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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
וחלות עליה כל ההקלות הנכללות  )להלן: "התקנות"( 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד לשותפות.בתקנות, ככל 
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 שותפות מוגבלת-מודיעין אנרגיה 
 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות

 2020 מרסב 31יימה ביום תשהס תקופה של שלושה חודשיםל
 

"(, מתכבד להגיש השותף הכללי( בע"מ )להלן: "1992אנרגיה ניהול )-דירקטוריון השותף הכללי, מודיעין
או  "השותפות)להלן: " מצב ענייני השותפות המוגבלת מודיעין אנרגיהאת דוח הדירקטוריון על 

לתקופה של ו"( תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: " 2020 מרסב 31( ליום "השותפות המוגבלת"
"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופת הדוחבאותו תאריך )להלן: " השהסתיימ שלושה חודשים

 . 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 
 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 

 

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

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

 הנאמנות, בין המפקח לבין השותף המוגבל.בהסכם 
 

לפעול גם בחו"ל, במסגרת אסטרטגיה לאיתור נכסי נפט וגז  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 
את הפעילות בחו"ל ובנוסף הקימה בארה"ב חברה  מרכזתת חדשה בבעלות מלאה אשר ישראלי

  בת בבעלות מלאה של השותפות החדשה.
 

ההוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם ההשקעה בנכסי נפט בחו"ל לא תוכרנה  .1.5
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( להנפקות ניירות ערך של השותפות
אינן  אולם, התקנות. שהחזיקו ביחידות בתום שנת המס מיוחסות כל שנה לבעלי היחידות

חלות במידה שבשנה מסוימת עיקר השקעותיה והוצאותיה של השותפות אינן "הוצאות חיפוש, 
ובמקרה כזה יחולו הוראות צו מס הכנסה )סוגי כהגדרתן בתקנות  פיתוח והפקה" בישראל

ות שהתקנות אינן חלות עליה , שלפיו שותפ2017 -שותפויות שיש לראותן כחברה( התשע"ז
 כדיבידנד. ותמוסה כחברה בע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוס

 
ולאחריה חלו ירידות משמעותיות במחירי הנפט לאור התרחבות המשבר  הדוחבמהלך תקופת  .1.6

הגלובלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ובעקבות המאבק בין רוסיה לבין ערב 
הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות. נכון למועד הדוח, ההפקה מהבארות המפיקות 

ותפות אינה נדרשת למקורות מימון בפרויקטים בהם שותפה השותפות הינה רווחית והש
חיצוניים לצורך המשך ההפקה. המחירים בהם נמכר הנפט המופק מהפרויקטים בהם שותפה 

משמעותית מעלות ההפקה של הנפט האמור. אם וככל  יםהשותפות בקליפורניה ארה"ב גבוה
לבחון שתהיה ירידה משמעותית במחירי הנפט כאמור, יידרשו השותפות ושותפיה בפרויקטים 

את צעדיהן בהתחשב, בין היתר, בכלכליות המשך ההפקה אל מול השעייתה ובעלויות האחסנה 
 של נפט.

 
בשטח בחיפושי, הפקה ופיתוח של נכסי גז ונפט בקליפורניה בארה"ב ) השותפות עוסקת .1.7

(. כמו כן לשותפות אחזקה Mountainview ,Grapevine ,,Cassini Shidelerהפרויקטים 
 ביניים לדוחות הכספיים 3באור לפרטים נוספים ראה בשטח חזקת "שמשון" בישראל. 

 :ולהלן
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 Grapevineפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט. 22.3% -כהשותפות מחזיקה ב
 

הקידוחים  שלושתבאשר הוכרז כתגלית מסחרית.  קידוחים בפרויקט שלושה עד כה בוצעו
 .הפקה של נפטמתבצעת 

 
 חביות נפט.  אלפי 371 -כ בפרויקטהופקו  2020 מאי עד סוףו ההפקהמתחילת 

 
הממוצע נטו לאחר  רווחוה לחבית$  53.3 -כבמהלך תקופת הדוח נמכר נפט במחיר ממוצע של 

  .לחבית$  14.44 -כ עמד על סך שלועלויות הפקה  גיםוהפחתת תמל
 

החודשים הראשונים של שנת  שלושתב לפרויקט תוחשבונאי ותלפני הפחת "כ רווח מהפקהסה
  .דולר אלפי 126 -כסך של עמד על  2020

 
לפרויקט בו נקבע כי  מעודכןהשותפות דוח הערכת משאבים מותנים  קיבלה 2020 מרס בחודש

מיליון  8.3 -בכ כיםמוערהנפט בפרויקט  משאבי(, Best Estimateעל פי האומדן הטוב ביותר )
בתזרים מהפרויקט  השותפות. כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה של נפטערך  שווהחביות 

 מיליון דולר. 16.3 -כ של  בסךנטו לאחר מיסים 
 

 31.12.2019בהקשר זה השותפות מעוניינת להדגיש כי דוח המשאבים המעודכן נערך נכון ליום 
דועים במועד זה. התרחבות המשבר הגלובלי שנגרם ונערך על בסיס מחירי נפט וגז אשר היו י

( וכן המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית COVID-19בעקבות התפרצות נגיף הקורונה )
בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות, הביאו לירידה משמעותית במחירי הנפט והגז בחודשים 

 . 2020הראשונים של שנת 
 .ביניים א' לדוחות הכספיים4ראה באור  לפירוט בדבר בחינה לירידת ערך בפרויקט

 
 iewvMountainפרויקט 

 
 .מהזכויות בפרויקט 26% -כבהשותפות מחזיקה 

 
 3 -קידוחים ל, עד כה, בוצעו ובו מאופיין בריבוי פרוספקטים Mountainview פרויקט

 . שונים פרוספקטים
 

נמצא, הופק ונמכר נפט. הקידוח ננטש זמנית  Sunset Boulevardלפרוספקט  הראשון בקידוח
נכון למועד פרסום הדוחות רווחי אך שלא הצדיק התקנת מתקני קבע. עקב קצב הפקה 
ועם  ני הקבע של פרוספקט טרינידדלמתקהקידוח חיבור ל המתוכננתפעולה ה הכספיים נדחתה

ולה ולחדש את התאוששות מחירי הנפט בשווקים השותפים בפרויקט מתעתדים לבצע את הפע
  ההפקה מהבאר. 

  
. בקידוח לא נמצא נפט והבאר Cayenneהפרוספקט השני בו בוצע קידוח היה פרוספקט 

 ננטשה.
 

 – (Trinidad 7)בשטח הפרויקט בוצע קידוח לפרוספקט שלישי  2018שנת ברבעון השני של 
הוכרז כתגלית מסחרית. נכון למועד דוח זה נמשכת הפקה  Stenderup 56X-28הקידוח 

 320 -כ מהבאר הופקו 2020 מאיסוף  עדוההפקה  מתחילתסדירה ומכירה של נפט מהקידוח. 
  .נפט חביות לפיא
 

הממוצע נטו לאחר  הרווח$ לחבית ו 51.8 -כבמהלך תקופת הדוח נמכר נפט במחיר ממוצע של 
  .$ לחבית 22.6 -כ עמד על סך שלהפחתת תמלוגים ועלויות הפקה 

 
 שנתשל  הראשונים חודשיםבשלושת ה לפרויקטת וחשבונאי ותלפני הפחת"כ רווח מהפקה סה

  .דולר אלפי 286-כעמד על סך של  2020
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בפרויקט, בחודש Stenderup 66X-28 החל קידוח  2019הרבעון הרביעי של שנת  במהלך
נכון במהלך המבחנים הופק ונמכר נפט מהקידוח.  בקידוח. החלו מבחני ההפקה 2019דצמבר 

 בפרויקטעקב הירידה במחירי הנפט בעולם והשותפים  הופסקולמועד דוח זה מבחני ההפקה 
 .הנפט במחירי התאוששות עם לחדשם מתעתדים

 
לפרויקט בו נקבע כי  מעודכןהשותפות דוח הערכת משאבים מותנים  קיבלה 2020 יוני בחודש

מיליון  17.5 -בכ כיםהנפט בפרויקט מוער משאבי(, Best Estimateעל פי האומדן הטוב ביותר )
ים מהפרויקט בתזר השותפותערך נפט. כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה של  שווהחביות 

 מיליון דולר. 35.1 -של  כ בסךנטו לאחר מיסים 
 

 31.3.2020בהקשר זה השותפות מעוניינת להדגיש כי דוח המשאבים המעודכן נערך נכון ליום 
 ונערך על בסיס מחירי נפט וגז אשר היו ידועים במועד זה. 

 ביניים. א' לדוחות הכספיים4לפירוט בדבר בחינה לירידת ערך בפרויקט ראה באור 
 

 .פרויקטב םשותפיהנבחנים ע"י בשטח הפרויקט קיימים פרוספקטים נוספים אשר 
 

 Cassiniפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט. 36% -כהשותפות מחזיקה ב
 

 בקידוח הראשון בפרויקט  השותפות כי הסתיימו מבחני ההפקההודיעה  22.9.2019ביום 
לא הייתה הפקה מהבאר  2020, במהלך הרבעון הראשון של שנת והבאר עברה להפקה מסחרית

 )הפקה מחתך שכבות שונה( הפקה למבחניעקב תקלה טכנית. התקלה תוקנה והבאר חזרה 
המשך פיתוח השדה מותנה בשיקולים שונים לרבות התאוששות  .2020במהלך חודש אפריל 

  מחירי הנפט.
 

 Shidelerפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט. 37.5% -כהשותפות מחזיקה ב
הקידוח הגיע לעומקו הסופי ונמצאו סימני  ,החל קידוח ראשון בפרויקט 20.11.2019ביום 

פטרוליום משמעותיים שבעקבותיהם הוחלט על ביצוע מבחני הפקה. המבחנים החלו בדצמבר 
2019 .   

והשותפים  הופסקומבחני ההפקה י הנפט ובעקבות הירידה במחיר דוח זהנכון למועד 
 .הנפט בפרוייקט מתעתדים לחדשם עם התאוששות במחירי

 
 פרויקט בים הצפוני בשטח אנגליה

 
בפרויקט לחיפושי  זכויותמ 20% לרכישת אופציה, התקשרה השותפות בהסכם 8.8.2019 ביום

 245-רישיונות בשטח כולל של כ 4נפט וגז בים הצפוני בשטחה של אנגליה, הפרויקט כולל 
הגישה השותפות בקשה לקבלת רישיון ימי בשטח הסמוך לרישיונות  13.11.2019''ר. ביום קמ

 .באנגליה ברישיונות הזכויות מבעלות חלק עם דחבאנגליה, המהווה חלק מאותו פרויקט, י
הושלם וכי מועד מימוש  D3עדכנה השותפות כי עיבוד הסקר הסייסמי  23.6.2020יום ב

 .23.7.2020האופציה הוארך בהסכמה עד ליום 
 

 "שמשון" חזקת
 

 במסגרתןשותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, 
 בקשה הוגשהפרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר לגביהם  אותרו

 חודש במהלךשינוי גבולות החזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה )"הממונה"(. ל
, הודיע הממונה כי המועצה מייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר 2020 פברואר

לחוק  49האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף 
 .דיןכפופה להוראות כל  ההמלצה כי מצייןהממונה . 1952-''ב בהתשיהנפט, 

 לחיפושיציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש להוסיף לחזקה,  כן
 הגבולות לשינוי השר אישור התקבל 18.3.2020 ביום. הנפט לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט

 .כאמור
 

 בפרוספקט)פרוספקטיביים(  מנובאים משאבים הערכת דוח השותפות פרסמה 23.3.2020 ביום
 .החזקה שבשטח דקר
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מהווים כמפורט לעיל מובהר כי הצפי בדבר פעולות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות 
מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי 

או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון בתאריך הדוח, וכולל הערכות של השותף הכללי 
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  

בקבלנים וכדומה.  עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות 
לפיכך, הפעולות שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים 

 .המוערכים או המשוערים
פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  

  כספי ואי וודאות.
 

 הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי השותפות .2
 

 
 

כי התנודתיות בהכנסה הרבעונית תלויה, בין השאר, בקצב ההפקה היומי בכל באר שהינו יש לציין 
הרגישות לתנודתיות תפחת תנודתי בהגדרה. ככל שיתקדם פיתוח השדות וכמות הבארות תגדל, 

 של באר בודדת. בקצב ההפקה 
 

 כספי  מצב .2.1
   יתרה ליום 

 31 
 במרס
2020 

31 
 במרס
2019 

31 
 בדצמבר

2019 

 %
הגידול 
 )קיטון(

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו 
 בהן

   אלפי דולר ארה''ב 
 נכסים 

הקיטון ביתרת הנכסים השוטפים נובע  (70%) 2,452 6,084 1,814 נכסים שוטפים
בעיקר מקיטון ביתרת המזומנים 
והפיקדונות בעקבות השקעה בקידוחים 

 חדשים
 נובע שוטפים הלא הנכסים ביתרת הגידול 51% 13,341 9,327 914,11 נכסים לא שוטפים

 בגין והערכה חיפוש נכסי מהיוון בעיקר
 ים ומתקנים קבועיםקידוח

 התחייבויות

ההתחייבויות השוטפות  ביתרת ןהקיטו (29%) 439 974 691 התחייבויות שוטפות
בהתחייבויות  מקיטוןנובע בעיקר 

 זכות ויתרות בזכאיםוקיטון  לספקים
לא  התחייבויות

 שוטפות
8 4 8 100%  

  6% 15,346 14,433 15,234 הון עצמי

$1,347
$1,349

$1,332 $1,346

$996

63.9 
68.51 65.34 65.12 

52.38
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ומחיר ממוצע לחבית נפט  הכנסות

הכנסות מחיר ממוצע לחבית
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 העסקית הפעילות תוצאות .2.2

 

 מימון ומקורות נזילות .2.3
 

 חודשים 3-ל 
 במרס 31שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

  

 2020 
 

2019 
 

% הגידול  2019
 )קיטון(

הסבר ליתרות ולשינויים 
 מהותיים שחלו בהן

   אלפי דולר ארה''ב 
תזרים מזומנים 

 )לפעילות( פעילותמ
 שוטפת

466 
 

(360 ) 
 

509 
 

 המזומנים בתזרים הגידול 229%
 נובע שוטפת פעילותשנבע מ

מירידה ביתרות  בעיקר
יבים ועליה ביתרות יהח

  הזכאים
 תזרים מזומנים

 פעילות השקעהל
(466 ) 

 
(356 ) 

 
(4,268 ) 

 
המזומנים  בתזרים גידולה (31%)

לפעילות השקעה נובע בעיקר 
 נפט. בנכסי בהשקעה גידולמ

תזרים מזומנים 
 פעילות מימוןמ

- 
 

- 
 

- 
 

 בוצע לא הדוח תקופת במהלך -
 הון גיוס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חודשים 3-ל 
 31שהסתיימו ביום 

 במרס

לשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
 בדצמבר

2019 
 

  

% הגידול  2019 2020 
 )קיטון(

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו 
 בהן

  ''בארהדולר  אלפי 
הכנסות ממכירת 

 וגז נפט
מקיטון בכמויות  נובע בהכנסות ןקיטוה (26%) 5,374 1,347 996

  ההפקה ובמחיר הנפט
תמלוגים לשותף 

 הכללי
 נובע העל תמלוגי בהוצאות הקיטון (27%) ( 266) ( 67) ( 49)

 בהכנסות קיטוןמ
תמלוגים לצדדים 

 שלישיים
 נובע העל תמלוגי בהוצאות הקיטון (27%) ( 1,151) ( 290) ( 213)

 בהכנסות קיטוןמ
 בניכוי הכנסות

 תמלוגים
734 990 3,957 (26%)  

  15% ( 1,247) ( 354) ( 406) עלות הפקת הנפט

הוצאות פחת, 
 אזילה והפחתות

(43 ) (45 ) (208 ) (4%)  

)הפסד(  רווח
 מהפקה

285 591 2,502 (31%)  

הוצאות חיפושי 
 נפט וגז

 נובע וגז נפט חיפושי בהוצאות הקיטון (68%) ( 824) ( 315) ( 102)
נרשמו הוצאות  2019בעיקר מפני שבשנת 

 בגין קידוחים יבשים 
הוצאות הנהלה 

 וכלליות
(334 ) (383 ) (1,560 ) (13%)  

  - 458 - - הכנסות אחרות

( הפסד) רווח
 תפעולי

(151 ) (107 ) 576 (74%)  

  325% ( 11) ( 4) ( 17) הוצאות מימון

  (95%) 119 61 3 הכנסות מימון

 רווח )הפסד( סה''כ
 כולל

(165 ) (50 ) 684 (18%)  



 

  

7 

 הנפט יגילוי בדבר נתוני הפקה שהופקו בנכס .3
 

Grapevine 
 

   

 2019 1רבעון  2020 1רבעון   

 

 2019שנת 
 

 הערות

הפקת 
פטרוליום 
 מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה 
-עבור ה –]באלפי חביות[ 

100% 

34.2 50.3 
 

176.1  

 
סך הכל תפוקה בתקופה 

המשויך  -]באלפי חביות[ 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 של התאגיד המדווח

7.7 11.4 
 

39.9  

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה  
המשויך למחזיקי הזכויות 

התאגיד ההוניות של 
המדווח )בדולר ארה"ב 

 דולר ארה"ב(/bblלחבית( )

53.3/bbl 

 

64.8/bbl 

 

65.9/bbl 

 

 

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

******** 
 

******** 
 

********* 

תמלוגים )כל תשלום הנגזר  
מתפוקת הנכס המפיק 
לרבות מההכנסה ברוטו 
הנובעת מנכס הנפט( 
ממוצעים ששולמו ליחידת 

)המשויכים למחזיקי תפוקה 
הזכויות ההוניות של 
התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

14.6/bbl  

 

17.7/bbl  

 

18.1/bbl  

 

 

עלויות הפקה ממוצעות  
ליחידת תפוקה )המשויכות 
למחזיקי הזכויות ההוניות 
של התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

24.3/bbl 

 

13.7/bbl 

 

18.4/bbl 

 

ברבעון הראשון השנה 
נרשמה הוצאה חד 

 8.3 -פעמית בסך של כ
 דולר לחבית

תקבולים נטו ממוצעים  
ליחידת תפוקה )המשויכים 
למחזיקי הזכויות ההוניות 
של התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

14.4bbl 

 

33.4/bbl 

 

29.4/bbl 

 

 

 **********     
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Mountainview 
 

 
 
 

 היבטי ממשל תאגידי .4
  

 תרומות השותפות  .4.1
השותפות לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה השותפות סכומים 

 כלשהם.
 

 הדוחות הכספייםהליך אישור   .4.2
המופקד על בקרת העל בשותפות ועל אישור הדוחות  האורגןדירקטוריון השותף הכללי הוא 

הכספיים שלה. דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ומביאם לאישור לאחר קבלת המלצת 
 הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי.

דירקטורים: מר יהושע אברמוביץ  3י כוללת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכלל
 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 
ה בהתאם לתקנה ולהבין את הדוחות הכספיים. כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהר

-( לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע 5)א()3
2010. 

