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מודיעין אנרגיה -שותפות מוגבלת

דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2018
דירקטוריון השותף הכללי ,מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ (להלן" :השותף הכללי") ,מתכבד להגיש
את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה (להלן" :השותפות" או
"השותפות המוגבלת") ליום  30בספטמבר( 2018 ,להלן" :תאריך הדוח על המצב הכספי") ולתקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן" :תקופת הדוח") בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
 .1כללי
 .1.1השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25.5.1992בין השותף הכללי לבין
מודיעין אנרגיה נאמנויות בע"מ (להלן" :הנאמן" או "השותף המוגבל") .השותפות החלה
בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר .1992
 .1.2ניהול השותפות מתבצע על-ידי השותף הכללי .ניירות הערך של השותפות המוגבלת רשומים
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 .1.3השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות המוגבלת ,כפי שנקבע
בהסכם הנאמנות ,בין המפקח לבין השותף המוגבל.
 .1.4השותפות החלה בשנת  2016לפעול גם בחו"ל ,במסגרת אסטרטגיה לאיתור נכסי נפט וגז
בסיכון נמוך ,אשר אינם בליבת הפעילות של חברות האנרגיה הגדולות.
לצורך הפעילות במסגרת הפרויקטים הנ"ל הקימה השותפות בחודש יולי  2016שותפות
ישראלית חדשה בבעלות מלאה אשר תרכז את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברה
בת בבעלות מלאה של השותפות החדשה.
 .1.5ההוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם ההשקעה בנכסי נפט בחו"ל לא תוכרנה
כהוצאה שוטפת בישראל .לפיכך מחזיק זכאי (מי שהחזיק ביחידה בתום שנת המס) לא יוכל
לנכות כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי בהוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם נכסי
הנפט בחו"ל .בהתאם לתקנות ולאישורים שקיבלה השותפות בעבר מרשות המיסים בקשר
להנפקות ניירות ערך של השותפות (ראה סעיף ד' להלן) ,ההכנסות וההוצאות של השותפות
מיוחסות כל שנה לבעלי היחידות שהחזיקו ביחידות בתום שנת המס .אולם ,התקנות אינן
חלות במידה שבשנה מסוימת עיקר השקעותיה והוצאותיה של השותפות אינן "הוצאות חיפוש,
פיתוח והפקה" בישראל כהגדרתן בתקנות ובמקרה כזה יחולו הוראות צו מס הכנסה (סוגי
שותפויות שיש לראותן כחברה) התשע"ז , 2017 -שלפיו שותפות שהתקנות אינן חלות עליה
תמוסה כחברה בע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוסו כדיבידנד.
 .1.6השותפות עוסקת בחיפושי נפט ו/או גז בשטח חזקת "שמשון" בישראל ובשטח הפרויקטים
 Shideler ,Cassini ,Grapevine ,Mountainviewו Concord -בקליפורניה ,ארה"ב .לפרטים
נוספים ראה ביאור  3לדוחות הכספיים ולהלן.
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פרויקט Grapevine
השותפות ביצעה שני קידוחים בפרויקט בהם הוכרזה תגלית מסחרית .בקידוח הראשון ,קידוח
 Chardonnayמופק נפט מאז אוקטובר  .2017עד סוף אוקטובר  2018הופקו מהבאר כ 77-אלפי
חביות נפט .מחיר המכירה הממוצע לאורך התקופה היה כ $ 70-לחבית .יש לציין כי בשל עודף
ביקוש על היצע המחיר הממוצע בקליפורניה קרוב למחיר ה .Brent-בתחילת רבעון 2018 4
הושלם המעבר למתקני קבע אשר יוריד את עלות ההפקה.
בקידוח השני ,קידוח  ,Bordeauxמופק נפט באופן סדיר מאז חודש מאי האחרון .עד סוף
אוקטובר  2018הופקו מהבאר כ 30-אלפי חביות .המחיר הממוצע לאורך התקופה היה כ76.5-
 $לחבית.
כמות חביות הנפט הממוצעת ביום שהופקה במהלך שלושים הימים האחרונים מהפרויקט (2
בארות בשלב זה) עומדת על כ 655 -חביות ביום.
נכון למועד דוח זה ב 2 -הקידוחים נמשכת הפקה סדירה ומכירה של נפט.
במהלך תקופת הדוח פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים לפרויקט בו נקבע כי על
פי האומדן הטוב ביותר ( ,)Best estimateאומדן משאבי הנפט המותנים בפרויקט Grapevine
מוערך בכ 11.9 -מיליון חביות נפט.
השותפות צפויה לבצע קידוח פיתוח נוסף בשטח הפרויקט במהלך הרבעון האחרון של שנת
 2018או רבעון ראשון של שנת  .2019בנוסף השותפות צופה לפרסם דוח רזרבות ותכנית פיתוח
לפרויקט במהלך המחצית הראשונה של שנת .2019
פרויקט Mountainview
פרויקט  Mountainviewמאופיין בריבוי פרוספקטים .בעבר בוצעו קידוחים ל 2-פרוספקטים.
בקידוח לפרוספקט  Sunset Boulevardנמצא ,הופק ונמכר נפט .הקידוח ננטש זמנית עקב קצב
הפקה נמוך .השותפים ישקלו בעתיד לחזור לשטח הפרויקט בהתאם למידע נוסף שייאסף לגבי
שכבות המטרה.
הפרוספקט השני בו בוצע קידוח היה פרוספקט  .Cayenneבקידוח לא נמצא נפט והבאר
ננטשה.
ברבעון השני של השנה בוצע קידוח לפרוספקט שלישי ( )Trinidad 7בשטח הפרויקט – הקידוח
 Stenderup 56X-28הוכרז כתגלית מסחרית .נכון למועד דוח זה נמשכת הפקה סדירה ומכירה
של נפט מהקידוח .במהלך  3החדשים (אוגוסט – אוקטובר) הופקו מהבאר כ 47-א' חביות.
כמות חביות הנפט הממוצעת ביום שהופקה במהלך  30הימים האחרונים מהפרויקט (באר
אחת בשלב זה) עומדת על כ 635 -חביות ביום.
במהלך חודש אוקטובר פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים בו נקבע כי על פי
האומדן הטוב ביותר ( ,)Best estimateאומדן משאבי הנפט המותנים בשכבת Cattani
בפרוספקט טרינידד  7מוערך בכ 17.5 -מיליון חביות שווה ערך נפט .כמו כן צויין בדו"ח כי
קיימים משאבים נוספים בשכבות אחרות אשר טרם הוערכו בשלב זה.
השותפות אישרה ביצוע קידוח נוסף בשטח הפרוספקט אשר יתבצע במהלך הרבעון האחרון של
שנת  .2018בנוסף השותפות צופה לפרסם דוח רזרבות ותכנית פיתוח לפרוספקט במהלך
המחצית הראשונה של שנת .2019
יש לציין כי בשל עלות הבארות הנמוכה יחסית וקצב ההפקה הגבוה ,באם יישמר בקידוחים
הבאים ,תכוסה עלות הפיתוח של השדה באמצעות ההפקה הקיימת ללא צורך בהשקעות
נוספות.
בשטח הפרויקט קיימים פרוספקטים נוספים אשר השותפות צפויה לבדוק בעתיד.
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יש לציין כי בחודש האחרון חלה ירידה במחיר הנפט אשר משפיעה על מחירי המכירה של
השותפות בפרויקטים הנ"ל .כפי שהוזכר מחירי המכירה הרלוונטיים לשותפות קרובים למחיר
הנפט מסוג ברנט .כך למשל נכון ליום ה 18/11-עמד מחיר הנפט מסוג  WTIעל כ 56.8$-לחבית,
מחיר הנפט מסוג  Brentעל כ 67$לחבית ומחיר הנפט מסוג  Buena Vistaבקליפורניה
(הרלוונטי למכירות השותפות) עמד על כ $ 66.5-לחבית.
פרויקט Cassini
במהלך תקופת הדוח השותפות החלה בביצוע קידוח ראשון בשטח הפרויקט ,הקידוח הגיע
לעומקו הסופי ונמצאו סימני פטרוליום משמעותיים שבעקבותיהם הוחלט על ביצוע מבחני
הפקה בקידוח .נכון למועד הדוח מבחני ההפקה נמשכים.
מדובר בקידוח לא קונבנציונלי (בשונה למשל מפרוספקט  Trinidadאו מפרויקט )Grapevine
בו תוכננה פעולת אסידציה גדולה כדי לנצל סידוק טבעי כמוליך לנפט ולגז.
קצב ההפקה אשר הושג עד כה בתקופת המבחנים נמוך מהקצב הנדרש על מנת להצדיק קידוח
באר  IIוהמשך פיתוח של השדה .עם זאת ההפקה מהבאר ,עד למועד זה ,הייתה כלכלית.
הבאר מחוברת לתשתיות של חברת  Aeraהשותפה בפרויקט והנפט והגז אשר מופקים במהלך
מבחני ההפקה נמכרים .עלות הטיפול במים זניחה מאחר ו Aera-משתמשת במים לצרכיה
שלה .המשך מבחני ההפקה אינו כרוך בעלויות נוספות ומכוסה ע"י ההפקה השוטפת.
המפעילה ,הודיעה לשותפים כי היא מתכננת מספר פעולות כדי לשפר את קצב זרימת הנפט
והגז ולכן מבחני ההפקה מתוכננים להמשך מספר חדשים נוספים.
היעד במהלך המשך מבחני ההפקה אשר יימשכו בחודשים הקרובים הוא להעלות את כמות
הנוזלים הכללית הנשאבת ע"מ להגיע לסף הנ"ל .בתום מבחני ההפקה תתקבל החלטה באם
להמשיך בהפקה מהבאר ולהתקדם לקידוח השני בשטח הפרויקט.
נכון למועד הדוח על המצב הכספי אין לשותפות יכולת להעריך את התוצאות הסופיות של
המבחנים.
פרויקט Concord
השותפות אישרה את השתתפותה בקידוח אקספלורציה ראשון בשטח הפרויקט אשר אמור
להתחיל במהלך הרבעון האחרון של שנת .2018
פרויקט Shideler
קידוח אקספלורציה ראשון בשטח הפרויקט מתוכנן להתבצע במהלך שנת .2019
מובהר כי הצפי בדבר פעולות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות כמפורט לעיל מהווים
מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי
בתאריך הדוח ,וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון
לתאריך הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו (לרבות כחלק
מהסקרים ו/או שלבים בקידוחים שיבוצעו) וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות רבות כגון
עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות ,תלות בקבלנים וכדומה.
לפיכך ,הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים
המוערכים או המשוערים.
 .1.7פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות.
לתיאור מקיף של עסקי השותפות – ראה פרק א' לדוח התקופתי של השותפות המוגבלת
לשנת  2017וביאור  3לדוחות הכספיים.
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 .2הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי השותפות

