.99%פות כללית ישראלית חדשה בבעלותה ובבעלות השותף הכללי )שות 2016בשנת 
בהתאמה( אשר תרכז את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברת בת בבעלות  0.01%

 מלאה של השותפות הכללית החדשה שמחזיקה בזכויות בשני הפרויקטים הנ"ל.          
 
פט וגז במסגרת זכויות ברישיונות חיפושי השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נ .ד

 נפט. 
 :ביניים להלן מפורטים נכסי הנפט של השותפות המוגבלת, נכון ליום אישור הדוחות הכספיים 

 

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

  עד
חלקה של השותפות 

 המוגבלת
 10%   13.6.2045  250  חזקה  שמשון *(

 15%   12.4.2018  400  רישיון  דניאל מזרח **(
 15%   12.4.2018  372  רישיון  דניאל מערב **(

 פרויקט
Grapevine )***  

חכירה של זכויות 

 Mineralנפט )

(Rights  34  2019  25% 
 פרויקט

Mountainview 
)****  

 זכויות של חכירה

 Mineral) נפט

(Rights  18  2020-2021  24.75% 
*(  לגבי הודעת הממונה על ענייני הנפט והגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

( א)2)ב(8להעניק לשותפים ברישיון חזקה, חלף הרישיון ראה באור הממונה( על כוונתו  -)להלן 
 לדוחות הכספיים השנתיים.

 .)ב( להלן3 **( ראה באור
 )ד( להלן.3ראה באור ***( 

 .להלן )ה(3****( ראה באור 
תוקפן של זכויות הנפט מותנה במילוי התחייבויות מסוימות במועדים הקבועים בתנאי נכסי 

 הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן לבטל את זכות הנפט.
 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  ה. 
 כספי ואי וודאות.
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 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 רבאו

 
 ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת
 

, ביניים לתקופות כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
-וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה  .1970
 בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

 
 

 בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 
 

 "מירה"-ו "שרה" שיונותיר .א
 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  ,השנתייםדוחות הכספיים ל 1(ב)8אור יבב בהמשך לאמור 
 טרם נתקבלה תשובת השר.

 
  "מערב "דניאל -"דניאל מזרח" ו נותרישיו .ב

 
הודיע הממונה  2017, מאיב 4ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  )ב(2(ב)8אור יבהמשך לאמור בב

העבודה ברישיונות  תווכי תוכני 2018באפריל,  12 ליום כי הרישיונות יוארכו עד שותפותל
 כדלקמן: תהינה

 
 מזרח" / "דניאל 391רישיון 

 כל הממונה, והגשת הנחיות על פי סביבתי מסמך לאתר, הכנת סיכונים סקר הגשת .1
 .2017בספטמבר  1ליום  עד  -מסכם  ח"ודו החומרים

 .2017בנובמבר  1 ליום עד - ברישיון קידוח ביצוע תחילת .2
 .השלמת הקידוח לאחר חודשים-3 מ יאוחר לא - הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת .3
 

 מערב" / "דניאל 392 רישיון
 כל הממונה, והגשת הנחיות י"עפ סביבתי מסמך לאתר, הכנת סיכונים סקר הגשת .1

 .2017בספטמבר  1ליום  עד -מסכם  ח"ודו החומרים
 .2017בנובמבר  1 ליום עד - ברישיון קידוח ביצוע תחילת .2
 .השלמת הקידוח לאחר חודשים -3 מ יאוחר לא - הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת .3
 

 עצמה.  בפני עומדת רישיון לכל העבודה הממונה ציין כי תכנית
 מועד בדבר הדרך באבן העבודה, ובפרט שבתכנית הדרך באבני עמידה כן ציין הממונה כי אי
  .הרישיון לביטול הערבות, וכן לחילוט להביא תחילת הקידוח, עלולה

 
בישיבת ועדת התפעול המשותף של העסקה המשותפת בשטח הרישיונות, המליצה מפעילת 

 הרישיונות לשותפים ברישיונות להחזיר את כלל הזכויות ברישיונות לידי המדינה.
המלצת המפעילה התבססה, בין היתר, על הערכות בדבר רמת הסיכון הגיאולוגית של 
הפרוספקטים שזוהו בשטח הרישיונות, הקשיים הצפויים במסחור הגז אם וככל שיתגלה בשטח 
הרישיונות, חוסר היענות של משקיעים חדשים להצטרף לרישיונות והעובדה כי לא ניתן להאריך 

)מועד פקיעת  2018נית העבודה ברישיונות מעבר לחודש אפריל את תוקף הרישיונות ותוכ
 שנים ממועד הענקתם(.  7הרישיונות לאחר חלוף 

 
יצוין כי עמדת השותפות בועדת התפעול היתה כי על אף האמור, ולאחר שקילת מכלול הסיכויים 