   

 הערות   2019שנת  2019 1רבעון 2020 1רבעון  

הפקת 
פטרוליום 
 מסוג נפט

סך הכל תפוקה בתקופה 
-עבור ה –]באלפי חביות[ 

100% 

44.5 44.3 164.7  

 
סך הכל תפוקה בתקופה 

המשויך  -]באלפי חביות[ 
הזכויות ההוניות של למחזיקי 

 התאגיד המדווח

11.6 11.5 43.4  

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה  
המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של התאגיד המדווח 
)בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

51.8/bbl 

 

63.1/bbl 

 

64.4/bbl 

 

 

 ******** ******** ******** ******** ******** 
תשלום הנגזר תמלוגים )כל  

מתפוקת הנכס המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו הנובעת 
מנכס הנפט( ממוצעים 
ששולמו ליחידת תפוקה 
)המשויכים למחזיקי הזכויות 
ההוניות של התאגיד המדווח( 
)בדולר ארה"ב לחבית( 

(bbl/)דולר ארה"ב 

13.3/bbl 

 

16.2/bbl 

 

16.5/bbl 

 

 

עלויות הפקה ממוצעות  
)המשויכות ליחידת תפוקה 

למחזיקי הזכויות ההוניות של 
התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

15.9/bbl 

 

10.1/bbl 

 

10.9/bbl 

 

ברבעון הראשון השנה 
נרשמה הוצאה חד פעמית 

דולר  5.2 -בסך של כ
 לחבית

תקבולים נטו ממוצעים  
ליחידת תפוקה )המשויכים 

ההוניות של למחזיקי הזכויות 
התאגיד המדווח( )בדולר 

דולר /bblארה"ב לחבית( )
 ארה"ב(

22.6/bbl 

 

36.8/bbl 

 

37/bbl 

 

 

 **********     
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לישיבות הועדה, כמו גם לישיבות הדירקטוריון לעניין אישור הדוחות הכספיים מוזמנים נציגי 
 של השותפות, מבקר הפנים של השותפות והמפקח. רו"ח המבקר

רכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הועדה דנה בנושאי ההע
הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות, המדיניות החשבונאית 
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד, הערכות שווי, לרבות 

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

קטוריון לעיונם של חברי הועדה לבחינת מועברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדיר
דוחות כספיים, דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה 

 לאישור הדוחות.
 

 ופיננסית חשבונאית מומחיותדירקטורים בעלי   .4.3
 31.12.2019אין שינוי לעומת הדוחות הכספיים ליום 

 
 
 הפיננסי של השותפותהוראות גילוי בקשר עם הדיווח  .5
 

 אומדנים חשבונאיים, ירידת ערך נכסים ושווי הוגן  .5.1
 .ראה באורים לדוחות הכספיים

 
 הדוח על המצב הכספיאירועים לאחר תאריך   .5.2

 .ראה באורים לדוחות הכספיים
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 ( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין  –שותף הכללי בשם ה
 
 
 
 
 
 

________________________       
 אהרון קאופמן

      השותף הכללייון דירקטוריו"ר 
 
 
 
 

_______________________ 
 רון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון 

 שותף הכלליהומנכ"ל 
 
 
 

 2020, ביוני 28תאריך: 



1 
 

 
 
 

 שותפות מוגבלת –אנרגיה -מודיעין
 

 עדכון לתיאור עסקי התאגיד 
 

 
 שותפות מוגבלת –מודיעין אנרגיה  שם:

 
 550012405 מס' ברשם החברות:

  
 67023, מגדל משולש, תל אביב 3מרכז עזריאלי     כתובת:

 
   073-2683611    טלפון:  

 
 073-2683615   פקסימיליה:  

 
  



2 
 

בדוח התקופתי של  -תיאור עסקי התאגיד  -עדכון זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק א' 
"(, אלא אם 2019( )"דוח 2020-01-028809, אסמכתא 24.3.2020שפורסם ביום  2019השותפות לשנת 

 .צוין אחרת
 

   1.6.1 סעיף .1
"שמשון"  I/18בחזקת  קר ד פרוספקט בדבר, 2019 דוח  של' א בחלק 1.6.1 בסעיף לאמור בהמשך

 שמשון תבחזקעם תוכנית העבודה  ים מתקדמ שמשון בחזקת ים, מובהר כי השותפ"(שמשון חזקת)" 
.  2022והתחלת קידוח עד סוף שנת  30.9.2020הכוללת ביצוע סקר סייסמי תלת מימדי עד ליום 

מידע שיתקבל מהסקר  עללא רק,  אךההחלטה אם לבצע קידוח לפרוספקט דקר תתבסס, בין היתר, 
בפרט במועד המיועד  הנפט שוק מצבו בכלל הכלכלי למצב בהתייחס לרבות המאגר כלכליות, הסייסמי

אין   דוח ה למועד  נכון טריטוריאליות באיזור )ככל שתהיינה( ועוד. מחלוקותלביצוע הקידוח, קיומן של 
אם וככל  למחלוקות כאמור להעריך את הסיכויים שיושגו הסכמות בין צדדים של השותפות ביכולתה 

 שתתגלענה מחלוקות טריטוריאליות באיזור. 
 

 )א(1.6.1.11סעיף  .2
שנתגלה  הגזמאגר ל בהתייחס, 2019א' של דוח  בחלק)א( 1.6.1.11לאמור בסעיף  בהמשך

בשל הנ"ל  המאגרטרם פותח  הדוח למועד נכון כי מובהר, שמשון חזקתבפרוספקט שמשון בשטח 
יישקל, בין היתר, לאור ממצאים בתוכנית העבודה  המאגר  שלהיקפו המצומצם יחסית. המשך הפיתוח 

 .בחזקת שמשון בפרוספקט דקר
 

   1.6.4.8.3  -ו 1.6.3.9.8, 1.6.2.10.13 סעיפים .3
 : 2019 דוח של' א בחלק 1.6.4.8.3 -ו  1.6.3.9.8, 1.6.2.10.13  בסעיפים לאמור בהתייחס 

 
השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם הלקוחות. המכירות מתבצעות ע"י המפעיל בכל אחד  .א

חברות  שותפה השותפות והוא זה שמתקשר עם הלקוחות )מהפרויקטים בקליפורניה, ארה"ב בהם 
וכפי  , הדוחלמועד  נכוןבתי זיקוק( למכירת הנפט הגולמי המופק מהפרויקטים. שיווק והובלה ו

הפרויקטים   באיזורנמכר לאותם לקוחות שהינם בתי זיקוק  הנפטשנמסר לשותפות על ידי המפעיל, 
נכון למועד הדוח ההתקשרויות הן לתקופות   .הובלהו שיווק חברת באמצעות או , במישרין, יםהשונ

ההתקשרויות עם הלקוחות אינן לכמויות  יום.  30של חודש עם זכות ביטול הדדית בהודעה של 
  נמכרת. ת, כל כמות שמופקהדוחקבועות מראש אלא, נכון למועד 

 
שותפה השותפות   בהם  Mountain View -ו Grapevineתמחור הנפט הגולמי בפרויקטים 

בהתאם לחישוב המחיר הממוצע של ארבעת החברות  נעשהקבוע אלא  אינובקליפורניה, ארה"ב, 
)שברון, יוניון   Buena Vista  (Buena Vista oil field)1העיקריות שמפרסמות מחירים לשדה הנפט

בפרויקט   לחבית $1.30ופחות  Grapevineלחבית בפרויקט  $0.70, של ואקסון מוביל( פחות 76
Mountain View2. בנוסף למחיר האמור יש תוספת בגין הכבידה (gravity scale של הנפט )

  34 -ועד ל APIמעלות  26לכל עשירית המעלה מעל  $0.03525, של API3במעלות הנמדדת 
ופרמיה למחיר הברנט גם נכון למועד   WTI4 -משקף פרמיה גבוהה למחיר ה . המחיר APIמעלות 

לחבית הינה המחיר הכולל שבית הזיקוק משלם עבור החבית )כולל  $0.70זה. ההפחתה בסך 
 עלויות שינוע וטיפול(.  

 
 

השדה נמצא במחוז קרן, עמק סן חואקין,  שדה הנפט של בואנה ויסטה הוא שדה הנפט העשירי בגודלו במדינת קליפורניה שבארה"ב.  1
 במדינת קליפורניה בארצות הברית.

 כמדד API סולם הכבידה היא מערכת מדידה המציגה את הצפיפות היחסית של נוזלים. בתעשיית הנפט משמש סולם הכבידה של  2
 מוצר נפט. של לצפיפות

כמדד לצפיפות נוזלית של נפט  API( קבע את מדד כוח הכבידה של  IPA -American Petoleum Instituteמכון הנפט האמריקי )  3
הותאם כך שרוב  APIגדול יותר, כך הנוזל פחות צפוף. קנה המידה של כוח המשיכה של  API -ביחס למים. ככל שכוח המשיכה של ה

 מעלות. 70 -ל 10נוזלי הנפט נופלים בין 
 .לושת המדדים לתמחור הנפט, יחד עם ברנט ודובאי גולמי( הינו אחד משWest Texas Intermediate) WTI -ה  4
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נפט שלשותפות זכויות בהם,   יהפקה בפילוח לפי סוגי הפטרוליום שהופקו בנכסהנתוני ל בהתייחס .ב
 ושבו ביחס לכמות הפטרוליום הכוללת המקורית.אלו ח בסעיפיםשיעורי האזילה המוצגים 

 
   1.6.3.10 ףסעי .4

דוח הערכת משאבים מותנים מעודכן  בדבר  2019בחלק א' של דוח  1.6.3.10 ףבהתייחס לאמור בסעי
 "(:המשאבים דוחזה "  בסעיף) וכן נתוני תזרים מהוון  Grapevineביחס לפרויקט 

 
ערכו על ידי מעריך המשאבים לבין סך המשאבים המותנים ופער בין סך המשאבים המותנים שהה .א

 במהלך ההפקה.  אובדיםבתזרים המהוון, נובע מכך שלא ניתן להפיק את כל המשאבים וחלקם 
 

חובה להציג תזרים מזומנים מהוון כאשר מדובר במשאבים המסווגים  אין, דיןכי בהתאם ל מובהר
מי שמרנות, השותפות בחרה עד כה שלא להציג  . מטעGrapevineכמשאבים מותנים כמו בפרויקט 

תזרים מזומנים מהוון כאשר המשאבים סווגו כמותנים. במקרה הנוכחי, ההחלטה להציג תזרים 
התבססה על כך שבפרויקט מספר בארות מפיקות, המפיקות לאורך זמן   לראשונהמזומנים מהוון 

שניתן לבסס על הממצאים  ולפיכך השותפות בעצה אחת עם מעריך המשאבים, הגיעה למסקנה
  המדיניות , דוחלמועד ה נכוןבבארות והתנהגות הבארות כאמור לאורך זמן, תזרים מזומנים מהוון. 

להצגת תזרים מזומנים מהוון כאשר המשאבים סווגו כמותנים   באשרשמנחה את השותפות 
  באופן  ותמפיק שהבארות הזמן פרקעל מספר הבארות המפיקות בפרויקט,  ,היתר בין, מתבססת

  .מהמאגר עיקרי  חלק ממפות  האם דהיינו, ומיקומן סדיר
 

, וכפי שצוין בדוח  כפי שבאה לידי ביטוח בדוח המשאבים במאגר C2בהתייחס לקיטון בכמויות  .ב
, מאז דוח  (2020-01-021604)אסמכתא  23.3.2020הערכת המשאבים שפרסמה השותפות ביום 

נקדח קידוח נוסף בשטח הפרויקט   , בפרויקטביחס למאגר  המשאביםקודם של מעריך ה משאביםה
. בנוסף, במהלך ההפקה המסחרית הסדירה מהבארות NORTH CHARDONNAY 2-35קידוח  -

המפיקות בשטח הפרויקט, נאסף מידע חשוב על התנהגות המאגר בשטח הפרויקט. לאחר סיום  
מידע שנאסף בקידוחים בשטח הקידוח האחרון בוצע עיבוד מחדש של הסקר הסייסמי שבו שולב 

מיפוי מדויק יותר של סלעי המאגר. ניתוח   אפשר הפרויקט. המידע שנאסף מהמקורות השונים 
 אפשרהיסטורית ההפקה, הכולל לימוד התנהגות הלחצים בשכבות המאגרים במהלך ההפקה, 

את המשאבים המותנים בשתי השכבות שהוערכו בצורה מדויקת יותר,   לאמוד המשאביםלמעריך 
 דבר שהביא לעדכון בכמויות.

 
עדכון בדוחות המשאבים נעשה ככל שיש התקדמות בפיתוח פרויקט. כאשר  בהקשר זה כי  יצוין

פעולות  נערכות  במקבילו נקדחות בארות נוספות, נוסף מידע לגבי ההפקה מהבארות ה"וותיקות" 
וספות למידע הסייסמי. המידע הנ"ל אינו סטטי וככל שיש בו שינויים הם מובאים לידיעת  עיבוד נ

  דוח  לעומת בפרויקט  חדש משאבים בדוח אין זה חריג למצוא פערים מעריך המשאבים. לפיכך 
 , לפעמים כלפי מעלה, לפעמים כלפי מטה.קודם משאבים

 
  בתזרים ( 4.95%)במקום  9.95%שיעור המעבר לחישוב תמלוג על לשותף הכללי ב מועדכי  יצוין .ג

  אחרי  חיובי למצב הגיע  התזרים בו המועד לפי נקבע, Grapevine פרויקטהמזומנים המהוון של 
  שבידי  המידע  פי על, אשר 2024 שנת דנן ובמקרה , בפרויקט שבוצעו העבר הוצאות כל החזר

 . בפרויקט נוספות מהותיות השקעות צפויות לא אחריה, זה במועד השותפות
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 )א( 1.17.14 ףסעי .5
"החזר ההוצאות" המונח  הגדרת בדבר, 2019)א( בחלק א' של דוח 1.17.14 ףבהתייחס לאמור בסעי

, לפיה "החזר ההוצאות" הינו המועד שבו השותפות  הכללי השותף זכאי  לו התמלוג שיעור  חישוב ןלעניי
תחזיר לעצמה את כל השקעותיה והוצאותיה הישירות בביצוע חיפושי נפט בשטח העסקה, לרבות 
הוצאות חיפושי נפט, קידוחים, פיתוח בארות, הנחת צינורות ומיכלי אחסון בשטח הפרוספקט, אך למעט  

אות )"הוצאות" לעניין סעיף זה משמען, סכום ההוצאה  ידי השותפות עד החזר ההוצ-תמלוג שישולם על
צמוד לשער היציג של הדולר החל מהיום בו הוצאה ועד למועד בו יעשה חישוב בדבר גובה ההחזר 

השותפות טרם הגיעה בפרויקטים בהם היא שותפה כיום ו/או היתה  דוחהנכון למועד כי  מובהר ,כאמור(
"החזר   חישוב אופן  תנדרשה לסוגי  טרםהעבר ולכן  שותפה בעבר, למצב של החזר כל הוצאות 

. וכיצד עלויות עתידיות בכל פרויקט תילקחנה בחשבון לצורך בחינת החזר ההוצאות " ההוצאות
 . גיבושה  עםגילוי   האת שיטת החישוב הראויה ותיתן ל בוחנתהשותפות 

 
  –פרויקטים, בקליפורניה, ארה"ב  4 -שמשון בישראל ובלשותפות זכויות בחזקת דוח הלמועד  .6

Grapevine, Mountain View, Cassini, Shideler . 
 

כי בטבלה להלן לא נכללו  יצויןלהלן טבלה מרכזת של סטטוס הפרוייקטים האמורים נכון למועד הדוח )
 קידוחים שננטשו או שאינם פעילים(: 
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 שם הפרויקט 
 

שיעור  פרוספקט
 אחזקה

דוח הערכת  סטטוס נוכחי ממצאים קידוח 
משאבים אחרון 

שפורסם בקשר עם 
 הפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

 2019 שנתב
 מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

רבעון ב
 2020ראשון 

 מהפרויקט
)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

 הערות

Mountain 
View  

 

Sunset 
Boulevard 

25.8081%  Cattani-
Rennie 47X-

15 

תגלית 
מסחרית 

 2017משנת 

הבאר הפיקה מספר 
חודשים במהלך המחצית 

 2018הראשונה של שנת 
ואז הוחלט על השעיית 

( "Suspension"הבאר )
לצורך נטישה זמנית 

("Temporary 
abandonment" של )

הקידוח מאחר וקצב 
ההפקה לא הצדיק 
 הקמת מתקני קבע

בכוונת השותפים  44.5 164.7 
חדש בפרויקט ל

ההפקה מהבאר 
בעזרת תשתית 

מתקני קבע אשר 
נקנו לטובת 

החדרת מים 
בפרוספקט 

Trinidad בכוונת .
לבצע השותפים 

חיבור למתקנים 
עם התייצבות הנ"ל 

השווקים 
והתאוששות 

 במחירי הנפט.

Trinidad 7 26.05% Stenderup 
56X-28 

תגלית 
מסחרית 

 2018משנת 

הפקה מסחרית מאז 
 2018חודש אוגוסט 

הערכת משאבים  דוח
מותנים, ביחס 

 Cattani לשכבת
 Trinidadבפרוספקט  

 נתוניו בפרויקט 7
 מהוון מזומנים תזרים

יום ב)שפורסם 
25.6.2020 ,

 -2020-01אסמכתא 
2020-01-058036) 

 

Stenderup 
66X-28 

נמצאו סימני 
נפט 

 משמעותיים

מבחני הפקה החל 
 2019מחודש נובמבר 

במהלך מבחני 
ההפקה הופק נפט 

 ונמכר. 
לאור משבר נגיף 
הקורונה והמצב 
הכלכלי בשווקים 

ובכלל זה הירידות 
במחירי הנפט והגז 
הוחלט להקפיא את 
המשך ביצוע מבחני 

ההפקה. בכוונת 
השותפים לחדש 

את המבחנים עם 
התייצבות השווקים 

והתאוששות 
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 שם הפרויקט 
 

שיעור  פרוספקט
 אחזקה

דוח הערכת  סטטוס נוכחי ממצאים קידוח 
משאבים אחרון 

שפורסם בקשר עם 
 הפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

 2019 שנתב
 מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

רבעון ב
 2020ראשון 

 מהפרויקט
)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

 הערות

 במחירי הנפט.

