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

 2018 במרס 31 שהסתיימה ביום חודשים שישהלתקופה של 
 

, מתכבד להגיש "(השותף הכללי)להלן: " ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-דירקטוריון השותף הכללי, מודיעין
או  "השותפות)להלן: " מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיההדירקטוריון על את דוח 

ולתקופה של "( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2018 ,במרס 31יום ( ל"השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוח)להלן: " אותו תאריךב השהסתיימ חודשיםשלושה 

 . 1970-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 כללי  .1

 

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

 .1992בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

ף הכללי. ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים ידי השות-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

 בהסכם הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.
 

גיה לאיתור נכסי נפט וגז לפעול גם בחו"ל, במסגרת אסטרט 2016השותפות החלה בשנת  .1.4
 בסיכון נמוך, אשר אינם בליבת הפעילות של חברות האנרגיה הגדולות. 

שותפות  2016לצורך הפעילות במסגרת הפרויקטים הנ"ל הקימה השותפות בחודש יולי 
ישראלית חדשה בבעלות מלאה אשר תרכז את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברה 

  ותפות החדשה.בת בבעלות מלאה של הש
 

ובשטח הפרויקטים בישראל בשטח חזקת "שמשון" בחיפושי נפט ו/או גז  השותפות עוסקת .1.5
MountainView ,GrapeVine ,,Cassini Shideler  ו- Concord  .לפרטים בקליפורניה, ארה"ב

 לדוחות הכספיים. 3נוספים ראה ביאור 
 

סי נפט בחו"ל לא תוכרנה ההוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם ההשקעה בנכ .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 

ולאישורים שקיבלה השותפות בעבר מרשות המיסים בקשר  לתקנות בהתאם הנפט בחו"ל.
, ההכנסות וההוצאות של השותפות )ראה סעיף ד' להלן( ות ניירות ערך של השותפותלהנפק

אינן  אולם, התקנות. מיוחסות כל שנה לבעלי היחידות שהחזיקו ביחידות בתום שנת המס
חלות במידה שבשנה מסוימת עיקר השקעותיה והוצאותיה של השותפות אינן "הוצאות חיפוש, 

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

 תמוסה כחברה בע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוסו כדיבידנד.
 

קידוחים  שלושההשתתפה השותפות בועד למועד החתימה על דוח זה במהלך תקופת הדו"ח  .1.7
 בפרויקט Bordeauxקידוח . בCassini -ו Grapevine, Moutainviewטחי הפרויקטים  בש

Grapevine בקידוח בפרויקטו Cassini בקידוח נמצאו סימני הידרוקרבונים .Bordeaux 
נמשכת הערכות השותפים  Cassiniבקידוח החלו מבחני ההפקה ו Grapevineבפרויקט 

לפרוספקט קידוח  . לך החודשים הקרוביםאשר אמורים להתחיל במה למבחני ההפקה
Cayenne  שבוצע בשטח פרוייקטMountainview  נמצא יבש ולכן הוחלט על אטימתו

 זה. פרויקטבימים אלה אמורה השותפות להתחיל בקידוח חדש נוסף בשטח  .ונטישתו
 

ה בקצב הפקסדירה מקידוח שרדוניי  הפקה נמשכת)פרוספקט סוביניון(  Grapevineבפרויקט  .1.8
 -, עומד על כבתקופת הדוחחביות ליום. חלקה של השותפות בהכנסות הבאר,  252-ממוצע של כ

  אלפי דולר. 340
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פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  .1.9

 כספי ואי וודאות.
 

פות המוגבלת של השות לדוח התקופתיראה פרק א'  –לתיאור מקיף של עסקי השותפות 
 .לדוחות הכספיים 3וביאור  2017לשנת 

 
 

 שותפותהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי ה .2
 

 מצב כספי  .2.1
 

 9,080לפי דולר, לעומת סך של א 12,030מסתכמים בסך של  31.3.2018נכסי השותפות ליום 
לים כול. נכסי השותפות 31.12.2017אלפי דולר ליום  8,407וסך של  31.3.2017אלפי דולר ליום 

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

וכן מהתמורה מהנפקת יחידות  בתקופת הדוח שביצעה השותפות האקספלורציה בארה"ב
 . 2018עה השותפות בחודש פברואר השתתפות שביצ

 
 790אלפי דולר, לעומת סך של  1,658מסתכמות בסך של  31.3.2018התחייבויות השותפות ליום 

בהתחייבויות  הגידול. 31.12.2017אלפי דולר ליום  942וסך של  31.3.2017דולר ליום אלפי 
ן פעילות הקידוחים מגידול בהתחייבויות לספקים בגיבעיקר השותפות בתקופת הדוח נובע 

 .בארה"ב
 

 תוצאות הפעילות העסקית. 22.
 

אלפי דולר המורכבים ממחזור  248של  בסךהסתכמו  הכנסות ממכירת נפט בתקופת הדוח
בתקופה  . אלפי דולר בגין תשלומי תמלוגים 92סך של  אלפי דולר בניכוי 340של  מכירות בסך

ירת הכנסות ממכהסתכמו  כולה 2017ת בשנ המקבילה אשתקד לא היו הכנסות ממכירת נפט. 
 24אלפי דולר בניכוי סך של  91כבות ממחזור מכירות בסך של אלפי דולר המור 67נפט בסך של 

. עלות הפקת הנפט ופחת והפחתות הסתכמו בתקופת הדוח אלפי דולר בגין תשלומי תמלוגים
פחת והפחתות.  לא הייתה עלות הפקה,אשתקד בתקופה המקבילה . אלפי דולר 233בסך של 

