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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  0793-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

)להלן:  4302-ות תקופתיים ומידיים()תיקון(, התש"דאושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוח
"התיקון לתקנות" ו"ההקלות", בהתאמה(. דירקטוריון השותף הכללי החליט לאמץ וליישם את 
כל ההקלות הנכללות בתיקון לתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או תהיינה רלבנטיות בעתיד, 

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

; )ג( העלאת סף הצירוף של 43% -)ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
התוספת )ד( פטור מיישום הוראות  -; ו23% -דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

, בקשר עם פרטים בדבר 0793-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

 4302 בספטמבר 03 שהסתיימה ביום חודשים תשעהלתקופה של 
 

, מתכבד להגיש "(השותף הכללי)להלן: " ( בע"מ2992אנרגיה ניהול )-דירקטוריון השותף הכללי, מודיעין
או  "השותפות)להלן: " מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהאת דוח הדירקטוריון על 

ופה של ולתק"( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2322 ,בספטמבר 03יום ( ל"השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוח)להלן: " אותו תאריךב השהסתיימ חודשים תשעה

 . 2993-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 כללי  .0

 

בין השותף הכללי לבין  22.2.2992 ביוםהשותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם  .0.0
"(. השותפות החלה השותף המוגבלאו " "הנאמןמודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ )להלן: "

 .2992בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

ידי השותף הכללי. ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים -ניהול השותפות מתבצע על .0.4
 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 
נקבע השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת, כפי ש .0.0

 בהסכם הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.

 

"דניאל , "שמשון", "מירה" ,בחיפושי נפט ו/או גז בשטח רישיונות "שרה" השותפות עוסקת .0.2
בספטמבר,  2"ים חדרה" ביום  -לגבי פקיעת רישיונות "גבריאלה" ו ."דניאל מערב" -מזרח" ו

יות הלאומיות, האנרגיה והמים, ראה שהגישה השותפות המוגבלת לשר התשת יםוערעור 2322
 .03.9.2322לדוחות הכספיים ליום  )ב(0 -ו 2)א(0ביאורים 

 
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .0.1

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

  .נוספים לרישיונות

 

לפירוט  פרסם הממונה הנחיות מעודכנות למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט. 21.9.2322ביום  .0.1
 .03.9.2322)ז( לדוחות הכספיים ליום 2עיקרי ההנחיות ראה ביאור 

 להפקיד השונים במיזמים שותפיה ועל עליה כי לשותפות הממונה הודיע 2322נובמבר  בחודש
 125 -של השותפות כ חלקה) דולר מיליון 5.22 של מצטבר בסכום אוטונומיות בנקאיות ערבויות

אל מזרח ודניאל מערב, וזאת עד ליום ימירה, דנ, ( בגין רישיונות שמשון, שרהדולר אלפי
עיל, על השותפות להפקיד ערבויות בנקאיות נוספות יצוין כי על פי ההנחיות ל .03.22.2322

  .02.0.2322בסכום דומה עד ליום 
בכוונת השותפים ברישיונות לפנות לממונה בבקשה לשינוי בקשר עם רישיונות שרה ומירה, 

גבולות הרישיונות ואיחודם לרישיון אחד ובהתאם בכוונתם להפקיד ערבות בנקאית אחת בגין 
 הרישיונות.

 
של השותפות המוגבלת  לדוח התקופתיראה פרק א'  –מקיף של עסקי השותפות לתיאור 

 .03.9.4302לדוחות הכספיים ליום  0וביאור  4300לשנת 
 
 

 שותפותהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי ה .4
 

 מצב כספי  .4.0
 

 00,529אלפי דולר, לעומת סך של  25,129 מסתכמים בסך של 03.9.2322נכסי השותפות ליום 
. נכסי השותפות כוללים 02.22.2320אלפי דולר ליום  02,292וסך של  03.9.2320פי דולר ליום אל

בעיקר נכסי נפט וגז, מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות. הקיטון בנכסי השותפות בתקופת 
מיליון דולר  1 -"ים חדרה" בסך של כ -מהפחתת ערכם של רישיונות "גבריאלה" והדוח נובע 
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לצורך  אשר שימשו קדונותיפהו ת המזומנים ושווי מזומניםוירידה ביתרמו עקב פקיעתם
 . הפעילות השוטפת של השותפות

 
אלפי דולר, לעומת סך של  2,292מסתכמות בסך של  03.9.2322התחייבויות השותפות ליום 

 קיטוןה. 02.22.2320אלפי דולר ליום  2,232וסך של  03.9.2320דולר ליום אלפי  0,932
זכאים במסגרת לו םלספקימתשלומים בעיקרו יבויות השוטפות בתקופת הדוח נובע בהתחי

 פעילותה של השותפות.
 

 תוצאות הפעילות העסקית. 4.4
 

סך של  תאלפי דולר, לעומ 2,125הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח הוצאות חיפושי נפט וגז
. כולה 2320אלפי דולר בשנת  29,233 סך שלו המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  20,092

ונים לנכסי נפט מתשלומים שאינם מהוהוצאות חיפושי נפט וגז בתקופת הדוח נובעים בעיקרם 
 ."דניאל מערב" -" ודניאל מזרח, ""שמשון" וגז בגין רישיונות

 
אלפי דולר לעומת סך של  1,309הסתכמו בסך של   בתקופת הדוח הפחתת נכסי חיפוש והערכה

כולה. הפחתת נכסי  2320בשנת  22,292דולר בתקופה המקבילה אשתקד וסך של אלפי  2,912
 "ים חדרה" -חיפוש והערכה בתקופת הדוח נובעת מהפחתת ערכם של רישיונות "גבריאלה" ו

 .עקב פקיעתם
       

אלפי  2,322אלפי דולר, לעומת  555הסתכמו בסך של  הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח
עיקר הוצאות כולה.  2320אלפי דולר בשנת  2,223ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה 

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

אלפי דולר לעומת אפס בתקופה המקבילה  022בסך  לשותפות הוצאות אחרות בתקופת הדוח
הוצאות אלה הינם בגין הפחתת חייבים בגין עסקאות משותפות.  כולה. 2320אשתקד ובשנת 

 .03.9.2322ליום  לדוחות הכספיים 2)א(0לעניין זה ראה גם ביאור 
 

מימון נטו  הכנסותאלפי דולר לעומת  203הסתכמו בסך של  בתקופת הדוח המימון נטו הוצאות
אלפי  222מימון נטו בסך  הכנסות ולעומת המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  219בסך של 

המימון נטו בתקופת הדוח נבעו בעיקר מהפרשי שער בגין  הוצאותכולה.  2320 תדולר בשנ
  יתרות כספיות בשקלים.

 
אלפי דולר, לעומת הפסד  22,330 הסתכם בסך של ההפסד הכולל של השותפות בתקופת הדוח

אלפי דולר  02,223של כולל הפסד ו המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  29,322כולל של 
 כולה. 2320בשנה 

 
 הון השותפותשינויים ב.  4.0

 
 סך של  אלפי דולר, לעומת 22,555הסתכם הון השותפות בסך של  למועד הדוח על המצב הכספי       

 קיטוןה. 02.22.2320אלפי דולר ביום  25,559 סך של ולעומת 03.9.2320 אלפי דולר ביום 29,922
 .מהפסדי השותפות בתקופת הדוחותפות נובע בהון הש

 
   .לדוחות הכספיים 1ראה ביאור  -שינויים בהון השותפותבדבר לפרטים נוספים         

       
 נזילות ומקורות מימון. 4.2

 
 2,592עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים ושווי מזומנים בסך  03.9.2322ליום 

ביתרות המזומנים ושווי המזומנים של השותפות בסך של  קיטון חל אלפי דולר. בתקופת הדוח
ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה  אלפי 22,225בסך של  קיטוןלעומת אלפי דולר,  2,252
 כולה. 2320אלפי דולר בשנת  22,292בסך של  קיטון

 
 סך של מתלעו אלפי דולר 2,900סך של  של השותפות פעילותה השוטפתל שמשובתקופת הדוח 

 2320אלפי דולר בשנת  21,299 סך שלולעומת המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  23,210
  כולה.
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 פעילות השקעה לעומתמאלפי דולר  2,993של זומנים בסך שותפות מנבעו לבתקופת הדוח 
המקבילה אשתקד אלפי דולר בתקופה  939 של סךמזומנים ששימשו לפעילות השקעה ב

  כולה. 2320אלפי דולר בשנת  0,223סך של ששימשו לפעילות השקעה ב מזומניםולעומת 
 

ממימוש כתבי אופציה וזכויות אלפי דולר  29בסך קופת הדוח נבעו לשותפות מזומנים בת
שנבע לשותפות ממימוש כתבי המקבילה אשתקד בתקופה אלפי דולר  1,529סך של  לעומת

 2320בשנת  וזכויות הממימושי כתבי אופציר אלפי דול 1,293סך של לעומת ואופציה וזכויות 
 כולה.