GrapeVine 
 

GrapeVine 
 

22.3125% Chardonnay 
47X-35 

תגלית 
מסחרית 

 2017משנת 

הפקה מסחרית מאז 
 2017חודש אוקטובר 

דוח הערכת משאבים 
 תזרים נתוניו מותנים

, מהוון מזומנים
בפרוייקט אשר נכלל 
בדוח התקופתי של 

השותפות לשנת 
)שפורסם ביום  2019

24.3.2020 ,
-2020-01אסמכתא 
021604) 

176.1 34.2  

1-31 
Bordeaux 

תגלית 
מסחרית 

 2018משנת 

הפקה מסחרית מאז 
 2018 יוניחודש 

 

North 
Chardonnay 

2-35 

תגלית 
מסחרית 

 2019משנת 

מסחרית מאז הפקה 
 2019חודש יוני 

לאור משבר נגיף 
הקורונה והמצב 
הכלכלי בשווקים 

ובכלל זה הירידות 
במחירי הנפט והגז 
הוחלט לצמצם את 

 ההפקה מהבאר. 
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 שם הפרויקט 
 

שיעור  פרוספקט
 אחזקה

דוח הערכת  סטטוס נוכחי ממצאים קידוח 
משאבים אחרון 

שפורסם בקשר עם 
 הפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

 2019 שנתב
 מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

רבעון ב
 2020ראשון 

 מהפרויקט
)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

 הערות

Cassini Cassini 35.625% Cassini 
857Z-34 

תגלית 
מסחרית 

 2019משנת 

הפקה מאז חודש 
  2019ספטמבר 

דוח הערכת משאבים 
מנובאים 

)פרוספקטיביים( 
בפרוספקט  ומותנים

Cassini  בשטח
פרויקט )שפורסם ה
, 11.11.2019יום ב

-2019-01אסמכתא 
096645) 

במהלך הרבעון  - 4.3
הראשון של שנת 

לא הייתה  2020
הפקה מהבאר עקב 

תקלה טכנית. 
התקלה תוקנה 

והבאר חזרה 
למבחני הפקה 
)הפקה מחתך 

שונה( שכבות 
במהלך חודש 

 .2020אפריל 

Shideler 
 

Shideler 
 

37.5% Shideler-1  נמצאו סימני
נפט 

 משמעותיים

דוח הערכת משאבים  מבחני הפקה
מנובאים 

)פרוספקטיביים( 
 Shidelerפרויקט ב

יום ב)שפורסם 
29.8.2018 ,

-2018-01אסמכתא 
081966) 

במהלך מבחני  - -
ההפקה הופק נפט 

 ונמכר. 
לאור נגיף הקורונה 

והמצב הכלכלי 
בשווקים ובכלל זה 

הירידות במחירי 
הנפט והגז הוחלט 

להקפיא את המשך 
ביצוע מבחני 

ההפקה. בכוונת 
השותפים לחדש 

את המבחנים עם 
התייצבות השווקים 

והתאוששות 
 במחירי הנפט.

חזקת 
 שמשון

פרוספקט 
 שמשון

בחודש  1-ןשמשו 10%
 2012אוגוסט 
הוכרז 

כתגלית 
 מסחרית

הערכת משאבים  דוח המאגר טרם פותח
 מיוםמותנים 

 אשר) 12.3.2019
 התקופתי בדוחנכלל 

 לשנת השותפות של

המאגר טרם פותח  - -
בשל היקפו 

המצומצם יחסית. 
המשך הפיתוח 

בין היתר, יישקל, 
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 שם הפרויקט 
 

שיעור  פרוספקט
 אחזקה

דוח הערכת  סטטוס נוכחי ממצאים קידוח 
משאבים אחרון 

שפורסם בקשר עם 
 הפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

 2019 שנתב
 מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

סך הכל 
תפוקה 

רבעון ב
 2020ראשון 

 מהפרויקט
)באלפי 
 –חביות( 

 100%עבור 
  מהפרויקט

 הערות

 ביום שפורסם, 2018
13.3.2019 ,

-2019-01 אסמכתא
021604)) 

לאור ממצאים 
בתוכנית העבודה 
בפרוספקט דקר 

 )ראה להלן(.

פרוספקט 
 דקר

קידוח  קידוח דקר 10%
אקספלורציה 

 מתוכנן

 משאבים הערכת דוח טרם נקדח
 מנובאים

)פרוספקטיביים( 
 ביום)שפורסם 

23.3.2020 ,
-2020-01 אסמכתא
028743) 

על פי תוכנית  
 העבודה יש:
סייסמי לבצע סקר 

תלת ממדי עד ליום 
30.9.2020. 

להתחיל בקידוח עד 
 . 2022סוף שנת 
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 השלכות נגיף הקורונה .7

ובמהלך  2019בסוף שנת  -על פעילות השותפות  השלכות נגיף הקורונהבהתייחס ל
, החל להתפשט בסין, ולאחר מכן בכל רחבי העולם 2020הרבעון הראשון לשנת 

הוגדר על ידי   2020( אשר בחודש מרץ COVID-19)לרבות בישראל(, נגיף קורונה )
על רקע משבר  "(.משבר הקורונהארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית )להלן: " 

הקורונה וכתוצאה ממנו, מתבהרת תמונה של האטה משמעותית בפעילות הכלכלית 
מדינות רבות בעולם בניסיון   העולמית. למשבר הקורונה ולפעולות הננקטות על ידי

למנוע את התפשטות הנגיף יש השלכות משמעותיות על כלכלות רבות ועל שוקי 
נרשמו ירידות חדות במחירי ניירות  2020ההון בעולם, כאשר במהלך חודש מרץ 

ערך בישראל ובבורסות מרכזיות ברחבי העולם, תוך עלייה בתנודתיות במחירי  
 .סחורות ונכסי סיכון שונים 

 
, נרשמו בשווקים הבינלאומיים ירידות חדות דוחהועד למועד  2020במהלך שנת 

וחריגות בעוצמתן במחירי מוצרי האנרגיה, אותם ניתן לייחס למשבר הקורונה, כמו 
גם לסיבות נוספות, ובכלל זאת מאבקי כוח בין יצרניות הנפט הגדולות בעולם 

 .הביקוש וההיצע של מוצרי אנרגיהוגורמים גלובאליים נוספים המשפיעים על 
 

השותפות עוקבת בדריכות אחר התפתחויות משבר הקורונה והשפעותיו על השווקים  
 ועל פעילותה. 

 
 פרוייקטים בארה"ב

כמפורט לעיל, לאור משבר נגיף הקורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות  
בהם שותפה בפרוייקטים החליטו השותפים הדוח במחירי הנפט והגז, נכון למועד 

 Stenderupהשותפות בארה"ב להקפיא את המשך ביצוע מבחני ההפקה בקידוח 
66X-28  בפרוייקטMountain View   ואת המשך ביצוע מבחני ההפקה בקידוח

Shideler-1  בפרויקטShideler כמו כן הוחלט לדחות את עבודות חידוש ההפקה .
. בכוונת השותפים  Mountain Viewבפרוייקט  Cattani-Rennie 47X-15מבאר 

-Cattaniלחדש את מבחני ההפקה כאמור ואת עבודות חידוש ההפקה מבאר 
Rennie 47X-15 .נכון למועד   עם התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט

, למעט לפעולות אלו שננקטו אין השפעה מהותית על פעילותה של השותפותהדוח, 
   . דחייה בלוחות זמנים

 
כמו כן, עד התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט, בכוונת השותפות  
להתמקד בהמשך ההפקה מהבארות המפיקות בפרויקטים בהם שותפה השותפות  

 )כמפורט לעיל(, ולא לבצע פעולות חיפוש ו/או פיתוח חדשות. 
 

, ההפקה מהבארות המפיקות בפרויקטים בהם שותפה השותפות  דוחהנכון למועד 
ה רווחית והשותפות אינה נדרשת למקורות מימון חיצוניים לצורך המשך ההפקה.  הינ

בהם נמכר הנפט המופק מהפרויקטים בהם שותפה השותפות בקליפורניה  מחיריםה
ארה"ב גבוה משמעותית מעלות ההפקה של הנפט האמור. אם וככל שתהיה ירידה  

בפרויקטים לבחון את משמעותית במחירי הנפט כאמור, יידרשו השותפות ושותפיה 
צעדיהן בהתחשב, בין היתר, בכלכליות המשך ההפקה אל מול השעייתה ובעלויות  

 האחסנה של נפט. 
 

  ישראל
בכוונת השותפות להמשיך לקדם את פעילות החיפושים בחזקת שמשון, כאשר 

 סקר סייסמי תלת מימדי. 2020בשלב הראשון מתוכנן במהלך שנת 
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 דנמרק

(,  2020-01-033708)אסמכתא  31.3.2020מיום של השותפות כאמור בדוח המיידי 
השותפות החליטה כי בשלב זה, בהתחשב, בין היתר, במשבר הקורונה והמצב 
הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז, שלא להאריך את תקופת  
האופציה שהוענקה לה לרכישת זכויות נפט בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי בדנמרק 

תפתחויות בשווקים  וכי תמשיך לבחון אפשרות השקעה בפרויקט בהתאם לה
 ובתוכנית העבודה ברישיון. 

 
 הכי נכון למועד דוח זה, להערכת השותפות אין סיכון של פגיעה בזכויותי יצוין

 השונים בהן יש לה זכויות עקב חוסר יכולת מימון.  בפרויקטים 
 
  מהפרויקטים ונמכר המופק הנפט במחירי בהתחשב, הדוח למועד נכוןיצוין כי  כן

,  כאמור מהפרויקטים הנפט של ההפקה ובעלויות, מחד, זכויות לשותפות בהם
, קיימת כדאיות כלכלית בהמשך הפקת הנפט כאמור. עד זה דוח למועד נכון, מאידך

 . הכל הכמות שהופק המכרנמהפרויקטים אלא  שהופקאוחסן נפט  לאכה 
 

מובהר כי ההערכות וההשערות השונות המפורטות בסעיף זה בדבר משבר הקורונה 
מידע צופה פני  והשפעותיו האפשריות וכן תוכניות השותפות בעקבותיו, מהוות 

כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר התממשותן אינה וודאית ואינה בשליטת  עתיד
הערכות ואומדנים של  השותפות והשותף הכללי. מידע כאמור מבוסס, בין היתר, על

השותף הכללי נכון למועד דוח הצעה זה אשר מתבססות על הערכות של המפעילים  
בפרוייקטים בהם שותפה השותפות ועל הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל 
הנחיות הרשויות הרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת, אשר עשויות להשתנות מעת 

ש או להתממש באופן שונה מהותית, בין  לעת. הערכות אלה עשויות שלא להתממ
היתר ככל שיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות  

 .בארץ ובעולם
 
 
 
       28.6.2020תאריך: 

 ________________________ 

 שותפות מוגבלת  אנרגיה,-מודיעין

 

 

 

 _________________________________ 

 שותף הכללישל ה, יו"ר דירקטוריון אהרון קאופמן

 

 

 

 _________________________________ 

 רון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון  

 ומנכ"ל של השותף הכללי

 



 
 
 
 
 
 

 מוגבלת( )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 2020 ,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
  
  

 7-15 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 
 

השותפות המוגבלת(, הכולל את  -  )להלן )שותפות מוגבלת(סקרנו את המידע הכספי המצורף של מודיעין אנרגיה 
על הרווח המאוחדים ואת הדוחות התמציתיים  2020במרס  31ליום  הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי

באותו תאריך.   הסתיימהשל שלושה חודשים ש לתקופהותזרימי המזומנים השותפות הכולל, השינויים בהון 
לתקופת השותף הכללי של השותפות המוגבלת אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  הדירקטוריון וההנהלה של  

"דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זו ביניים 
.  1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל זולתקופת ביניים מידע כספי 

 בהתבסס על סקירתנו. זו לתקופת ביניים אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי  - של לשכת רואי חשבון בישראל 2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתק

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
אם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהת

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 

 
י הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספ

 .  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

 פסקת הדגש עניין )תשומת לב( 
 

 ביניים המאוחדים  לדוחות הכספיים  ד'1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור    מסקנתנומבלי לסייג את  
המשך  ל. בעולם בין היתר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה משמעותית במחירי הנפטה רידה השפעת היעם  בקשר

עסקיה של השותפות ועל תוצאות ו/או הידרדרות המצב בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על 
 . פעילותה

 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון   2020,  ביוני 28



 מוגבלת( מודיעין אנרגיה )שותפות  
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 על המצב הכספי מאוחדים  דוחות  

 
 

  במרס 31 ליום  
   ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 1,644  4,680  1,627  מזומנים ושווי מזומנים 
 -  166  -  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 808  1,238  187  חייבים ויתרות חובה 
       
  1,814  6,084  2,452 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 12,674  9,059  13,451  ונכסי חיפוש והערכה נפט וגז נכסיהשקעות ב
 300  -  300  נכסים אחרים לזמן ארוך

 101  -  101  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 266  268  267  פקדונות משועבדים בתאגידים בנקאיים

       
  14,119  9,327  13,341 
       
  15,933  15,411  15,793 

       התחייבויות שוטפות
       

 144  599  130  נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 295  375  561  ויתרות זכות זכאים 

       
  691  974  439 
       

       שוטפות לא התחייבויות 
       

 8  4  8  הפרשה לסילוק נכסי נפט גז
       

 15,346  14,433  15,234  הון השותפות המוגבלת 

       
  15,933  15,411  15,793 

       
       

 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 

     2020,  יוניב 28
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     

 סגן יו"ר הדירקטוריון  -רון מאור 
 ומנכ"ל 

  ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 יון דירקטוריו''ר ה -  אהרון קאופמן
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

  השותף הכללי 

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

 השותף הכללי 
     השותף הכללי 

 



 מוגבלת( מודיעין אנרגיה )שותפות  
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 הכולל   הרווח   על מאוחדים    דוחות 

 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  

 אלפי דולר
ליחידת  (הפסדרווח ))למעט נתוני 

 ( השתתפות
       

       הכנסות:
       

 5,374  1,347  996  וגזנפט  ממכירת
 ( 266)  ( 67)  ( 49)  לשותף הכללי תמלוגים בניכוי
 ( 1,151)  ( 290)  ( 213)  לצדדים שלישיים  תמלוגים בניכוי

       
  734  990  3,957 

       
 ( 1,247)  ( 354)  ( 406)  הנפט  הפקת עלות

 ( 208)  ( 45)  ( 43)  והפחתות  אזילה, פחת הוצאות

       
 2,502  591  285  רווח מהפקה 

       
 ( 824)  ( 315)  ( 102)  חיפושי נפט וגז  הוצאות

 ( 1,560)  ( 383)  ( 334)  הוצאות הנהלה וכלליות
 458  -  -  הכנסות אחרות

       
 576  ( 107)  ( 151)  תפעולי  (הפסדרווח )

       
 ( 11)  ( 4)  ( 17)  הוצאות מימון 
 119  61  3  הכנסות מימון

       
 684  ( 50)  ( 165)  לתקופה נקי  רווח )הפסד(

       
 684  ( 50)  ( 165)  כולל   נקי רווח )הפסד( סה"כ

       
 0.062  ( 0.006)  ( 0.015)  ליחידת השתתפות )בדולר(  ומדוללבסיסי  רווח )הפסד(

       
 
 
 
 
 
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הבאורים



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

 

 

  

השקעה בהון  
 השותפות 
  המוגבלת

 קרנות
 הון 

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון 

 מבוקרבלתי   
 אלפי דולר  
         

 15,346  ( 209,445)  249  224,542  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום  
         

 53  -  53  -  השתתפות יחידותתשלום מבוסס 
 ( 165)  ( 165)  -  -  כולל הפסדסה"כ 

         
 15,234  ( 209,610)  302  224,542  2020במרס,  31יתרה ליום  

 

 

  

השקעה בהון  
 השותפות 
  המוגבלת

 קרנות
 הון 

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון 

 מבוקרבלתי   
 אלפי דולר  
         

 14,565  ( 210,129)  58  224,636  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום  
         

 ( 94)  -  -  ( 94)  חלוקה לנאמן
 12  -  12  -  השתתפותיחידות תשלום מבוסס 

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

 14,433  ( 210,179)  70  224,542  2019במרס,  31יתרה ליום  
 
 

  

השקעה בהון  
 השותפות 
  המוגבלת

 קרנות
 הון 

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
 הון 

 מבוקר  
 ב "אלפי דולר ארה  
         

 14,565  ( 210,129)  58  224,636  2019בינואר,  1יתרה ליום  
         

 ( 94)  -  -  ( 94)  הנפקת יחידות השתתפות 

 191  -  191  -  תשלום מבוסס יחידות השתתפות
 684  684  -  -  כולל רווחסה"כ 

         
 15,346  ( 209,445)  249  224,542  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  

 
 
 

 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 

  



 מוגבלת( מודיעין אנרגיה )שותפות  

6 

 המזומנים   תזרימי   על מאוחדים    דוחות 

 

  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  במרס  31ביום  

לשנה  
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי    

       שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות  
       

 684  (50)  (165)  רווח )הפסד( 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
       

       : לסעיפי רווח או הפסדהתאמות  
       

 208  45  43  פחת והפחתות 
 3  -   -   הפרשה לאיטום ונטישה 

 191  12  53  השתתפות עלות תשלום מבוסס יחידות  
 (39)  (34)  17  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

       
  113  23  363 

       : והתחייבויות  נכסיםשינויים בסעיפי  
       

 217  (179)  459  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה(  
 (437)  18  (14)  נותני שירותים לספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(    
 (318)  (172)  73  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(    הי עלי   

       
  518  (333)  (538) 
       

 509  (360)  466  שוטפת   (שימשו לפעילותשנבעו מפעילות )ש  מזומנים נטו
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 , נטו תשל פיקדונו  ן פירעו
  

(1)  1,017  1,084 
 99  -   355  שינוי בגין מפעיל עסקאות משותפות 

 (5,151)  (1,373)  (820)  השקעה בנכסי נפט וגז 
 (300)  -   -   השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך 

       
 (4,268)  (356)  (466)  השקעה  ששימשו לפעילות   נטו  מזומנים

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

       
 -   -   -   מימוןשנבעו מפעילות    מזומנים נטו

       
 40  33  (17)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

       
 (3,719)  (683)  (17)  במזומנים ושווי מזומנים ירידה  

       
 5,363  5,363  1,644  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 1,644  4,680  1,627  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       מידע נוסף על תזרימי מזומנים 

       
 80  29  3  ריבית שהתקבלה 

       
 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 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 
  - אנרגיה נאמנויות בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל( )להלן  -)השותף הכללי( לבין מודיעין 

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

 המוגבלת את תקנון השותפות.
 
ולתקופה של שלושה   2020, סבמר 31תומצתת ליום דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מ .ב

(. יש לעיין בדוחות  מאוחדים דוחות כספיים ביניים -באותו תאריך )להלן שהסתיימה חודשים 
ולשנה   2019בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום 

  הדוחות הכספיים השנתיים  -שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 .(יםהמאוחד

 
 ביניים  הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת  ג.
 

דיווח כספי  34ים התאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכ
לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות  

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש''ל
 
ז' לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך תקופת הדיווח ולאחריה חלו ירידות  1בהמשך לבאור  ד.

לאור התרחבות המשבר הגלובלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הנפט משמעותיות במחירי 
  . המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות בעקבותהקורונה ו

להקפיא את המשך ביצוע  החליטו השותפות בארה"ב בהם שותפה השותפים בפרוייקטים 
ואת המשך ביצוע   MOUNTAIN VIEWבפרוייקט  STENDERUP 66X-28מבחני ההפקה בקידוח 
. כמו כן הוחלט לדחות את עבודות  SHIDELERבפרויקט  SHIDELER-1מבחני ההפקה בקידוח 
. בכוונת MOUNTAIN VIEWבפרוייקט  CATTANI-RENNIE 47X-15חידוש ההפקה מבאר 

-CATTANIת מבחני ההפקה כאמור ואת עבודות חידוש ההפקה מבאר השותפים לחדש א

RENNIE 47X-15   עם התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט. לפעולות אלו שננקטו
,  הדוחנכון למועד . בתקופת הדוח פעילותה של השותפות תוצאות אין השפעה מהותית על

ת הינה רווחית והשותפות אינה  ההפקה מהבארות המפיקות בפרויקטים בהם שותפה השותפו
בהם נמכר הנפט המופק   מחיריםהנדרשת למקורות מימון חיצוניים לצורך המשך ההפקה. 