 .2.1ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה
יתרה ליום
31
30
בספטמבר בדצמבר
2017
2018
אלפי דולר ארה''ב

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן

נכסים
נכסים שוטפים

3,654

5,478

()33%

נכסים לא שוטפים

7,574

2,929

158%

הקיטון ביתרת הנכסים השוטפים נובע בעיקר
מקיטון ביתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר
ששימשו לפעילות השותפות ובקיזוז גידול ביתרת
החייבים.
הגידול ביתרת הנכסים הלא שוטפים נובע בעיקר
מהיוון נכסי חיפוש והערכה בגין קידוחי
האקספלורציה בארה''ב.

התחייבויות
התחייבויות שוטפות

1,488

935

59%

התחייבויות לא שוטפות
הון עצמי

4
9,736

7
7,465

()43%
30%

הגידול ביתרת ההתחייבויות השוטפות נובע בעיקר
מגידול בהתחייבויות לספקים ולזכאים.
הגידול בהון השותפות נובע בעיקר מגיוס הון
שביצעה השותפות בניכוי הפסד השותפות בתקופת
הדוח.

 .2.2ניתוח עיקרי השינויים בתוצאות הפעילות של החברה
לרבעון שהסתיים
ביום
 30בספטמבר
2017
2018
הכנסות ממכירת נפט
תמלוגים לשותף הכללי

אלפי דולר ארה''ב
1,132
()56

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן

-

ללא פעילות הפקת נפט ברבעון השלישי 2017
ללא פעילות הפקת נפט ברבעון השלישי 2017

תמלוגים לצדדים שלישיים

()252

-

-

ללא פעילות הפקת נפט ברבעון השלישי 2017

הכנסות בניכוי תמלוגים
עלות הפקת הנפט

824
()410

-

-

ללא פעילות הפקת נפט ברבעון השלישי 2017
ללא פעילות הפקת נפט ברבעון השלישי 2017

פחת ,אזילה והפחתות

57

-

-

הוצאות חיפושי נפט וגז

39

()129

-

הכנסות פחת והפחתות במהלך תקופת הדוח וברבעון
האחרון נובעות מהערכה מחדש של המשאבים
בפרויקט  ,Grapevineללא פעילות הפקת נפט
ברבעון השלישי 2017
במהלך רבעון  3לשנת  2018התקבל החזר הוצאות
חיפושים משותף באחד הפרויקטים בסך  191אלפי

6
דולר
הוצאות הנהלה וכלליות

()369

()335

10%

הכנסות אחרות
רווח (הפסד) תפעולי

141

58
()406

134%

הוצאות מימון

-

()26

-

הכנסות מימון

13

-

-

סה''כ רווח (הפסד) כולל

154

()432

136%

לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
לשנת
2017
2018
הכנסות ממכירת נפט

 %הגידול
(קיטון)

אלפי דולר ארה''ב
1,827

תמלוגים לשותף הכללי

()90

-

תמלוגים לצדדים שלישיים

()409

-

הכנסות בניכוי תמלוגים

1,328

-

עלות הפקת הנפט

()586

-

פחת ,אזילה והפחתות

()84

-

הוצאות חיפושי נפט וגז

()1,428

()459

211%

הוצאות הנהלה וכלליות

()1,103

()904

22%

הכנסות אחרות
הפסד תפעולי

()1,873

476
()887

111%

הוצאות מימון

()28

()672

()96%

הכנסות מימון

31

235

()87%

()1,870

()1,324

41%

סה''כ הפסד כולל

רווח השותפות לרבעון  2018 3נובע בעיקר מגידול
בהכנסות ממכירת נפט ומהחזר הוצאות חיפוש
שנתקבל מאחד השותפים בפרויקט .Grapevine