  .אלפי דולר  248 עלות הפקת הנפט, פחת והפחתות הסתכמה בסך של  2017בשנת 
 מכיוון והינה אינה משקפת את עלות ההפקה השוטפתיש לציין כי עלות ההפקה בתקופת הדוח 

משמעותית מעלות הפקה  ותמתקנים זמניים אשר גבוהבאמצעות עלויות הפקה  כוללת
כמו כן נכללו בעלויות   .בתקופה הקרובה אשר התקנתם תסתיים מתקנים קבועיםבאמצעות 

 . 2017הפקה בגין שנת עלויות ההפקה בתקופת הדוח 
 

 153סך של אלפי דולר, לעומת  896בסך של  הסתכמו בתקופת הדוח הוצאות חיפושי נפט וגז
חיפושי הוצאות . כולה 2017אלפי דולר בשנת  43 של וסך המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה 

)בעיקר  ארה"בקליפורניה, ב יםפרויקטהבעיקר מהוצאות בגין נפט וגז בתקופת הדוח נובעים 
  .Mountainviewבפרוייקט  Cayenneועלויות קידוח  Grapevineהגדלת אחזקות בפרוייקט 

         
 189 סך של אלפי דולר, לעומת 362הסתכמו בסך של  הנהלה וכלליות בתקופת הדוחהוצאות 

עיקר כולה.  2017אלפי דולר בשנת  1,124 סך של ולעומת המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה 
, ששולמו לשותף הכללידמי מפעיל בגין  בתקופת הדוח הינההוצאות ההנהלה וכלליות 

 .ודמי ניהול מקצועיים שוניםשירותים 
 

בתקופה  אלפי דולר 418לעומת סך של  הכנסות אחרות בתקופת הדוחלא היו לשותפות 
 כולה. 2017בשנת  476סך של המקבילה אשתקד ו

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

אלפי  397מימון נטו בסך  הוצאותולעומת  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  516סך של ב
 כולה.  2017 תדולר בשנ

 
 הפסדאלפי דולר, לעומת  1,234 הסתכם בסך של קופת הדוחהכולל של השותפות בת ההפסד

 בשנתאלפי דולר  1,269 בסךכולל והפסד  המקבילה אשתקדאלפי דולר בתקופה  449 בסךכולל 
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וכן  Mountainviewבפרוייקט נובע בעיקרו מפעילות חיפוש בתקופת הדוח ההפסד  כולה. 2017
 .Grapvineמרכישת אחוזים נוספים בפרוייקט 

 
 הון השותפותשינויים ב.  2.3

 
סך של  לעומת אלפי דולר 10,372הסתכם הון השותפות בסך של   למועד הדוח על המצב הכספי        

 הגידול. 31.12.2017אלפי דולר ביום  7,465 סך של ולעומת 31.3.2017 אלפי דולר ביום 8,730
 בתקופת הדוח תמהנפקת יחידות השתתפות שביצעה השותפובעיקר בהון השותפות נובע 
 .בניכוי הפסד התקופה

              
 נזילות ומקורות מימון. 4.2
 

 4,545עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים ושווי מזומנים בסך  31.3.2018ליום 
ביתרות המזומנים ושווי המזומנים של השותפות בסך של  גידול אלפי דולר. בתקופת הדוח חל

מזומנים ולעומת  המקבילה אשתקדדולר בתקופה  אלפי 3,180ת סך של לעומאלפי דולר,  744
 כולה. 2017אלפי דולר בשנת  1,469סך של ששימשו לפעילות ב

 
 אלפי דולר 3,274סך של ב פעילותה השוטפתלמזומנים בשותפות השתמשה הבתקופת הדוח 

ולעומת תקד המקבילה אשאלפי דולר בתקופה  359 סך שלמזומנים שנבעו מפעילות ב לעומת
  כולה. 2016אלפי דולר בשנת  3,014 סך של

 לעומתדולר אלפי  130בסך של פעילות השקעה לזומנים מבשותפות השתמשה הבתקופת הדוח 
 של סךובתקופה המקבילה אשתקד אלפי דולר  1,999 של סךמזומנים שנבעו מפעילות השקעה ב

  כולה. 2017אלפי דולר בשנת  1,521
סך של אלפי דולר לעומת  4,141בסך של  מפעילות מימון מזומניםלשותפות נבעו קופת הדוח בת

  כולה. 2017בשנת אלפי דולר  959סך של והמקבילה אשתקד בתקופה  אלפי דולר 955
 
 

 גילוי בדבר נתוני הפקה שהופקו בנכס הנפט .3
 

 

 2018שנת   

  הערות 1רבעון   

הפקת 

פטרוליום 

 מסוג נפט

אלפי סך הכל תפוקה בתקופה ]ב

 100%-עבור ה –חביות[ 

22   

הפקת 

פטרוליום 

 מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה ]באלפי 

המשויך למחזיקי  -חביות[ 

הזכויות ההוניות של התאגיד 

 המדווח

5.2   

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה  

המשויך למחזיקי הזכויות 

ההוניות של התאגיד המדווח 

)בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

65/bbl 

 

  

  ********* ********* ******** 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר  

מתפוקת הנכס המפיק לרבות 

מההכנסה ברוטו הנובעת מנכס 

הנפט( ממוצעים ששולמו ליחידת 

תפוקה )המשויכים למחזיקי 

הזכויות ההוניות של התאגיד 

המדווח( )בדולר ארה"ב לחבית( 

17.7/bbl    
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(bbl/)דולר ארה"ב 