משמעותית מעלות ההפקה   יםמהפרויקטים בהם שותפה השותפות בקליפורניה ארה"ב גבוה
של הנפט האמור. אם וככל שתהיה ירידה משמעותית במחירי הנפט כאמור, יידרשו השותפות  

שותפיה בפרויקטים לבחון את צעדיהן בהתחשב, בין היתר, בכלכליות המשך ההפקה אל מול ו
 השעייתה ובעלויות האחסנה של נפט. 

בהשוואה לרבעון הראשון  תחול ירידה    2020להערכת השותפות, במהלך הרבעון השני של שנת   
 ות. בכמויות המופקות ובמחירי המכירה של הנפט מהפרויקטים בהם שותפה השותפ

 ירידת ערך נכסי נפט וגז שבוצעה בתקופת הדיווח. בחינתבדבר  4ראה גם באור 
 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון  
המשך ו/או הידרדרות המצב בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית    כספי ואי וודאות.

 . עסקיה של השותפות ועל תוצאות פעילותהעל 
 

הנהלת השותף הכללי  ,של השותפות שגם אם תיגרם ירידה מהותית בהכנסותיה יצוין כמו כן  
   לעין.בעתיד הנראה התחייבויותיה הקיימות והצפויות  עמוד בכלתהשותפות כי  מעריכה
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 )המשך(  כללי   -  :1באור 

 
 המוגבלת משתתפת בפעילות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות לחיפושי נפט וגז.   השותפות  .ה

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

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

  עד

חלקה של 
השותפות 
 המוגבלת

         
 10%   13.6.2045  250  חזקה  שמשון 

  Grapevineפרויקט 
חכירה של זכויות נפט 

(Mineral (Rights  34  
כל עוד הפעילות 

 22.3125%  נמשכת

  Mountainviewפרויקט 
חכירה של זכויות נפט 

(Mineral (Rights  18  2020-2023  25.8081% 

  Cassiniפרויקט 
חכירה של זכויות נפט 

(Mineral (Rights  10  - )*  35.625% 

  Shidelerפרויקט 
חכירה של זכויות נפט 

(Mineral (Rights  3  - )**  37.5% 
         

 
 

  3)ג(7 באורראה על ידי השותפות. להרחבה  הפרויקטמותנית במימון קידוחים בשטח  *(  
 . לדוחות הכספיים השנתיים

  4(ג)7 באורראה על ידי השותפות. להרחבה  הפרויקטמותנית במימון קידוחים בשטח  **(  
 . לדוחות הכספיים השנתיים

 
 

 החשבונאית המדיניות  עיקרי -  :2 באור
 

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

 

 
 בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 

 
 הרכב הנכסים א.
 

 
 

  במרס 31ליום  
 ליום  

 בדצמבר 31
   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   

 
ראה גם 

 אלפי דולר  סעיף
        נפט וגז:  נכסי

 5,639  3,851  5,678  2ב'   Grapevine פרוייקט
 פרוספקט Mountanview פרוייקט

Trinidad 7 '3ב 
 

2,571  1,855  2,370 
 Cassini 4  -  -  2,248 פרוייקט

        
        חיפוש והערכה:   נכסי

 -  1,148  -    2ב' Grapevine פרוייקט
 1,275  -    1,205  3ב' Mountanview פרוייקט
 -  Cassini 4  2,248  2,205 פרוייקט
 Shideler 5  1,749    -  1,142 פרוייקט

        
   13,451  9,059  12,674 
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 )המשך(  בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 

 
   הפעילות  יעיקר .ב
 

   "שמשון" חזקת .1
 

שותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, 
פרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר  אותרו במסגרתן
נה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה  ושינוי גבולות החזקה לממל בקשה הוגשהלגביהם 

הממונה כי המועצה לענייני הנפט דנה , הודיע 2020לפברואר,  6הממונה(. ביום  -להלן )
בבקשה והמליצה לשר האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי 

כפופה   ההמלצה  כי  מציין. הממונה 1952-''ב בהתשילחוק הנפט,  49המקצוע לפי סעיף 
 .דיןלהוראות כל 

הוסיף לחזקה,  ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש ל כן
 . הנפט  לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט לחיפושי

 
, אישר שר האנרגיה את שינוי הגבולות כאמור לעיל בכפוף לתנאים 2020במרס,  18ביום 

 הבאים:
 

הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה כמפורט להלן,  .א
 . 2020במרס,    23נמסרה לשר ביום    ת ההתחייבו  –   . 2020במרס,    23אשר תימסר עד ליום  

 
 התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:

 

החזקה החדש אשר אין לגביו  ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש, שיכסה את שטח   .1
 . 2020בספטמבר,  30סייסמיקה קיימת עד ליום  

עיבוד הנתונים הסייסמים של הסקר האמור, קשירה לסקר קודם, והעברת כל תוצרי   .2
 . 2021ביוני,   30העיבוד, החומרים והדוחות הנלווים עד ליום  

עומק   פענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסים החדשים והקיימים, הכנת מפות .3
מעודכנות, ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני, קביעת מיקום קידוח והגשת פרוספקט  

 . 2021ספטמבר,  30גיאולוגי לביצוע קידוח עד ליום 

 . 2021בדצמבר,  31עד ליום  PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישת  .4

 . 2022ליוני,   30הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה עד ליום  .5

לחוק בנפט, להעברת זכויות כך שיוכנס מפעיל,  76בקשה בהתאם לסעיף הגשת  .6
  2016-כנדרש בתקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע''ז

 . 2022ביוני,  30וקבלת אישור הממונה עד ליום 

 . 2022בספטמבר,   30חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח עד ליום   .7

 .2022בדצמבר,  31עד ליום  תחילת ביצוע קידוח .8
 

( אשר תאפשר פיתוח משותף של  התגלית החדשה -להלן היה ותוכר תגלית בקידוח ) .ב
יבשה  -והתגלית החדשה, יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים 1-תגליות שמשון 

(, לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה. הממונה יעביר  התמהיל - להלן )
למועצה הארצית לתכנון ולבניה. בנוסף, תוגש תוכנית פיתוח את התמהיל 

קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור, בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה, ולא יאוחר 
 חודשים מיום ההכרה בתגלית החדשה. 8-מ

 

ככל שבעלי החזקה לא יעמדו בתנאים, בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה, בלוחות  .ג
ל סיבה שהיא, תפקע החזקה באופן מיידי, ובעלי החזקה לא הזמנים שנקבעו, מכ

 יישמעו בשום טענה או תביעה בקשר לכך.
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 )המשך(  בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 

 

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה, כפי שיימסר לבעלי  .ד
 החזקה, בהקדם האפשרי. 

 

ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, לרבות  .ה
הרלוונטיים לשטח החזקה, טרם נקבעו סופית, וכי שטח החזקה סמוך לקצה  באזורים

תחום המים הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום. לפיכך, יתכן כי לעובדה זו תהיה השפעה  
עלי החזקה לא יישמעו בכל טענה  על המשך הפעילות העתידית בשטח החזקה, וכי ב

או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, היה ובתקופת החזקה ייגרעו שטח 
 או שטחים משטח החזקה בקשר עם האמור לעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה. 

 
פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים )פרוספקטיביים(   , 2020במרס,  23ביום 
 ספקט דקר שבשטח החזקה. בפרו

 

 בקליפורניה, ארה"ב GRAPEVINEפרוייקט  .2
 

  , 2020,  מרסב  23ביום  ,  המאוחדים  לדוחות הכספיים השנתיים  2)ג(7בהמשך לאמור בבאור  
. על פי דוח בכללותו מעודכן לפרויקטמותנים השותפות דוח הערכת משאבים  קיבלה

, כמות  SPE-PRMS, על פי כללי  Petrotech Resources Companyהערכת המשאבים, שהוכן ע"י  
מיליוני חביות    2.155 -, נעה בין כ2019,  דצמברב  31המשאבים המותנים בפרויקט, נכון ליום  

מיליוני חביות נפט )שווה ערך( )האומדן  32.122 -נפט )שווה ערך( )האומדן הנמוך( לכ
 . מיליוני חביות נפט )שווה ערך( 7.869, האומדן הטוב ביותר הינו וה(הגב

 
בתזרים חלקה של השותפות בהתאם לדוח המשאבים המעודכן ולחישובי השותפות, 

נע  , 2019בדצמבר,  31, נכון ליום 10%- מהוון בו ואשר הצפוי מהפרויקט לאחר מס הכנסה
 )האומדן הגבוה(.  דולר מיליוני 60.494 -)האומדן הנמוך( לכדולר מיליוני  2.668 -כבין 

 
מבוססות, בין היתר, על מידע   המשאבים המותנים בפרויקט,ההערכות הנ"ל בדבר 

בזכויות   המפעילה גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת
 Petrotech Resources ההערכות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של הנ"ל.

Company  שיופקו בפועל, עשויות להיות    הנפט, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות
שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או  

ו/או מתנאים מסחריים ו/או  הנפטמשינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק 
ביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה מה

ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים  פרויקטבמהמשך הפקה  ככל שיצטבר מידע נוסף
 הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.  

 
  31 בהקשר זה השותפות מעוניינת להדגיש כי דוח המשאבים המעודכן נערך נכון ליום

ונערך על בסיס מחירי נפט וגז אשר היו ידועים במועד זה. התרחבות  2019בדצמבר, 
( וכן המאבק בין  COVID-19המשבר הגלובלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה )

הביאו לירידה משמעותית  רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות,
 .  2020נים של שנת במחירי הנפט והגז בחודשים הראשו

 .להלן  א'4ראה באור בפרויקט ירידת ערך ל הבחינלפירוט בדבר 
 

 בקליפורניה, ארה"ב  MOUNTAINVIEWקט יפרוי .3
 

 ,המאוחדים  לדוחות הכספיים השנתיים  3)ג(7בהמשך לאמור בבאור 
 

 ( : 7פרוספקט טרינידד  -)להלן  TRINIDAD 7פרוספקט 
השותפים בפרויקט החליטו בשלב זה, בעצה אחת עם מפעילת  יחד עםהשותפות 
 , וזאת STENDERUP 66X-28בקידוח  לעצור את המשך ביצוע מבחני ההפקה הפרויקט, 
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 )המשך(  בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 

 
בהתחשב במשבר נגיף קורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט 

בכוונת השותפים לחדש את  .  והגז והשפעתם על תוצאות הנכסים המפיקים של השותפות
  הנפט. מחיריעליה בעם התייצבות השווקים ו מבחני ההפקה 

השותפות דוח הערכת   מהפירסלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,    ,2020,  ביוני  25ביום  
. על פי דוח הערכת המשאבים, שהוכן ע"י  וספקט בכללותומעודכן לפרמותנים משאבים 

Petrotech Resources Company על פי כללי ,SPE-PRMS כמות המשאבים המותנים ,
מיליוני חביות נפט )שווה ערך(  9.711 -, נעה בין כ2020, מרסב 31בפרויקט, נכון ליום 

, האומדן הטוב מיליוני חביות נפט )שווה ערך( )האומדן הגבוה(  31.398 -)האומדן הנמוך( לכ
 . מיליוני חביות נפט )שווה ערך( 17.462ביותר הינו 

 
בתזרים חלקה של השותפות בהתאם לדוח המשאבים המעודכן ולחישובי השותפות, 

נע בין   ,2020, מרסב 31, נכון ליום 10%- מהוון ב אשר סההצפוי מהפרויקט לאחר מס הכנ
 )האומדן הגבוה(.  דולר מיליוני 61.185  - )האומדן הנמוך( לכדולר מיליוני  20.078 -כ
 

מבוססות, בין היתר, על מידע   המשאבים המותנים בפרויקט,ההערכות הנ"ל בדבר 
בזכויות   המפעילה מהקידוחים ומאתגיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל 

 Petrotech Resources ההערכות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של הנ"ל.

Company  שיופקו בפועל, עשויות להיות    הנפט, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמויות
ו/או   שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים

ו/או מתנאים מסחריים ו/או  הנפטמשינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק 
כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן 

ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים  פרויקטבמהמשך הפקה  ככל שיצטבר מידע נוסף
 קה של נפט וגז טבעי.  הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפ

 .להלן ב'4ראה באור  בפרוייקט ירידת ערך ל בחינה לפירוט בדבר
 

 בקליפורניה, ארה"ב ASSINI Cפרוייקט  .  4
  

במהלך חודש נובמבר לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    4)ג(7בהמשך לאמור בבאור    
תוקנה התקלה    2020אפריל  הופסקה ההפקה מהבאר עקב תקלה טכנית. במהלך חודש    2019

במהלך פעולת התיקון שונה עובי החתך המפיק כדי לקבל מידע נוסף לגבי פוטנציאל 
השכבות המפיקות, נכון לתאריך הדוח בגלל השינוי בחתך כאמור הבאר חזרה למבחני 

 הפקה. 
 ג' להלן. 4לפירוט בדבר בחינה לירידת ירידת ערך בפרויקט ראה באור 

  
 בקליפורניה, ארה"ב LER HIDESפרוייקט  .  5
 

,  2020במרס,    31ביום  ,  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  4)ג(7בהמשך לאמור בבאור   
השותפות כי השותפים בפרויקט החליטו בשלב זה, בעצה אחת עם מפעילת עדכנה 
לעצור את המשך ביצוע מבחני ההפקה, וזאת בהתחשב במשבר נגיף קורונה   ט,הפרויק

והשפעתם על הנכסים  שווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגזוהמצב הכלכלי ב
. עם התייצבות השווקים ומחירי הנפט והגז ישקלו השותפים המפיקים של השותפות

 .בפרויקט את חידוש מבחני ההפקה
 ג' להלן. 4לפירוט בדבר בחינה לירידת ירידת ערך בפרויקט ראה באור 

 
 אנגליהפרויקט בים הצפוני בשטח  .  6
 

,  2020ביוני,  24ביום , לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 6)ג(7בהמשך לאמור בבאור 
  D3עיבוד הסקר הסייסמי השותפות כי  עידכנהפי, סלאחר תאריך הדוח על המצב הכ

 . 2020ביולי,   23 ליום הושלם וכי מועד מימוש האופציה הוארך בהסכמה עד
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 )המשך(  בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 

 
 פרויקט בים הצפוני בשטח דנמרק .  7
 

  2020במרס,  31ביום , לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 7)ג(7בהמשך לאמור בבאור 
עדכנה השותפות כי הוחלט בשלב זה, בהתחשב בין היתר במשבר הקורנה והמצב הכלכלי 

האופציה על פי  תקופת את  להאריךוהגז, שלא  בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט
 הסכם האופציה בתנאים הנוכחיים של ההסכם.

השותפות תמשיך לבחון אפשרות השקעה בפרויקט בהתאם להתפתחויות בשווקים  
 נית העבודה ברישיון. וכובת

 
 

 נכסי נפט וגז -  4:באור 
 

 אומדן ירידת ערך נכסי נפט וגז
 

ונכסי חיפוש   הפרשה לירידת ערך של ההשקעות בנכסי נפט וגזהשותפות בחנה את הצורך ברישום 
ומצאה שלא   2020  ,סבמר  31מיליון דולר, ליום    13.4  - כ  , אשר עלותם המופחתת בספרים הינהוהערכה

 .  ערכהה חיפוש והבנכסי הגז והנפט ו הכסי ננדרשת הפרשה לירידת ערך של ההשקעות ב
 

 אשר אמד ה על ידי מעריך חיצוני, בלתי תלוי,תנעשבחינת ירידת הערך  - GRAPEVINE פרויקט .א
מעתודות מסוג ) שותפות תחתון של הערך הנוכחי של תזרים המזומנים המהוון של ה הרף ה את
2C (CONTINGENT RESOURCES) תוך שימוש בשיעור   ,2020במרס,  31ליום ( פרויקטשיופקו מה

 .  11.8%בשיעור  אחרי מס  (WACC)ל להיוון משוק
  BRENT( של חביות נפט מסוג  FORWARDעסקאות עתידיות )  על  ךבהסתמנקבע    נפט לחביתמחיר  

  23דוח הערכת משאבים מותנים מיום הם בהסתמך על  המשאביםכמויות  .NYMEX -בבורסת ה
נאמד על ידי    מהפרויקט תזרים המזומניםבהתאם לבחינה כאמור, הרף התחתון של   . 2020במרס, 

של   2020 ס,במר 31יליון דולר והינו גבוה מהיתרה בספרים ליום מ  6.8 - המעריך החיצוני בכ
, אשר בניכוי התחייבות לסילוק ונכסים אחרים לזמן ארוך )אשר השפעתם נכללה בתזרים  הפרויקט

דול בשיעור  מיליון דולר. על פי ניתוח רגישות שערך המעריך החיצוני גי  5.7  -המהוון(, מסתכמת לכ
 מיליון דולר.  6.2  -יקטין את הערך הנוכחי של הרף התחתון של התזרים לכ  1%  -ההיוון אחרי מס ב

 
בהתאם להערכה האמורה של המעריך החיצוני, תחת ההנחות שתוארו לעיל, הרף הנמוך של סכום  

ולפיכך לא  2020 ,סבמר 31בספרים ליום  פרויקטהבר ההשבה הינו גבוה מהעלות המופחתת של 
 .הנכסנדרשת הפרשה לירידת ערך של 

 

הערך הנוכחי של תזרים   בחינת ירידת הערך נעשתה על סמך - MOUNTAINVIEWפרויקט  .ב
שיופקו  2C  (CONTINGENT RESOURCES)מעתודות מסוג ) שותפותהמזומנים המהוון של ה

בשיעור  אחרי מס    (WACC)  , תוך שימוש בשיעור היוון משוקלל2020במרס,   31ליום    (מהפרוספקט
( של חביות נפט מסוג FORWARDעסקאות עתידיות )על    ךבהסתמנקבע    נפט  לחבית  מחיר.  11.8%

BRENT   בבורסת ה-  NYMEX  .  תחת ההנחות שתוארו לעיל, הרף הנמוך של סכום בר ההשבה הינו
  2020,  סבמר  31בספרים ליום    פרויקטהמהעלות המופחתת של    ( 25%משמעותית )בפרט מעל    גבוה

 .הנכסולפיכך לא נדרשת הפרשה לירידת ערך של 
 

 IFRSמטופלים בהתאם להוראות נכסי חיפוש והערכה  - SHIDELERופרויקט  CASSINIפרויקט  .ג

לא מתקיימים הסממנים שנקבעו   2020במרס,  31בהתאם להערכת הנהלת החברה נכון ליום . 6
 נת סכום בר השבה של פרויקטים אלו.בתקן האמור ולכן לא בוצעה בחי
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 המוגבלת  הון השותפות   - : 5באור 

 
   והנפקת זכויות  הון תהנפק

 
 אגדים של ביצעה השותפות הנפקת, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 2020במהלך חודש מאי 
(  16כתבי אופציה )סדרה   100יחידות השתתפות,   100וכתבי אופציה, כל אגד כלל   יחידות השתתפות

כתבי אופציה )סדרה  100  -ש''ח ו 5במחיר מימוש בסך  2020בדצמבר,  20הניתנים למימוש עד ליום  
ש''ח )מחיר מימוש האופציות   10במחיר מימוש בסך  2022במאי,  1( הניתנים למימוש עד ליום 17

סך התמורה ברוטו  ש"ח.   570מחיר כל אגד נסגר במכרז ועמד על סך של ולר(. צמוד לשער הד
מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט חיתום   (. ש"חמיליון  3.8 -)כדולר מיליון  1.1 -סך של כהסתכמה ב

והנפקות בע"מ, חברה הקשורה למר יצחק סולטן שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי,  
אלפי דולר שולם כעמלת הפצה לאפסילון   15 -אלפי דולר וסך נוסף של כ  15 - עמלת הפצה בסך של כ

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

 לחלוקתמיד לאחר הנפקת ההון וכתבי האופציה הנזכרים לעיל, פרסמה השותפות דוח הצעת מדף 
(  17( ולבעלי כתבי אופציה )סדרה 16ת השתתפות, לבעלי כתבי אופציה )סדרה זכויות לבעלי יחידו

 את ניירות הערך הבאים:  כללההנפקת הזכויות   .2020במאי,  14אשר היו קיימים ביום  
 

דות השתתפות כך שכל כתב אופציה  י( הניתנים למימוש ליח16כתבי אופציה )סדרה  1,025,794 .1
ש''ח ע.נ כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש    0.01ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 

בדצמבר,  20ש''ח, מחיר המימוש צמוד לשער הדולר. האופציה ניתנת למימוש עד ליום  5בסך 
2020 . 