  
 

   יבטי ממשל תאגידיה.     0
  

 תרומות השותפות.  0.0
 

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

 
 הליך אישור הדוחות הכספיים.  0.4

 
 קד על בקרת העל בשותפות. דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופ

 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"למר רון מאורמנכ"ל הו 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
 וחותהישיבה הקבועה לאישור הדוחות. במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הד

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

 רואה החשבוןבישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח 
הבהרה באשר לדוחות יון בכל שאלה ורשות חברי הדירקטורלעומד אשר השותפות המבקר של 

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

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי .  0.0
 

 .02.22.2320אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
 

   
 ותפותשוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הה.     2

            
 , ירידת ערך נכסים ושווי הוגןאומדנים חשבונאיים 

 
 .02.22.2320אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
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 ( בע"מ0994אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 יצחק סולטן

      הכללי בשותףדירקטור 
 
 
 
 

_______________________ 
   סגן יו"ר הדירקטוריון, רון מאור

 בשותף הכלליומנכ"ל 
 
 
 

 2322, בנובמבר 20תאריך: 



 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 4302 ,בספטמבר 03 ליום בינייםתמציתיים  כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 4 בינייםתמציתיים סקירת דוחות כספיים 
  
  

 0 דוחות על המצב הכספי
  
  

 2 הכולל הרווח על דוחות
  
  

 5-6 המוגבלת השותפות בהון השינויים על דוחות
  
  

 7-8 המזומנים תזרימי על דוחות
  
  

 9-40 בינייםתמציתיים  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
 השינויים הכולל, הרווח על התמציתיים הדוחות ואת 4302 בספטמבר 03 ליום על המצב הכספיהתמציתי הדוח 
 וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותו וסתיימהש חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון
 בהתאם אלהביניים  לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים המוגבלת השותפות של הכללי השותף של

 לתקופות כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים" לתקופות כספי "דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן
 להביע היא אחריותנו .0973-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי אלהביניים 
 סקירתנו. על בהתבסס אלהת ביניים ולתקופ כספי מידע על מסקנה

 
 

 הסקירה היקף
 

 לתקופות כספי מידע של "סקירה - בישראל חשבון רואי לשכת של 0 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 השיגל 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

 .0973-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים
 

הצורך לגייס מקורות מימון  בדבר( ד)0לאמור בביאור אנו מפנים את תשומת הלב הנ"ל  מסקנתנומבלי לסייג את 
מתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט על בצורך לרבות ל גזהנפט והלפעילות השותפות המוגבלת בתחום חיפושי 

 פועלת המוגבלת השותפות של הכללי השותף הנהלת. פי הנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
המשך פעילותה של  .שיונותילר נוספים משקיעים הכנסת/או ו הון גיוסי כגון שונים ממקורות מימון לגייס

, לרבות לשם מתן הדרושים מקורות המימון בהשגת נכסי חיפושי הגז והנפט שלה מותנהבהשותפות המוגבלת 
 .בקשר עם זכויות הנפט בטחונות

 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  4302, בנובמבר 40

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

0 

 דוחות על המצב הכספי

 
 

  בספטמבר 03 ליום  
  ליום

 בדצמבר 00
  4302  4300  4300 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ארה"ב דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 5,959  6,038  2,692  מזומנים ושווי מזומנים
 6  6  6  השקעות לזמן קצר

 0,609  0,566  084  חייבים ויתרות חובה
       
  5,384  7,883  9,582 
       

 0,727  4,033  -  נכסי חיפוש והערכה מוחזקים למכירה
       
  5,384  9,983  00,000 
       

       לא שוטפיםנכסים 
       

 09,837  40,558  00,773  נכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(
 06  90  5  ונכסים בלתי מוחשיים, נטו רכוש קבוע

       
  00,775  40,629  09,820 
       
  06,857  00,649  00,072 

       התחייבויות שוטפות
       

 4,448  0,300  740  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 4,477  674  273  זכאים ויתרות זכות

       
  0,090  0,735  2,535 
       

 46,669  49,942  05,666  הון השותפות המוגבלת
       
  06,857  00,649  00,072 

       
       
       

 ביניים.המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  הבאורים
 

     4302, בנובמבר 40
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     

 הדירקטוריון יו"ר סגן - מאור רון
  ומנכ"ל

  בע"מ (0994) ניהול אנרגיה-מודיעין

 דירקטור – סולטן יצחק
 בע"מ (0994) ניהול אנרגיה-מודיעין

  הכללי השותף

 כספים סמנכ"ל - סאבו אייל
 בע"מ (0994) ניהול אנרגיה-מודיעין

 הכללי השותף
     הכללי השותף

 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

2 

 הכולל הרווח על דוחות

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 03ביום 
 החודשים שהסתיימו 0-ל

  בספטמבר 03ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
  אלפי דולר ארה"ב

 ליחידת השתתפות( הפסד)למעט נתוני 
           
           

 09,033  432  408  40,074  0,826  חיפושי נפט וגז הוצאות
           

 04,072  2,785  8,307  2,785  8,307  הפחתת נכסי חיפוש והערכה
           

 0,443  470  028  0,320  666  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 -  -  (038)  -  042  הוצאות )הכנסות( אחרות

           
 (04,292)  (5,464)  (8,005)  (49,098)  (03,870)  הפסד תפעולי

           
 (52)  (4)  (078)  (52)  (004)  מימון הוצאות

           
 038  97  -  420  4  מימוןהכנסות 

           
 (04,423)  (5,067)  (8,290)  (49,300)  (00,330)   הפסד

 (04,423)  (5,067)  (8,290)  (49,300)  (00,330)  סה"כ הפסד כולל
           

ליחידת השתתפות  ומדוללבסיסי  הפסד
 *(   )בדולר(

 
(0.704) 

 
(03.092) 

 
(4.865) 

 
(0.725)  (00.4) 

           
 
 

 *(  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 "דולר ארהאלפי   
         

 46,669  (079,965)   58  436,576  )מבוקר( 4302, בינואר 0 ליום יתרה
         

 (00,330)  (00,330)  -  -  סה"כ הפסד כולל
         

 05,666  (093,968)  58  436,576  4302בספטמבר,  03יתרה ליום 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי    
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 53,805  (027,745)  58  098,534  )מבוקר( 4300בינואר,  0יתרה ליום 
         

 (49,300)  (49,300)  -  -  סה"כ הפסד כולל
 8,033  -  -  8,033  מימוש כתבי אופציה וזכויות ליחידות השתתפות

         
 49,942  (076,706)  58  436,634  4300, ספטמברב 03יתרה ליום 

 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 42,059  (084,275)  58  436,576  4302, יוליב 0יתרה ליום 
         

 (8,290)  (8,290)  -  -  סה"כ הפסד כולל
         

 05,666  (093,968)  58  436,576  4302, בספטמבר 03יתרה ליום 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 05,389  (070,569)  58  436,633  4300ביולי,  0יתרה ליום 
         

 (5,067)  (5,067)  -  -  סה"כ הפסד כולל
 4  -  -  4  מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות

         
 49,942  (076,706)  58  436,634  4300, בספטמבר 03יתרה ליום 

 
 

  ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

6 

 המוגבלת השותפות בהון השינויים על דוחות

 
 
 

 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 53,805  (027,745)  58  098,534  4300בינואר,  0יתרה ליום 
         

 (04,423)  (04,423)  -  -  סה"כ הפסד כולל
 8,372  -  -  8,372  השתתפות מימוש כתבי אופציה ליחידות