לויות הפקה ממוצעות ליחידת ע 

)המשויכות למחזיקי  תפוקה

הזכויות ההוניות של התאגיד 

המדווח( )בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

טרם ניתן לאמוד את   ראה הערה

 ההפקהת עלו

. העלויות  הממוצעת 

בתקופת הדו"ח 

הוצאות עבר  כוללות

 2018ששולמו בשנת 

וכן עלויות הפקה 

 מתקני אמצעותב

הפקה זמניים אשר 

השימוש בהם עתיד 

להיפסק במהלך 

 הרבעון השני

 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת  

)המשויכים למחזיקי  תפוקה

הזכויות ההוניות של התאגיד 

המדווח( )בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

עלויות ההפקה  ראה הערה

הוצאות עבר  כוללות

 2018ששולמו בשנת 

וכן עלויות הפקה 

מתקני  אמצעותב

הפקה זמניים אשר 

עלותם גבוהה מאשר 

הפקה באמצעות 

מתקני הפקה קבועים 

 ףמשק וולכן אינ

תקבול נטו ליחידת 

 תפוקה

 

 **********    

 
 

 
   יבטי ממשל תאגידיה.     4

  

 תרומות השותפות.  14.
 

ות סכומים פת הדוח לא תרמה השותפהשותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקו
 כלשהם.
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 הליך אישור הדוחות הכספיים.  24.
 

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  3עדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי כוללת הו

 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 

. כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה ולהבין את הדוחות הכספיים
-( 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 

 של השותפות והמפקח. הרו"ח המבקר של השותפות, מבקר הפנים
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 

והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות. הועדה דנה בדוחות הכספיים ההנחות 
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, 

ברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת מוע
דוחות כספיים, דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה 

 לאישור הדוחות.
        

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי .  34.
 

 .31.12.2017ליום  אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים
 
 

   
 שותפותוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הה.     5

            
 , ירידת ערך נכסים ושווי הוגןאומדנים חשבונאיים 

 
 .31.12.2017אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 
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 ( בע"מ1992יה ניהול )אנרג-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 שולם לפידות

      בשותף הכללי יוןדירקטוריו"ר ה
 
 
 
 

_______________________ 
   סגן יו"ר הדירקטוריון, רון מאור

 בשותף הכלליומנכ"ל 
 
 
 

 2017, במאי 30תאריך: 



 
 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 2018 ,במרס 31 ליוםמאוחדים  ביניים כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים
  
  

 3 על המצב הכספימאוחדים דוחות 
  
  

 4 הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות
  
  

 5 המוגבלת השותפות בהון השינויים עלמאוחדים  דוחות
  
  

 6 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות
  
  

 7-14 מאוחדים ביניים הכספיים דוחותל יםבאור
  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

 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
 הרווח עלהמאוחדים  התמציתיים הדוחות ואת 2018במרס  31 ליום על המצב הכספיהתמציתי המאוחד הדוח 
 תאריך. באותו הסתיימהש חודשים שלושה של לתקופה המזומנים ותזרימיהשותפות  בהון השינויים הכולל,

לתקופת  כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים המוגבלת השותפות של הכללי השותף של וההנהלה הדירקטוריון
 מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים" לתקופות כספי "דיווח - IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זוביניים 

 אחריותנו .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי זולתקופת ביניים  כספי
 סקירתנו. על בהתבסס זולתקופת ביניים  כספי מידע על מסקנה להביע היא

 
 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 ומיידיים(,
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2018, במאי 30



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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 על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 
 

  במרס 31 ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ארה"ב דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 3,801  5,754  4,545  מזומנים ושווי מזומנים
 1,372  2,015  728  השקעות לזמן קצר

 305  107  3,129  חייבים ויתרות חובה

       
  8,402  7,876  5,478 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 2,666  150  3,365  נפט וגז נכסיהשקעות ב
 263  1,054  263  השקעות לזמן ארוך

       
  3,628  1,204  2,929 
       
  12,030  9,080  8,407 

       התחייבויות שוטפות
       

 573  562  1,190  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 362  228  461  זכאים ויתרות זכות

       
  1,651  790  935 

       
       שוטפותלא התחייבויות 

       
 7  -  7  הפרשה לסילוק נכסי נפט גז

       
 7,465  8,290  10,372  הון השותפות המוגבלת

       
  12,030  9,080  8,407 

       
       

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 
 

     2018במאי,  30
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     

 סגן יו"ר הדירקטוריון -רון מאור 
 ומנכ"ל 

  ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 יוןדירקטוריו''ר ה - שולם לפידות
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

  השותף הכללי

 סמנכ"ל כספים -אייל סאבו 
 ( בע"מ1992ניהול )אנרגיה -מודיעין

 השותף הכללי
     השותף הכללי

 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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 הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
  אלפי דולר ארה"ב

 (ליחידת השתתפות)למעט נתוני הפסד 
       

       הכנסות:
       

 91  -  340  נפט  ממכירת
 (4)  -  (17)  לשותף הכללי תמלוגים בניכוי
 (20)  -  (75)  לצדדים שלישיים תמלוגים בניכוי

       
  248  -  67 

       
       הוצאות ועלויות:

       
 (238)  -  (158)  הנפט הפקת עלות

 ( 10)  -  (75)  והפחתות אזילה, פחת הוצאות
 (43)  (153)   (896)    חיפושי נפט וגז הוצאות

 (1,124)  (189)   (362)  הוצאות הנהלה וכלליות
 476  418      -  הכנסות אחרות

       
  (1,491)  76  (939) 
       

 (872)  76  (1,243)  תפעולי (הפסדרווח )
       