קדם והסיכונים הגלומים בפרויקט החיפושים ברישיונות, השותפות מסכימה ומעוניינת להת
בביצוע תכנית העבודה ברישיונות על בסיס שיעור זכויות ההשתתפות הנוכחי שלה ברישיונות. 
עם זאת, השותפות אינה יכולה להגדיל את חלקה ברישיונות באופן משמעותי, הן מבחינת 

 האמצעים הכספיים שעומדים לרשותה והן מבחינת פיזור וניהול סיכונים נכון.
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 )המשך( בתקופת הדוח ת השותפות המוגבלתפעילו יעיקר - :3באור 
 

 2017באוגוסט,  17בישיבה מיום לאור האמור לעיל, החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות 
להצטרף ליתר השותפים ברישיונות ולהחזיר את כלל זכויות ההשתתפות של השותפות 

 ברישיונות לידי המדינה והורה להנהלת השותף הכללי לפעול בהתאם.
 

 "קרן"/338 -ו"אביה" /337 ברישיונות השתתפות זכויות לרכישת להתקשרויות באשר התפתחויות  .ג
 

ודיעה השותפות ה 2017, ינוארב 25לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  3)ב(8לאמור בביאור  בהמשך
 .דחה את העתירה בג"ץכי 
 

  בקליפורניה, ארה"ב GRAPEVINEפרוייקט  . ד
        
 לדוחות הכספיים השנתיים: 4)ב(8אור ילאמור בבבהמשך       

פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים בשטח הפרוייקט  2017במאי,  9ביום  .1
החליט דריקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את  2017במאי,  16ובהמשך לכך, ביום 

 השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה בשטח הפרויקט.
 

 הקידוח פרסמה השותפות כי על המצב הכספי( ות)לאחר תאריך הדוח 2017ביולי,  2ביום   .2
 .החל

 
נמסר הודיעה השותפות כי , על המצב הכספי( ות)לאחר תאריך הדוח 2017באוגוסט,  9ביום  .3

לה על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי ובוצעו בקידוח בדיקות לוגים 
למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום והשותפות הקידוח  שעל בסיסן הגיעו מפעיל

 .לשותפים על ביצוע מבחני הפקההמפעיל משמעותיים בקידוח ובעקבות כך המליץ 
 מבחני -לאור האמור לעיל, השותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח )להלן     

טרם נקבע המועד לביצוע מבחני ההפקה וטרם  אישור הדוחות הכספיים(. נכון למועד ההפקה
. להערכת מפעיל הקידוח כפי שנמסרה לשותפים בקידוח, לביצועם נקבעה התכנית המפורטת

ת הכנת התוכנית המפורטת מבחני ההפקה צפויים להתחיל בשבועות הקרובים עם השלמ
 לביצועם.

 

 בקליפורניה, ארה"ב MOUNTAINVIEWפרויקט  . ה
       
 לדוחות הכספיים השנתיים: 5)ב(8בהמשך לאמור בביאור       

פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים בשטח הפרוייקט  2017במאי,  28ביום  .1
השותף הכללי בשותפות לאשר את  דירקטוריוןהחליט  2017ביוני,  1ובהמשך לכך, ביום 

 השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה בשטח הפרויקט.
 

 פרסמה השותפות כי החל הקידוח. 2017ביוני,  27יום ב . 2
 

נמסר לה על המצב הכספי( הודיעה השותפות כי  ות)לאחר תאריך הדוח 2017 ,ביולי 16ביום  .3
על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי ובוצעו בקידוח בדיקות מאמתות 
שעל בסיסן הגיע מפעיל הקידוח למסקנה כי קיימים סימני פטרוליום בקידוח. בהתאם 
למסקנה זו המליץ המפעיל על ביצוע מבחני הפקה. במקביל נמשך ניתוח ממצאי הלוגים 

 החשמליים שבוצעו.
 

פרסמה השותפות כי השותפים  על המצב הכספי( ות)לאחר תאריך הדוח 2017, ביולי 17ביום  .4
 מבחני ההפקה(. -להלן לבצע מבחני הפקה בקידוח )החליטו  בפרוייקט

אשר מבחני ההפקה  החלועל המצב הכספי(  ות)לאחר תאריך הדוח 2017באוגוסט,  14ביום 
. סך תקציב מבחני 2017לסוף חודש ספטמבר להסתיים עד ושבועות  להימשך מספרצפויים 

 אלפי דולר. 81 -אלפי דולר וחלקה של השותפות הינו כ 270 -ההפקה הינו כ
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 )המשך( בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 
 

 נפט בקליפורניה, ארה"ב פרויקטים לחיפושיניהול משא ומתן לרכישת זכויות בשלושה  ו. 
 