         
 46,669  (079,965)  58  436,576  4300בדצמבר,  00יתרה ליום 

 
 
 
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 
 

  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

7 

 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 03ביום 
 שהסתיימוהחודשים  0-ל

  בספטמבר 03ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (04,423)  (5,067)  (8,290)  (49,300)  (00,330)  )  הפסד 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 מזומנים מפעילות שוטפת:

 
         

           
           :לסעיפי רווח והפסדהתאמות 

           
 70  4  0  02  5  פחת והפחתות

 גריעות והפחתת השקעות בנכסי נפט וגז
 )לרבות נכסי חיפוש והערכה(

 
8,307  8,700  8,307  2,785  04,072 

חייבים בגין עסקאות  )הוספת( הפחתת
 משותפות

 
042  -  (038)  -  - 

 (482)  (89)  058  (407)  040  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )
           
  8,287  8,503  8,388  2,698  00,960 

           :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 4,255  2,336  420  4,499  820  בחייבים ויתרות חובה ירידה
ספקים התחייבויות לבעלייה )ירידה( 

 נותני שירותיםלו
 

 529  (632)  437  (730)  (632) 
 449   064  (085)  (0,077)  (0,837)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  היעלי
           
  (207)  008  465  0,267  4,383 
           

( שנבעו לפעילותששימשו ) מזומנים נטו
 שוטפת מפעילות

 
(4,900)  (43,080)  (023)  4,998  (08,099) 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

           
 0,434  -  -  0,434  -  , נטותמשיכה מפיקדונו

 (8,607)  (04)  -  (8,275)  (4,356)  השקעה בנכסי נפט וגז
נפט וגז המוחזקים  תמורה ממכירת נכסי

 למכירה
 

0,727  0,742  -  -  0,742 
 (08)  -  -  (06)  -  ונכסים בלתי מוחשיים רכישת רכוש קבוע

 05   -  -  05  46  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 262   088  020  4,620  4,350  ירידה בחייבים בגין עסקאות משותפות 

           
)ששימשו  שנבעו מפעילות מזומנים נטו
 השקעהלפעילות( 

 
0,773  (937)  020  076  (0,453) 

           
           
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

8 

 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 03ביום 
 החודשים שהסתיימו 0-ל

  בספטמבר 03ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 00

  4302  4300  4302  4300  4300 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

ליחידות  כתבי אופציהזכויות ו מימוש
 השתתפות

 
09  8,627  09  4  8,593 

           
 8,593  4  09  8,627  09  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

           
 (04,859)   0,076  44  (04,220)  (0,022)    במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 תקופהה
 

5,959  08,502  2,803  0,320   08,502 
           

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 
 מזומנים

 
(040)  407   (058)  89  482 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 תקופהה
 

2,692  6,038  2,692  6,038  5,959 

           
           

           פעילות מהותית שלא במזומן
           

 4,356  4,860  -  4,860  -  נפט וגזהשקעה בנכסי 

           
יתרת תקבולי מימוש כתבי אופציה שטרם 

 נתקבלה 
 

04  -  04  -  00 

           
           מידע נוסף על תזרימי מזומנים

           
 59  9  0  42  4  ריבית שהתקבלה

           
 
 
 

 ביניים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

9 

 
 כללי  - :0 באור

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

( בע"מ 0994הול )אנרגיה ני -בין מודיעין  0994במאי,  45הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 
 -אנרגיה נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל( )להלן  -)השותף הכללי( לבין מודיעין 

 .0994ההסכם(. השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 
מהווה הסכם  0975-)א( לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה60בהתאם לסעיף  

 השותפות.השותפות המוגבלת את תקנון 
 
של  ותולתקופ 4302, בספטמבר 03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ב

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין  -באותו תאריך )להלן  ושהסתיימשלושה חודשים ו תשעה
ולשנה  4300בדצמבר,  00בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים( -שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 .4302במאי,  48שפורסמו במסגרת תשקיף מדף ביום 

 
השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברישיונות חיפושי  .ג

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

 :ביניים אישור הדוחות הכספיים

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

  עד
חלקה של השותפות 

 המוגבלת
         

 *( 09.484%  00.7.4305  233  רישיון  שרה 
 *( 09.484%  00.7.4305  233  רישיון  מירה

 03%  02.6.4305  233  רישיון  שמשון
 05%  04.2.4306  233  רישיון  דניאל מזרח

 05%  04.2.4306  074  וןיריש  מערב דניאל
 

"מירה", בכפוף  -ו שיעור האחזקה של השותפות המוגבלת בזכויות ברישיונות "שרה" *(
, האנרגיה והמים )להלן הלאומיות על ענייני הנפט במשרד התשתיות לאישור הממונה

 .49.404%ועמנואל, הינו בלו ווטר להעברות זכויות הנובעות מהסכמים עם  הממונה( –
 Energeanחברתו( 0994רציו חיפושי נפט ) עם השותפות המוגבלת של לגבי הסכמים

E&P Holdings Ltd. ג' להלן0ראה באור  -"מירה"  -בנוגע לרישיונות "שרה" ו. 
 

 
שהגישה  יםוערעור 4302בספטמבר,  0חדרה" ביום  "ים -לגבי פקיעת רישיונות "גבריאלה" ו

 )ב(0 -ו 0)א(0השותפות המוגבלת לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ראה ביאורים 
 .להלן

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

 להלן(. 0זכות הנפט )ראה גם באור ניתן לבטל את  במקרה של אי מילוי התנאים, .הנפט
 
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .ד

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

  .נוספים לרישיונות
  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

03 

 
 )המשך( כללי -: 0באור 

 
 בהשגת המוגבלת בנכסי חיפושי הגז והנפט שלה מותנההמשך פעילותה של השותפות 

מקורות המימון הדרושים, לרבות לשם מתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט על פי הנחיות 
 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.משרד 

 
ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  .   ה

ובהתאם יכולה ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר  0973-תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 - )להלן 4302-אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים()תיקון(, התש"ד

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

 
אי די בי  –בע"מ )להלן  אחזקותחברה לאושר הסדר נושים באי די בי  4302בחודש ינואר  . ו

 אחזקות בי די באי השליטה ניטלה כתוצאה מכך .4302מאי חודש מהלך בוהושלם  אחזקות(
חברה , השליטה )בעקיפין( באי די בי 4302 ,במאי 8והחל מיום  הקודמים השליטה מבעלי

הועברה למר אדוארדו  )שהינה מבעלי השליטה )בעקיפין( בשותף הכללי( בע"מ פתוחל
של השותף הכללי  ובהמשך לפניית. שינוי השליטה( –)להלן  אלשטיין ולמר מרדכי בן משה

 03ביום , הודיע הממונה לשותפות השליטהשינוי בעניין לממונה  4302בפברואר,  42יום מ
כי לאור המידע שהוצג בפניו יש לפנות לממונה בבקשה להעברת זכויות בגין  4302ביולי, 

 הוגשה הבקשה כאמור. 4302, אוקטוברב 48ביום  שינוי השליטה כאמור.
 
הנחיות מעודכנות למתן בטחונות בקשר עם זכויות הממונה פרסם  4302, בספטמבר 08ביום  .ז

 להלן עיקרי ההנחיות: .נפט
 

 ערבויות בנקאיות

 
 חדשים רישיונות
בהנחיות הממונה להגשת בקשות  לאמור בהתאם יפעלו ביבשה חדשים רישיונות מבקשי

"( אשר פורסמו על ידי הנחיות בקשות לרישיונות יבשהחיפוש נפט ביבשה )" לרישיונות
בגובה  בנקאית ערבותביבשה להגיש  רישיוןהזוכה ב עלהמשרד ואשר קובעות, בין היתר, כי 

 .המוצעת העבודה תוכנית עלותמ 03%
 

ההליך  הסדרת במסגרת ייקבעו בים חדשים לרישיונות ערבויות בעניין בהנחיות נקבע כי כללים
 בים. רישיונות למתן

 
 בסיס ערבות -בים  קיימים רישיונות

 
 $.4,533,333הנפט, ערבות בסך  אגף במשרדי יפקידו בים קיימים בעלי רישיונות א.
 