 

פות כך שכל כתב אופציה  ( הניתנים למימוש ליחדות השתת17כתבי אופציה )סדרה  1,025,794 .2
ש''ח ע.נ כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש    0.01ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 

, במאי 1ש''ח, מחיר המימוש צמוד לשער הדולר. האופציה ניתנת למימוש עד ליום    10בסך 
2020 . 

 
 

   מגזרי פעילות - : 6 באור
 

 כללי .א
 

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

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

 
 סה"כ   

 לא מבוקר  
 דולר ארה"ב אלפי    
         
         2020  במרס  31ביום    ושהסתיימ  חודשיםה  3- ל
         

 996    996  -   מגזר )כולל הכנסות אחרות( ההכנסות  
 (896)    (763)  (25)  הוצאות המגזר 

 182    233  (25)  מגזרי   (הפסדרווח )
 (734)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

         
 (165)          סה"כ הפסד כולל

 
 
 
 



 )שותפות מוגבלת( מודיעין אנרגיה  

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 )המשך(  מגזרי פעילות  - : 6 באור

 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

 
 סה"כ   

 לא מבוקר  
 דולר ארה"ב אלפי    
         
         1920  במרס  31ביום    ושהסתיימ  חודשיםה  3- ל
         

 1,347    1,347  -   מגזר )כולל הכנסות אחרות( ההכנסות  
 (1,071)    (1,003)  (68)  הוצאות המגזר 

 276    344  (68)  מגזרי   (הפסדרווח )
 (326)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

         
 (50)          סה"כ הפסד כולל

 

 
 מגזר  

  ישראל 
מגזר  
 ארה"ב 

 
 סה"כ   

 מבוקר    
 דולר ארה"ב אלפי    
         

         2019בדצמבר    31שהסתיימה ביום    לשנה
         

 5,832    5,374  458  מגזר )כולל הכנסות אחרות( ההכנסות  
 (3,658)    (3,372)  (286)  הוצאות המגזר 

 2,174    2,002  172  מגזרי רווח  
 (1,490)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

         
 684          כולל  רווחסה"כ  

 
 

  
 מגזר  

  ישראל 
  "בארה מגזר  

 סה"כ   
 לא מבוקר  
 "ב ארה  דולר  אלפי   
         

         2020,  מרס ב   31ליום  
         

 ,42114    14,421  267  נכסי המגזר 
 421,2        נכסים שלא הוקצו 

         
 15,930        סה"כ נכסים 

         
 (260)    (219)  -   התחייבויות המגזר 

 (364)        התחייבויות שלא הוקצו 
         

 (696)        סה"כ התחייבויות 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )שותפות מוגבלת( מודיעין אנרגיה  

 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 )המשך(  מגזרי פעילות  - : 6 באור

 

 
 מגזר  

  ישראל 
  "בארה מגזר  

 סה"כ   
 לא מבוקר  
 "ב ארה  דולר  אלפי   
         

         2019,  מרס ב   31ליום  
         

 9,955    9,687  268  נכסי המגזר 
 5,456        נכסים שלא הוקצו 

         
 15,411        סה"כ נכסים 

         
 (462)    (4)  (458)  התחייבויות המגזר 

 (516)        התחייבויות שלא הוקצו 
         

 (978)        סה"כ התחייבויות 
 
 

 
 מגזר  

  ישראל 
  "בארה מגזר  

 סה"כ   
 מבוקר  
 "ב ארה  דולר  אלפי   
         

         2019בדצמבר,    31ליום  
         

 14,243    13,977  266  נכסי המגזר 
 1,550        נכסים שלא הוקצו 

         
 15,793        סה"כ נכסים 

         
 (87)    (87)  -   התחייבויות המגזר 

 (360)        התחייבויות שלא הוקצו 
         

 (447)        סה"כ התחייבויות 
 

 
 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח - : 7 באור
 

 שינויים בהרכב דירקטוריון השותף הכללי 
 

מונה מר אהרון קאופמן ליו''ר הדירקטוריון  , לאחר תאריך הדוח על המצב כספי, 2020במאי,  3ביום 
 בשותף הכללי.

 
 

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

 



 

 
 

 
 
 
 

 מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 המיוחסים לשותפות 

 
 2020 מרס ב   31ליום  

 
 בלתי מבוקרים 

 
 תוכן עניינים 

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 הכספי המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב 
  

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

 6 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
  

 7-8 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 ערך 38וח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  ד הנדון:  

 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   2020במרס  31השותפות(, ליום  -)להלן  .מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלתשל  1970-התש"ל
. אחריותנו היא  שותפותמה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות של החודשים שהסתיי

 להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מורכבת מבירורים,  
ה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים סקיר. ואחרים

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 
 

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

 . 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 )תשומת לב( פסקת הדגש עניין  
 

רידה  השפעת היעם  בקשר  ' ב1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור מסקנתנו מבלי לסייג את 
המשך ו/או הידרדרות המצב ל . בעולם בין היתר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה משמעותית במחירי הנפטה

 . תוצאות פעילותהעסקיה של השותפות ועל בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב,
 רואי חשבון   2020,  ביוני 28
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  
 

 המאוחדים ביניים    נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים 
 
 שותפות המיוחסים ל 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה  ביניים מתוך הדוחות הכספייםהמיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה  דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    -  המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2020במרס,    31ליום  

 . 1970-התש"ל  ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38
 

 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
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 שותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים ל 

 
 

 במרס 31ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
       

       נכסים שוטפים
       

 1,165  4,217  861  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,031  72  1,210  חייבים ויתרות חובה 

       
  2,071  4,289  2,196 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 12,944  10,849  13,032  השקעה בשותפות בת  
 300  -  300  נכסים אחרים לזמן ארוך

 266  268  267  פקדונות בתאגידים בנקאיים
       
  13,599  11,117  13,510 
       
  15,670  15,406  15,706 

       התחייבויות שוטפות
       

 144  599  130  נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 216  374  306  ויתרות זכות זכאים 

       
  436  973  360 
       

 15,346  14,433  15,234  הון השותפות המוגבלת 
       
  15,670  15,406  15,706 

       
       
       

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

     2020,  ביוני 28
     תאריך אישור הדוחות הכספיים

     
     
     
     

 סגן יו"ר הדירקטוריון  -רון מאור 
 ומנכ"ל 

  ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 יון דירקטוריו''ר ה -  אהרון קאופמן
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

  השותף הכללי 

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

 השותף הכללי 
     השותף הכללי 

  



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

 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה  

 ביום  
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר

 ליחידת השתתפות( (הפסד) רווח )למעט נתוני

       
       

 955  -  183  הכנסות מדמי ניהול
       

 ( 266)  ( 67)  ( 49)  תמלוגים הוצאות 
       

 ( 255)  ( 38)  ( 40)  חיפושי נפט וגז  הוצאות
       

 ( 1,560)  ( 383)  ( 334)  וכלליותהוצאות הנהלה  
       

 458  -  -  הכנסות אחרות

       
 ( 668)  ( 488)  ( 240)  תפעולי הפסד

       
 ( 4)  ( 4)  ( 16)  הוצאות מימון 

       
 119  60  3  הכנסות מימון

       
 1,237  382  88  חלק השותפות ברווח שותפות מוחזקת

       
 684  ( 50)  ( 165)  לתקופה  )הפסד(רווח 

       
 684  ( 50)  ( 165)  לתקופה כולל  רווח )הפסד( סה"כ

       
       
 
 
 
 

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

 
  



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
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 המיוחסים לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

 במרס  31ביום  
 ליום  

 בדצמבר  31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 684  (50)  (165)  רווח )הפסד( 

       שוטפת: התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  
       : לסעיפי רווח או הפסדהתאמות  

       
 (40)  (33)  16  מימון, נטו  (הכנסות הוצאות )

 (1,237)  (382)  (88)  רווח שותפות מוחזקת בחלק השותפות  
 191  12  53  עלות תשלום מבוסס יחידות השתתפות 

       
  (19)  (403)  (1,086) 

       : והתחייבויות  נכסיםשינויים בסעיפי  
       

 (914)  45  (179)  בחייבים ויתרות חובהה(  ירידה )עלי 
 (438)  17  (14)  נותני שירותים לספקים והתחייבויות לבירידה(  עלייה )  

 (332)  (173)  90  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(    הי עלי 

       
  (103)  (111)  (1,683) 

       
 (2,085)  (564)  (287)  לפעילות שוטפת   ששימשו  מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       
 997  995  (1)  , נטותפיקדונו)הפקדה( למשיכה  

 (300)  -   -   ם אחרים לזמן ארוך השקעה בנכסי 
 (1,240)  -   -     שותפות בת השקעה ב

       
 (543)  995  (1)  השקעה   שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(  מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

       
 -     -   -   מימון  שנבעו מפעילות  מזומנים נטו

       
 40  33  (16)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

       
 (2,588)  464  (304)    במזומנים ושווי מזומנים )ירידה(    עליה

       
 3,753  3,753  1,165  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 1,165  4,217  861  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       
 
 

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



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
 מידע נוסף 
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 כללי     - : 1באור 

 

חודשים    שהלו ולתקופה של ש  2020,  במרס  31נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום    כספי  מידע .א
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    2019בדצמבר,    31הכספיים השנתיים של השותפות ליום  

 נוסף אשר נלווה אליהם. ה
 

ז' לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך תקופת הדיווח ולאחריה חלו ירידות  1בהמשך לבאור  .ב
לאור התרחבות המשבר הגלובלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף משמעותיות במחירי הנפט 

  . המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט המיוצרות בעקבותהקורונה ו
להקפיא את המשך ביצוע מבחני  החליטו השותפות בארה"ב בהם שותפה השותפים בפרוייקטים 

ואת המשך ביצוע מבחני  MOUNTAIN VIEWבפרוייקט  STENDERUP 66X-28ההפקה בקידוח 
. כמו כן הוחלט לדחות את עבודות חידוש  SHIDELERבפרויקט  SHIDELER-1ההפקה בקידוח 

. בכוונת השותפים לחדש MOUNTAIN VIEWבפרוייקט    CATTANI-RENNIE 47X-15ההפקה מבאר  
עם   CATTANI-RENNIE 47X-15את מבחני ההפקה כאמור ואת עבודות חידוש ההפקה מבאר 

  מהותית על  התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט. לפעולות אלו שננקטו אין השפעה 
, ההפקה מהבארות המפיקות  הדוחנכון למועד . בתקופת הדוח פעילותה של השותפות תוצאות

בפרויקטים בהם שותפה השותפות הינה רווחית והשותפות אינה נדרשת למקורות מימון חיצוניים  
בהם נמכר הנפט המופק מהפרויקטים בהם שותפה השותפות   מחיריםהלצורך המשך ההפקה. 

משמעותית מעלות ההפקה של הנפט האמור. אם וככל שתהיה ירידה   יםה ארה"ב גבוהבקליפורני
 םמשמעותית במחירי הנפט כאמור, יידרשו השותפות ושותפיה בפרויקטים לבחון את צעדיה

 בהתחשב, בין היתר, בכלכליות המשך ההפקה אל מול השעייתה ובעלויות האחסנה של נפט.
בהשוואה לרבעון הראשון  תחול ירידה  2020להערכת השותפות, במהלך הרבעון השני של שנת  

 ות. בכמויות המופקות ובמחירי המכירה של הנפט מהפרויקטים בהם שותפה השותפ
   ירידת ערך נכסי נפט וגז שבוצעה בתקופת   בדבר בחינתלדוח הכספי המאוחד  4ראה גם באור  

 הדיווח. 
 

ובדרגה גבוהה של סיכון כספי פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות 
המשך ו/או הידרדרות המצב בשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על   ואי וודאות.

 . עסקיה של השותפות ועל תוצאות פעילותה
 

הנהלת השותף הכללי   ,של השותפות שגם אם תיגרם ירידה מהותית בהכנסותיה יצוין כמו כן  
   בעתיד הנראה לעין.ייבויותיה הקיימות והצפויות התח עמוד בכלתהשותפות כי  מעריכה

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית     - : 2באור 

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

 . 2019בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
 

 נכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(      - : 3באור 
 

 : "שמשון" ברשיון הפעילות עיקר .1

 
 במסגרתןשותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, 

  בקשה  הוגשהפרוספקטים נוספים לגביהם נעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר לגביהם  אותרו
  6הממונה(. ביום  -להלן נה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה )ושינוי גבולות החזקה לממל

הממונה כי המועצה לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר האנרגיה , הודיע 2020לפברואר, 
לחוק הנפט,  49לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף 

 . דיןכפופה להוראות כל  ההמלצה  כי  מציין. הממונה 1952-''ב בהתשי
  לחיפושי הוסיף לחזקה, ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נתבקש ל  כן

 . הנפט  לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט
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 )המשך(  נכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(      - : 3באור 

 
 , אישר שר האנרגיה את שינוי הגבולות כאמור לעיל בכפוף לתנאים הבאים: 2020במרס,  18ביום 

 

בתוכנית העבודה כמפורט להלן, אשר הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה  .א
 . 2020במרס,  23נמסרה לשר ביום  תההתחייבו  -  .23.3.2020תימסר עד ליום 

 
 התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:

 

ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש, שיכסה את שטח החזקה החדש אשר אין לגביו  .1
 . 2020ר, בספטמב 30סייסמיקה קיימת עד ליום  

עיבוד הנתונים הסייסמים של הסקר האמור, קשירה לסקר קודם, והעברת כל תוצרי העיבוד,   .2
 . 2021ביוני,  30החומרים והדוחות הנלווים עד ליום 

פענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסים החדשים והקיימים, הכנת מפות עומק מעודכנות,  .3
ום קידוח והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע  ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני, קביעת מיק

 . 2021ספטמבר,  30קידוח עד ליום 

 . 2021בדצמבר,  31עד ליום  PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישת  .4

 . 2022ליוני,   30הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה עד ליום  .5

עיל, כנדרש לחוק בנפט, להעברת זכויות כך שיוכנס מפ 76הגשת בקשה בהתאם לסעיף  .6
וקבלת אישור   2016 - בתקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע''ז

 . 2022ביוני,   30הממונה עד ליום  

 . 2022בספטמבר,   30חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח עד ליום   .7

 .2022בדצמבר,  31תחילת ביצוע קידוח עד ליום  .8
 

התגלית החדשה( אשר תאפשר פיתוח משותף של תגליות  - להלן היה ותוכר תגלית בקידוח ) .ב
התמהיל(,  - להלן יבשה )- והתגלית החדשה, יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים 1- שמשון

לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה. הממונה יעביר את התמהיל למועצה  
ית לפיתוח משותף כאמור, הארצית לתכנון ולבניה. בנוסף, תוגש תוכנית פיתוח קונספטואל

 חודשים מיום ההכרה בתגלית החדשה.  8-בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה, ולא יאוחר מ

 

ככל שבעלי החזקה לא יעמדו בתנאים, בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה, בלוחות הזמנים  .ג
טענה   שנקבעו, מכל סיבה שהיא, תפקע החזקה באופן מיידי, ובעלי החזקה לא יישמעו בשום

 או תביעה בקשר לכך.   
 

בעלי החזקה יעמדו בכל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה, כפי שיימסר לבעלי החזקה,   .ד
 בהקדם האפשרי. 

 

  באזורים ידוע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, לרבות  .ה
הרלוונטיים לשטח החזקה, טרם נקבעו סופית, וכי שטח החזקה סמוך לקצה תחום המים  
הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום. לפיכך, יתכן כי לעובדה זו תהיה השפעה על המשך הפעילות  

עלי החזקה לא יישמעו בכל טענה או תביעה בקשר לכך. מבלי  העתידית בשטח החזקה, וכי ב
לגרוע מכלליות האמור, היה ובתקופת החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר  

 האמור לעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה.  עם
 

, פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים )פרוספקטיביים(  2020במרס,  23ביום 
 ספקט דקר שבשטח החזקה. בפרו
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 )המשך(  נכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(      - : 3באור 

 

 פרויקט בים הצפוני בשטח אנגליה .2
 

, לאחר 2020ביוני,    24ביום  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    6)ג(7בהמשך לאמור בבאור  
הושלם וכי   D3תאריך הדוח על המצב הכספי, מעדכנת השותפות כי עיבוד הסקר הסייסמי 

 . 2020ביולי,  23מועד מימוש האופציה הוארך בהסכמה עד ליום  
 

 פרויקט בים הצפוני בשטח דנמרק .3
 

עדכנה    2020במרס,    31לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום    7)ג( 7  בהמשך לאמור בבאור
השותפות כי הוחלט בשלב זה, בהתחשב בין היתר במשבר הקורנה והמצב הכלכלי בשווקים  
ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז, שלא להאריך את תקופת האופציה על פי הסכם האופציה  

 בתנאים הנוכחיים של ההסכם.
תמשיך לבחון אפשרות השקעה בפרויקט בהתאם להתפתחויות בשווקים ובתוכנית  השותפות

 העבודה ברישיון. 