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן
הגידול בהכנסות נובע מגידול במספר הקידוחים
הפעילים ,ללא פעילות הפקת נפט בתשעת החודשים
שהסתיימו ב 30בספטמבר 2017
ללא פעילות הפקת נפט בתשעת החודשים שהסתיימו
ב 30בספטמבר 2017
ללא פעילות הפקת נפט בתשעת החודשים שהסתיימו
ב 30בספטמבר 2017
ללא פעילות הפקת נפט בתשעת החודשים שהסתיימו
ב 30בספטמבר 2017
יש לציין כי ההפקה מתבצעת ממתקנים זמניים
אשר מייקרים את עלות ההפקה עד למעבר למתקנים
קבועים ,ללא פעילות הפקת נפט בתשעת החודשים
שהסתיימו ב 30בספטמבר 2017
ללא פעילות הפקת נפט בתשעת החודשים שהסתיימו
ב 30בספטמבר 2017
הוצאות חיפושי נפט וגז בתקופת הדוח נבעו בעיקר
מרכישה ומכירה של אחוזים נוספים בפרויקט
 Grapevineומעלויות קידוח  ,Thomsonאשר נמצא
יבש נאטם וננטש ,בפרויקט .Mountainview
הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח נובע
בעיקר מהגידול בדמי המפעיל.
לא היו הכנסות אחרות בתקופת הדוח
הירידה בהוצאות המימון בתקופת הדוח נובעת
בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשם
ביטול הפרשה לפקיעת כתב אופציה שהשותפות
הנפיקה ופקעה.
הקיטון בהכנסות המימון בתקופת הדוח נובע בעיקר
מקיטון בהכנסות מהפרשי שער.
הגידול בהפסד השותפות נובע בעיקר מגידול
בהוצאות חיפושי הנפט והגז

 .2.3נזילות
לרבעון שהסתיים
ביום  30בספטמבר
2017
2018
תזרים מזומנים מפעילות
שוטפת
תזרים מזומנים מפעילות
השקעה
תזרים מזומנים מפעילות
מימון

אלפי דולר ארה''ב
1,145
41

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן

()96%

הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע
בעיקר מקיטון ביתרת בחייבים ויתרות חובה.
הגידול בתזרים המזומנים מפעילות השקעה נובע
בעיקר מפרעון של פקדונות.

()1,378

()273

405%

-

-

-
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לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
לשנת
2017
2018
תזרים מזומנים מפעילות
שוטפת
תזרים מזומנים מפעילות
השקעה
תזרים מזומנים מפעילות
מימון

אלפי דולר ארה''ב
()1,106( )1,548

 %הגידול
(קיטון)

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו בהן

40%

הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע
בעיקר מגידול ביתרת החייבים ויתרות החובה
הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות השקעה נובע
בעיקר מהשקעות בנכסי נפט וגז
הגידול בתזרים המזומנים מפעילות מימון נובע
בעיקר מהפקת יחידות השתתפות

()4,273

1,059

()503%

4,141

955

333%

 .3גילוי בדבר נתוני הפקה שהופקו בנכסי הנפט
Grapevine
שנת 2018

סך הכל תפוקה בתקופה
הפקת
פטרוליום [באלפי חביות] – עבור ה-
מסוג נפט 100%
סך הכל תפוקה בתקופה
הפקת
פטרוליום [באלפי חביות]  -המשויך
מסוג נפט למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה
המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח
(בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)

תשעה
חודשים

הערות

83.47

באר  Chardonnayמפיקה לאורך כל תקופת הדוח ,באר
 Bordeauxהחלה בהפקה במהלך חודש יולי 2018

18.62

71.63/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)
(/bblדולר ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות
ליחידת תפוקה (המשויכות
למחזיקי הזכויות ההוניות של

*********

16.19/bbl

25.23/bbl

העלויות בתקופת הדו"ח הינן להפקה באמצעות מתקני
הפקה זמניים .עם המעבר למתקנים קבועים ברבעון

8
הרביעי עלויות ההפקה יפחתו .עלויות ההפקה הממוצעות

התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)

בבאר  Chardonnayהינן  22.15/bblובבאר
34.12/bbl Bordeaux

תקבולים נטו ממוצעים
ליחידת תפוקה (המשויכים
למחזיקי הזכויות ההוניות של
התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)

30.21/bbl

עלויות ההפקה הינן להפקה באמצעות מתקני הפקה
זמניים אשר עלותם גבוהה מאשר הפקה באמצעות מתקני
הפקה קבועים .עם המעבר להפקה באמצעות מתקני
הפקה קבועים התקבול נטו ליחידת תפוקה יהיה גבוה
יותר.

**********

Mountainview
שנת 2018

סך הכל תפוקה בתקופה
הפקת
פטרוליום [באלפי חביות] – עבור ה-
מסוג נפט 100%
סך הכל תפוקה בתקופה
הפקת
פטרוליום [באלפי חביות]  -המשויך
למחזיקי הזכויות ההוניות
סוג נפט
של התאגיד המדווח
מחיר ממוצע ליחידת תפוקה
המשויך למחזיקי הזכויות
ההוניות של התאגיד המדווח
(בדולר ארה"ב לחבית)
(/bblדולר ארה"ב)

תשעה חודשים

הערות

30.1

באר  Stenderup 56X-28החלה
בהפקה במהלך חודש אוגוסט 2018

7.8

72.13/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) (/bblדולר ארה"ב)
עלויות הפקה ממוצעות
ליחידת תפוקה (המשויכות
למחזיקי הזכויות ההוניות
של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר

*********

15.87/bbl

14.82/bbl

העלויות בתקופת הדו"ח הינן להפקה
באמצעות מתקני הפקה זמניים .עם
המעבר למתקנים קבועים ברבעון

********

9
ארה"ב)
תקבולים נטו ממוצעים
ליחידת תפוקה (המשויכים
למחזיקי הזכויות ההוניות
של התאגיד המדווח) (בדולר
ארה"ב לחבית) (/bblדולר
ארה"ב)

הרביעי עלויות ההפקה יפחתו.
41.44/bbl

עלויות ההפקה הינן להפקה באמצעות
מתקני הפקה זמניים אשר עלותם
גבוהה מאשר הפקה באמצעות מתקני
הפקה קבועים .עם המעבר להפקה
באמצעות מתקני הפקה קבועים
התקבול נטו ליחידת תפוקה יהיה גבוה
יותר.

**********

.4

היבטי ממשל תאגידי
 .4.1תרומות השותפות
השותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות .בתקופת הדוח לא תרמה השותפות סכומים
כלשהם.
 .4.2הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל בשותפות ועל אישור הדוחות
הכספיים שלה .דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ומביאם לאישור לאחר קבלת המלצת
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי.
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי כוללת  3דירקטורים :מר יהושע אברמוביץ
(דח"צ) – יו"ר הוועדה ,גברת נחמה ציבין (דח"צ) ומר יהושע שטרן – דירקטור.
יו"ר הועדה הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ויתר חברי הועדה הינם בעל כשירות לקרוא
ולהבין את הדוחות הכספיים .כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה
(3א)( )5לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע -
.2010
לישיבות הועדה ,כמו גם לישיבות הדירקטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים מוזמנים נציגי
הרו"ח המבקר של השותפות ,מבקר הפנים של השותפות והמפקח.
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
ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן נסמכים נתונים בדוחות .הועדה דנה בדוחות הכספיים
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,
מועברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת
דוחות כספיים ,דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה
לאישור הדוחות.
 .4.3דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום .31.12.2017

.5

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות

אומדנים חשבונאיים ,ירידת ערך נכסים ושווי הוגן
אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 31.12.2017
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בשם השותף הכללי – מודיעין -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ

________________________
שולם לפידות
יו"ר הדירקטוריון בשותף הכללי

_______________________
רון מאור ,סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל בשותף הכללי

תאריך 21 :בנובמבר2018 ,

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר2018 ,
בלתי מבוקרים
באלפי דולר ארה"ב

תוכן העניינים
עמוד
סקירת דוחות כספיים ביניים

2

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

4

דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות המוגבלת
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

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

5-6
7
7-18

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת) (להלן  -השותפות המוגבלת) ,הכולל את
הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2018ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח
הכולל ,השינויים בהון השותפות ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו
תאריך .הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות המוגבלת אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי
לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " - IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים
לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
 .1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.
בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 21בנובמבר2018 ,
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ליום  30בספטמבר
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