 כדלקמן: מדורג באופן תופקד הערבות ב.
 

 .03.00.4302עד ליום  –דולר  0,453,333
 

 .00.0.4305עד ליום  –דולר  0,453,333
 
לפני  קידוח ביצוע תכלול או כוללת לזכות המאושרת העבודה תוכנית אשר זכות בעל ג.

הקידוח.  אישור מתן לפני במלואה הבסיס ערבות את לעיל, ימציא שצוינוהתאריכים 
 .יותנה בהמצאת הערבות הקידוח אישור

 
העבודה  תוכנית של טיבה זאת, כגון המצדיקות חריגות נסיבות התקיימו כי הממונה מצא ד.

 המופיע מהסכום השונה ערבות סכום לדרוש הוא האפשריים, רשאי וטיבם של הנזקים

 בס"ק ב' לעיל. הקבועים המועדים מן בס"ק א' לעיל וכן לסטות
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

00 

 
 )המשך( כללי -: 0 באור

 
 נוספת ערבות - וקיימים חדשים רישיונות

 
 כמפורט להלן. נוספת ערבות להגיש בעלי רישיונות יידרשו קידוח ביצוע טרם א.
 
 גובה את הממונה הקדיחה, יקבע תכנית תצורף הקידוח, לה לאישור בקשה קבלת עם ב.

 הרישיון לבעל כך על הקדיחה, יודיע ותכנית הקידוח למאפייני בהתאם הערבות הנוספת

 .הנפט אגף במשרדי הנוספת הערבות את יפקיד בכתב, ובעל הרישיון
 
 הערבות דולר וגובה 453,333מסך של  יפחת לא ביבשה לרישיונות הנוספת הערבות גובה ג.

 דולר. 5,333,333מסך של  יפחת לא בים הנוספת לרישיונות
 
 יום 02הפחות  נפרד, ולכל באופן קידוח כל לגבי תופקד הממונה קביעת לפי הערבות ד.

 לפני התחלת הקדיחה.
 
העבודה  תוכנית של טיבה זאת, כגון המצדיקות חריגות נסיבות התקיימו כי הממונה מצא ה.

בסכום נמוך מהמופיע בס"ק ג'  ערבות לדרוש הוא רשאיהאפשריים,  וטיבם של הנזקים
 לעיל.

 
 הערבויות תוקף

 
 שלושה של לתקופה יהיה ביבשה חדשים לרישיונות הבסיס ערבות של הראשוני תוקפה א.

להגשת  הנפט ענייני על הממונה להנחיות הרישיון, בהתאם תקופת תום חודשים לאחר
 ביבשה. נפט חיפוש בקשות לרישיונות

 
 של לתקופה יהיה ובים ביבשה קיימים לרישיונות הנוספת והערבות הבסיס ערבות תוקף ב.

לתקופה  בהתאם למפורט בהנחיות יעודכנו בהנחיות, והערבויות שנקבע שנה מהמועד
 בה אין כי הממונה להודעת עד פעם בכל הערבות את יחדש הזכות שיקבע הממונה. בעל

 צורך.
 
 ניתנו, כל שבשלה הזכות פקיעת לאחר גם בתוקפן יעמדו ותההנחי לפי שניתנו הערבויות ג.

 הזכות שפקעה לאחר שנים משבע יותר לא בהן, אולם צורך שאין הממונה הודיע עוד לא

 ניתנו. שבשלה

 
 כדלהלן: תהיה הערבויות החזרת  ד.

 
הנדרשים  האישורים קבלת לאחר רק במלואה הזכות לבעל תוחזר הנוספת הערבות (0

אטימת  את ביצע הזכות בעל כי סביבתי( המעידים ואישור הנדסי )אישורמהממונה 
לפני  לא כנדרש, אולם לקדמותו המצב את והחזיר השטח את הקידוח כראוי, שיקם

 האטימה. ביצוע חודשים ממועד 04תום 
 

לא  בה, אך צורך שאין הממונה הודיע לא עוד כל הממונה אצל תיוותר הבסיס ערבות (4
 ניתנה. שבשלה הזכות שפקעה לאחר שנים 7 -יותר מ

 
 הנוספת והערבות הבסיס ערבות חזקה, יוחזרו וקיבל לתגלית הגיע הרישיון ובעל במידה ה.

 החזקה. תנאי לפי חדשה כנגד הגשת ערבות
 

 חזקות נפט
 

 הפיתוח, במאפייני היתר, בתוכנית בהתחשב, בין בחזקות הערבות גובה יקבע הממונה א.

 הנפט. שדה ובגודל היא נמצאת בו החזקה, בשלב



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

04 

 
 )המשך( כללי -: 0באור 

 
 -ביבשה ו חזקה דולר בגין 0,533,333מסך של  יפחת לא המינימאלית הערבות גובה ב.

 דולר בגין חזקה בים. 7,533,333
 
 החזקה, לתקופה שיקבע הממונה. עם מתן חדשות תופקדנה ערבויות בגין חזקות ג.
 
ימים מיום שליחת  25בתוך  הנפט אגף במשרדי יפקידו הערבויות קיימות בעלי חזקות ד.

 הודעת הממונה לגבי הערבות. 
 
 הפיתוח בתכנית שינויים אישור היתר, בשל נסיבות, בין שינוי עקב כי הממונה התרשם ה.

 סכום עדכון על הממונה הערבות, יורה את לעדכן האפשריים, יש בשל טיב הנזקים או

 מקבלת ימים 25בתוך  הממונה להוראות בהתאם ערבות יפקידהערבות, ובעל החזקה 

 .עדכון הערבות על ההודעה
 

 ההנחיות כוללות הוראות בדבר עדכון סכום גובה ערבות והארכתה.
 

 הממונה רשאי לחלט ערבות שלא חודשה בהתאם להנחיות.
 

 הערבויות. ההנחיות כוללות הוראות בדבר חילוט ערבויות וכן הוראות כלליות בענין
 

 ביטוח פוליסות
 

בנוסף להוראות בדבר ערבויות, ההנחיות כוללות דרישות מבעלי זכות נפט בדבר עריכת  
 ביטוחים במהלך כל תקופת זכות הנפט. 

 
 כי נתברר אם בהנחיות, או לאמור לא פעל בהתאם נפט בהנחיות נקבע כי אם בעל זכות 

שהיא, טרם חידושם, הארכתם או  סיבה מכל הסתיימו או בוטלו הביטוח שנעשה או הערבות
 עם בקשר הקיימת את הערבות רשאי לחלט הממונה העמדת ערבות או ביטוח במקומם, יהיה

 רשאי יהיה הממונה כן הזכות. כמו מחזיק על חשבון הנזקים האפשריים לצמצום ולפעול הזכות

 .הנפט חוק להוראות בהתאם ולפעול הזכות העבודה ובהוראות בתוכנית עמידה אי בכך לראות
 

 עליה כי לשותפות הממונה הודיע( הכספי המצב על הדוח תאריך)לאחר  4302נובמבר  בחודש 
 6.45 של מצטבר בסכום אוטונומיות בנקאיות ערבויות להפקיד השונים במיזמים שותפיה ועל

אל ימירה, דנ, בגין רישיונות שמשון, שרה (דולר אלפי 826 -של השותפות כ חלקה) דולר מיליון
יצוין כי על פי ההנחיות לעיל, על  .4302בנובמבר,  03עד ליום מזרח ודניאל מערב, וזאת 

 .4305במרס,  00השותפות להפקיד ערבויות בנקאיות נוספות בסכום דומה עד ליום 
 .להלן 5)ג(0 ביאור גם ראה זה לעניין

 
 החשבונאית המדיניות עיקרי - :4 באור

 
 ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  א.

 
 לתקופות כספי דיווח 02הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ביניים
 .0973-ומיידיים(, התש"ל

 

 שותפותנה על ידי התקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשו    .ב
 

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

 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

00 

 
 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :4 באור

 

מכשירים פיננסיים: הצגה, בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות  – IAS 04 -ל תיקונים
 פיננסיות

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

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

 
 ההשפעה של יישום התיקונים על השותפות לא הייתה מהותית.