 

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



  
 
 
 

 

 

  

 
 
 

 שותפות מוגבלת  –מודיעין אנרגיה 

- ל  Grapevineפרויקט  ערךבחינה לירידת 
 2020במרץ  31
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 לכבוד: מר אייל סאבו, סמנכ"ל כספים 

 ,שלום רב

" או  שותפותמודיעין שותפות מוגבלת )" – ידי מודיעין אנרגיה -עלנתבקשנו 

)להלן:   GRAPEVINEפרויקט לירידת ערך ל"(, לבצע בחינה השותפות "

"(, אשר משמש להפקת נפט וגז, וזאת  יחידה מניבת המזומנים " ו/או "הפרויקט"

חשבונאות  בהתאם לתקן  "(מועד המדידה )להלן: "  2020במרץ  31ליום נכון 

 "( הדן בירידת ערך.  IAS36)להלן: "   36בינלאומי 

 בעת כתיבת הערכת השווי הסתמכנו על הנתונים הבאים: 

 ; 2020במרץ  31ליום טיוטת דוחות כספיים של החברה   ▪

מניבת המזומנים כפי שהתקבלו   המידע אודות נתוני הפקת נפט וגז מיחיד ▪

 ; 2019בדצמבר  31ם נכון ליו שנערכו על ידי מעריך חיצוניו  מהחברה

קובץ מכירות נפט בפילוח חודשי הכולל נתונים אודות כמות הנפט שנמכרה   ▪

)בהתאם למועד תחילת   2020למרץ  2017בין אוקטובר  בפרויקט  והמחיר 

 , כפי שהתקבל מהנהלת השותפות; ההפקה בכל באר( 

 ; השותפותפה ו/או בכתב מהנהלת -מידע שנמסר אלינו בעל  ▪

 מידע גלוי לציבור.  ▪

 "(.  המסמך המסמך המצורף הנו רכושה הבלעדי של בטא פייננס )להלן: " 

"(, ונועד  הלקוחה )להלן: "   שותפות המסמך הוכן בהתאם להנחיות שסופקו ממודיעין  

במפורש ובכתב   לשימושה הבלעדי וכן לגורמים נוספים להם בטא פייננס מאשרת 

להסתמך או להשתמש. אין לעשות שימוש אחר במסמך, כולל ציטוטו במלואו או  

חלק ממנו או צירופו למסמכים אחרים, למעט למען המטרות אשר הובאו לעיל, ללא  

 אישורה המפורש ובכתב של בטא פייננס.  

בעת גיבוש המסמך, בטא פייננס הניחה והסתמכה על דיוק, שלמות ועדכניות  

ידע שהתקבל מהלקוחה ו/או מגורמים נוספים בקשר עם המסמך, לרבות נתונים  המ

"(. בטא פייננס אינה אחראית  המידע פיננסיים ולרבות מידע צופה פני עתיד )להלן: " 

 לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע כאמור ובהתאם, לא ערכה בחינה כזו. 

מדע מדויק, והן אמורות  הניתוחים, ההערכות וההמלצות המופיעות במסמך אינן 

לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות  

יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים  

 לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות שבמסמך. 

( ואינו מתיימר לכלול את  Due-Diligenceהמסמך אינו מהווה בדיקת נאותות )

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקות נאותות, לרבות  

בדיקת חוזים והתקשרויות של הלקוחה עם צדדים שלישיים. המידע המפורט  

במסמך, הינו מידע תמציתי בלבד, הוא אינו מתאר באופן מלא את פעילות הלקוחה  

הם חשופה הלקוחה. המסמך נועד להוות קנה מידה והערכה  ואת הסיכונים אשר ל

כללית. על כל משתמש לבחון את שלמות ו/או נאותות המידע בו בהתאם לצרכיו  

ולשיקוליו. יודגש כי אין במסמך משום ייעוץ או מסמך משפטי. פירוש מסמכים  

 שונים, שבהם בטא פייננס עיינה, נעשה אך ורק לצורכי המסמך.  

ום המלצת השקעה, או הימנעות מהשקעה, בלקוחה או בחלק  אין במסמך מש 

ממנה. לבטא פייננס אין כל ודאות כי תחזיותיה והערכותיה ביחס ללקוחה אכן  

יתממשו, כולן או חלקן, ותוצאות הפעילות של הלקוחה עשויות להיות שונות באופן  

ינוי  מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור במסמך, בין היתר עקב ש

כלכליות  -בגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות הלקוחה, וכן מההתפתחויות מאקרו 

ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות הלקוחה. למען הסר ספק, על אף כל שינוי  

כאמור, בטא פייננס אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור ואינה  

יות המופיעות במסמך תקפות לשם בחינת  מתחייבת לעדכן את המסמך. אין התחז 

כדאיות השקעות בפרויקטים כאלו ואחרים ואין הן מהוות המלצה לנקיטת אי אילו  

 צעדים על ידי הלקוחה ובעליה. 

בטא פייננס ומי מטעמה )לרבות בעלי מניותיה( אינם ערבים ו/או אחראים לשלמות  

לכל השמטה, שגיאה או  המידע המפורט במסמך, לדיוק הנתונים הכלולים בו ו/או 

ליקוי אחר במסמך ובפרט על דיוק התכנים בו ו/או כי המידע בו לא השתנה מאז  

 תאריך כתיבת המסמך.  

מבלי לגרוע מן האמור מוגבלות אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים  

לפיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה זדון או רשלנות בלבד וזאת עד  

ידי המזמין עבור הענקת השירותים  - כום התמורה ששולמה לבטא פייננס עללס

בהתאם לפירוט להלן ובכפוף לכך שהוגשה נגד בטא פייננס תביעה בנדון בטרם  

חלפו שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת. במצב בו ההרשעה נובעת ממידע  

- שסופק על ידי מזמין העבודה, כך שהנזק נגרם באופן מפורש ממידע - שסופק על

( את  100%מזמין העבודה לוקח על עצמו לשפות באופן מלא )  –ידי מזמין העבודה  

 בטא על כל נזק ו/או הוצאה שבטא תישא.  
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  3אחרת, מזמין העבודה יישא בנזק ו/או הוצאה שבטא תישא רק מעל לפי   (1)

משכ"ט שישולם לבטא במסגרת עבודה זו )בכפוף לדרישת רשות ניירות  

 ערך(.  

ס, שותפיה, עובדיה ונציגיה לא ישאו בכל אחריות בגין נזקים ו/או הפסדים  בטא פייננ

ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא אשר יגרמו למשתמש באופן מיידי או תוצאתי, בין  

אם עולה מתוך חוזה, עוולה )כולל רשלנות( ומכוח כל דין, כתוצאה משימוש במסמך  

על המסמך, או בכל אירוע אחר  ו/או המידע בו או בכל הסתמכות של המשתמשים 

 שבא בעקבות השגת גישה של משתמשים נוספים למסמך.  

עבודתה של בטא פייננס נוהלה בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות מיועץ  

הפיננסי. בתחומים אחרים, נהלים ומנהגים הרלוונטיים לעבודה עשויים להיות  

לא נערך בתיאום עם נהלים   שונים ויתכן שהנתונים יוצגו בצורה שונה. לכן המסמך

ומנהגים של אף גוף מקצועי מתחום אחר. אין להפנות אל המסמך, לצטט אותו או  

 חלקים ממנו, בכל מסמך אחר החשוף לצד ג'. 

כל שימוש במסמך מותנה בקריאה והכרת פרטיו ומגבלותיו, ויפורש כהסכמה בעליל  

 לתנאים דלעיל. 

באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני, לפיכך יתכנו  ביצוע החישובים בעבודה זו נעשה  

 הפרשי עיגול. 

במידה ומכל סיבה שהיא, תחליט ערכאה משפטית או רשות מוסכמת כלשהיא, כי  

איזו מהוראות המסמך הינה בלתי סבירה, אך הייתה סבירה אילו שונה תנאי  

חילה,  מתנאיה, הרי ששינויים אלה יהיו מחייבים ביחס למסמך כאילו היו בו מלכת

 כך שתוקפו של מסמך זה ישמר. 

להלן נתונים נוספים, הנדרשים על פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים  

 :  1970ומיידיים(, התש"ל 

 שותפות מוגבלת.    –הינה מודיעין אנרגיה  העבודה  מזמינת

  במאי  06העבודה לבין בטא פייננס צ.י.ש הינו  נתי בין מזמ ההתקשרות מועד

2020  . 

 

 

        -   המקצועי וניסיונו המעריך פרטי

מר יניב אבדי, רו"ח, שותף מייסד בחברת בטא פייננס   ידי על  בוצעה השווי הערכת

מר אבדי הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה    .שווי והערכות ומומחה במימון

ח ותואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון וחשבונאות  "בהצטיינות יתרה, רו

שנות ניסיון בייעוץ וניהול והוראה במוסדות   12-בהצטיינות. ליניב יש מעל ל

אקדמיים )בתחום החשבונאות והמימון( לרבות ניסיון רחב בעסקים, אסטרטגיה  

עוץ כלכלי. בטרם הצטרפותו לבטא פיננס יניב שימש ככלכלן ראשי של חברת  וביי 

אחזקות בינלאומית.  ליניב ניסיון בהערכות שווי של חברות ציבוריות ופרטיות כאחד,  

(, הקצאת עלות רכישה  A409חוות דעת להוגנות עסקה, הערכות שווי מניה )

(PPA הערכות שווי ,)ESOP ם, בדיקת היתכנות  ומכשירים פיננסיים מורכבי

 כלכלית ואנליזה תמחירית לפרויקטים ועוד.  

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה, 

 

 

 

    בטא פייננס צ.י.ש בע"מ  
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 1פרק 

  על החברה ועל הפרויקט  רקע
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 מודיעין אנרגיה 

"(  השותפות " ו/או " שותפותמודיעין שותפות מוגבלת )להלן: " –מודיעין אנרגיה 

חיפוש, הפקה ופיתוח  , ותחום פעילותה הינו  1992הינה שותפות אשר הוקמה בשנת  

   בלבד, זאת בהתאם להסכם השותפות.   נפט וגז נכסי של 

 ההחזקות בשותפות:  מבנה להלן 

 

(  19.05%*בעלי העניין העיקריים בשותפות הינם אי.די.בי פיתוח )שיעור החזקה של  

 (. 14.85%וסולטן יצחק )שיעור החזקה של 

 פורניה:  יהבאים בקל  רויקטיםפבמחזיקה שותפות מודיעין 

▪ Casini –  35.625%של   שיעור החזקה ; 

▪ rapeVineG  –  22.3%שיעור החזקה של ; 

▪ Mountainview  –  25.8%שיעור החזקה של ; 

▪ hidelerS –  37.5%שיעור החזקה של . 

 מהזכויות בחזקת שמשון בישראל.   10%-בנוסף, מחזיקה מודיעין שותפות ב 

במרץ   31-השותפות נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ושווי השוק שלה ל 

   מיליון ₪.   53.7-היה כ 2020

 GrapeVineפרויקט  

  הינו "( הפרויקט " ו/או " המזומניםמניבת  ה יחיד )להלן: " Grapevineפרויקט 

- על שטח של כ  בקליפורניה Kernפרויקט להפקה של גז ונפט, אשר ממוקם במחוז 

)בורדו, שרדונה ושרדונה צפון(    בארות מפיקות   3קיימות  פרויקט  כיום ב.  קמ"ר  5.18

 מיליון דולר.   5.7-הינה כ 2020במרץ   31-אשר עלותם המופחתת ל 

 מניבת המזומנים.   ביחידה  22.3%-השותפות מחזיקה בכ

החלה השותפות להפיק נפט מהפרויקט, כאשר בדצמבר   2017בחודש אוקטובר 

ה מסחרית  הסתיימו מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח שרדונה והחלה הפק 2017

 מהקידוח.  

הסתיימו מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח בורדו והחלה הפקה מסחרית   2018ביוני 

 מהקידוח.  

הסתיימו מבחני ההפקה בקידוח שרדונה צפון והחלה הפקה מסחרית   2019ביוני 

 מהקידוח. 

  , קיבלה השותפות דוח הערכת משאבים מותנים מעודכן לפרויקט2020במרץ    23-ב

 Petrotech. בהתאם לדו"ח, אשר הוכן על ידי 2019בדצמבר  31ליום נכון 

Resources Company בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ,SPE-

PRMS) )הינה   2019בדצמבר  31יום בפרויקט, נכון ל  ם, כמות המשאבים המותני

מיליוני חביות נפט. הערכות   32.122-מיליוני חביות נפט לכ 2.155בטווח שבין 

המוצגות בדו"ח, התבססו, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ומידע נוסף  

34.96%

65.04%

בעלי עניין

ציבור
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וכן, בהתאם לתוצאות הקידוחים בפרויקט. בדו"ח  בפרויקט  אשר התקבל מהמפעילה  

ערכות  הכי כמויות הנפט שיופקו בפועל בפרויקט, עשויות להיות שונות מהמצוין 

פעוליים וטכניים, שינויים רגולטוריים  ומההשערות, זאת כתוצאה משינוי בתנאים ת

 וביקוש בשוק הנפט וכיוצ"ב.   ע ו/או מתנאי היצ

בהקשר זה ציינה השותפות, כי הנתונים אשר הובאו בדוח הערכת המשאבים  

, ונערך על בסיס הנתונים אשר היו ידועים  2019בדצמבר  31לתאריך המעודכן 

למועד הנ"ל. עוד הוסיפה השותפות כי התרחבות המשבר הגלובלי שנגרם בעקבות  

התפרצות משבר הקורונה, וכן המאבק בין רוסיה לערב הסעודית בנוגע לתפוקות  

שים הראשונים  הנפט המיוצרות, הביאו לירידה משמעותית במחירי הנפט והגז בחוד

 .  2020של שנת 

- ועד ל כניסתה של השותפות להלן תיאור הפעולות שבוצעו בפרויקט בפועל ממועד 

 , וכן תיאור הפועלות המתוכננות בו:  2020במרץ  31

 מייל מרובע(.  28-)על שטח של כ  3Dבוצע סקר  – )אוקטובר(  2016 ▪

סקר. עבודות  עבודת עיבוד ופענוח של נתוני ה –דצמבר(  –)אוקטובר  2016 ▪

 גיאולוגיות, גיאופיזיות, הנדסיות ומנהליות.  

  ח לוגיות, גיאופיזיות, הנדסיות, ומנהליות, וכן קידוו עבודות גיא – 2017 ▪

Chardonnay 47X-35 סדיר החל  באופן נפט ונמכר . מקידוח זה מופק

   . 2017מאוקטובר 

פק ונמכר נפט באופן סדיר  , מקידוח זה מו 1-31Bordeauxקידוח  –  2018  ▪

 . North Chardonnay 2-35והתחלת קידוח .  2018החל מיוני 

מקידוח זה מופק ונמכר נפט  ,  North Chardonnay 2-35קידוח  סיום    –  2019 ▪

 .  2019 באופן סדיר החל מיוני

 המשך פיתוח השדה.   – 2020 ▪
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 דוחות כספיים 

)אלפי   2020במרץ  31- ול 2018-2019בדצמבר  31להלן מאזני השותפות לימים  

   דולר(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינם בהתאם לטיוטת הדוחות הכספיים של    2020במרץ  31-*הנתונים ל

 השותפות.  

  2019-ו  2018בדצמבר  31-ל  Grapevineלהלן הרכב נכס גז ונפט לפרויקט  

 )אלפי דולר(:  

 

  

31/12/201831/12/2019אלפי דולר

        5,896        3,951עלויות קידוח שהוונו

               3               2נכס בגין סילוק

         (260)         (117)הוצאות פחת, אזילה והפחתות

3,8365,639סה"כ

31/03/2020*31/12/201831/12/2019אלפי דולר31/03/2020*31/12/201831/12/2019אלפי דולר

התחייבויותנכסים

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

581144130ספקים ונותני שירותים5,3631,6441,627מזומנים ושווי מזומנים

547295517זכאים ויתרות זכות1,18800פקדונות בתאגידים בנקאיים

1,128439647סה"כ התחייבויות שוטפות1,153808268חייבים ויתרות חובה

7,7042,4521,895סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות לא שוטפותנכסים לא שוטפים

588הפרשה לסילוק נכסי נפט וגז7,73112,67413,451השקעות בנכסי נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה

588סה"כ התחייבויות לא שוטפות0300300נכסים אחרים לזמן ארוך

263101101פקדונות בתאגידים בנקאיים

14,56515,34615,359הון השותפות המוגבלות0266267פקדונות משועבדים בתאגידים בנקאיים

7,99413,34114,119סה"כ נכסים לא שוטפים

15,69815,79316,014סה"כ התחייבויות והון עצמי15,69815,79316,014סה"כ נכסים
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 דוחות כספיים 

ולרבעון הראשון לשנת   2018-2019להלן דוחות רווח והפסד של החברה לשנים 

 )אלפי דולר(:   2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתבססים על טיוטת הדוחות של   2020*הנתונים לרבעון הראשון לשנת 

 השותפות.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

20182019Q1 2020אלפי דולר

       996  5,374  3,651הכנסות ממכירת נפט

        (49)    (266)    (181)תמלוגים לשותף הכללי

(1,151)    (799)תמלוגים לצדדים שלישיים  (213)      

       734  3,957  2,671הכנסות, נטו

הוצאות ועלויות

(1,247)    (983)הפקת נפט  (282)      

        (43)    (208)    (138)פחת, אזילה והפחתות

      (102)    (824) (2,853)חיפושי נפט וגז

(1,560) (1,511)הנהלה וכלליות  (335)      

            -     458          -הכנסות אחרות

        (28)     576 (2,814)רווח )הפסד( תפעולי

        (16)      (11)      (61)הוצאות מימון

           3     119       36הכנסות מימון

        (41)     684 (2,839)רווח )הפסד( לתקופה
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 2פרק 

 סקירת שוק 
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 שוק הנפט והגז 

את החברות העוסקות בגילוי,    הכוללת הינה תעשייה  תעשיית הנפט והגז העולמית  

( עולמית אשר  Commodityהנפט הינו סחורה )פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי. 

מושפע ברמה גבוהה משינויים ברמת ההיצע והביקוש )כפי שניתן יהיה  מחירו 

 בתנודתיות רבה.  ומאופיין    ,לראות בהמשך( 

 ז  חיפוש נפט וג

פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי הינה פעילות מורכבת, הכרוכה בעלויות  

  ם משמעותיות ומאופיינת בחוסר ודאות גבוהה. חיפוש נפט וגז מחייב את התקיימות

מהלך התהליך מתקיים חוסר ודאות בנוגע לעלויות החיפושים,  בשל תנאים רבים, ו

יכולת להפיקם  כן לובפרויקט  לוחות הזמנים של התהליך, הימצאות גז טבעי או נפט  

תוך שמירה על כדאיות כלכלית. לכן, לעיתים קרובות, הקידוחים אינם משיגים  

להכנסה,   וההשקעות הגדולות של החברות בתחום אינן מביאות תוצאות חיוביות, 

 .  ו ולנטישת  ומובילות לאובדן רוב ההשקעה בפרויקט או כולה

 ייצור נפט בקליפורניה 

  20-, אשר צורכת כ1, ארה"ב הינה צרכנית הנפט הגדולה בעולם 2018נכון לשנת 

מסך   20.2%-היוותה צריכת הנפט של ארה"ב כ 2017מיליון חביות נפט. בשנת 

 .  2צריכת הנפט העולמית באותה שנה

 חר והמאגר הנבחן ממוקם בקליפורניה, ארה"ב סקירה זו תתמקד באזור זה.  מא

  2019, בשנת 3EIA (Energy Information Administration )בהתאם לנתוני 

 מיליון חביות נפט.   161-הפיקו בקליפורניה כ

עוד עולה מהנתונים כי קצב ייצור חביות הנפט בקליפורניה הינו במגמת ירידה  

אלף חביות נפט    426-קצב הייצור עמד על כ  2020לאורך השנים, כאשר בפברואר  

 . 4מיליון חביות ביום  1.8-מנגד, צריכת הנפט בקליפורניה עומדת על כליום. 