כי היא מנהלת, ביחד עם שותפים נוספים, משא ומתן עם השותפות  פרסמה 2017ביוני,  27ביום  
פרויקטים לחיפושי נפט במחוז  3 -צד שלישי בלתי קשור, להתקשרות בהסכמים לרכישת זכויות ב

Kern .להלן מידע בקשר עם הפרוייקטים: בקליפורניה, ארה"ב 
 

 Cassiniפרויקט  .1
( 100%)מתוך  65%דונם(. רוכשי הזכויות ירכשו  10,360 -אקר )כ 2,560 -שטח הפרויקט הינו כ 

 31.85% -כ מהזכויות בשכבות )עומקים( מסוימות בשטח הפרויקט, מתוכם השותפות תרכוש
( מהזכויות. קיימת אפשרות שצד שלישי בלתי קשור המחזיק בזכויות בפרויקט 100%)מתוך 

כויות ובמקרה כזה עשויים רוכשי הזכויות יחליט למכור חלק מזכויותיו בפרויקט לרוכשי הז
)מתוך  34.9125% -כ ( בפרויקט מתוכם השותפות עשויה לרכוש100%)מתוך  71.25%לרכוש 

 ( מהזכויות.100%
רכישת הזכויות  ( בפרויקט.100%)מתוך  22.5%מפעיל הפרויקט ויחזיק כמוכר הזכויות ישמש   

( 100%שרוכשי הזכויות יממנו את עלותם )בפרויקט על ידי השותפות ושותפיה מותנית בכך 
בפברואר,  1ליום של שני קידוחי אימות בשטח הפרויקט, כשהראשון בהם מתוכנן להתבצע עד 

 ( מעלות הקידוחים כאמור.100%)מתוך  50% -. השותפות תממן כ2018
מיליון דולר, עלות השלמת הקידוח  1.2 -( מוערכת בכ100%של כל קידוח אימות ) ועלות

 מיליון דולר. 0.75 -מיליון דולר ועלות מבחני הפקה מוערכת בכ 0.6 -ערכת בכמו
קידוחי האימות, יישאו כל השותפים בפרויקט בעלות פעולות נוספות בשטח  2לאחר השלמת 

 הפרויקט, בהתאם לחלקם היחסי.
חודשים )ולא  9קידוחים בשטח הפרויקט, באר כל  8הזכויות ישתתפו במימון  ככל שרוכשי

בארות בשנה(, הם יהיו זכאים לקבל זכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בכל שטח  2 -יותר מ
הפרויקט. השתתפות במימון מספר נמוך יותר של קידוחים בשטח הפרויקט תזכה את רוכשי 

דונם( סביב כל באר  647.5 -אקר )כ 160, בשטח של הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי
 שתיקדח.

 לצדדים שלישיים. 20%הזכויות בפרויקט כפופות לחובת תשלום תמלוגים בשיעור 
 

 Shidelerפרויקט  .2
 דונם(.  3,237.5 -אקר )כ 800 -שטח הפרויקט הינו כ

בשטח  מותמסוי( מהזכויות בשכבות )עומקים( 100%)מתוך  73.5%רוכשי הזכויות ירכשו 
 ( מהזכויות.100%)מתוך  36.75% -כ הפרויקט, מתוכם השותפות תרכוש

שנות ניסיון במשרות  33אחד מרוכשי הזכויות, שהינה חברה בבעלותו של מהנדס נפט בעל 

  בכירות בתחום הנפט והגז, מרביתן באזור קליפורניה, תשמש כמפעיל הפרויקט. 
 בפרויקט.( 100%)מתוך  25%מוכר הזכויות יחזיק 

רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות ושותפיה מותנית בכך שרוכשי הזכויות יממנו את 
. 2018במרץ,  1ליום ( של קידוח אימות בשטח הפרויקט, המתוכנן להתבצע עד 100%עלותו )

 ( מעלות הקידוח כאמור.100%)מתוך  50% -השותפות תממן כ
מיליון דולר ועלות השלמת הקידוח ומבחני  1 -( מוערכת בכ100%של קידוח האימות ) ועלות 

 מיליון דולר. 0.4 -הפקה מוערכת בכ
לאחר השלמת קידוח האימות, יישאו כל השותפים בפרויקט בעלות פעולות נוספות בשטח 

 הפרויקט, בהתאם לחלקם היחסי.
שטח הפרויקט, הם יהיו זכאים לקבל קידוחים ב 5ככל שרוכשי הזכויות ישתתפו במימון  

זכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בכל שטח הפרויקט. השתתפות במימון מספר נמוך יותר של 
קידוחים בשטח הפרויקט תזכה את רוכשי הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בשטח 

רויקט דונם( סביב כל באר שתיקדח, כאשר הקידוח השני בשטח הפ 647.5 -אקר )כ 160של 
 חודשים מהשלמת הקידוח הראשון. 12צריך להתבצע בתוך 

 לצדדים שלישיים. 20%הזכויות בפרויקט כפופות לחובת תשלום תמלוגים בשיעור 
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 )המשך( בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 
 