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי  .ג
 

בדבר רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה  ,הסדרים משותפים IFRS 00-תיקונים ל
  IFRS 0-כהגדרתו ב עסק

 
 -)להלן הסדרים משותפים  IFRS 00-ל תיקונים IASB-פרסם ה 4302במאי,  6ביום 

רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק באשר דנים בטיפול החשבונאי התיקונים( 
 . IFRS 0-כהגדרתו ב

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

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 

 או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. 4306בינואר,  0תחילות ביום המ
 
 IFRS  תקן בתחולת משותף הסדר לכדי עולה אינה ברישיונות השותפות שהשקעת אף על
 בעסקאות החשבונאי הטיפול על מהותית השפעה להיות עשויה האמור לתיקון ,00

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

IFRS 15 – הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

05 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  –)להלן-IASB  ,4302במאי . 
  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

בשינויים , לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול הלקוח עם החוזה זיהוי - 1 שלב
(modifications.בחוזים )  

 .( בחוזהdistinct) נפרדות ביצוע מחויבויות מספר זיהוי -  2שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  ,העסקה מחיר קביעת -  3שלב

 תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

על בסיס מחיר המכירה היחסי נפרדת  ביצוע מחויבות כלל העסקה מחיר הקצאת -  4שלב
  הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.

תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד ביצוע,  מחויבותב עמידה בעת בהכנסה הכרה - 5שלב 
  מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 בהשגת הכרוכות( incremental) תוספתיות תבעלויו החשבונאי הטיפול את קובע התקן, כן כמו
 .החוזה למילוי במישרין הקשורות ובעלויות חוזה

 
 ,בינואר 0 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

 אימוץ מוקדם אפשרי.  .לאחריו או 4307
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת השותפות
 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו
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   בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :0באור 

 
 "גבריאלה" שיוןיר א.
 

אור יבהמשך לאמור בבבתקופת הדוח וזאת תיאור עיקרי ההתפתחויות ברישיון להלן  .0
 :לדוחות הכספיים השנתיים 0(ג)8

 
 06הממונה האריך ביום  דוחות הכספיים השנתיים,ל( 0)ג()8כמתואר בביאור  

ועדכן את תוכנית  4302 ,בספטמבר 0את תוקף הרישיון עד ליום  4300, באוקטובר
 48לפיה בין היתר יש להגיש בקשה לאישור מפעיל ברישיון עד ליום ברישיון העבודה 

אשר תניח  ניסת מפעיל בעל כשירות,תוך הבהרה כי אישור הממונה לכ ,4302בפברואר, 
ובשיעור משמעותי לרישיון מהווה תנאי להמשך ההחזקה  את דעתו של הממונה,

  ברישיון.
 ןהרישיופנתה השותפות לממונה בבקשה להאריך את תקופת  4302 ,באוגוסט 40ביום  

ולדחות  4305 ,בספטמבר 0בשנה נוספת עד ליום  4302 ,בספטמבר 0המסתיימת ביום 
 40בהתאם. ביום  ןברישיות העבודה את המועדים לביצוע אבני הדרך השונות בתוכני

 ,בספטמבר 0יום החל מ הרישיון לשותפות על פקיעת הודיע הממונה 4302 ,בספטמבר
עקב אי ביצוע תוכנית העבודה. לאור הודעת הממונה השותפות הפחיתה את  4302

 44ליוני דולר. ביום ימ 5 -דוחותיה הכספיים בסך של כבבגין הרישיון נכסי הנפט והגז 
הגישה השותפות לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ערעור  4302 ,באוקטובר

 .ןהרישיועל החלטת הממונה שלא להאריך את תוקף 
 
אדירה( המשמשת כמפעילת  –אנרגיה ישראל בע"מ )להלן בין השותפות לבין אדירה  .4

ילוקי דעות בקשר עם יתרת הכספים בחשבון המשותף של העסקה התגלעו חהרישיון 
 . העסקה המשותפת( –)להלן  "גבריאלה"ברישיון המשותפת 

בסכום הייתה נמוכה אשר לטענת השותפות בחשבון המשותף יתרה המחלוקת נגעה ל 
בחשבון  רהיה צריך להיוותשמהסכום  ההפרש( -להלן דולר ארה"ב )אלפי  707 -כשל 

וכן  כוי הנמוך לגבות מאדירה את ההפרשלאור מצבה הכספי של אדירה והסי .המשותף
בעקבות מגעים שנערכו בין הצדדים ובאי כוחם, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה כל 
יתרת הכספים בחשבון המשותף, לאחר ביצוע תשלומים לספקים של העסקה 

בלו בחשבון המשותפת, תהיה שייכת לשותפות בלבד. בנוסף, הוסכם כי ככל שיתק
כספים נוספים, בגין החזר בלו ו/או כספים אחרים, הם יהיו שייכים לשותפות בלבד, 

תוך כדי  4302ואדירה תעבירם לחשבון השותפות מיד עם קבלתם. במהלך חודש אפריל 
אלפי דולר מתוך  480המגעים כאמור העבירה אדירה לשותפות המוגבלת סך של 

עה לשותפות כי הגיעה להסדרים ושילמה לכל הכספים בחשבון המשותף, וכן הודי
ספקי העסקה המשותפת. עוד הוסכם כי מיד לאחר חתימת הסכם בין הצדדים תעביר 

על ידי  שאלפי דולר וכי במקרה שאדירה תידר 06אדירה לשותפות סכום נוסף בסך של 
רשויות מע"מ לשלם כספים בגין חשבוניות זיכוי שנתקבלו ו/או יתקבלו מספקי 

ה המשותפת עקב הנחות שסוכמו עמם, השותפות תשיב לחשבון המשותף מתוך העסק
ש"ח, ואם הדרישה תהיה גבוהה יותר,  423,333הכספים שהיא קיבלה כאמור סך של עד 

 תהתחייבויוידונו הצדדים במשותף ויחליטו כיצד לסלק את הדרישה. בכפוף לקיום 
או תביעה בקשר עם היתרה , ויתרה השותפות על כל טענה ו/ההסכמותאדירה לפי 

בחשבון המשותף, כולל הטענה כי סכום יתרת הכספים בחשבון הייתה צריכה להיות 
גבוהה יותר, ובמקביל גם אדירה ויתרה על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם סכום 

 יתרת הכספים בחשבון המשותף.
בניכוי להפחית את חלקה בהפרש החליטה הנהלת השותף הכללי  בהתאם לאמור לעיל, 

אלפי דולר ארה"ב, לדוח  042 -( בסך של כ03%חלקם של השותפים הנוספים ברישיון )
 על הרווח הכולל.
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 חדרה" "ים שיוןיר  .ב
 

 4300באוקטובר,  06לדוחות הכספיים השנתיים, הממונה האריך ביום  4)ג(8כמתואר בביאור  
לפיה בין ברישיון ועדכן את תוכנית העבודה  4302בספטמבר,  0את תוקף הרישיון עד ליום 

 תוך הבהרה כי ,4302בפברואר,  48רישיון עד ליום לאישור מפעיל בהיתר יש להגיש בקשה 
כשירות, אשר תניח את דעתו של הממונה, ובשיעור אישור הממונה לכניסת מפעיל בעל 

  משמעותי לרישיון מהווה תנאי להמשך ההחזקה ברישיון.
 ןשיויפנתה השותפות לממונה בבקשה להאריך את תקופת הר 4302 ,באוגוסט 40ביום 

ולדחות את  4305 ,בספטמבר 0בשנה נוספת עד ליום  4302 ,בספטמבר 0המסתיימת ביום 
 ,בספטמבר 40ביום בהתאם.  שיוןיראבני הדרך השונות בתוכנית העבודה בהמועדים לביצוע 

עקב אי ביצוע  4302 ,בספטמבר 0ביום  ןלשותפות על פקיעת הרישיו הממונה הודיע 4302
בגין הרישיון תוכנית העבודה. לאור הודעת הממונה השותפות הפחיתה את נכסי הנפט והגז 

הגישה השותפות  4302 ,באוקטובר 44דולר. ביום  ליוניימ 0 -בדוחותיה הכספיים בסך של כ
לשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ערעור על החלטת הממונה שלא להאריך את 