 (667)  (649)   (1)  הוצאות מימון
 270  133  10  הכנסות מימון

       
 (1,269)  (440)   (1,234)  לתקופההפסד 

       
 (1,269)  (440)   (1,234)  סה"כ הפסד כולל 

       
 (0.212)  (0.077)  (0.169)  ליחידת השתתפות )בדולר( ומדוללהפסד בסיסי 

       
 
 
 
 
 
 

 .ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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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  
         

 7,465  (207,290)  58  214,697  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 
         

 4,141  -  -  4,141   הנפקת יחידות השתתפות
 (1,234)  (1,234)  -  -  סה"כ הפסד כולל

         
 10,372  (208,524)  58  218,838  2018במרס,  31יתרה ליום 

         
         
 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי    
 ב "אלפי דולר ארה  
         

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

 2,157  -  -  2,157  מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות
 (440)  (440)  -  -  כולל הפסדסה"כ 

         
 8,290  (206,461)  58  214,693  2017במרס,  31יתרה ליום 

 
 
 

  

השקעה בהון 
 השותפות
  המוגבלת

 קרנות
 הון

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

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

 2,161   -  -  2,161  מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות 
 (1,269)  (1,269)  -  -  סה"כ הפסד כולל

         
 7,465  (207,290)  58  214,697  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
         
 
 
 

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 

  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(
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 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (1,269)  (440)  (1,234)  הפסד 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       :הפסד לסעיפי רווח אוהתאמות 
       

 10  -   75  פחת והפחתות
 (216)  133  (7)  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )

 (188)  -   -  החזר הוצאות עבר של חיפושי נפט בגין מימוש אופציה
 651  651  -  שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

       
  68  784  257 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 453  651  (2,824)  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה( 
 Grapevine  523   -  (419)בשיעור החזקה בפרוייקט  (ירידהעלייה )

 (235)  (246)   617  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  
 (256)  (390)   99  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  היעלי

       
  (1,585)  15  (457) 
       

 (1,469)  359  (2,751)  לפעילות שוטפת (שימשונבעו )שש מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 3,433  1,999  644  , נטותשל פיקדונו פרעון
 Grapevine  (523)   -  607זכויות בפרוייקט )רכישת( מכירת עבור  תמורה

 (2,519)  -   (774)       השקעה בנכסי נפט וגז
       

 1,521  1,999  (653)  השקעה שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 -  -   4,141  הנפקת יחידות השתתפות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(
 959  955  -  ליחידות השתתפות מימוש כתבי אופציה

       
 959  955  4,141  מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו

       
 216   (133)   7  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 1,227  3,180  744    במזומנים ושווי מזומניםעלייה 

       
 2,574  2,574  3,801  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 3,801  5,754  4,545  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       
       
       

 ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת(

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

7 

 
 כללי  - :1 באור

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

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

 .1992ההסכם(. השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 
מהווה הסכם השותפות  1975-)א( לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה61בהתאם לסעיף  

 המוגבלת את תקנון השותפות.
 
ולתקופה של שלושה  2018, סמרב 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ב

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך )להלן שהסתיימה חודשים 
ולשנה שהסתיימה באותו  2017בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 

 .הדוחות הכספיים השנתיים( -תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 
נפט וגז במסגרת זכויות , פיתוח והפקה של המוגבלת משתתפת בפעילות חיפוש השותפות ג.

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

 

  הזכות סוג  הזכות שם
 שטח

  )בקמ"ר(
 בתוקף הזכות

  עד

 של חלקה
 השותפות
 המוגבלת

 10%   13.6.2045  250  חזקה      שמשון

    Grapevine פרויקט
 נפט זכויות של חכירה

(Mineral (Rights  34  2019  23.5% 

  Mountainview פרויקט
 נפט זכויות של חכירה

(Mineral (Rights  18  2020-2021  24.75% 

  Cassiniפרויקט 
 נפט זכויות של חכירה

(Mineral (Rights  10  - )*  35.625% 

  Shidelerפרויקט 
 נפט זכויות של חכירה

(Mineral (Rights  3  - )**  37.5% 

  Concordפרויקט 
 נפט זכויות של חכירה

(Mineral (Rights  12  - )***  37.5% 
 

    נכסי בתנאי הקבועים במועדים מסוימות התחייבויות במילוי מותנה הנפט זכויות של תוקפן 
 .הנפט זכות את לבטל ניתן, התנאים מילוי אי של במקרה. הנפט

 
  (א)7)ג(8 ביאורראה מותנית במימון קידוחים בשטח הפרוייקט על ידי השותפות. להרחבה *(   
 .לדוחות הכספיים השנתיים     
  (ב)7(ג)8 ביאורראה מותנית במימון קידוחים בשטח הפרוייקט על ידי השותפות. להרחבה **(   
 .לדוחות הכספיים השנתיים       

 )ג(7(ג)8 ביאורראה מותנית במימון קידוחים בשטח הפרוייקט על ידי השותפות. להרחבה ***(  
 .לדוחות הכספיים השנתיים      

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

, 2019שנת לויות החוזיות כספי ואי וודאות. לצורך עמידה בכל תוכניות העבודה ו/או בהתחייב
 ייתכן ותידרש השותפות למקורות מימון נוספים.
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 החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור

 
 ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת
 

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

1970.  
 

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

 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות א.

 
ראה  –בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום בדבר 

 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2בביאור  'אי יףסע
כמפורט בתקן  בגין הכרה בהכנסה 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 הינה כדלקמן התקן( –וחות )להלן הכנסות מחוזים עם לק – 15דיווח כספי בינלאומי מספר 
 :)ראה גם סעיף ב' להלן(

 
 הכרה בהכנסה .1

 
בהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה 
בנכס או בשירות מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה 
שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים 

ד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו )כגון מסים(. הכנסה מוכרת ברווח או הפסד ע
 לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.  