 Concordפרויקט  .3
 3,000 -דונם( ובהחלטת השותפים ניתן להגדילו בכ 2,590 -אקר )כ 640 -שטח הפרויקט הינו כ

 דונם(.  12,140.5 -אקר נוספים )כ
( מהזכויות בשטח הפרויקט, מתוכם השותפות 100%)מתוך  73.5%רוכשי הזכויות ירכשו 

 ( בפרויקט.100%)מתוך  25%מוכר הזכויות יחזיק  ( מהזכויות.100%)מתוך  36.75%תרכוש 

  ישמש גם כמפעיל של פרויקט זה.  Shidelerהמפעיל של פרויקט 
רכישת הזכויות בפרויקט על ידי השותפות ושותפיה מותנית בכך שרוכשי הזכויות יממנו את 

. 2018ביולי,  1ליום ( של קידוח אימות בשטח הפרויקט, המתוכנן להתבצע עד 100%עלותו )
 הקידוח כאמור.( מעלות 100%)מתוך  50% -השותפות תממן כ

אלפי דולר ועלות השלמת הקידוח ומבחני  300 -( מוערכת בכ100%עלות של הקידוח האימות )
 אלפי דולר. 150 -הפקה מוערכת בכ

לאחר השלמת קידוח האימות, יישאו כל השותפים בפרויקט בעלות פעולות נוספות בשטח 
 הפרויקט, בהתאם לחלקם היחסי.

רוכשי הזכויות בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בשטח  השתתפות במימון קידוח תזכה את
הפרויקט. כל קידוח נוסף בשטח הפרויקט בו ישתתפו רוכשי הזכויות יזכה את רוכשי הזכויות 

דונם( סביב כל באר  2,590 -אקר )כ 640בזכויות, בהתאם לחלקם היחסי, בשטח נוסף של 
חודשים מהשלמת  12בתוך  שתיקדח, כאשר הקידוח השני בשטח הפרויקט צריך להתבצע

 הקידוח הראשון.
 לצדדים שלישיים. 20%הזכויות בפרויקט כפופות לחובת תשלום תמלוגים בשיעור 

בזאת כי במועד הדיווח אין כל וודאות אם ומתי המשא ומתן ישתכלל  מובהר ספק הסר למען
 לכלל הסכמים מחייבים ומה יהיו תנאיהם ו/או המבנה הסופי של העסקאות. 

הר, כי אין וודאות כי אכן ייחתמו הסכמי העברת זכויות מחייבים בין הצדדים וכי מוב
 העסקאות נשוא  הסכמי העברת הזכויות האמורים )שתיהן או אחת מהן( תצאנה לפועל.

האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות את השתתפות  אישרה 2017באוגוסט,  2ביום  
 )ב( להלן.6אור ראה בי –השותפות בפרויקטים הנ"ל 

 
 

 התחייבויות תלויות  -: 4באור 
 

  משפטיים הליכים    
 

 תביעה נגד בעלת השליטה בשותף הכללי .א
 

גשו סיכומים הו 2017בפברואר,  14ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  1)ח(12בהמשך לאמור בביאור 
הוגשו סיכומים בערעור ובערעור שכנגד מטעם  2017באפריל,  4וביום  בערעור מטעם התובעות

 הנתבעות.
הגישו התובעות והנתבעות הודעה משותפת על כך שבא כוח ויסרוי הודיע  2017באפריל,  9ביום 

התקבלה החלטת בית  2017במאי,  7להן כי הוא אינו מיופה כוח ליצג את ויסרוי בערעור. ביום 
הגיש  2017במאי,  14ש הודעה משלימה בעניין, וביום המשפט העליון לפיה על בא כוח ויסרוי להגי

בא כוח ויסרוי הודעה בה מסר כי הוא אינו מייצג את ויסרוי בערעור, וכי הוא לא מסר לויסרוי את 
 כתבי הטענות שהוגשו בערעור.

, אולם 2017במאי,  23המועד להגשת סיכומים בערעור ובערעור שכנגד מטעם ויסרוי חל ביום 
שו הוג)לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי(  2017ביולי,  11ביום  גישה סיכומיה.ויסרוי לא ה

 סיכומי תשובה בערעור וסיכומים בערעור שכנגד מטעם התובעות.
ניתנה החלטת בית המשפט העליון )לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי(  2017ביולי,  19ביום 

באוגוסט,  7ת כתבי טענות לויסרוי. ביום לפיה על התובעות להגיש בקשה לפטור אותן מהמצא
 2017באוגוסט,  9יום בהגישו התובעות בקשה כאמור בהתאם להחלטת בית המשפט העליון.  2017

 27הוגשו סיכומי תשובה בערעור שכנגד מטעם הנתבעות. דיון במעמד הצדדים קבוע ליום 
 בשלב זה לא ניתן  ,פטייםלהערכת השותפות בהתבסס על חוות דעת יועציה המש .2017בנובמבר, 

 להעריך את סיכויי הערעור והערעור שכנגד.
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 )המשך( התחייבויות תלויות  -: 4באור 