 שיון.יתוקף הר
 

 
 "מירה"-ו "שרה" שיונותיר .ג
 

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

 
, חברת בע"מ תוחיפחברה להשותפים ברישיונות, ובכלל זה השותפות, אי די בי  .0

חיפושי גז  –הכשרת הישוב בישראל בע"מ, עמנואל אנרגיה בע"מ, עמנואל אנרגיה 
קבוצת הכשרת הישוב( ואי. פי.  - שותפות מוגבלת )שלוש האחרונות, להלן יחד –ונפט 

השותפים המתקשרים( אך למעט  - וגבלת )להלן)ישראל( שותפות מ סי נפט וגז
GeoGlobal Resources (India) Inc להלן( - GGR התקשרו ביום ,)בהסכם  4302באפריל,  06

רציו( כשותפה  - ( )להלן0994לצירופה של השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט )
 ההסכם(.  - ברישיונות )להלן

 
 להלן תמצית עיקרי ההסכם: 

 
 43%המתקשרים ימחו ויעבירו לרציו זכויות השתתפות בשיעור של השותפים  .א

הזכויות המועברות(, באופן שכל  - ( בכל אחד מהרישיונות )להלן033%)מתוך 
שותף מתקשר יעביר לרציו חלק יחסי מהזכויות המועברות, בהתאם לחלקו 

אשר כאמור אינה צד  GGRהיחסי ברישיונות בתוספת חלק יחסי בגין חלקה של 
 הסכם. ל
 ( מהזכויות בכל אחד033%)מתוך  6.05%בהתאם לכך, השותפות תעביר לרציו  

 להלן. במהרישיונות, נקיות מתמלוגים למעט התמלוג למדינה, כמפורט בסעיף 
 

בכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם, שיעורי ההחזקה ברישיונות יהיו  
 כדלקמן:

 40.364% – השותפות
 2.245% – חברה לפיתוח בע"מאי די בי 

 07.047% –עמנואל אנרגיה בע"מ 
  02.624% –שותפות מוגבלת  –חיפושי גז ונפט  –עמנואל אנרגיה 

 5% –חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ 
 03.722% –אי. פי. סי נפט וגז )ישראל( שותפות מוגבלת 

GeoGlobal Resources (India) Inc  )5% –)המפעיל 
  43% – רציו
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לטובת  03.5%הזכויות המועברות לא תהיינה כפופות לתמלוגי העל בשיעור  .ב

חלק מהשותפים ברישיונות וצדדים שלישיים, להם כפופות הזכויות ברישיונות 
תמלוגי העל החלים ברישיונות( )למעט תמלוג לטובת המדינה על פי   - )להלן

לטובת השותפות  3.504%( ובכללם תמלוג על בשיעור 0954-פט, תשי"בחוק הנ
 Petromed -לטובת נאמנות פטרומד )עבור בעלי המניות ב 0%ותמלוג על בשיעור 

Corporationהתמלוג לפטרומד( )מתוך תמלוגי העל החלים ברישיונות( - ( )להלן 
שאת בתמלוג ל םביניההמועברות. השותפים המתקשרים הסכימו  בגין הזכויות

לפטרומד בגין הזכויות המועברות, אשר מתוכו תישא השותפות בשיעור 
 בגין חלקה היחסי בזכויות המועברות.  3.0825%

 
בתוקף ממועד חתימת ההסכם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם, רציו  ג.

 תשתתף בכל ההוצאות ברישיונות בהתאם לחלקה היחסי ברישיונות.
 
המפעיל  - יפעלו במשותף לאיתור מפעיל חדש לרישיונות )להלןהצדדים להסכם  .ד

( מזכויות 033%)מתוך  45%החדש(. הוסכם כי המפעיל החדש יהיה זכאי לקבל 
 ההשתתפות ברישיונות.

 
במידה שהמפעיל החדש יוצג לשותפים המתקשרים על ידי רציו, השותפים  ה.

 יות ההשתתפות( נוספים מזכו033%)מתוך  5%המתקשרים יעבירו לרציו 
, המחויביםברישיונות, באותם תנאים של העברת הזכויות המועברות, בשינויים 

 ( יועברו על ידי השותפות. 033%)מתוך  0.507%כך שמתוכם 
 

במקרה שתהיה ברישיונות תגלית מסחרית, רציו תשלם לשותפים המתקשרים,  .ו
/או גז מההכנסות שיהיו לה ממכירת נפט ו 03%בתשלומים רבעוניים, 

מהרישיונות ולאחר החזר הוצאותיה בקשר עם הרישיונות, עד לסכום מצטבר 
מיליון דולר, בגין החזר חלק מהוצאות העבר שהוציאו ברישיונות  04.0 -של כ
וצאות העבר(. סכום החזר הוצאות העבר יחולק בין ר הסכום החז - )להלן

 . השותפים המתקשרים בהתאם לחלקם היחסי בזכויות המועברות
 

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

 סכום החזר ההוצאות המופחת(. - ( מזכויות ההשתתפות ברישיונות( )להלן033%
שישולם במלואו( יהיה חלקה של השותפות בסכום החזר הוצאות העבר )במידה  

אלפי דולר. במקרה של תשלום סכום החזר ההוצאות המופחת, חלקה של  0,787
 אלפי דולר. 4,067השותפות בו )במידה שישולם במלואו( יהיה 

 
בתוקף ממועד השלמת העסקה נשוא ההסכם יתוקנו הסכמי התפעול המשותף  .ז

עוד רציו והמפעיל החדש החלים ברישיונות, באופן שבין היתר, יקבע בהם כי כל 
( מזכויות ההשתתפות ברישיונות, הם 033%)מתוך  25%מחזיקים יחדיו לפחות 

 יוכלו לקבל יחדיו כל החלטה ביחס לפעילות ברישיונות. 
 
רציו התחייבה לבצע, על חשבונה, בחינה מחודשת של הממצאים השונים  .ח

 ברישיונות.
 
רי האורגנים המוסמכים של ההסכם הותנה בתנאים מתלים ובכללם אישו .ט

הצדדים )לרבות אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, ככל 
הנדרש(, אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שנדרש, השלמת בדיקות 
נאותות על ידי רציו ולשביעות רצונה ואישור הממונה למפעיל חדש לרישיונות 

ועד אישור הדוחות הכספיים, טרם התקיימו יצוין כי עד מ אשר יוצג על ידי רציו.
  התנאים המתלים כאמור.
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בהסכם לצירופה של  ,GGRלמעט  ,התקשרו השותפים ברישיונות 4302ביוני,  5ביום  .4
אנרג'יאן( כשותפה ברישיונות ומינויה של  - )להלן Energean E&P Holdings Ltd חברת

 ההסכם(.  - אנרג'יאן כמפעילת הרישיונות )להלן
 

למיטב ידיעת השותפות, אנרג'יאן הינה חברה הרשומה בקפריסין והינה חלק מקבוצת  
חברות בינלאומית מיוון העוסקת בחיפוש והפקה של גז ונפט, תוך התמקדות בים 

 ות ביוון ומצרים.התיכון וצפון אפריקה, עם פעיל
 

-בהתאם לכך, ועלויצוין כי אנרג'יאן אותרה והוצגה לשותפים המתקשרים על ידי רציו  
עסקת רציו( ובכפוף להשלמת ההסכם  - )להלן לעילפי ההסכם שנחתם עם רציו כאמור 

עם אנרג'יאן, השותפים המתקשרים יעבירו לרציו זכויות השתתפות נוספות בשיעור 
כל אחד מהרישיונות וכן יותאם סכום החזר הוצאות העבר אשר ( ב033%)מתוך  5%

 .תשלם רציו לשותפים המתקשרים
 

 להלן תמצית עיקרי ההסכם: 
 

השותפים המתקשרים ימחו ויעבירו לאנרג'יאן זכויות השתתפות בשיעור של  א.
הזכויות המועברות(, באופן  - ( בכל אחד מהרישיונות )להלן033%)מתוך  45%

שכל שותף מתקשר יעביר לאנרג'יאן חלק יחסי מהזכויות המועברות, בהתאם 
אשר כאמור  GGRלחלקו היחסי ברישיונות בתוספת חלק יחסי בגין חלקה של 

 אינה צד להסכם.
( מהזכויות בכל 033%)מתוך  7.687%בהתאם לכך, השותפות תעביר לאנרג'יאן  

 בקיות מתמלוגים למעט התמלוג למדינה, כמפורט בסעיף אחד מהרישיונות, נ
 להלן.