ליום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

2,099
595
960

3,665
575
576

3,801
1,372
305

3,654

4,816

5,478

נכסים לא שוטפים
השקעות בנכסי נפט וגז
השקעות לזמן ארוך

7,311
263

2,530
1,060

2,666
263

7,574

3,590

2,929

11,228

8,406

8,407

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

856
632

725
271

573
362

1,488

996

935

התחייבויות לא שוטפות
הפרשה לסילוק נכסי נפט גז

4

-

7

הון השותפות המוגבלת

9,736

7,410

7,465

11,228

8,406

8,407

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

 21בנובמבר2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים
רון מאור  -סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

שולם לפידות  -יו''ר הדירקטוריון
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

3

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

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

ל 9-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב
(למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות)

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

הכנסות:
ממכירת נפט
בניכוי תמלוגים לשותף הכללי
בניכוי תמלוגים לצדדים שלישיים

1,827
()90
()409

-

1,132
()56
()252

-

91
()4
()20

1,328

-

824

-

67

הוצאות ועלויות:
()586
()84
()1,428
()1,103
-

()459
()904
476

()410
57
39
()369
-

()129
()335
58

()238
()10
()43
()1,124
476

()3,201

()887

()683

()406

()939

רווח (הפסד) תפעולי

()1,873

()887

141

()406

()872

הוצאות מימון
הכנסות מימון

()28
31

()672
235

13

()26
-

()667
270

רווח (הפסד) לתקופה

()1,870

()1,324

154

()432

()1,269

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()1,870

()1,324

154

()432

((1,269

רווח (הפסד) בסיסי ומדולל ליחידת
השתתפות (בדולר)

()0.226

()0.233

0.019

()0.08

()0.212

עלות הפקת הנפט
פחת ,אזילה והפחתות
החזר הוצאות (הוצאות) חיפושי נפט וגז
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

4

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות המוגבלת

השקעה בהון
השותפות
המוגבלת

יתרת
קרנות
הפסד
הון
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר( 2018 ,מבוקר)

214,697

58

()207,290

7,465

הנפקת יחידות השתתפות
סה"כ הפסד כולל

4,141
-

-

()1,870

4,141
()1,870

יתרה ליום  30בספטמבר2018 ,

218,838

58

()209,160

9,736

השקעה בהון
השותפות
המוגבלת

יתרת
קרנות
הפסד
הון
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ
הון

יתרה ליום  1בינואר( 2017 ,מבוקר)

212,536

58

()206,021

6,573

מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות
סה"כ הפסד כולל

2,161
-

-

()1,324

2,161
()1,324

יתרה ליום  30בספטמבר2017 ,

214,697

58

()207,345

7,410

השקעה בהון
השותפות
המוגבלת

יתרת
קרנות
הפסד
הון
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ
הון

יתרה ליום  1ביולי2018 ,

218,838

58

()209,314

9,582

סה"כ רווח כולל

-

-

154

154

יתרה ליום  30בספטמבר2018 ,

218,838

58

()209,160

9,736
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות המוגבלת

השקעה בהון
השותפות
המוגבלת

יתרת
קרנות
הפסד
הון
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ
הון

יתרה ליום  1ביולי2017 ,

214,693

58

()206,913

7,838

מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות
סה''כ הפסד כולל

4
-

-

()432

4
()432

יתרה ליום  30בספטמבר2017 ,

214,697

58

()207,345

7,410

השקעה בהון
השותפות
המוגבלת

קרנות
הון

יתרת
הפסד

סה"כ
הון

מבוקר
אלפי דולר ארה"ב
יתרה ליום  1בינואר( 2017 ,מבוקר)

212,536

58

()206,021

6,573

מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות
סה"כ הפסד כולל

2,161
-

-

()1,269

2,161
()1,269

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

214,697

58

()207,290

7,465

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 9-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד)

()1,870

154

()1,324

()432

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר
()1,269

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
פחת והפחתות
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
החזר הוצאות עבר של חיפושי נפט בגין מימוש
אופציה
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

73
19

()185

()68
()9

43

10
()216

-

651

-

-

()188
651

92

466

()77

43

257

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
עליה (ירידה) בשיעור החזקה בפרויקט Grapevine

()655
332

182
-

388
()191

1,341
-

453
()419

ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

עליה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

283
270

()83
()347

()244
11

74
119

()235
()256

230

()248

()36

1,534

()457

()1,548

()1,106

41

1,145

()1,469

777

3,439

()354

1,453

3,433

()332
()4,718

()2,380

191
()1,215

()1,726

607
()2,519

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
השקעה

()4,273

1,059

()1,378

()273

1,521

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
פירעון (הפקדה) של פיקדונות ,נטו
תמורה עבור מכירת (רכישת) זכויות בפרויקט
Grapevine

השקעה בנכסי נפט וגז

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה (לאחר
ניכוי הוצאות הנפקה)
מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות

4,141
-

955

-

-

959

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

4,141

955

-

-

959

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

()22

183

6

()45

216

עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()1,702

1,091

()1,331

827

1,227

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

3,801

2,574

3,430

2,838

2,574

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

2,099

3,665

2,099

3,665

3,801

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :1

כללי
א.

השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיה (להלן  -השותפות או השותפות המוגבלת) נוסדה על פי
הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  25במאי 1992 ,בין מודיעין  -אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
(השותף הכללי) לבין מודיעין  -אנרגיה נאמנויות בע"מ (הנאמן והשותף המוגבל) (להלן -
ההסכם) .השותפות המוגבלת החלה בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר .1992
בהתאם לסעיף (61א) לפקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה 1975-מהווה הסכם השותפות
המוגבלת את תקנון השותפות.

ב.

דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  30בספטמבר 2018 ,ולתקופה של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן  -דוחות כספיים ביניים) .יש לעיין בדוחות
אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום  31בדצמבר 2017 ,ולשנה
שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן  -הדוחות הכספיים השנתיים).

ג.

השותפות המוגבלת משתתפת בפעילות חיפוש ,פיתוח והפקה של נפט וגז במסגרת זכויות
לחיפושי נפט וגז.
להלן מפורטים נכסי הנפט של השותפות המוגבלת ,נכון ליום אישור הדוחות הכספיים:

שם הזכות
שמשון
פרויקט

Grapevine

פרויקט

Mountainview

פרויקט

Cassini

פרויקט

Shideler

פרויקט

Concord

סוג הזכות
חזקה
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights
חכירה של זכויות נפט
(Mineral (Rights

שטח
(בקמ"ר)
250

הזכות בתוקף
עד
13.6.2045

חלקה של
השותפות
המוגבלת
10%

34

)**** 2019

22.3125%

18

2020-2021

24.75%

10

-

*)

35.625%

3

-

**)

37.5%

12

-

***)

37.5%

תוקפן של זכויות הנפט מותנה במילוי התחייבויות מסוימות במועדים הקבועים בתנאי נכסי
הנפט .במקרה של אי מילוי התנאים ,ניתן לבטל את זכות הנפט.
*) מותנית במימון קידוחים בשטח הפרויקט על ידי השותפות .להרחבה ראה ביאור (8ג)(7א)
לדוחות הכספיים השנתיים.
**) מותנית במימון קידוחים בשטח הפרויקט על ידי השותפות .להרחבה ראה ביאור (8ג)(7ב)
לדוחות הכספיים השנתיים.
***) מותנית במימון קידוחים בשטח הפרויקט על ידי השותפות .להרחבה ראה ביאור (8ג)(7ג)
לדוחות הכספיים השנתיים.
****) בכפוף לעמידה ביעדי תכנית העבודה יוארך תוקף הזכות ללא תאריך תפוגה.
ד.