 

 רשות המיסים –נגד מדינת ישראל  תביעה .ב
 

התקיים דיון  2017בפברואר,  13ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  2)ח(12בהמשך לאמור בביאור 
קדם משפט נוסף בו נעתר בית המשפט לבקשת רשות המיסים לתקן את כתב ההגנה. לפיכך, ביום 

הגישה השותפות כתב תשובה לכתב ההגנה המתוקן בו הכחישה את הנטען על ידי  2017במרס,  1
 18רשות המיסים בדבר קיומו של הסכם פשרה. יצוין, כי דיון קדם משפט מורחב נקבע ליום 

 ,להערכת השותפות, וכי טרם הוגשו תצהירי עדות ראשית על ידי הצדדים. 2017וקטובר, בא
 בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך מהם סיכויי התביעה. ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים

מתקיימים מגעים בקשר להסדר מוסכם אך מגעים אלה טרם התגבשו לכדי  הצדדיםכי בין  יצוין
 הסכם.

 

 
 המוגבלת הון השותפות     -: 5באור 

 

כתבי אופציה  869,015לדוחות הכספיים השנתיים, בתקופת הדוח מומשו  13אור יבהמשך לאמור בב .א
אלפי דולר(. בתקופת הדוח  955 -אלפי ש''ח )כ 3,595 -( ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ14)סדרה 

התחייבות בגין האלפי דולר לדוח על הרווח הכולל כהוצאות מימון בגין שערוך  651נזקף סך של 
 אלפי דולר נזקף להון השותפות. 2,157( ופקיעתן, וסך של 14כתבי אופציה )סדרה 

כתבי אופציה  1,259,698מומשו  2017 ,בפברואר 20( ועד ליום 14מיום הנפקת כתבי אופציה )סדרה 
אלפי  1,385 -אלפי ש''ח )כ 5,241 -נם תמורה בסך של כ( ליחידות השתתפות ונתקבלה בגי14)סדרה 
 .2017בפברואר,  20( שלא מומשו, פקעו ביום 14כתבי אופציה )סדרה  24,347דולר(. 

  

 .2019במאי,  25אשר תוקפו עד ליום חדש פרסמה השותפות תשקיף מדף  2017במאי,  26ביום  .ב
 

הודיעה השותפות כי תפעל להארכת מועד פקיעתם של כתבי אופציה )סדרה  2017 ,ביוני 1ביום  .ג
עקב השתתפות השותפות בשני קידוחי אקספלורציה בקליפורניה  2017באוקטובר,  16( עד ליום 15

של כתבי אופציה )סדרה בארה"ב אשר הצפי למועד תוצאות הקידוחים הינו לאחר מועד פקיעתם 
 (.2017באוגוסט,  15) (15

כתבי ב שאינם מחזיקיםדחו האסיפות הכלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות  2017ביוני,  22ביום 
 ( את הארכת התוקף כאמור לעיל.15אופציה )סדרה 

 

ליחידות השתתפות ( 15כתבי אופציה )סדרה  675מומשו  2017באוגוסט,  15ליום  מיום הנפקתם ועד .ד
כתבי אופציה  1,283,371 אלפי דולר(. 4 -)כ ש''חאלפי  13.5 -ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ

 .2017באוגוסט,  15( שלא מומשו, פקעו ביום 15)סדרה 

 

יחידות השתתפות המקנות זכות  5,688,820רשומים למסחר  ות הכספייםהדוח אישורנכון למועד  .ה
 ותפות.ות השותף המוגבל )הנאמן( בשהשתתפות בזכוי

 

בדבר החלטת האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות על אישור הגדלת הון  .ו
 להלן. 3)ב(6ראה ביאור  –השותפות וביצוע גיוס או גיוסי הון נוספים 

 
 

 אסיפות כלליות    -: 6באור 
 

 השותפות( של 15י אופציה )סדרה קי יחידות השתתפות ושל מחזיקי כתבבאסיפות כלליות של מחזי .א
ראה -(15הארכת מועד פקיעתם של כתבי אופציה )סדרה  אתהוחלט לא לאשר  2017ביוני,  22מיום 
 )ג( לעיל.5באור 
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 )המשך( אסיפות כלליות    -: 6באור 

 

)לאחר תאריך  2017באוגוסט,  2מיום  של השותפות של מחזיקי יחידות ההשתתפות באסיפה כללית .ב
 של השותפות כדלקמן: תמחזיקי יחידות ההשתתפו אישרועל המצב הכספי(  הדוחות

ם לחיפושי נפט בקליפורניה בארה"ב לאשר לשותפות להשקיע ולהשתתף בשלושה פרוייקטי .1

 ( לעיל.ו)3ראה באור -Concordופרוייקט  Shideler, פרוייקט Cassiniהידועים בשם פרוייקט 