 
 הכנסות ממכירת סחורות .2

 
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על 

 ת הסחורה ללקוח.  הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסיר
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ב.
 הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15יישום לראשונה של 

 
התקן  -)להלן הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014בחודש מאי 

תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18החדש(, המחליף את 
  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 באור

  
זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים  -   1 שלב

(modifications .בחוזים ) 
  

 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) -   2 שלב

  

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  -   3לב ש
 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

 
  

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

 והערכות. 
  

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

 
התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם 

התקן לא היתה השפעה מהותית על הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. ליישום 
 הדוחות הכספיים.

 
 

 בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :3באור 
 

  "שמשון" חזקת א.
 

השותפים  2018, רבפברוא 22ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  4(ג)8אור יבהמשך לאמור בב
 BARNEA ENERGY HOLDINGS בחזקה התקשרו בהסכם למסירת מידע עם

LTD. קטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של יפרויבייזום ברנע(, חברה פרטית העוסקת  - )להלן
הפרויקט(.   - ( )להלןGTLמשרד האנרגיה להכנת סקר היתכנות להקמת מתקן הפיכת גז לנוזל )

לצורך הסקר  1-על פי ההסכם האמור, השותפים בחזקה ימסרו לברנע מידע אודות באר שמשון
משא הצדדים  נהלו בהתאם לתוצאות הסקר, יהאמור שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט. 

ומתן ביחס לתנאים המסחריים לשיתוף פעולה אפשרי ביחס לפרויקט. נכון לשלב זה אין 
 וצאות בקשר עם ההתקשרות האמורה.לשותפים בחזקה ה

 
 בקליפורניה, ארה"ב GRAPEVINEפרוייקט  . ב
 

, דיווחה 2018בינואר,  7ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  5)ג(8בהמשך לאמור בביאור  
השותפה בפרויקט ( JUNEAU -)להלן   .JUNEAU EXPLORATION, L.P השותפות כי חברת

  .מהזכויות בפרויקט 14.0625%פים בפרויקט לרכוש ממנה הציעה לחלק מהשות, 18.75%בשיעור 
 JUNEAU-ורכשו מעה נענו להצ הרוכשים( -)להלן  השותפים בפרויקט להם ניתנה ההצעה 

 הנרכשות(: הזכויות -)להלן  אחוזים בשיעורים כדלקמן
 .GRAPEVINE ENERGY LLC ,4.3125% - BYLO - 5%, 4.75% -השותפות    

 .מניותיה מבעלי יועברו על ידה לאחד 4.6875%בשיעור  JUNEAU שליתרת אחזקותיה  
הזכויות  החזר של החלק היחסי של JUNEAU -בתמורה לזכויות הנרכשות, ישלמו הרוכשים ל 

אלפי  1,548 -בקשר עם הפרויקט, בסך של כ JUNEAU הנרכשות בהוצאות העבר שהוציאה
 523-ידה, הינו כ על בגין הזכויות הנרכשותכאשר חלקה היחסי של השותפות בסכום זה, דולר, 

תמלוגים מנפט שיופק על ידם משטח JUNEAU  -אלפי דולר. בנוסף, הרוכשים התחייבו לשלם ל
  מיתר שטחי הפרוייקט. 0.5% -מקידוח שרדונה ו 3%הפרוייקט, בשיעור 
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 )המשך( בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :3באור 

 
 השתתפות את לאשר בשותפות הכללי השותף דירקטוריון החליט, 2018 ,בפברואר 15 ביום 

בשטח ( 1-31 קידוח בורדו -)להלן  BORDEAUX 1-31 אקספלורציה קידוח בביצוע השותפות
 הפרויקט.

 החל. 1-31השותפות כי קידוח בורדו  ה, הודיע2018במרץ,  18ביום  
כי נמסר לה על , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,הודיעה השותפות 2018באפריל,  23ביום  

לעומקו הסופי, כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות  ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע
על  ח, ונלקחו דוגמאות סלע מקיר הקידולוגים שונות  וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות

מור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת כי קיימים סימניבסיס הבדיקות כא
לאור האמור לעיל, השותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני  .פטרוליום משמעותיים בקידוח 

, לאחר תאריך הדוח על המצב 2018, במאי, 14ני ההפקה(. ביום מבח –בקידוח )להלן הפקה 
יצוע מבחני ההפקה וציינה כי הם עתידים להתחיל הכספי, פרסמה השותפות תכנית מפורטת לב

 .ולהימשך כמספר חודשים 2018במהלך חודש מאי 
  

 בקליפורניה, ארה"ב MOUNTAINVIEWקט יפרוי . ג
 

לדוחות הכספיים השנתיים, להלן פרטים בדבר הפרוספקטים  6)ג(8בהמשך לאמור בביאור 
 השונים בפרוייקט:

 

 פרוספקט סנסט בולוורד( : - )להלן SUNSET BOULEVARDפרוספקט 
 

יקט החליטו כי לאור קצב ההפקה של קידוח אקספלורציה י, השותפים בפרו2018במרץ,  1ביום 
ובהתאם להמלצת מפעיל הפרויקט, להשעות את  פרוספקט סנסט בולוורדרני בשטח -קטני

של הקידוח. ( TEMPORARY ABANODONMENT) ( לצורך נטישה זמניתSUSPENSIONהבאר )
אחר שיבוצעו קידוחים נוספים בשטח הפרויקט, תבוצע הערכה מחדש של הקידוח, בהסתמך, ל

בין היתר, על מידע שיתקבל מקידוחים נוספים כאמור אשר עתידים להיקדח, בין היתר, לאותה 
 שכבה אליה נקדח הקידוח. 