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות .לצורך עמידה בכל תכניות העבודה ו/או בהתחייבויות החוזיות לשנת ,2019
ייתכן ותידרש השותפות למקורות מימון נוספים.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  34דיווח כספי לתקופות ביניים,
וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
.1970
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה
בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ,למעט האמור להלן:
א.

הכנסות מחוזים עם לקוחות
בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2017 ,בגין ההכרה בהכנסה – ראה
סעיף יא' בביאור  2לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.
המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום  1בינואר 2018 ,בגין הכרה בהכנסה כמפורט בתקן
דיווח כספי בינלאומי מספר  – 15הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן – התקן) הינה כדלקמן
(ראה גם סעיף ב' להלן):
.1

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

.2

הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן ,עם העברת השליטה על
הסחורות הנמכרות ללקוח .בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.

ב.

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים
יישום לראשונה של  – IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות
בחודש מאי  2014פרסם ה IASB-את  – IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן  -התקן
החדש) ,המחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות
לקוחות IFRIC 15 ,הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות וSIC 31-
הכנסות  -עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
שלב - 1

זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים
( )modificationsבחוזים.

שלב - 2

זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ( )distinctבחוזה.

שלב - 3

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

שלב - 4

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

שלב - 5

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

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה .החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם
הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה .ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים.
באור - :3

עיקרי פעילות השותפות המוגבלת בתקופת הדוח
א.

חזקת "שמשון"
בהמשך לאמור בביאור (8ג) 4לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  22בפברואר 2018 ,השותפים
בחזקה התקשרו בהסכם למסירת מידע עם BARNEA ENERGY HOLDINGS
( LTD.להלן  -ברנע) ,חברה פרטית העוסקת בייזום פרויקטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של
משרד האנרגיה להכנת סקר היתכנות להקמת מתקן הפיכת גז לנוזל (( )GTLלהלן  -הפרויקט).
על פי ההסכם האמור ,השותפים בחזקה ימסרו לברנע מידע אודות באר שמשון 1-לצורך הסקר
האמור שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט .בהתאם לתוצאות הסקר ,ינהלו הצדדים משא
ומתן ביחס לתנאים המסחריים לשיתוף פעולה אפשרי ביחס לפרויקט .נכון לשלב זה אין
לשותפים בחזקה הוצאות בקשר עם ההתקשרות האמורה.

ב.

פרויקט  GRAPEVINEבקליפורניה ,ארה"ב
בהמשך לאמור בביאור (8ג) 5לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  7בינואר ,2018 ,דיווחה
השותפות כי חברת ( JUNEAU EXPLORATION, L.P.להלן  )JUNEAU -השותפה בפרויקט
בשיעור  ,18.75%הציעה לחלק מהשותפים בפרויקט לרכוש ממנה  14.0625%מהזכויות בפרויקט.
השותפים בפרויקט להם ניתנה ההצעה (להלן  -הרוכשים) נענו להצעה ורכשו מJUNEAU-
אחוזים בשיעורים כדלקמן (להלן  -הזכויות הנרכשות):
השותפות .4.3125% - BYLO ,5% - GRAPEVINE ENERGY LLC ,4.75% -
יתרת אחזקותיה של  JUNEAUבשיעור  4.6875%יועברו על ידה לאחד מבעלי מניותיה.
בתמורה לזכויות הנרכשות ,ישלמו הרוכשים ל JUNEAU -החזר של החלק היחסי של הזכויות
הנרכשות בהוצאות העבר שהוציאה  JUNEAUבקשר עם הפרויקט ,בסך של כ 1,548 -אלפי
דולר ,כאשר חלקה היחסי של השותפות בסכום זה ,בגין הזכויות הנרכשות על ידה ,הינו כ523-
אלפי דולר .בנוסף ,הרוכשים התחייבו לשלם ל JUNEAU-תמלוגים מנפט שיופק על ידם משטח
הפרויקט ,בשיעור  3%מקידוח שרדונה ו 0.5% -מיתר שטחי הפרויקט.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :3

עיקרי פעילות השותפות המוגבלת בתקופת הדוח (המשך)
ביום  12בספטמבר ,2018 ,דיווחה השותפות כי הוסכם בין השותפים הרוכשים ו-
( CALIFORNIA RESOURCES PETROLEUM CORPORATIONלהלן  ,)CRPC -אשר חברה
קשורה שלה שותפה אף היא בפרויקט ,כי  CRPCתשתתף אף היא ברכישת הזכויות הנרכשות
ובהתאם לכך כל אחד מהשותפים הרוכשים יעביר לה חלק יחסי מהזכויות הנרכשות שרכש
בפרויקט (להלן  -הזכויות המועברות ל .)CRPC -בתמורה לזכויות המועברות לCRPC ,CRPC -
תשלם לכל אחד מהשותפים הרוכשים החזר של החלק היחסי בהוצאות העבר שהוציא בקשר
עם חלקו היחסי בזכויות המועברות ל CRPC -כאשר חלקה של השותפות בסכום זה הינו כ-
 192אלפי דולר .כמו כן תשתתף  CRPCבהתאם לחלקה היחסי בתמלוגים אשר השותפים
הרוכשים התחייבו לשלם ל JUNEAU -מנפט שיופק על ידם משטח הפרויקט ,בשיעור  3%מבאר
 CHARDONNAY 35-47Xו 0.5% -מיתר שטחי הפרויקט.
ביום  15בפברואר ,2018 ,החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות
השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה ( BORDEAUX 1-31להלן  -קידוח בורדו  )1-31בשטח
הפרויקט.
ביום  18במרץ ,2018 ,הודיעה השותפות כי קידוח בורדו  1-31החל.
ביום  23באפריל ,2018 ,הודיעה השותפות כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט שהקידוח הגיע
לעומקו הסופי ,במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות
לוגים שונות ונלקחו דוגמאות סלע מקיר הקידוח ,על בסיס הבדיקות כאמור הגיעו מפעילת
הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח .לאור
האמור לעיל ,השותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח (להלן – מבחני ההפקה).
ביום  ,14במאי ,2018 ,פרסמה השותפות תכנית מפורטת לביצוע מבחני ההפקה וציינה כי הם
עתידים להתחיל במהלך חודש מאי  2018ולהימשך כמספר שבועות .ביום  14ביוני ,2018 ,הודיעה
השותפות על סיום מבחני ההפקה וכי תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח,
כפי שנמסרו על ידי מפעילת הקידוח ,הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו
של ממצא ( )DISCOVERYשל נפט בקידוח.
על פי הערכות ראשוניות של מפעילת הקידוח ושל השותפות ,כמות הנפט שנתגלתה עד כה
בקידוח מצדיקה בחינה ואמידה של כמות המשאבים הכוללת של הנפט בקידוח וכן ביצוע בחינה
ואמידה של כמויות הנפט הניתנות להפקה כלכלית.
ביום  14באוגוסט 2018 ,פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים מנובאים מעודכן
מאוחד לפרוספקטים  BORDEAUXו SAUVIGNON -בשטח פרויקט  GRAPEVINEאשר הוכן
על ידי חברת ( PETROTECH RESOURCES COMPANY INCלהלן – המעריך) אשר נערך על-
פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום  .SPE-PRMSבדוח המשאבים ציין המעריך כי בעבר
חולק פוטנציאל ההפקה בפרויקט לשש שכבות ,וכי המידע שנאסף ונותח מהקידוח והיסטורית
הפקת הנפט מהקידוח ומהקידוח לפרוספקט  SAUVIGNONהוכיחו כי מודל של שתי שכבות
עיקריות הינו מדויק יותר .כמו כן ,הממצאים אישרו כי שתי השכבות האמורות הינן רצופות
ובעלות תכונות גיאולוגיות דומות .רציפות זאת הביאה למסקנה כי יש לראות את המשאבים
המוערכים בשתי השכבות כפרוספקט אחד ( )GRAPEVINEולא כשני פרוספקטים נפרדים
( SAUVIGNONו )BORDEAUX -ולפיכך יש להעריכם יחדיו ,על פי הדוח המשאבים המותנים
בפרוספקט  GRAPEVINEנכון ליום  1באוגוסט ,2018 ,הינם :באומדן הנמוך LOW) 1C
 3.56 (ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך נפט ,באומדן הטוב ביותר BEST) 2C
 11.766 (ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך נפט ובאומדן הגבוה (HIGH ESTIMATE) 3C
 38.877מיליוני חביות שווה ערך נפט.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :3

עיקרי פעילות השותפות המוגבלת בתקופת הדוח (המשך)
ג.