סעיף "מטרת השותפות, בלתקן את הסכם השותפות המוגבלת כך שהפרוייקטים הנ"ל יכללו  .2
 ולשנות את ייעוד הכספים של השותפות למטרה זו. כוחותיה"סמכויותיה ו

לאשר הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, בין בגיוס אחד ובין במספר גיוסים, בדרך של  .3
הנפקה ו/או הנפקות על ידי השותף המוגבל בשותפות של ניירות ערך נוספים בהתאם לתשקיף 

תשקיף המדף(, אשר יוצעו על ידי השותף  –)להלן  2017במאי,  26ותפות מיום הש המדף של
הכללי בשותפות, לציבור ו/או בדרך של זכויות, ולאשר פרסום דוח ו/או דוחות הצעת מדף 
בהתאם לתשקיף המדף. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 

באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים , 1968-א)ו( לחוק ניירות ערך התשכ"ח23
 המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות

ערך בתל אביב בע"מ. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח     
 ל דעתו.הצעת מדף כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי על פי שיקו

 
 

 מידע אחר     -: 7באור 
 

 השותפותהחליטה הנהלת  תקופת הדוחב)ו( לדוחות הכספיים השנתיים, 12בהמשך לאמור בביאור 
את בדוח על הרווח הכולל לסעיף הכנסות אחרות  בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים לזקוף

 .מפאת התיישנות החובאלפי דולר  418בסך של ההתחייבות ללהבה 
 
 

 מגזרי פעילות     -: 8באור 
 

 כללי .א
 כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, הקבוצה פועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים:

 מגזר חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
 בארה''ב.וגז מגזר חיפושי והפקת נפט 

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
         
שהסתיימה ביום  חודשים 6תקופה של ל

 2017 ביוני 30
 

 
   

 
 

 
         

 9  -  (311)  320  מגזרי (הפסדרווח )

         
 (901)        נטו הוצאות משותפות בלתי מוקצות,

         
 (892)         הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות     -: 8באור 

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
         
שהסתיימה ביום  חודשים 6תקופה של ל

 2016 ביוני 30
 

 
   

 
 

 
         

 (425)  -  (350)  (75)  הפסד מגזרי

         
 (501)        נטו מוקצות,הוצאות משותפות בלתי 

         
 (926)         הפסד

         
 

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
         

         6201 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה
         

 (1,782)  -  (1,658)  (124)  הפסד מגזרי

         
 (353)        נטו הוצאות משותפות בלתי מוקצות,

         
 (2,135)         הפסד

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



 

 
 

 
 
 
 

 מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לשותפות

 
 2017 ביוני 30ליום 

 
 בלתי מבוקרים

 
 תוכן עניינים

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות
  

 5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לשותפות
  

 6-7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
  

 8 מידע נוסף
  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ד' לתקנות ניירות ערך38 וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנהדהנדון: 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 שישהולתקופה של  2017 ביוני 30ליום השותפות(,  -)להלן מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת של  1970-התש"ל

השותף הדירקטוריון וההנהלה של חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות 
הנפרד לתקופת ביניים זו  . אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הבינייםהכללי בשותפות המוגבלת

 בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את 
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 

. סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי מבירורים, 
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. 

 קורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של בי
 
 

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו בהתבסס על סקירתנו, 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 1970-התש"ל
 

 
 
 
 
 
 

 קסיררקוסט פורר גבאי את   תל אביב,
 רואי חשבון  2017 ,באוגוסט 17
 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 
 שותפותהמיוחסים ל

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה  ביניים מתוך הדוחות הכספיים לשותפותהמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2017, ביוני 30ליום 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38
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 שותפותעל המצב הכספי המיוחסים לנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 

 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
       

       נכסים שוטפים
       

 2,574   8,240  2,838  מזומנים ושווי מזומנים
 4,014   -   2,022  השקעות לזמן קצר

 498   33  120  חייבים ויתרות חובה

       
  804,9  8,273   7,086 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 138   150  2,457   השקעה בשותפות בת
 1,054   1,054  1,060  השקעות לזמן ארוך

       
  3,517  1,204   1921, 
       
  78,49  9,477   788,2 

       
       התחייבויות שוטפות

       
 538   550  507  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל

 616   521  152  זכאים ויתרות זכות
 551   1,402  -   התחייבות בגין כתבי אופציה

       
  659  2,473   051,7 

       
 6,573   7,004  87,83  הון השותפות המוגבלת

       
  78,49  9,477   788,2 

       
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 

     2017, באוגוסט 17
     הכספיים הדוחות אישור תאריך

     
     
     

 הדירקטוריון יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

 יוןדירקטוריו"ר ה – שולם לפידות
 בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

  הכללי השותף

 כספים סמנכ"ל - סאבו אייל
 בע"מ (1992) ניהול אנרגיה-מודיעין

 הכללי השותף
     הכללי השותף
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לשותפות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר

 