הקידוחים רני כחלק מיחידה מניבת מזומנים אחת יחד עם -מתייחסת לקידוח קטניהשותפות 
 )יד( לדוחות הכספיים השנתיים.2ראה גם באור  .הנוספים העתידים להיקדח בפרוייקט

 
 פרוספקט הבנרו( : -)להלן  HABANEROפרוספקט 

 
בפרוספקט  ומנובאים דוח הערכת משאבים מותנים ותהשותפ , פרסמה2018, ינוארב 22ביום 

 PETROTECH ברתאשר הוכן על ידי ח MOUNTAINVIEWהבנרו בשטח פרוייקט 

RESOURCES COMPANY INC. (להלן  - PRC )פי כללי המערכת לניהול משאבי -ונערך על
 1נכון ליום  HABANERO בפרוספקטעל פיו המשאבים המותנים .  SPE-PRMSפטרוליום

מיליוני חביות שווה ערך  0.648   (1C - LOW ESTIMATE)אומדן הנמוךבהינם  2017, נובמברב
מיליוני חביות שווה ערך  0.968 (2C - BEST ESTIMATE) הטוב ביותראומדן ב, נפט
מיליוני חביות שווה ערך נפט. כמו כן  3.542  (3C - HIGH ESTIMATE) אומדן הגבוהוב נפט

 הוערכו משאבים מנובאים נוספים בשתי שכבות נוספות בפרוספקט.
לאשר את השתתפות  השותף הכללי בשותפות דירקטוריון החליט, 2018 ,מרץב 20 ביום

 .אשר בפרוספקט הבנרו FRICK ET.AL 47X-9השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה 
 

 פרוספקט בלק פרל( : -)להלן  BLACK PEARLפרוספקט 
 

מנובאים בפרוספקט בלק פרל דוח הערכת משאבים  , פירסמה השותפות2018, ינוארב 22ביום 
פי כללי המערכת לניהול -ונערך על PRCאשר הוכן על ידי  MOUNTAINVIEWבפרוייקט 

 . SPE-PRMSמשאבי פטרוליום
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 )המשך( בתקופת הדוח המוגבלת השותפות פעילות יעיקר - :3באור 

 
 פרוספקט קיין( : -)להלן  CAYENNEפרוספקט 

 
בקיין בשטח  מנובאיםדוח הערכת משאבים  פרוייקטקיבלו השותפים ב, 2018, מרץב 5ביום 

פי כללי המערכת לניהול משאבי -ונערך על PRCאשר הוכן על ידי  MOUNTAINVIEWפרוייקט 
   SPE-PRMS.פטרוליום

השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות  דירקטוריון החליט, 2018 ,מרץב 8 ביום
פרוספקט שטח אשר בקידוח טומסון(  –)להלן THOMSON 72X-8 בביצוע קידוח אקספלורציה 

 .קיין
 .אשר בפרוספקט קיין טומסון, החלה מפעילת הפרוייקט בביצוע קידוח 2018, מרץב 19ביום 
כי נמסר לה על , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הודיעה השותפות 2018באפריל,  8ביום 

וכי מניתוח ממצאי  )מטר 2,621 -כ)רגל  8,600ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומק 
הקידוח הוא קידוח  כי נתגלו סימני הידרוקרבונים לא משמעותיים ולכן נמצא כיהקידוח עולה 

 (.PLUG & ABANDON) לאור האמור, הקידוח ייאטם ויינטש( DRY HOLEיבש )
אלפי דולר, נזקפו לסעיף  220 -ההוצאות בגין קידוח טומסון, בסך של ככל בתקופת הדוח, 

 ל.הוצאות חיפושי נפט וגז בדוח על הרווח הכול

 
 ( :7טרינידד פרוספקט  -)להלן  TRINIDAD 7פרוספקט 

 
דוח הערכת  פירסמה השותפותלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, , 2018, במאי 2ביום  

 PRCאשר הוכן על ידי  MOUNTAINVIEWבפרוייקט  7טרינידד מנובאים בפרוספקט משאבים 
 . SPE-PRMSפי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום-ונערך על

השותף הכללי  דירקטוריון החליטלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, , 2018 ,במאי 6 ביום
 STENDERUP 56X-28 בשותפות לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה 

דירקטוריון השותף הכללי החליט להגדיל את חלקה של  .7טרינידד אשר בשטח פרוספקט 
 .26.050%נוספים כך ששיעור השתתפותה בקידוח יהיה  1.3% -השותפות בקידוח ב

 
 בקליפורניה, ארה"ב CONCORD -ו ASSINI, SHIDELER C יםפרוייקט ד. 