פרויקט  MOUNTAINVIEWבקליפורניה ,ארה"ב
בהמשך לאמור בביאור (8ג) 6לדוחות הכספיים השנתיים ,להלן פרטים בדבר הפרוספקטים
השונים בפרויקט:
( )1פרוספקט

SUNSET BOULEVARD

ביום  1במרץ ,2018 ,השותפים בפרויקט החליטו כי לאור קצב ההפקה של קידוח אקספלורציה
 CATTANI RENIEבשטח פרוספקט  SUNSET BOULEVARDובהתאם להמלצת מפעיל
הפרויקט ,להשעות את הבאר ( )SUSPENSIONלצורך נטישה זמנית ( TEMPORARY
 )ABANODONMENTשל הקידוח .לאחר שיבוצעו קידוחים נוספים בשטח הפרויקט ,תבוצע
הערכה מחדש של הקידוח ,בהסתמך ,בין היתר ,על מידע שיתקבל מקידוחים נוספים כאמור
אשר עתידים להיקדח ,בין היתר ,לאותה שכבה אליה נקדח הקידוח.
השותפות מתייחסת לקידוח  CATTANI RENIEכחלק מיחידה מניבת מזומנים אחת יחד עם
הקידוחים הנוספים העתידים להיקדח בפרויקט .ראה גם באור (2יד) לדוחות הכספיים
השנתיים.
( )2פרוספקט

HABANERO

ביום  22בינואר ,2018 ,פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים ומנובאים בפרוספקט
 HABANEROבשטח פרויקט  MOUNTAINVIEWאשר הוכן על ידי חברת PETROTECH
( RESOURCES COMPANY INC.להלן  )PRC -ונערך על-פי כללי המערכת לניהול משאבי
פטרוליום  .SPE-PRMSעל פיו המשאבים המותנים בפרוספקט  HABANEROנכון ליום 1
בנובמבר 2017 ,הינם באומדן הנמוך ) 0.648 (1C - LOW ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך
נפט ,באומדן הטוב ביותר ) 0.968 (2C - BEST ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך
נפט ובאומדן הגבוה ) 3.542 (3C - HIGH ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך נפט .כמו כן
הוערכו משאבים מנובאים נוספים בשתי שכבות נוספות בפרוספקט.
ביום  20במרץ ,2018 ,החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות
השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה  FRICK ET.AL 47X-9אשר בפרוספקט .HABANERO
לאור תוצאות קידוח  THOMSON 72X-8בפרוספקט ( CAYENNEראה גם סעיף ג' 4להלן)
החליטו השותפים שלא להתקדם עם הקידוח בשלב זה.
( )3פרוספקט

BLACK PEARL

ביום  22בינואר ,2018 ,פירסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים בפרוספקט בלק פרל
בפרויקט  MOUNTAINVIEWאשר הוכן על ידי  PRCונערך על-פי כללי המערכת לניהול משאבי
פטרוליום  .SPE-PRMSיש לציין כי לאור תוצאות קידוח  THOMSON 72X-8בפרוספקט
( CAYENNEראה גם סעיף ג' 4להלן) החליטו השותפים שלא להתקדם עם הקידוח בשלב זה.
( )4פרוספקט

CAYENNE

ביום  5במרץ ,2018 ,קיבלו השותפים בפרויקט דוח הערכת משאבים מנובאים בפרוספקט
 CAYENNEבשטח פרויקט  MOUNTAINVIEWאשר הוכן על ידי  PRCונערך על-פי כללי
המערכת לניהול משאבי פטרוליום .SPE-PRMS
ביום  8במרץ ,2018 ,החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות
בביצוע קידוח אקספלורציה ( THOMSON 72X-8להלן – קידוח  )THOMSONאשר בשטח
פרוספקט .CAYENNE
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :3

עיקרי פעילות השותפות המוגבלת בתקופת הדוח (המשך)
ג.

פרויקט  MOUNTAINVIEWבקליפורניה ,ארה"ב (המשך)
ביום  19במרץ ,2018 ,החלה מפעילת הפרויקט בביצוע קידוח  THOMSONאשר בפרוספקט
.CAYENNE
ביום  8באפריל ,2018 ,הודיעה השותפות כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע
לעומק  8,600רגל (כ 2,621 -מטר( וכי מניתוח ממצאי הקידוח עולה כי נתגלו סימני
הידרוקרבונים לא משמעותיים ולכן נמצא כי הקידוח הוא קידוח יבש ( )DRY HOLEלאור
האמור ,הקידוח ייאטם ויינטש (.)PLUG & ABANDON
בתקופת הדוח ,כל ההוצאות בגין קידוח  ,THOMSONבסך של כ 443 -אלפי דולר ,נזקפו לסעיף
הוצאות חיפושי נפט וגז בדוח על הרווח הכולל.
( )5פרוספקט

TRINIDAD 7

ביום  2במאי ,2018 ,פירסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים בפרוספקט
 7בפרויקט  MOUNTAINVIEWאשר הוכן על ידי  PRCונערך על-פי כללי המערכת לניהול
משאבי פטרוליום .SPE-PRMS
ביום  6במאי ,2018 ,החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות
בביצוע קידוח אקספלורציה  STENDERUP 56X-28אשר בשטח פרוספקט .TRINIDAD 7
דירקטוריון השותף הכללי החליט להגדיל את חלקה של השותפות בקידוח ב 1.3% -נוספים כך
ששיעור השתתפותה בקידוח (ובפרוספקט  TRINIDAD 7כולו) יהיה  .26.05%ביום  3ביוני2018 ,
נמסר לשותפות על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח החל .ביום  1ביולי ,2018 ,נמסר לשותפות
על ידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי ,במהלך הקידוח בוצעו בדיקות
שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום הקדיחה בדיקות לוגים שונות ונלקחו דוגמאות סלע מקיר
הקידוח ,על בסיס הבדיקות כאמור הגיעו מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת כי
קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח והוחלט על ביצוע מבחני הפקה .במהלך חודש
יולי החלו מבחני ההפקה .ביום  12אוגוסט ,2018 ,הודיעה השותפות על סיום מבחני ההפקה
וכי תוצאות וניתוח הממצאים במהלך מבחני ההפקה בקידוח ,כפי שנמסרו על ידי מפעילת
הקידוח ,הניחו את דעתן של המפעילה ושל השותפות בדבר קיומו של ממצא ()DISCOVERY
של נפט בקידוח .על פי הערכות ראשוניות של מפעילת הקידוח ושל השותפות ,כמות הנפט
שנתגלתה עד כה בקידוח מצדיקה בחינה ואמידה של כמות המשאבים הכוללת של הנפט
בקידוח וכן ביצוע בחינה ואמידה של כמויות הנפט הניתנות להפקה כלכלית.
ביום  3באוקטובר ,2018 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,פרסמה השותפות דוח הערכת
משאבים מותנים מנובאים מעודכן לשכבת  CATTANIבפרוספקט  TRINIDAD 7בפרויקט
 MOUNTAIN VIEWאשר הוכן על ידי חברת PETROTECH RESOURCES COMPANY INC
(להלן – המעריך) אשר נערך על-פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום  .SPE-PRMSבדוח
ציין המעריך כי השכבה שהוערכה (שכבת  )CATTANIנמצאה ראויה להערכה בהתבסס על
תוצאות הקידוח וכי הנתונים שנאספו ונותחו מהקידוח הוכיחו את מסחריות ההפקה משכבה
זו .על פי הדוח ,המשאבים המותנים בשכבת ה CATTANI -נכון ליום  1בספטמבר ,2018 ,הינם
באומדן הנמוך ) 9.711 (1C - LOW ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך נפט ,באומדן הטוב
ביותר ) 17.462 (2C - BEST ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך נפט ובאומדן הגבוה (3C -
) 31.398 HIGH ESTIMATEמיליוני חביות שווה ערך נפט.
TRINIDAD
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור - :3