 
בכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם ובכפוף להשלמת עסקת רציו ובכלל זה  

( מהזכויות ברישיונות לרציו, שיעורי ההחזקה 033%)מתוך  45%העברת 
 ברישיונות יהיו כדלקמן:

 
 00.808% – השותפות

 4.655% –אי די בי חברה לפתוח בע"מ 
 9.097%–עמנואל אנרגיה בע"מ 

  7.860% –שותפות מוגבלת  –חיפושי גז ונפט  –עמנואל אנרגיה 
 5% –חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ 

 6.227% –אי. פי. סי נפט וגז )ישראל( שותפות מוגבלת 
GeoGlobal Resources (India) Inc – 5%  

 45% –רציו  
 45% –אנרג'יאן 

 
ברות לא תהיינה כפופות לתמלוגי העל החלים ברישיונות )למעט הזכויות המוע .ב

( ובכללם תמלוג על 0954-תמלוג לטובת המדינה על פי חוק הנפט, תשי"ב
בגין הזכויות המועברות.  התמלוג לפטרומדו לטובת השותפות 3.504%בשיעור 

השותפים המתקשרים הסכימו ביניהם לשאת בתמלוג לפטרומד בגין הזכויות 
בגין חלקה היחסי  3.4036%ות, אשר מתוכו תישא השותפות בשיעור המועבר

 בזכויות המועברות. 
 
בתוקף ממועד חתימת ההסכם ובכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם, אנרג'יאן  .ג

 תשתתף בכל ההוצאות ברישיונות בהתאם לחלקה היחסי ברישיונות.
 
במועד השלמת העסקה נשוא ההסכם, השותפים המתקשרים, אנרג'יאן ורציו  .ד

 יחתמו על הסכמי תפעול משותף חדשים אשר יחולו ברישיונות. 
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 )המשך(   בתקופת הדוח השותפות המוגבלת פעילות יעיקר - :0באור 

 
ההסכם הותנה בתנאים מתלים ובכללם אישורי האורגנים המוסמכים של  .ה

אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, ככל  הצדדים )לרבות
הנדרש(, אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שנדרש, השלמת בדיקות 
נאותות על ידי אנרג'יאן ולשביעות רצונה, השלמת עסקת רציו ואישור הממונה 

יצוין כי עד מועד אישור הדוחות  למינוי אנרג'יאן כמפעילת הרישיונות.
 , טרם התקיימו התנאים המתלים כאמור.הכספיים

 
 ,ביולי 00הממונה על הארכת תוקף הרישיונות עד ליום  הודיע 4302 ,ביוני 09ביום  .0

4305. 
 

 את תוכנית העבודהבתקופת ההארכה של הרישיונות יש לבצע בכל אחד מהרישיונות  
 כדלקמן:

 
הלאומיות, האנרגיה הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות משרד התשתיות  א.

 .4302 ,בדצמבר 00 ליום והמים עד
 
 .4305 ,בינואר 00 ליום הגשת תוכנית קידוח מפורטת עד ב.
 
 .4305 ,באפריל 00 ליום התחלת הקדיחה בשטח הרישיון עד ג.

 
לאשר את בקשת בעלי המליצה מועצת הנפט, בין היתר,  4302 ,בספטמבר 06ביום  .2

 76לפי סעיף  לעיל 4 -ו 0כאמור בסעיפים זכויות ברישיונות ההרישיונות להעברות 
לקבלת אישור הממונה להגבלים העסקיים להיותה של רציו חלק  , בכפוףלחוק הנפט
המועצה הבהירה כי אין באישור האמור משום אישור להארכת תוקף  מהקבוצה.

מקביל לפניית יצוין כי ב .נותמעבר למופיע בחוק הנפט ו/או בתנאי הרישיו נותהרישיו
בעלי הרישיונות בבקשה לאשר את העברת הזכויות לרציו ואנרג'יאן בהתאם 

( העברה 0להסכמים, נתבקשו מספר העברות זכויות נוספות ברישיונות כדלקמן: )
( מהזכויות ברישיונות מאת בלו ווטר חיפושי נפט וגז 033%)מתוך  4.00%לשותפות של 

( מהזכויות ברישיונות שנרכשו מעמנואל 033%)מתוך  7.6% -בע"מ )להלן: "בלו ווטר"( ו
( מהזכויות 033%)מתוך  3.635%של  בע"מ תוחיפחברה ל( העברה לאי די בי 4בע"מ; )

( 033%)מתוך  5.854%( העברה לעמנואל בע"מ של 0ברישיונות מאת בלו ווטר; )
 .ווטר מהזכויות ברישיונות מאת בלו

 להעברות הזכויות כאמור. למועד הדוח טרם התקבל אישור הממונה 
 
בכוונת השותפים ברישיונות לפנות לממונה בבקשה לשינוי גבולות הרישיונות  .5

לרישיון אחד ובהתאם בכוונתם להפקיד ערבות בנקאית אחת בגין  ואיחודם
 הרישיונות.

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

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

 

 מאת הממונה הודעה בדבר הארכת תוקף רישיונות נתקבלה 4302 ,באפריל 0ביום  .0
באפריל,  04, עד ליום רישיונות דניאל( –)להלן יחד  "דניאל מערב" -"דניאל מזרח" ו

רישיון נקבעו תנאים הכוללים, בין היתר את כאשר במסגרת תוכנית העבודה ב, 4306
 המועדים להפקדת ערבות בהתאם להנחיות הממונה למתן בטחונות בקשר עם 
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 )המשך(   בתקופת הדוח השותפות המוגבלת פעילות יעיקר - :0באור 

 
מעודכן על  את המועדים לעיבוד ופיענוח נתוני הסקר הסייסמי, הגשת דוח ,הזכויות

 חתימת חוזה עם קבלן קדיחה, הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות משאבים מותנים,
לגבי רישיון "דניאל מזרח" ועד  4306בינואר,  0הממונה, תחילת ביצוע ברישיון עד ליום 

לגבי רישיון "דניאל מערב" והגשת דוח המסכם את הממצאים  4306במרץ,  0ליום 
 בקידוח לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמתו.

 
 - )להלן 4304באפריל,  00שר עם ההסכם המותנה עם שותפות ישראמקו מיום בק .4

ההסכם( אשר לפיו, בין היתר, )א( העניקה שותפות ישראמקו לשותפות המוגבלת 
)ב(  -רישיונות דניאל ובאופציה לרכישה משותפות ישראמקו של זכויות השתתפות 

על החלטתה לממש  4304באוקטובר,  00הודעת השותפות לשותפות ישראמקו ביום 
)מתוך  05%זכויות ההשתתפות ברישיונות דניאל בשיעור של  את האופציה לרכישת

 :הזכויות הנרכשות( - ( )להלן033%
של ישראמקו  בקשתהאת  הודיעה השותפות כי הממונה אישר, 4302, במאי 46יום ב 

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

הושלמה העסקה לרכישת הזכויות הנרכשות. במועד הודיעה השותפות כי  4302ביוני, 
 השלמת העסקה הצטרפה השותפות כצד להסכם התפעול המשותף החל ברישיונות.

 
הוחל בארה"ב  4302 ,ביוני 46שביום  להנודע הודיעה השותפות כי  4302ביוני,  49ביום  .0

 5%-מחזיקה ב אשר ATP OIL & GAS CORPORATIONבהליכי פרוק נגד 
 ומשמשת כמפעילת הרישיונות האמורים.ורישיון שמשון  דניאלמרישיונות 

המשך צעדיה  את ושוקלתאת ההשלכות הנובעות מהאמור לעיל  בוחנתהשותפות  
 בהתאם.

 
 

 "קרן"  -רישיונות "אביה" ו .ה
 

 5)ב(8בהמשך לאמור בביאור להלן תיאור עיקרי ההתפתחויות ברישיונות בתקופת הדוח וזאת  
 :לדוחות הכספיים השנתיים

 –שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט  –קידוחים  דיווחו דלק 4302, בספטמבר 05ביום  
כי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הודיע על  שותפות מוגבלת )להלן: "דלק ואבנר"(

החלטתו לדחות ערעור שהוגש על ידי השותפים ברישיונות על החלטת הממונה שלא להאריך 
 את תוקף הרישיונות.