  
 פרסמה השותפות 2018במרץ,  5ביום לדוחות הכספיים השנתיים,  7)ג(8בהמשך לאמור בביאור  

פי כללי -ונערך על PRCאשר הוכן על ידי  CASSINIמנובאים בפרוייקט דוח הערכת משאבים 
 . SPE-PRMSהמערכת לניהול משאבי פטרוליום

השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות  דירקטוריון החליט 2018במרץ,  8ביום  
 10וביום  CASSINI פרוייקטאשר בשטח CASSINI 857Z-34 בביצוע קידוח אקספלורציה 

 הדוח על המצב הכספי, הקידוח החל., לאחר תאריך 2018באפריל, 
כי נמסר לה על , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, הודיעה השותפות 2018באפריל,  29ביום  

ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי, כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות 
ונלקחו דוגמאות סלע  WIRE LINE LOGGINGוכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות מסוג 

(. על בסיס הבדיקות כאמור הגיעו מפעילת הקידוח SWC - SIDE WALL COREמקיר הקידוח )
והשותפות למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח. לאור האמור 

(. נכון מבחני ההפקה -להלן לעיל, השותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח )
טרם נקבע המועד לביצוע מבחני ההפקה וטרם נקבעה  החתימה על הדוחות הכספייםועד למ

התכנית המפורטת לביצוע מבחני ההפקה. להערכת מפעילת הקידוח, כפי שנמסרה לשותפים 
בקידוח, לאור מורכבות מבחני ההפקה, ההיערכות לביצוע מבחני ההפקה צפויה להימשך עד 

לפני התחלת ביצוע מבחני ההפקה בפועל תפרסם השותפות  .2018השני של שנת סוף הרבעון 
 פירוט בדבר התכנית לביצוע מבחני ההפקה.
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 המוגבלת הון השותפות  -: 4באור 

 
ביצעה השותפות  2018לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך חודש פברואר  13בהמשך לאמור בביאור 

סך התמורה  ,יחידות ההשתתפות שלה הנפקת יחידות השתתפות באמצעות הנפקת זכויות לבעלי
מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט  מיליון דולר(. 4.2 -מיליון ש"ח )כ 14.8 -סך של כברוטו הסתכמה ב

חיתום והנפקות בע"מ, חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף 
אלפי דולר שולם כעמלת הפצה  28 -כ לאלפי דולר וסך נוסף ש 43 -, עמלת הפצה בסך של כהכללי

לאפסילון חיתום והנפקות בע"מ, חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע"מ שהינה מבעלי השליטה 
 בשותף הכללי.

 
 

  מגזרי פעילות -: 5 באור
 

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

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

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקרלא   
 דולר ארה"באלפי   
         
 במרס 31ביום  ושהסתיימ חודשיםה 3 -ל

2018 
 

 
   

 
 

 
         
         

 340  -  340   -   הכנסות אחרות(מגזר )כולל ההכנסות 
 (1,221)  -  (1,203)  (81)  הוצאות המגזר

 (881)  -  (863)  (18)  הפסד מגזרי
 (353)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (1,234)         הפסד

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקרלא   
 דולר ארה"באלפי   
         
 במרס 31ביום  שהסתיימו חודשיםה 3 -ל

2017 
 

 
   

 
 

 
         
         

 418  -  -   418   מגזר )כולל הכנסות אחרות(ההכנסות 
 (153)  -  (119)  (34)  הוצאות המגזר

 265  -  (119)  384  מגזרי (הפסדרווח )
 (705)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (440)         הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5 באור

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
         

         2017בדצמבר  31לשנה  שהסתיימה ביום 
         
         

 567  -  91   476   אחרות(מגזר )כולל הכנסות ההכנסות 
 (549)  -  (413)  (613)  הוצאות המגזר

 18  -  (322)  340  מגזרי (הפסדרווח )
 (,2871)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (1,269)         הפסד

 

  
 מגזר 

  ישראל
מגזר 

 "בארה
התאמות  

 סה"כ  ואחרים
 לא מבוקר  
 "בארה דולר אלפי  
         

         8201, מרסב 31ליום 
         

 332,4  -  4,069   263  נכסי המגזר
 698,7        נכסים שלא הוקצו

         
 030,12        סה"כ נכסים

         
 (1,057)  -  (599)   (458)  התחייבויות המגזר

 (601)        התחייבויות שלא הוקצו
         

 (,6581)        סה"כ התחייבויות
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 

 "בארה
התאמות  

 סה"כ  ואחרים
 לא מבוקר  
 "בארה דולר אלפי  
         

         7201, מרסב 31ליום 
         

 1,204  -  150  1,054  נכסי המגזר
 876,7        נכסים שלא הוקצו

         
 9,080        סה"כ נכסים

         
 (510)  -  (52)  (458)  התחייבויות המגזר

 (280)        התחייבויות שלא הוקצו
         

 (790)        סה"כ התחייבויות
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5 באור

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 

 "בארה
התאמות  

 סה"כ  ואחרים
 מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
         

         2017בדצמבר,  31ליום 
         

 5,223  -  4,163  1,060  נכסי המגזר
 ,1843        נכסים שלא הוקצו

         
 078,4        סה"כ נכסים

         
 (671)  -  (213)  (458)  התחייבויות המגזר

 (271)        התחייבויות שלא הוקצו
         

 (942)        סה"כ התחייבויות
         

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקרלא   
 דולר ארה"באלפי   
         
 במרס 31ביום  ושהסתיימ חודשים 3 -ל

2018 
 

 
   

 
 

 
         

 75  -  75  -   הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר  
 דולר ארה"באלפי   
         

         2017בדצמבר  31לשנה  שהסתיימה ביום 
         

 10  -  10   -   הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 

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



 

 
 

 
 
 
 

 מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לשותפות

 
 2018 מרסב 31ליום 

 
 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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
  

 7 מידע נוסף
  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 

 
 
 

 
 ד' לתקנות ניירות ערך38וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה דהנדון: 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופה של שלושה  2018במרס  31השותפות(, ליום  -)להלן  .מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלתשל  1970-התש"ל
. אחריותנו היא שותפותחודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות של ה
 להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 
 

 היקף הסקירה
 

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

. ום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישמבירורים, 
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. 