עיקרי פעילות השותפות המוגבלת בתקופת הדוח (המשך)
ג.

פרויקט  MOUNTAINVIEWבקליפורניה ,ארה"ב (המשך)
( )5פרוספקט ( TRINIDAD 7המשך)
ביום  5בנובמבר 2018 ,לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי ,החליט דירקטוריון השותף הכללי
בשותפות לאשר את השתתפות השותפות בביצוע קידוח  STENDERUP 53-28שהינו קידוח
אימות לממצאי קידוח .STENDERUP 56X-28

ד.

פרויקטים  CASSINI, SHIDELERו CONCORD -בקליפורניה ,ארה"ב
בהמשך לאמור בביאור (8ג) 7לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  5במרץ 2018 ,פרסמה השותפות
דוח הערכת משאבים מנובאים בפרויקט  CASSINIאשר הוכן על ידי  PRCונערך על-פי כללי
המערכת לניהול משאבי פטרוליום SPE-PRMS
ביום  8במרץ 2018 ,החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות השותפות
בביצוע קידוח אקספלורציה ( CASSINI 857Z-34להלן -קידוח  (CASSINIאשר בשטח פרויקט
 CASSINIוביום  10באפריל ,2018 ,הקידוח החל.
ביום  29באפריל ,2018 ,הודיעה השותפות כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט כי קידוח
 CASSINIהגיע לעומקו הסופי ,כי במהלך הקידוח בוצעו בדיקות שוטפות וכמו כן בוצעו בסיום
הקדיחה בדיקות לוגים ונלקחו דוגמאות סלע מקיר הקידוח .על בסיס הבדיקות כאמור הגיעו
מפעילת הקידוח והשותפות למסקנה מבוססת כי קיימים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח
 .CASSINIלאור האמור לעיל ,השותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח
( CASSINIלהלן  -מבחני ההפקה) .ביום  9ביולי ,2018 ,פרסמה השותפות תכנית מפורטת לביצוע
מבחני ההפקה בקידוח  CASSINIוציינה כי הם עתידים להימשך כמספר חודשים.
נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי מבחני ההפקה נמשכים.
ביום  9באוקטובר ,2018 ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,פרסמה השותפות דוח הערכת
משאבים מנובאים לפרויקט  CONCORDאשר הוכר על ידי  PRCונערך על-פי כללי המערכת
לניהול משאבי פטרוליום .SPE-PRMS
ביום  15באוקטובר 2018 ,החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות
השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה ( CONCORD 26-3להלן -קידוח  (CONCORDאשר
בשטח פרויקט  .CONCORDהקידוח צפוי להתחיל במהלך הרבעון האחרון של שנת .2018

באור - :4

הון השותפות המוגבלת
בהמשך לאמור בביאור  13לדוחות הכספיים השנתיים ,במהלך חודש פברואר  2018ביצעה השותפות
הנפקת יחידות השתתפות באמצעות הנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה ,סך התמורה
ברוטו הסתכמה בסך של כ 14.8 -מיליון ש"ח (כ 4.2 -מיליון דולר) .מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט
חיתום והנפקות בע"מ ,חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף
הכללי ,עמלת הפצה בסך של כ 43 -אלפי דולר וסך נוסף של כ 28 -אלפי דולר שולם כעמלת הפצה
לאפסילון חיתום והנפקות בע"מ ,חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע"מ שהינה מבעלי השליטה
בשותף הכללי.
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באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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אסיפות כלליות
באסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  19באוגוסט 2018 ,אישרו מחזיקי יחידות
ההשתתפות של השותפות את מינוים של מר יהושע אברמוביץ והגברת נחמה ציבין כדח''צים
בדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים .בנוסף ,אושר
מינויו מחדש של רו''ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות ,לתקופת כהונה נוספת .אושרה התקשרות
השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן אושר לשותפות להתקשר עם
דיסקונט קפיטל חיתום בע''מ ,חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה
בשותף הכללי ואפסילון חיתום והנפקות בע''מ ,חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע''מ שהינה
מבעלי השליטה בשותף הכללי ,בהסכמים על פיהם תשמשנה כחתם ו/או כמפיץ בגיוסי הון של
השותפות.

באור - :6

מגזרי פעילות
א.

כללי
כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ,הקבוצה פועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים:
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז בישראל.
מגזר חיפושי והפקת נפט וגז בארה''ב.

ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

לתקופה של  9החודשים שהסתיימו ביום
 30בספטמבר 2018
הכנסות המגזר (כולל הכנסות אחרות)
הוצאות המגזר
הפסד מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו

-

()105
()105

1,827
()2,494
()667

-

הפסד

1,827
()2,599
()772
()1,098
()1,870

מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

לתקופה של  9חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר 2017
418
()130
288

הכנסות המגזר (כולל הכנסות אחרות)
הוצאות המגזר
רווח (הפסד) מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו
הפסד

()528
()528

-

418
()658
()240
()1,084
()1,324
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מגזרי פעילות (המשך)
מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

לתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר 2018
()56
()56

הכנסות המגזר (כולל הכנסות אחרות)
הוצאות המגזר
הפסד מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו

1,132
()568
564

-

רווח

1,132
()624
508
()354
154

מגזר
ישראל

לתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר 2017
הוצאות המגזר
הפסד מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו

98
()130
()32

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

()217
()217

-

הפסד

סה"כ

98
()347
()249
()183
()432

מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
476
()136
340

הכנסות המגזר (כולל הכנסות אחרות)
הוצאות המגזר
רווח (הפסד) מגזרי
הוצאות משותפות בלתי מוקצות ,נטו
הפסד

91
()413
()322

-

567
()549
18
()1,287
()1,269
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מגזרי פעילות (המשך)
מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

ליום  30בספטמבר2018 ,
263

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו

7,941

-

8,204
3,024
11,228

סה"כ נכסים
()458

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

()302

-

()760
()732
()1,492

סה"כ התחייבויות

מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

ליום  30בספטמבר2017 ,
1,060

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו

3,524

-

4,584
3,822

8,406

סה"כ נכסים
()482

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

()702
()294

()220

()996

סה"כ התחייבויות

מגזר
ישראל

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

ליום  31בדצמבר2017 ,
1,060

נכסי המגזר
נכסים שלא הוקצו

4,163

-

5,223
3,184
8,407

סה"כ נכסים
()458

התחייבויות המגזר
התחייבויות שלא הוקצו

()213

-

()671
()271
()942

סה"כ התחייבויות
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מגזרי פעילות (המשך)
התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