 

1report.pdf-full-2018-review-stats-review/bp-economics/statistical-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-com/content/dam/bp/businesshttps://www.bp.  
2countries-consuming-oil-biggest-worlds-https://ceoworld.biz/2018/11/13/the  
3https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPCA1&f=A  

 היצע הנפט בעולם והשפעת משבר הקורונה 

החל לפרוץ ברחבי העולם משבר הקורונה,   2020ן הראשון לשנת מהלך הרבעו ב

אשר הוביל בהדרגה להשבתת המשק ולסגר במדינות רבות בעולם. המשבר הוביל  

בבת אחת להפסקת רוב הטיסות המסחריות, הקטנת השימוש בכלי רכב ברחבי  

נפט  העולם, סגירת מפעלים וכיוצ"ב. צעדים אלו, הובילו לקיטון משמעותי בביקוש ל

 ביקוש.   בבעולם, וכאמור תעשייה זו מושפעת באופן משמעותי משינויים בהיצע ו 

אופ"ק עם יצרניות הנפט העצמאיות   דו גנערכה פגישה בין חברות אי  52020במרץ 

)אופ"ק +(, וזאת במטרה לעצור את הירידה החדה במחירי הנפט שנרשמה  

לאותה נקודת זמן(.  נכון במחיר הנפט  25%בעקבות משבר הקורונה )צניחה של 

 עם זאת, הפגישה הסתיימה בכישלון, לאור סירובה של רוסיה להצעה.  

ירים אגרסיבית,  חסעודיה במלמת הוזלת מ  בעקבות כישלון הפגישה פתחהנראה כי  

 זאת במטרה לנגוס בנתח השוק של רוסיה בשוק הנפט.  

 : 2020ועד לתום הרבעון הראשון לשנת    2019שלהי  מ  להלן השינויים במחירי הנפט

 

 

 

 

 

 

 

4gas/-and-oil-by-powered-is-economy-https://www.energyindependenceca.com/californias  
53799577,00.html-https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L  
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 : 2020ועד לתום הרבעון הראשון לשנת   2019משלהי להלן השינוי במחיר הגז 

נרשמו ירידות מחירים משמעותיות במחירי הנפט לאחר כישלון  כפי שניתן לראות, 

 , וכן ירידה במחירי הגז הטבעי לאורך התקופה.  2020במהלך מרץ ו  פגישת אופ"ק 

להובלת קואלציה  הושג סיכום בין רוסיה, סעודיה וארה"ב  2020במהלך אפריל 

ה בביקוש  , זאת נוכח היריד6בינלאומית של מפיקות נפט לקיצוץ משמעותי בתפוקה 

 . בעקבות משבר הקורונה, והיריבות בין סעודיה ורוסיה שמוטטו את מחירי הנפט

מיליון חביות    9.7-יחד תפוקה של כ  להפחית מדינות    23במסגרת ההסכם התחייבו  

 נפט ביום מן השוק העולמי.  

ולמנוע את קריסת   עם זאת, ההסכם, שמטרתו הייתה להציל את תעשיית הנפט

  72020באפריל  20-ב , שכן, זער במעט את הנזקים שנגרמו, רק ממחירי הנפט

החוזים העתידיים על הנפט לחודש מאי ירדו לרמה שלילית בפעם הראשונה  

 

6https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001325209  
70https://www.bizportal.co.il/gazandoil/news/article/78006  

בהיסטוריה. במשך שעות רבות מחיר הנפט היה שלילי, כאשר שיא השפל היה  

 .  (WTI)מסוג   דולר לחבית   38כאשר החוזים העתידיים הגיעו למינוס 

עובדה כי לא נותר מקום לאחסן את הסחורה.  ב הסיבה לכך הייתה נעוצה, בין היתר,  

הביקוש, ובעקבות המצב שלא   ה על משבר הקורונה הוביל לכך שהיצע הנפט על

נותר מקומות אחסון, אנשים היו מוכנים לשלם רק כדי שייקחו מהם את הנפט )נציין  

 תחת רגולציה כבדה(.  בתקנות מחמירות אחסון נפט יש לעמוד צורך כי ל

- להלן השינויי במחירי הנפט בתקופה שבין השגת ההסכם לקיצוץ בתפוקת הנפט ל

 :  2020במאי  12

 

עומדים בטווח  ו במגמת התאוששות מחירי הנפט כפי שניתן לראות בגרף, כיום,

  12-(, זאת בהתאם לנתונים מיום הBrentדולר ) 30.1-( ל WTIדולר )  24.78שבין 

 .  20208במאי 

 רגולציה 

( ולפיכך חלות עליה הרגולציות  Grapevineהשותפות פעילה בארה"ב )לרבות אתר  

 הפדרליות של ארה"ב ושל מדינת קליפורניה.  

8oil-https://www.investing.com/commodities/crude  
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וההפקה בארה"ב מפוקחים על ידי המדינות, כאשר עיקר   יםככלל, רוב הקידוח 

ובדים,  מטרתן של הרגולציות הפדרליות הינן הבטחת איכות הסביבה, בטיחות הע

פיקוח על חיפוש והפקה באדמות שונות )לרבות אדמות ילידים, אדמות בבעלות  

( מוסמכת על  EPAהסוכנות להגנה על הסביבה )  פדרלית ובמדף היבשתי החיצוני(. 

ידי החוקים הפדרלים לשמירת האוויר והמים נקיים, ולרוב מתירה למדינות לפתח  

עמידה בסטנדרטים פרדרליים. עם זאת,  וליישם את הרגולציות הנדרשות לצורך 

ישירה יותר. בין היתר, דרישתה של   EPA-בתעשיית הנפט והגז רגולציית ה

הסוכנות הינה ללכוד את כל הגזים והנוזלים הנובעים מהבאר, בעת הכנתה לקידוח,  

זאת על מנת למנוע את זיהום הסביבה על ידם. הליך זה דורש ציוד מיוחד והליכים  

 מיוחדים.  

 Underground Injection Controlנוסף, קיימת תוכנית בחסות המדינה )ב

Programמצאת בפיקוח הנ(, ש-EPA   ומטרתה הינה הסדרת ההחדרה החוזרת

 של המים.  

 9רגולציה פדרלית 

 להלן החוקים היוצרים את הבסיס לרוב הרגולציה הפדרלית:  

▪ The Clean Air Act (1963)  –   חוק פדרלי שמטרתו לשלוט בזיהום האוויר

 ברמה הארצית בארה"ב.  

▪ The Clean Water Act (1972)  –    חוק פדרלי שמטרתו לשמור על ניקיון המים

 בארה"ב, לרבות באגמים, נחלים, נהרות, אזורי חוף וכיוצ"ב. 

▪ The Safe Drinking Water Act (1974) –   חוק פדרלי בארה"ב שמטרתו

 מקורות המים, לרבות למניעת זיהום מי תהום. ת להבטיח את בטיחו

- התפקיד המדינות ברגולציית הקידוח וההפקה של נפט וגז, נוסחו על ידי 

Interstate Oil & Gas Compact Commission (IOGCC) ,  שנוסד בשנת

1935  . 

 Federal Comprehensive Environmental Response-בנוסף, בארה"ב חל ה

Compansation and Liability Act   אשר לפיו ניתן להטיל אחריות על בעלי

 

9operations-gas-and-oil-regulation-currents/us-es.org/geosciencehttps://www.americangeoscienc  

קרקעות וחברות הפועלות בשטח מסיום, זאת בגין נזקים שנגרמו בשטח ובסמיכות  

  לו עקב פעילותם.

  הסמכות  ת( הינה בעלThe Bureau of Land Management) BLMבנוסף, 

בנוגע לכמעט כלל הזיכיונות, חיפושים, קידוחים של גז ונפט על אדמות   בארה"ב

לענייני הקידוח וההפקה דורשים הלימה    BLM-של ילידים ואדמות פדרליות. כללי ה 

עם הרגולציה המדינתית והמקומית, זאת במטרה להגן על חיים, רכוש ואיכות  

 הסביבה. 

(  Oil and gas program) נפט וגז על ניהול תוכנית  BLM-י ה א בנוסף, אחר

- מיליון דונם )מתוך כ 100-שמבסגרתה מוקצים לגופים יחידים ותאגידיים מעל ל 

אחראי   מיליארד דונם בבעלות פדרלית( וזאת לצורך חיפוש נפט וגז. הגוף  2.8

של התמלוגים    ם להחכרת הקרקעות ולפיקוח עליהן, זאת תמורת קבלת וניהול כספי

 ין הפעולות המתבצעות בהן.  גב

( הסדיר  U.S. Department of Transportationמשרד התחבורה האמריקאי )

רגולציה אשר משפיעה על בניית, תחזוקת ותפעול צנרת הובלת הנפט והגז, וכן  

 אחראי על ניהול מקרים של דליפת נפט.  

גולציה  ( הסדיר ואוכף רU.S. Department of Laborמשרד העבודה האמריקאי )

בתחום בטיחות העובדים, זאת באמצעות חוק אשר דורש מכל מעביד ליצור סביבת  

עבודה חופשית מכל סכנה מוכרת שעלולה לגרום למוות או לנזק גופני לעובדים  

 בתעשייה.  

(  U.S. Fish and Wildlife Serviceנציין כי שירות הדגה וחיות הבר ארה"ב )

, זאת בדרך של דרישה של קבלת ייעוץ  משפיע באופן עקיף על הפעילות בענף 

אשר יובילו להשלכות אפשריות על מיני  ואישור עבור פיתוח של פרויקטים מסויימים  

 חיות, צמחי בר, נהרים טבעיים, נחלים וכיוצ"ב.  

 

 

https://www.americangeosciences.org/geoscience-currents/us-regulation-oil-and-gas-operations
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 רגולציה קליפורניה, ארה"ב 

תעשיית הגז והנפט בארה"ב כפופה לרגולציה מחמירה ברמה הפדרלית,  

בין הפרמטרים אשר הרגולציה  ת בכל הקשור לחיפושי הנפט. המדינתית והמקומי

 בתחום מסדירה, להם כפופים הגורמים בתעשייה, ניתן למנות: 

 מיקום הבארות והמרחק ביניהן;  ▪

 קידוח, מבחני הפקה, המרצה, תפעול, תחזוקת בארות ונטישתן;  ▪

 תכנון, ביצוע, תפעול ופירוק המתקנים;  ▪

 שיטות המרצה;  ▪

 קידוח ועודפי מים בתהליכים השונים; טיפול בנוזלי  ▪

 מיסוי;  ▪

 שימור;  ▪

 בטוח כספי לקידוח, תפעול ונטישה;  ▪

 בטיחות.  ▪

 Geologic Energy   הגוף הרגולטורי הראשי לענייני נפט ואנרגיה בקליפורניה הוא

Management Division (CalGEM( )DOGGR  .)לשעבר 

ל אזור גיאוגרפי  גוף זה מתחזק משרדים אזוריים, אשר כל אחד מהם אחראי ע 

מסויים, שדרכו מניהלים את הליכי קבלת האישורים לקידוחים, תפעול ונטישת  

 בארות נפט וגז, וכן של הפעולות התת קרקעיות הנלוות לכך.  

 California Environmental-הובניהול באמצעות  מתכלל CalGEM-בנוסף, ה

Quality Act  לביצוע פעילות חיפוש, קדיחה  את עניין הגשת בקשות לאישורים

והפקת גז ונפט, ובסמכותו לקבוע האם פרויקטים מסויים ידרשו להגיש דוחות  

סביבתיים בטרם יוכלו להתקדם בפרויקט. כמו כן, אחראי הגוף לכינון והטמעת  

 רגולציה לצורך פיקוח וניטור שיטות בהן נעשה שימוש בתעשיית הגז והנפט. 

 California Environmental-ניה הינה ה עוד סוכנות הפועלת בקליפור

Protection Agency (CalEPA  ( אשר מאמצת ואוכפת רגולציות )לרבות

Greenhouse Gas Emission Standards  שהינם בעלי השלכות על קידוחים ,)

ופעולות נוספות בתחום הגז והפט. הסוכנות מאמצת ואוכפת את הכללים באמצעות  

 מספר גופים שונים.  

 California Occupational Safety and Health-מדינית, ה ברמה ה

Administration   מנהל ואוכף המתייחסת לבטיחות ובריאות בכלל, ולבריאות

 ובטיחות העובדים בתחום תעשיית הנפט והגז בפרט.  

 רגולציה מקומית  

. כך  ברמה המקומית, הדין המדינתי מאפשר הסדרה מסויימת ברמת המחוז והעיר

, המטיל דרישות  Zoning Ordinanceבמחוז קרן, אומץ לאחרונה שלדוגמא 

מסוימות על ביצוע פעולות מסוימות בתחום הנפט והגז שנעשות בגבולותיו, וזאת  

 לצורך קבלת האישורים הנדרשים לכך.  
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 מתודולוגיה 

מבקש להבטיח   "(IAS36)המתוקן( )להלן: "התקן" או "   36בינלאומי  תקן חשבונאות  

כי נכסיה של ישות לא יוצגו בסכום העולה על הסכום בר ההשבה שלהם. נכס מוצג  

בסכום הגבוה מסכום בר השבה שלו כאשר ערכו של הנכס בספרים עולה על הסכום  

הנכס והתקן    שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו. במקרה כזה, חלה ירידה בערך 

 דורש מהישות להכיר בהפסד מירידת ערך.  

התקן חל על כל הנכסים )למעט חריגים המנויים בתקן עצמו( לרבות, מוניטין שנרכש  

בצירוף עסקים. מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך  

יר בהם  ציפיות להטבות כלכליות עתידיות מנכסים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכ

 בנפרד. 

 הגדרות 

מוגדר כסכום בו מוכר הנכס לאחר ניכוי כל   (Carrying Amount) ערך בספרים 

 .פחת שנצבר )הפחתה שנצברה(, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו 

היא קבוצת הנכסים המזוהה   (Cash-generating unit) מזומנים -יחידה מניבה 

ים, שהם בלתי תלויים בעיקרם  הקטנה ביותר, המפיקה תזרימי מזומנים חיובי

 .בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות 

הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה   (Fair value)שווי הוגן 

 משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

הן עלויות תוספתיות, המיוחסות במישרין    -   ( Costs of disposalעלויות מימוש )

מזומנים, למעט עלויות מימון והוצאת מסים   -למימוש של נכס או של יחידה מניבה

 על הכנסה. 

הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים,   (Value in use) שווי שימוש 

 .מזומנים-החזויים לנבוע מנכס או מיחידה מניבה

מזומנים  -של נכס או יחידה מניבה ( Recoverable amountהשבה )- סכום בר

 הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. 

 

 זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו

 בחינת ירידת הערך 

בהתאם לתקן, ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים המצביעים על ירידת  

מתקיים סימן כלשהו, על הישות לאמוד את סכום בר ההשבה של  ערך של נכס. אם  

 ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך, על הישות גם:  הנכס.

לבחון אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים   ▪

בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת  

 .בה שלו ערכו לסכום בר ההש 

 .לבחון אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים  ▪

 סימנים המצביעים על ירידת ערך 

כאמור, את הסימנים לירידת ערך תבחן הישות בכל תאריך מאזן. התקן קובע כי על  

 הישות לבחון, לכל הפחות, את הסימנים הבאים: 

 מקורות מידע חיצוניים

משמעותית בערך השוק של הנכס מעבר לחזוי  במהלך התקופה חלה ירידה  ▪

  כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל. 

שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה   ▪

או שיחולו בעתיד הקרוב, בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או  

 .המשפטית, שבה פועלת הישות, או בשוק אליו מיועד הנכס

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה   ▪

אחרים על השקעות בשוק, וסביר שעלויות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון  

המשמש בחישוב שווי הנכס, ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר ההשבה של  

   .הנכס

 הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות ▪

Market) capitalization .) 

 מקורות מידע פנימיים 

 .קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס ▪

שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה   ▪

או חזויים לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או  

  חזוי שייעשה בו שימוש.
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איות זמינות ממערכת הדיווח הפנימית המצביעות על כך שהביצועים  קיימות ר ▪

 .הכלכליים של הנכס הם, או יהיו, גרועים מאלה שנחזו 

 

 זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו

התקן מדגיש ומציין כי הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וקובע כי ישות עשויה  

 .של נכס   לזהות סימנים נוספים המצביעים על ירידה אפשרית בערך 

קיומם של סימנים לירידת ערך ידרוש מהישות לקבוע את הסכום בר ההשבה של  

 הנכס, או, במקרה של מוניטין, לבצע בחינה לירידת ערך. 

את הסכום בר ההשבה של הנכס הבודד, על הישות לחשב את   אם לא ניתן לאמוד 

סכום בר ההשבה של היחידה המניבה מזומנים, אליה שייך הנכס. יחידות מניבות  

מזומנים צריכות להיות מזוהות באופן עקבי מתקופה לתקופה לאותם נכסים או סוגי  

 נכסים, אלא אם קיימת הצדקה לשינוי. 

 מוניטין

רך מוניטין שנרכש בצירוף עסקים, יוקצה המוניטין שהוכר  לצורך בחינה לירידת ע

במועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות  

מניבות מזומנים של הרוכש, אשר חזויות ליהנות מהסינרגיה של הצירוף, ללא קשר  

קבוצות    אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הגוף הנרכש שויכו ליחידות או

של יחידות אלו. כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן הוקצה מוניטין כאמור לעיל,  

תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצורכי הנהלה  

לפני קיבוץ מגזרים   ,IFRS 8פנימיים ולא תהיה גדולה ממגזר פעילות כמוגדר בתקן  

 .דומים 

 מדידת סכום בר השבה 

מזומנים הוא הגבוה מבין השווי ההוגן  -השבה של נכס או יחידה מניבה-כום בר ס

 שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.  

התקן קובע שלא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה והן  

את השווי השימוש שלו. אם אחד מבין הסכומים הללו גבוה מהערך בספרים של  

 הנכס, לא חלה ירידה בערך הנכס ולפיכך לא נדרש לאמוד את הסכום האחר.  

אם אין סיבה להאמין כי שווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן  

שלו בניכוי עלויות מכירה, השווי ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה עשוי לשמש  

רה כאשר הנכס מיועד למימוש.  כסכום בר ההשבה. לעיתים קרובות, זה יהיה המק

זאת מכיוון ששווי השימוש של נכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה נטו  

מהמימוש, מאחר וסביר כי תזרימי המזומנים העתידיים מהמשך השימוש בנכס עד  

 למכירתו, זניחים. 

 שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה    -מדידת סכום בר השבה  

ווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע  הראיה הטובה ביותר לש

בהסכם מכירה מחייב בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים  

 מותאם בגין עלויות תוספתיות שניתן יהיה ליחסן במישרין למימוש הנכס. 