 דעת של ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 1970-"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש
 

 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב,
 רואי חשבון  2018 במאי, 30
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 
 שותפותהמיוחסים ל

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה  ביניים הכספייםמתוך הדוחות המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2018במרס,  31ליום 

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

 
 

 במרס 31ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
       

       נכסים שוטפים
       

 2,879  5,754  4,166  מזומנים ושווי מזומנים
 797  2,015  403  השקעות לזמן קצר

 134  107  207  חייבים ויתרות חובה

       
  4,776  7,876  3,810 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 4,192  90  6,388   השקעה בשותפות בת
 263  1,054  263  השקעות לזמן ארוך

       
  6,651  1,144  4,455 
       
  11,427  9,020  8,265 

       התחייבויות שוטפות
       

 471  512  595  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 329  218  460  זכאים ויתרות זכות

 -  -  -  התחייבות בגין כתבי אופציה

       
  1,055  730  800 

       
 7,465  8,290  10,372  הון השותפות המוגבלת

       
  11,472  9,020  8,265 

       
       
       

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

     2018במאי,  30
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     
     
     

 סגן יו"ר הדירקטוריון -רון מאור 
 ומנכ"ל 

  ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 יוןדירקטוריו''ר ה - שולם לפידות
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

  השותף הכללי

 סמנכ"ל כספים -אייל סאבו 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 31

  2018  2017  2017 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר

 )למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות(

       
       

 (4)   -  (17)  תמלוגיםהוצאות 
       

 (130)  (34)  (61)  חיפושי נפט וגז הוצאות
       

 (1,124)  (189)  (362)  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 476  418  -  אחרות הכנסות

       
 (782)  195  (440)  תפעולי )הפסד( רווח

       
 (666)  (649)  -  הוצאות מימון

       
 270  133  10  הכנסות מימון

       

 (91)  (119)  (804)  חלק השותפות בהפסד שותפות מוחזקת

       
 (1,269)  (440)  (1,234)  לשנההפסד 

       
 (1,269)  (440)  (1,234)  לשנהסה"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 3-ל

 במרס 31ביום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (1,269)  (440)  (1,234)  הפסד 
       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

       :לסעיפי רווח או הפסדהתאמות 
       

 (216)  133  (7)  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )
 651  651  -  שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה 

       
  (7)  784  435 

       :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 364  391  (73)  בחייבים ויתרות חובהה( יירידה )עלי
 (67)  (26)   124  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  

 (287)  (398)   131  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  היעלי
       
  182   (33)  10 
       

 (824)  311  (1,059)  לפעילות שוטפת (שימשונבעו )ש מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 4,008  1,999  394  , נטותפיקדונוממשיכה 
 (4,054)  48  (2,196)   שותפות בתהשקעה ב

       
 (46)  2,047  (1,802)  השקעה שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 -  -  4,141  הנפקת יחידות השתתפות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(

 959  955  -  ליחידות השתתפות מימוש כתבי אופציה
       

 959  955  4,141  מימון שנבעו מפעילות מזומנים נטו
       

 216  (133)  7  ושווי מזומנים הפרשי שער בגין יתרות מזומנים
       

 305  3,180  1,287    במזומנים ושווי מזומניםירידה 
       

 2,574  2,574  2,879  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 2,879  5,754  4,166  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       
 
 

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

 
שה חודשים לוולתקופה של ש 2018, במרס 31מידע 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 2017בדצמבר,  31ליום  השותפותהכספיים השנתיים של 

 הנוסף אשר נלווה אליהם.
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית     -: 2באור 
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע  
 .2017בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 

 
 בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר     -: 3באור 

 
 "שמשון"  חזקת

 

השותפים בחזקה  2018, רבפברוא 22לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  4)ג(8בהמשך לאמור בביאור  
ברנע(, חברה  - )להלן .BARNEA ENERGY HOLDINGS LTD התקשרו בהסכם למסירת מידע עם

קטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של משרד האנרגיה להכנת סקר היתכנות יפרויבייזום פרטית העוסקת 
הפרויקט(. על פי ההסכם האמור, השותפים בחזקה   - ( )להלןGTLהפיכת גז לנוזל ) להקמת מתקן

לצורך הסקר האמור שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט.  1-ימסרו לברנע מידע אודות באר שמשון
משא ומתן ביחס לתנאים המסחריים לשיתוף פעולה אפשרי הצדדים  נהלו בהתאם לתוצאות הסקר, י

 כון לשלב זה אין לשותפים בחזקה הוצאות בקשר עם ההתקשרות האמורה.ביחס לפרויקט. נ
 
 

 הון השותפות המוגבלת     -: 4באור 
 

ביצעה השותפות  2018לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך חודש פברואר  13בהמשך לאמור בביאור 
התמורה הנפקת יחידות השתתפות באמצעות הנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה, סך 

מיליון דולר(. מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט  4.2 -מיליון ש"ח )כ 14.8 -ברוטו הסתכמה בסך של כ
חיתום והנפקות בע"מ, חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף 

הפצה אלפי דולר שולם כעמלת  28 -אלפי דולר וסך נוסף של כ 43 -הכללי, עמלת הפצה בסך של כ
לאפסילון חיתום והנפקות בע"מ, חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע"מ שהינה מבעלי השליטה 

 בשותף 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  2018שנת  רבעון הראשון שללהתאגיד( 

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

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

 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

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

 .להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

30/5/2018 ______________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אייל סאבואני, 

מודיעין בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
)להלן  2018שנת  לרבעון הראשון שלהתאגיד(  –)להלן  שותפות מוגבלתאנרגיה 

 הדוחות(; –

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 

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

 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 

 ת;ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחו

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 

 

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

 

30/5/2018 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי 
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