מגזר
ישראל

סה"כ

ל 9 -חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר 2018
-

הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

84

מגזר
ישראל

-

84

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
לא מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

ל 3 -חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר 2018
-

פחת ,אזילה והפחתות

57

מגזר
ישראל

-

57

התאמות
מגזר
ואחרים
ארה"ב
מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
-

הוצאות פחת ,אזילה והפחתות

10

-------------------
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מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לשותפות
ליום  30בספטמבר 2018
בלתי מבוקרים
תוכן עניינים

עמוד
2-3

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

4

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לשותפות

5

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

6

מידע נוסף

7

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

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

הנדון :דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 1970-של מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת( .להלן  -השותפות) ,ליום  30בספטמבר  2018ולתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות של השותפות.
אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.
בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל1970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב,
 21בנובמבר2018 ,

2

דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
המיוחסים לשותפות

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה
ליום  30בספטמבר 2018 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  -דוחות מאוחדים) ,המוצגים בהתאם
לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות
ליום  30בספטמבר
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

ליום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

2,064
224

3,665
156

2,879
797
134

2,288

3,821

3,810

נכסים לא שוטפים
השקעה בשותפות בת
השקעות לזמן ארוך

8,187
263

3,303
1,060

4,192
263

8,450

4,363

4,455

10,738

8,184

8,265

התחייבויות שוטפות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

הון השותפות המוגבלת

557
443

505
269

471
329

1,000

774

800

9,738

7,410

7,465

10,738

8,184

8,265

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 21בנובמבר2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

רון מאור  -סגן יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

שולם לפידות  -יו''ר הדירקטוריון
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי
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אייל סאבו  -סמנכ"ל כספים
מודיעין-אנרגיה ניהול ( )1992בע"מ
השותף הכללי

מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לשותפות

ל 9-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב
(למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות)

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

הוצאות תמלוגים

()90

-

()56

-

()4

הוצאות חיפושי נפט וגז

()125

()130

()25

()34

()130

הוצאות הנהלה וכלליות

()1,103

()904

()369

()335

()1,124

הכנסות אחרות

-

476

-

58

476

הפסד תפעולי

()1,318

()558

()450

()311

()782

הוצאות מימון

()26

()672

-

()26

()666

הכנסות מימון

31

235

15

-

270

חלק השותפות בהפסד שותפות מוחזקת

()555

()329

591

()95

()91

רווח (הפסד) לשנה

()1,868

()1,324

156

()432

()1,269

סה"כ רווח (הפסד) כולל

()1,868

()1,324

156

()432

()1,269

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

ל 9-החודשים שהסתיימו ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
ביום  30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר ארה"ב

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
()1,868

הפסד

156

()1,324

()432

()1,269

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות
שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
חלק השותפות בהפסד שותפות מוחזקת
שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

23
555
-

()185
651

578

466

-

()5
()591

43
-

()216
651

()596

43

435

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
עליה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

()90
86
114

342
()33
()347

()39
56
()177

()36
()2
117

364
()67
()287

110

()38

()160

79

10

()896

()600

()310

()824

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת ()1,180
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
פרעון (הפקדה) של פיקדונות ,נטו
השקעה בשותפות בת

797
()4,550

4,014
()3,165

()700

2,028
()846

4,008
()4,054

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()3,753

849

()700

1,182

()46

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת יחידות השתתפות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות

4,141
-

955

-

-

959

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

4,141

955

-

-

959

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

()22

183

6

()45

216

עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

()814

1,091

()1,294

827

()305

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

2,879

2,574

3,359

2,838

2,574

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

2,065

3,665

2,065

3,665

2,879

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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מודיעין אנרגיה (שותפות מוגבלת)
מידע נוסף

באור - :1

כללי
מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  30בספטמבר 2018 ,ולתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל .1970-יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות
הכספיים השנתיים של השותפות ליום  31בדצמבר 2017 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע
הנוסף אשר נלווה אליהם.

באור - :2

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

באור - :3

עיקרי פעילות השותפות המוגבלת בתקופת הדוח
חזקת "שמשון"
בהמשך לאמור בביאור (8ג) 4לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  22בפברואר 2018 ,השותפים בחזקה
התקשרו בהסכם למסירת מידע עם ( BARNEA ENERGY HOLDINGS LTD.להלן  -ברנע) ,חברה
פרטית העוסקת בייזום פרוייקטי אנרגיה אשר זכתה במכרז של משרד האנרגיה להכנת סקר היתכנות
להקמת מתקן הפיכת גז לנוזל (( )GTLלהלן  -הפרויקט) .על פי ההסכם האמור ,השותפים בחזקה
ימסרו לברנע מידע אודות באר שמשון 1-לצורך הסקר האמור שנועד לבחון היתכנות של הפרויקט.
בהתאם לתוצאות הסקר ,ינהלו הצדדים משא ומתן ביחס לתנאים המסחריים לשיתוף פעולה אפשרי
ביחס לפרויקט .נכון לשלב זה אין לשותפים בחזקה הוצאות בקשר עם ההתקשרות האמורה.

באור - :4

אסיפות כלליות
באסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות מיום  19באוגוסט 2018 ,אישרו מחזיקי יחידות
ההשתתפות של השותפות את מינויים של מר יהושע אברמוביץ והגברת נחמה ציבין כדח''צים
בדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים .בנוסף ,אושר
מינויו מחדש של רו''ח שמעון אבנעים כמפקח לשותפות ,לתקופה כהונה נוספת .אושרה התקשרות
השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן אושר לשותפות להתקשר עם
דיסקונט קפיטל חיתום בע''מ ,חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה
בשותף הכללי ואפסילון חיתום והנפקות בע''מ ,חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע''מ שהינה
מבעלי השליטה בשותף הכללי ,בהסכמים על פיהם תשמשנה כחתם ו/או כמפיץ בגיוסי הון של
השותפות.

באור - :5

הון השותפות המוגבלת
בהמשך לאמור בביאור  13לדוחות הכספיים השנתיים ,במהלך חודש פברואר  2018ביצעה השותפות
הנפקת יחידות השתתפות באמצעות הנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות שלה ,סך התמורה
ברוטו הסתכמה בסך של כ 14.8 -מיליון ש"ח (כ 4.2 -מיליון דולר) .מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט
חיתום והנפקות בע"מ ,חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף
הכללי ,עמלת הפצה בסך של כ 43 -אלפי דולר וסך נוסף של כ 28 -אלפי דולר שולם כעמלת הפצה
לאפסילון חיתום והנפקות בע"מ ,חברה קשורה לאידיבי חברה לפיתוח בע"מ שהינה מבעלי השליטה
בשותף הכללי.
-------
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(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי

אני ,רון מאור ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח הרבעוני של מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן –
התאגיד) לרבעון השלישי של שנת ( 2018להלן – הדוחות);
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא
חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
דירקטוריון התאגיד כי אין כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה
מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש
להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
21/11/2018

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

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

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני ,אייל סאבו ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של מודיעין
אנרגיה שותפות מוגבלת (להלן – התאגיד) לרבעון השלישי של שנת ( 2018להלן
– הדוחות);
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא
יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת המאזן של
דירקטוריון התאגיד כי אין כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה
מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש
להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
21/11/2018

_____________________
אייל סאבו ,סמנכ"ל כספים בשותף הכללי