       
       

 (243)  (380)  (96)  חיפושי נפט וגז הוצאות
       

 (949)  (481)  (569)  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 -  -  418  הכנסות אחרות

       
 (1,192)  (861)  (247)  הפסד תפעולי

       
 (63)  (143)  (662)  הוצאות מימון

       
 659  78  512  הכנסות מימון

       
 (1,539)  -  (234)  חלק השותפות בהפסד שותפות מוחזקת

       
 (2,135)  (926)  (892)  הפסד

       
         

 (2,135)  (926)  (289)  סה"כ הפסד כולל

       
       
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

 ביוני 30ביום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (2,135)  (926)  (892)  הפסד 
       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

       :לסעיפי רווח או הפסדהתאמות 
       

 1   1  -  פחת והפחתות
 (232)  (75)  (228)  מימון, נטו הכנסות

 (364)   139  651   שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה 
       
  423  65  (595) 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 (404)  61  378  בחייבים ויתרות חובה)עליה( ירידה 
 42   54  (31)   שירותיםנותני לספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  

 66  (29)  (464)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  היעלי
       
  (117)  86  (296) 
       

 (3,026)  (775)  (586)  ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (4,008)  6  1,986  , נטותמשיכה )הפקדה( לפיקדונו
 (138)  (150)  (2,319)       שותפות בתהשקעה ב

       
 (4,146)  (144)  (333)  השקעהששימשו לפעילות  מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה

 )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( 
 

-  6,445  6,445  
 430  -  955  ליחידות השתתפות מימוש כתבי אופציה

       
 6,875  6,445  955  מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו

       
 232  75  228  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 (65)  5,601  264    במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

       
 2,639  2,639  2,574  תקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת היתרת 

       
 2,574  8,240  2,838  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי     -: 1באור 

 
ולתקופה של שישה חודשים  2017ביוני,  30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38שהסתיימה באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות 1970-ומיידיים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע  2016בדצמבר,  31ליום  השותפותשנתיים של הכספיים ה

 הנוסף אשר נלווה אליהם.
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע 

 .2016בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
 
 

 בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 
 

 "מירה"-שיונות "שרה" ויר .א
 

, נכון למועד אישור הדוחות המאוחדים לדוחות הכספיים השנתיים 1)ב(8בהמשך לאמור בביאור  
 הכספיים טרם נתקבלה תשובת השר.

 
  "דניאל מערב" -רישיונות "דניאל מזרח" ו .ב

 
 2017במאי,  4, ביום המאוחדים )ב( לדוחות הכספיים השנתיים2)ב(8בהמשך לאמור בביאור  

וכי תוכניות העבודה  2018באפריל,  12הודיע הממונה לשותפות כי הרישיונות יוארכו עד 
 ברישיונות תהיה כדלקמן:

 
 מזרח" / "דניאל 391רישיון 

 כל הממונה, והגשת הנחיות י"עפ סביבתי מסמך לאתר, הכנת סיכונים סקר הגשת .1

 .2017בספטמבר  1ליום  עד  -מסכם  ח"ודו החומרים

 .2017בנובמבר  1 ליום עד - ברישיון קידוח ביצוע תחילת .2

 .השלמת הקידוח לאחר חודשים-3 מ יאוחר לא - הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת .3
 

 מערב" / "דניאל 392 רישיון

 כל הממונה, והגשת הנחיות י"עפ סביבתי מסמך לאתר, הכנת סיכונים סקר הגשת .1

 .2017בספטמבר  1ליום  עד -מסכם  ח"ודו החומרים

 .2017בנובמבר  1 ליום עד - ברישיון קידוח ביצוע תחילת .2

 .השלמת הקידוח לאחר חודשים -3 מ יאוחר לא - הקידוח תוצאות של מסכם דוח הגשת .3
 

 עצמה.  בפני עומדת רישיון לכל העבודה הממונה ציין כי תכנית
 מועד בדבר הדרך באבן העבודה, ובפרט שבתכנית הדרך באבני עמידה הממונה כי איכן ציין 

  .הרישיון לביטול הערבות, וכן לחילוט להביא תחילת הקידוח, עלולה
 

בישיבת ועדת התפעול המשותף של העסקה המשותפת בשטח הרישיונות, המליצה מפעילת 
 הזכויות ברישיונות לידי המדינה.הרישיונות לשותפים ברישיונות להחזיר את כלל 

המלצת המפעילה התבססה, בין היתר, על הערכות בדבר רמת הסיכון הגיאולוגית של 
הפרוספקטים שזוהו בשטח הרישיונות, הקשיים הצפויים במסחור הגז אם וככל שיתגלה בשטח 

ן להאריך הרישיונות, חוסר היענות של משקיעים חדשים להצטרף לרישיונות והעובדה כי לא נית
)מועד פקיעת  2018את תוקף הרישיונות ותוכנית העבודה ברישיונות מעבר לחודש אפריל 