 כנגדשר כאמור, הן פועלות להגשת עתירה לבג"צ הדלק ואבנר הודיעו כי לאור החלטת  
 שר כאמור, לשם מימוש זכויותיהן בקשר עם הרישיונות.ההחלטת 

 
 

 תלויות התחייבויות - :2 באור
 

 הכללי בשותף השליטה בעלת נגד תביעה
 

 .Ness Energy of Israel, Inc-אלפא( ו -להלן ) Alpha Capital Anstaltידי -על 4303הוגשה בשנת  התביעה 
נויה חיפושי נפט וגז בע"מ )בעלת השליטה (, כנגד התובעות - ויחד עם אלפא נס ישראל -להלן )

צח בע"מ )חברה בשליטת מר יצחק סולטן( ואי. די. בי. חברה -, דונויה( -בשותף הכללי, להלן 
 כנתבעת לתביעה שצורפה, הנתבעות( -)להלן יחד  "(וייסרוי)" Viceroy, LLCלאחזקות בע"מ, וכן נגד 

 .נוספת
 

הוגשה לבית  4300 אפריל חודש במהלך, לדוחות הכספיים השנתיים ח'04בהמשך לאמור בביאור  
מועד להגשת סיכומי הנתבעות. בבקשה הוסבר כי בין התובעות לנתבעות ההמשפט בקשה להארכת 

 יום לאחר שאחד  63שיחול  החל משא ומתן וכי הוסכם שהגשת סיכומי הנתבעות תידחה למועד
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 )המשך( התחייבויות תלויות - :2 באור

 
 4302בינואר,  7 ביוםאת הבקשה.  קיבלהצדדים יודיע למשנהו על הפסקת המגעים. בית המשפט 

 .לפשרה המגעים סיום על לנתבעות התובעות הודיעו
הורה בית המשפט באוקלהומה על חידוש ההליך המתנהל בפניו, וקבע כי במסגרת  4302בינואר,  49 ביום

, ערכן של מניות נס ישראל לצורך קביעת ביצועו, באופן מלא או חלקי, ההליך יידונו שני נושאים: האחד
הצודקת, אם בכלל,  של פסק הדין שניתן בבית המשפט בניו יורק לטובת אלפא קפיטל. השני, החלוקה 

של מניות נס אינטרנשיונל, או של שוויין. בית המשפט באוקלהומה הורה על השלמת ההליכים 
 המקדמיים בהליך האמור.

ארכת המועד קיבל בית המשפט את בקשות הנתבעות לה 4302באפריל,  03 -ו 4302במרס,  5בימים  
 .סיכומים מטעם הנתבעותהוגשו ה 4302ביוני,  09ביום ו להגשת הסיכומים מטעמן

הגישו התובעות שתי הודעות לבית המשפט. האחת, עדכון בדבר שער יחידות  4302ביולי,  49ביום  
, עדכון בדבר הסכם פשרה העין אנרגיה בבורסה והירידה שחלה בשער זה והשנייההשתתפות של מודי

יסרוי, במסגרתו הוסכם כי אלפא היא הבעלים של נס ישראל וכל יתר הטענות ישנחתם בין אלפא לבין ו
המשפט כי הנתבעות יוכלו להגיב  קבע בית 4302ביולי,  03ביום  הנוגעות להליך באוקלהומה נדחות.

והתובעות יהיו רשאיות להתייחס להודעות בסיכומי  4302באוגוסט,  07עות עד ליום לאמור בהוד
 התשובה מטעמן.

הוגשה  4302בנובמבר,  43ביום ו סיכומי תשובה מטעם התובעותהוגשו  4302באוקטובר,  43ביום 
 התייחסותן של הנתבעות לסיכומי התשובה של התובעות.

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

 תידחה עולה על ההסתברות לכך שהתביעה תתקבל.  נויהשהתביעה נגד 
 
 שותפות מוגבלת –שותפות מוגבלת ודור חיפושי גז  – 4שהוגשה ע"י ישראמקו נגב  עתירה לבג"צ 

 העותרות( –)להלן 
 
 48במסגרת דיון בעתירה שהתקיים ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  ב'04בהמשך לאמור בביאור  

 החליטו העותרות למשוך את העתירה. 4302באפריל, 
 
 

 המוגבלת השותפות הון -: 5 באור
 

שכל  באופן ההשתתפות יחידות כל של הודיעה השותפות על ביצוע מיזוג 4302במרץ,  40ביום  א.
מיזוג  -להלן ( ש"ח 3.30בת  אחת יהפכו ליחידה ח"ש 3.30בנות  קיימות השתתפות יחידות 453

 .4,962,389 על השותפות של ההשתתפותסך יחידות  עומד היחידות מיזוג לאחר .היחידות(
 מספר בהתאם יוקטן אמור,ה מהמיזוג כתוצאה ,(00)סדרה  האופציה כתבי לתנאי בהתאם 

 למפורט בהתאם כאמור פעולה לאחר (00)סדרה  האופציה כתבי מימוש עקב שיוקצו היחידות
 .(00)סדרה  האופציה כתבי הונפקו מכוחו 4304במאי,  40 מיום השותפות של המדף בתשקיף

 היום) היחידות למיזוג האקס יוםו 4302במרס,  48ביום היום הקובע לביצוע מיזוג היחידות חל 

 .4302, סרמב 03 חל ביום( המיזוג לאחר כיחידות להיסחר ההשתתפות יחידות החלו בו
 ש"ח 3.30 בנות השתתפות יחידות 4,962,389הדוח על המצב הכספי רשומות למסחר  למועד 

 (. 00כתבי אופציה )סדרה  430,538,575 -ו אחת כל ע.נ
 
, לאחר אישור דירקטוריון השותף הכללי, פרסמה השותפות תשקיף מדף 4302במאי,  49ביום  ב.

ערך נקוב  ש"ח 3.30יחידות השתתפות רשומות על שם בנות  033,333,333,333להנפקה של עד 
( רשומים על שם הניתנים למימוש 00כתבי אופציה )סדרה  433,333,333,333כ"א ושל עד 

 03( ושל עד 00ך של הרחבת סדרה קיימת של כתבי אופציה )סדרה ליחידות השתתפות בדר
 -( רשומים על שם שכל אחת מהן תכלול לא יותר מ02-40סדרות של כתבי אופציה )סדרות 

כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות. היחידות מקנות זכויות  433,333,333,333
 פות.השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשות

 
 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

40 

 
   )המשך( הון השותפות המוגבלת -: 5 באור

 

 7ההשתתפות של השותפות אשר התקיימה ביום  יחידותבאסיפה כללית מיוחדת של בעלי  .ג
הוחלט לאשר הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון, בין בגיוס אחד ובין  4302באוקטובר, 

במספר גיוסים, בדרך של הנפקה ו/או הנפקות על ידי הנאמן של ניירות ערך נוספים, לרבות 
י השותף הכללי בשותפות, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות אשר יוצעו על יד

, ולאשר פרסום של דוח ו/או דוחות הצעת מדף בהתאם לציבור ו/או בדרך של זכויות
תשקיף  –כפי שיתוקן מעת לעת )להלן  4302במאי,  49לתשקיף המדף של השותפות מיום 

 לחוק ניירות (ו)א40המדף(. הצעת ניירות הערך תעשה, ככל שתעשה, בהתאם להוראות סעיף 
באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה  0968-תשכ"חערך, ה

כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב  הצעה, בהתאם להוראות
בע"מ. מבנה ההנפקות וסכום התמורה שתגויס על פי תשקיף המדף וכל דוח הצעת מדף 

 כאמור, יקבעו על ידי השותף הכללי.
 
 

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



 

 (: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 של  השלישילרבעון 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.

 

1113311/32 ______________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: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 של  השלישירבעון התאגיד( ל –)להלן  אנרגיה שותפות מוגבלת

 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 

הנסיבות שבהן נכללו אותם מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 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 

ים ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחס

 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.

 

1113311/32 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי 
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