 שנים ממועד הענקתם(.  7הרישיונות לאחר חלוף 
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 )המשך( בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 
 

לת מכלול הסיכויים יצוין כי עמדת השותפות בועדת התפעול היתה כי על אף האמור, ולאחר שקי
והסיכונים הגלומים בפרויקט החיפושים ברישיונות, השותפות מסכימה ומעוניינת להתקדם 
בביצוע תכנית העבודה ברישיונות על בסיס שיעור זכויות ההשתתפות הנוכחי שלה ברישיונות. 
עם זאת, השותפות אינה יכולה להגדיל את חלקה ברישיונות באופן משמעותי, הן מבחינת 

 אמצעים הכספיים שעומדים לרשותה והן מבחינת פיזור וניהול סיכונים נכון.ה
 

 2017באוגוסט,  17בישיבה מיום לאור האמור לעיל, החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות 
להצטרף ליתר השותפים ברישיונות ולהחזיר את כלל זכויות ההשתתפות של השותפות 

 לת השותף הכללי לפעול בהתאם.ברישיונות לידי המדינה והורה להנה
 

 "קרן"/338 -ו"אביה" /337 ברישיונות השתתפות זכויות לרכישת להתקשרויות באשר התפתחויות ג. 
 

 2017בינואר,  25, ביום המאוחדים לדוחות הכספיים השנתיים 3)ב(8לאמור בביאור  בהמשך
 הודיעה השותפות כי בג"ץ דחה את העתירה.

 
 

 המוגבלת השותפותהון      -: 4באור 
 

כתבי אופציה  869,015לדוחות הכספיים השנתיים, בתקופת הדוח מומשו  13בהמשך לאמור בביאור  .א
אלפי דולר(. בתקופת הדוח  955 -אלפי ש''ח )כ 3,595 -( ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ14)סדרה 

שערוך ההתחייבות בגין אלפי דולר לדוח על הרווח הכולל כהוצאות מימון בגין  651נזקף סך של 
 אלפי דולר נזקף להון השותפות. 2,157( ופקיעתן, וסך של 14כתבי אופציה )סדרה 

כתבי אופציה  1,259,698מומשו  2017בפברואר  20( ועד ליום 14מיום הנפקת כתבי אופציה )סדרה  
אלפי  1,385 -אלפי ש''ח )כ 5,241 -( ליחידות השתתפות ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ14)סדרה 
 .2017בפברואר,  20( שלא מומשו, פקעו ביום 14כתבי אופציה )סדרה  24,347דולר(. 

  

 .2019במאי,  25אשר תוקפו עד ליום חדש פרסמה השותפות תשקיף מדף  2017במאי,  26ביום  .ב
 

( 15הודיעה השותפות כי תפעל להארכת מועד פקיעתם של כתבי אופציה )סדרה  2017ביוני  1ביום  .ג
עקב השתתפות השותפות בשני קידוחי אקספלורציה בקליפורניה  2017באוקטובר,  16ד ליום ע

בארה"ב אשר הצפי למועד תוצאות הקידוחים הינו לאחר מועד פקיעתם הנוכחי של כתבי אופציה 
 (.2017באוגוסט,  15)( 15)סדרה 

כתבי בדחו האסיפות הכלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם מחזיקים  2017ביוני,  22ביום 
 ( את הארכת התוקף כאמור לעיל.15אופציה )סדרה 

 

( ליחידות השתתפות 15כתבי אופציה )סדרה  675מומשו  2017באוגוסט,  15ליום מיום הנפקתם ועד  .ד
כתבי אופציה  1,283,371אלפי דולר(.  4 -ש''ח )כ אלפי 13.5 -ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ

 .2017באוגוסט,  15( שלא מומשו, פקעו ביום 15)סדרה 
 

יחידות השתתפות המקנות זכות  5,688,820הדוחות הכספיים רשומים למסחר  אישורנכון למועד  .ה
 השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות.

 

י יחידות ההשתתפות בשותפות על אישור הגדלת הון בדבר החלטת האסיפה הכללית של בעל .ו
 .לדוחות הכספיים המאוחדים 3)ב(6ראה ביאור  -השותפות וביצוע גיוס או גיוסי הון נוספים 

 
 

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

 

 

 



 

 (: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  2016שנת  למחציתהתאגיד( 

עובדה מהותית ולא לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)

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)

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

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של  המאזןגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  (4)

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

פוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש מעורב המנהל הכללי או מי שכ

 .להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

17.8.2017 ______________________________ 

 הכללירון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל השותף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: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)
 הדוחות(; –)להלן  2017שנת  למחציתהתאגיד(  –)להלן  מוגבלתאנרגיה שותפות 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם  (2)

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

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

 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;

של  המאזןלרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  גיליתי (4)

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

מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש 

 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. להם תפקיד משמעותי 

 

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

 

17.8.2017 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי 
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