כאשר אין הסכם מכירה מחייב, אך הנכס נסחר בשוק פעיל, השווי ההוגן בניכוי  

 מכירה יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות מימוש.  עלויות 

כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס, השווי ההוגן יתבסס על המידע  

הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל, בתאריך  

דים,  המאזן, תמורת מימוש הנכס בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצד

בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. בקביעת סכום זה, ישות  

מביאה בחשבון את התוצאות של עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו  

מהשווי ההוגן יש להפחית עלויות תוספתיות שניתן יהיה ליחסן במישרין   .ענף

 למימוש הנכס. 

 שווי שימוש  -   מדידת סכום בר השבה

 :המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של הנכס

אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינבעו משימוש   ▪

 .מתמשך בנכס וממימושו הסופי

תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים   ▪

 .אלה

 .הכסף, המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכוןערך הזמן של   ▪

 .אי וודאות, שטבועה בנכס (for bearing) המחיר לנשיאת ▪

גורמים אחרים, כגון היעדר נזילות, שמשתתפים בשוק ישתקפו בתמחור   ▪

 .תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס
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 בים הבאים:אמידת שווי השימוש של הנכס כוללת את השל

אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינבעו משימוש   ▪

 מתמשך בנכס וממימושו הסופי. 

 יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה.  ▪

 :במדידת שווי השימוש הישות

תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המייצגות   ▪

את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים, שישררו  

 .במהלך יתרת  אורך החיים השימושיים של הנכס

 

 שווי שימוש  -   מדידת סכום בר השבה

תקציבים/תחזיות כספיים, העדכניים  תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על 

ביותר, שאושרו על ידי ההנהלה. תחזיות המבוססות על תקציבים/תחזיות כאלה,  

 .שנים, אלא אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר  5יכסו תקופה מרבית של 

תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה שמעבר לתקופה המכוסה על ידי   תאמוד  ▪

התקציבים/תחזיות העדכניים ביותר, על ידי אקסטרפולציה של אותן תחזיות  

תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן. כאשר הערך  

בספרים של נכס אינו כולל עדיין את כל תזרימי המזומנים השליליים אשר  

ו עד שהנכס מוכן לשימוש או למכירה, אומדני תזרימי מזומנים עתידיים  יתהו

שליליים אמורים לכלול אומדן של תזרימי מזומנים שליליים נוספים, החזויים  

 .  להתהוות כדי להכין את הנכס לשימוש או למכירה 

אומדן תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים חיוביים או  

 החזויים לנבוע מ:  שליליים

 שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו.  ▪

 שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס.  ▪

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון.  ▪

 .תשלומי או תקבולי מיסים על ההכנסה ▪

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן מהוונים  

שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת את הערך הנוכחי  תוך 

 לפי שער החליפין המידי במועד חישוב שווי השימוש. 

 ההיוון שיעור   

 צריך להיות שיעור לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של:  ההיווןשיעור 

 ערך הזמן של הכסף.  ▪

הותאמו האומדנים של תזרימי  הסיכונים הספציפיים של הנכס, אשר בגינם לא   ▪

 . המזומנים העתידיים

 

  - שיעור ההיוון בו נהוון את תזרימי המזומנים העתידיים הוא על פי רוב ה

WACCידי בעלי המניות. -, שהינו שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על 

 

WACC = Kd * (1-T) * (%d) + Ke * (%e) 

 כאשר: 

WACC =  ;שיעור התשואה הנדרשת המשוקללת על נכסי החברה 

Kd =  ;שיעור התשואה הנדרשת על החוב 

%d   =  ;שיעור החוב מסך הנכסים 

Ke =  ;שיעור התשואה הנדרשת על ההון העצמי 

%e =  ;שיעור ההון העצמי מסך הנכסים 

T =  ;שיעור המס של החברה המוערכת 

 

ר החוב בפועל של החברה,  התשואה הנדרשת על החוב תיגזר על פי רוב ממחי

ומחיר החוב הנורמטיבי עבור חברה מהאופי של החברה המוערכת )ממדגם  

חברות או מאגר מידע(. שיעור החוב מהנכסים יגזר על פי רוב משיעור המינוף  

בפועל של החברה, ושיעור המינוף הנורמטיבי עבור חברה מהאופי של החברה  

 המוערכת )ממדגם חברות או מאגר מידע(. 

 Capital - שיעור התשואה הנדרשת על ההון העצמי נקבע בהתאם למודל ה

Asset Pricing Model (CAPM)מודל ה .-CAPM   מניח כי המשקיע הממוצע

מחזיק את תיק השוק ולכן חשוף לסיכוני השוק ומכאן שמדידת הסיכון של נכס  

ן  פי מודל זה שיעור התשואה על ההו -בודד היא ביחס לסיכון תיק השוק. על 

העצמי נגזר מריבית חסרת סיכון ליום הרכישה בתוספת פרמיית סיכון שוק  

 (. ßהמוכפלת ברמת הסיכון של החברה ביחס לסטיית התקן של תיק השוק )
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Ke = Rf + ß * (Rm-Rf) 

 כאשר: 

RF =  ;ריבית חסרת סיכון 

ß =  ;רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת תיק השוק 

Rm-Rf   =  נכסים מסוכנים על פני ריבית חסרת   פרמיית הסיכון של

 סיכון; 

 

בפועל של מניית החברה   בטא של נכס תיגזר על פי רוב מחישוב הבטא 

המוערכת, ממדגם חברות נסחרות דומות לחברה המוערכת, או ממאגר מידע.  

ראשית תיגזר הבטא הממונפת למניית החברות הנבחנות, ואז יבוצע להן מינוף  

 מחדש על מנת להגיע לבטא המתאימה לחברה המוערכת. 

ין סיכונים  לעיתים, מקובל להוסיף למחיר ההון של העסק פרמיות נוספות בג

 , כגון: CAPM-ידי ה-שאינם "נתפשים" על 

 ( small-size premiumפרמיה לחברות קטנות ) ▪

 פרמיות לסיכונים אחרים  ▪

 

 

 

  



  27 מתוך 19 

 Grapevineפרויקט  2020במרץ  31-בחינה לירידת ערך יחידה מניבת המזומנים ל|  שותפות מגובלת –מודיעין אנרגיה |  2020 יוני

Beta Finance T: +972-3-6767006 ι W: www.betafinance.co.il ι A:  יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  

 

 4פרק 

 Grapevineפרויקט  בחינה לירידת ערך
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 פרויקט בחינה לירידת ערך 

" ו/או  השותפותשותפות מוגבלת )להלן: " – נתבקשנו על ידי מודיעין אנרגיה 

)להלן:   Grapevineלבצע בחינה לירידת ערך לפרויקט  "( שותפות מודיעין "

. פרויקט זה  2020במרץ  31-"( וזאת ל יחידה מניבת מזומנים" ו/או "הפרויקט"

קיימות בפרויקט היתכנות טכנית  "מוצג בספרי החברה לפי מודל העלות, לאחר ש 

   . (IFRS6)  " ית של הפקת משאבי מינרליקיום מסחר  תויכול 

)להלן:    36בחינת ירידת הערך בוצעה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

“IAS36”  " שמטרתו הינה קביעת נהלים של ישות ליישם וזאת על  " התקןו/או ,)

הגבוה  מנת להבטיח שנכסיה לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר ההשבה שלהם )

 .  נכס או יחידת מניבת מזומנים לבין שווי השימוש בו( מבין השווי ההוגן של 

לתקן, ישות תבחן בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימנים   9בהתאם לסעיף 

המצביעים על ירידת הערך של נכס. אם מתקיים סימן כלשהו, על הישות לאמוד  

 את הסכום בר ההשבה של הנכס.  

בביקוש לנפט   מהותי  הקורונה הוביל לקיטוןכפי שצוין בפרק סקירת השוק, משבר 

הינו   Grapevineפרויקט ברחבי העולם, ובכך לירידה משמעותית במחירי הנפט. 

, כך שלקיטון בביקוש לנפט  ( ארה"ב)נפט וגז בקליפורניה,   ה ומכירת פרויקט להפק

ובמחיר הנפט השפעה על תזרימי המזומנים העתידיים הנובעים מהפרויקט.  

)לפי   בהתאם לתקן בחנו את שווי השימוש בפרויקט ביחס לשוויו בספרים לפיכך, 

 חלופת שווי השימוש(. 

 של הפרויקט  בספרים  ערך

שרדונה, שרדונה צפון  מהקידוחים )המורכב הפרויקט  הערך בספרים  שללהלן 

 )אלפי דולר(:   2020במרץ  31-בספרי השותפות ל ובורדו(  

 

במרץ   31-ל  (Grapevineהערך בספרים של יחידת מניבת המזומנים )פרויקט 

 מיליון דולר.   5.68-מסתכם בכ 2020

 שווי שימוש 

הערכת שווי השימוש של  סכום בר ההשבה התבצע לפי חלופת שווי השימוש. 

יחידת מניבת המזומנים, בוצעה כאמור על פי גישת היוון תזרים המזומנים העתידי  

(. תזרימי המזומנים הוונו לפי שיעור היוון ההולם את פעילות  DCF) של הפעילות

( אשר מחשבת  WACCהחברה, בהתאם למודל עלות ההון הממוצע המשוקלל ) 

את המשקל היחסי של כל רכיב במבנה ההון. מודל זה מהווה את הגישה הנפוצה  

 והמקובלת ביותר לקביעת שיעור ההיוון המתאים. 

צורך אמידת שיעור היוון של תזרימי המזומנים של  להלן הפרמטרים שנלקחו ל 

  היחידה מניבת המזומנים: 

 

של החברה    לאחר מס  שיעור ההיוון הממוצע המשוקלל לפיו הוונו תזרימי המזומנים

 . 11.8%הינו 

 . %14.09י מס הינו שיעור ההיוון לפנ

 

אלפי דולררכיב

       2,136שרדונה

       1,625שרדונה צפון

       1,916בורדו

       5,678סה"כ

מקורערךסימון

 D/V 36.1%

 E/V 63.9%

 Kd 3.7%
Oil/Gas (Production and Exploration) - מחיר החוב 

לפי נתוני דמודראן לשוק בארה"ב ינואר 2020

 T 29.8%מס פדרלי ומס על הכנסה במדינת קליפורניה

 Rf 1.35%
 Treasury yield curve - ריבית חסרת סיכון ל-30 שנה 

ליום 31 במרץ 2020

 Rm-Rf 6.01%
פרמיית שוק ארה"ב לפי נתוני פרופסור דמודראן ל-01 

באפריל 2020

βL   1.48 
Oil/Gas (Production and Exploration) - בטא ממונפת 

לפי נתוני דמודראן לשוק בארה"ב ינואר 2020

SPC5.22%Duff & Phelps 2019 לפי נתוני

 SP 1.5%פרמיה ספציפית - אי ודאות קורונה

Ke17.0%

WACC11.8%

Oil/Gas (Production and Exploration) - שקלול  

 משקלי החוב/הון לפי נתוני דמודראן לשוק בארה"ב ינואר

2020
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 מניבת המזומנים )אלפי דולר(:   היחידה להלן תזרים המזומנים של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  2020במרץ  23בהתבסס על דו"ח הערכת המשאבים שהתקבל מהחברה מיום 

  

שנה
נפט )אלפי 

חביות(
)MMCF( גז

הכנסות נפט 

)חלק 

השותפות(

הכנסות גז 

)חלק 

השותפות(

סה"כ 

הכנסות

תמלוגים 

ששולמו

עלויות 

הפעלה
עלויות פיתוח

עלויות 

נטישה 

ושיקום

סה"כ תזרים 

לפני היטל 

ומס הכנסה

תזרים להיווןמיסים

2020273.682.32,15752.92,210          (779)          (240)        (3,227)              -          (2,036)          66 (2,102)        

2021577.4171.65,112107.25,220       (1,747)          (557)        (5,730)              -          (2,814)        155 (2,969)        

2022742.2220.67,128129.47,257       (2,267)          (794)        (4,675)              -             (479)        215 (694)           

2023720.2214.17,368124.27,492       (2,104)          (874)                 -               -            4,514         399 4,115         

2024603.1179.36,519102.86,621       (2,196)          (870)                 -               -            3,556         329 3,228         

2025517.0153.75,86588.55,954       (1,978)          (870)                 -               -            3,106         291 2,815         

2026453.8134.95,36677.75,443       (1,813)          (870)                 -               -            2,761         261 2,500         

2027404.5120.34,91369.54,982       (1,663)          (870)                 -               -            2,450         148 2,302         

2028366.1108.84,44663.14,509       (1,509)          (870)                 -               -            2,131         134 1,997         

2029332.798.94,04058.04,098       (1,375)          (870)                 -               -            1,853         122 1,732         

2030304.790.63,70155.03,756       (1,264)          (870)                 -               -            1,622         111 1,511         

2031280.183.33,40152.63,454       (1,166)          (870)                 -               -            1,418         102 1,316         

2032258.276.73,13650.23,186       (1,079)          (870)                 -               -            1,237           94 1,143         

2033236.970.42,87746.02,923          (993)          (870)                 -               -            1,060           87 973            

2034217.964.82,64742.42,689          (917)          (870)                 -               -               902           80 822            

2034-20461,223.9363.914,864237.915,102       (5,240)       (6,686)                 -            3,580         690 2,890         

20460.00.000.00                -                  -                  -        (404)                   -             - (404)           

       21,175    3,284        24,862       (404)      (13,632)     (18,715)     (28,090)7,5122,23483,5391,35784,896סה"כ
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 פרויקט בחינה לירידת ערך 

 הכנסות מהפרויקט 

נקבעו בהתאם    ת בתזריםוכמויות הנפט והגז שיופקו בכל שנה בפרויקט ואשר מוצג

, ונערך על  2020במרץ  23-מיום ה  Grapevineלדוח הערכת משאבים בפרויקט 

 ידי מעריך חיצוני.  

 ( Henry Hub( ומחירי הגז הטבעיים העתידיים )Brent) מחירי הנפט העתידיים 

)מצ"ב כנספח   2020במרץ  31יום ל חוזים עתידייםנקבעו בהתאם למחירי 

סיסי על בסיס  בקיימים חוזים עתידיים, נלקח המחיר המעבר לשנים בו לעבודה(. 

 החוזה הארוך ביותר.  

לפי מידע שהתקבל מהנהלת השותפות, בקליפורניה יש עודף ביקוש לנפט, כך  

כמידע  . Brent -דולר על מחיר ה 1-3שהשותפות מוכרת את הנפט בפרמיה של 

  אוקטובר  תומך התקבל מהנהלת השותפות תחשיב מכירות חודשי בין החודשים 

  הכולל נתונים אודות כמות הנפט שנמכרה ומחיר המכירה  2020 למרץ 2017

עם זאת, בעבודה בחרנו להיצמד  .  )בהתאם למועד תחילת ההפקה בכל באר( 

שוק, כאשר בהמשך מוצג ניתוח רגישות לשינוי במחיר הנפט על שווי  הלציטוטי 

 הפרויקט.  

 תמלוגים 

  אודות התמלוגים  השותפותהתמלוגים חושבו בהתאם למידע שהתקבל מהנהלת 

מהכנסות  ולצדדים שלישיים לשותף הכללי בשותפות אותם הם מחויבים לשלם 

 הפרויקט. 

 הפעלה הוצאות  

נמסר לנו  בהתאם לדו"ח הערכת המשאבים בפרויקט ו ןהוצאות התפעול הינ

תחזוקה שוטפת של הפרויקט,  הן כוללות בתוכן הוצאות בגין מהנהלת החברה ש

   שלא תידרש השקעה נוספת מהותית.  וכן 

 עלויות הפיתוח  

פיתוח הפרויקט. כפי  עלויות כפי שהוערכו בדו"ח הערכת המשאבים בפרויקט, בגין  

  שנים  3, סך הוצאות הפיתוח צפויות להתפרס על פני השותפות שנמסר על ידי 

   בלבד, כאשר יתר ההוצאות שיתהוו מסווגת כהוצאות הפעלה לאורך הפרויקט.

 

 

בעקבות המצב במשק והקיטון במחירי הנפט בחנו את ההשפעה של דחיית פיתוח  

 .  )מצורף כנספח(  המאגר בשנה ובשנתיים על שווי הפרויקט 

 עלויות נטישה ושיקום 

שה ושיקום הפרויקט  בהתאם לרגולציה בארה"ב, השותפות מחויבת בעלות נטי

בתום השימוש בו. סך עלויות הנטישה נקבעו בהתאם למידע שהתקבל מהנהלת  

 השותפות, כפי שנקבעו בדו"ח הערכת המשאבים.  

 מס  

של מדינת  הכנסה ומס  21% בשיעורכולל מס פדרלי החל על השותפות המס 

על הרכוש  ומס    0.64%נלקח מס ייצור בשיעור    בנוסף, .  8.84%קליפורניה בשיעור  

(Ad Valorem Tax)   2.32%בשיעור . 

 סיכום ומסקנות 

מניבת המזומנים בהשוואה לתוצאות שווי השימוש בפרויקט ליום   ה להלן שווי יחיד

 )אלפי דולר(:  2020במרץ  31

 

מניבת המזומנים למועד הערכת השווי   ה יוצא אפוא, כי שווי השימוש של יחיד

של היחידה בספרי החברה. לכן, בהתאם   ערכהמ  גבוהה באופן משמעותי 

   . Grapevineת ערך לפרויקט  , המסקנה היא כי לא קיימת ירידIAS 36להוראות  

 

 

Grapevine 31/03/2020אלפי דולר

5,678ערך בספרים

6,942שווי שימוש

           -ירידת ערך
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 ניתוח רגישות 

מחירי הנפט  ב משינויהפרויקט כתוצאה השימוש של להלן ניתוח רגישות לשווי 

(Brent בטווח שבין ) וכן כתוצאה משינוי  דולר לחבית 2.5דולר לבין  2.5מינוס ,

  בשיעור ההיוון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6,94210.8%11.3%11.8%12.3%12.8%

-2.56,2685,9475,6415,3475,066

-26,5506,2235,9115,6125,325

-1.56,8336,5006,1815,8765,584

-17,1156,7766,4516,1405,843

-0.57,3467,0026,6726,3576,055

07,6287,2776,9426,6216,313

0.57,9097,5537,2116,8856,572

18,1917,8287,4817,1486,830

1.58,4738,1047,7507,4127,088

28,7558,3798,0207,6767,346

2.59,0378,6558,2897,9397,604

שינוי בשיעור היוון

ט
פ

הנ
ר 

חי
מ

ב
שינוי 
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( העתידיים  Brentומחירי הנפט ) ( Henry Hubמחירי הגז הטבעי ) – נספח א 

 2020במרץ  31-ל

 

  

מחיר הגזמחיר הנפט )דולר לחבית(שנה

202035.32.88

202139.72.80

202243.02.63

202345.92.60

202448.42.57

202550.82.58

202653.02.58

202754.42.59

202854.42.60

202954.42.63

203054.42.72

203154.42.83

203254.42.93

203354.42.93

203454.42.93

2034-204654.42.93
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 שווי הפרויקט כתוצאה מדחייה של פיתוח הפרויקט  – נספח ב 

בעקבות משבר הקורונה בחנו את ההשפעה של דחייה בפיתוח הפרויקט על שווי  

השימוש בפרויקט. הנחת המוצא בתרחישים הינה שסך הפקת המשאבים בפרויקט  

תיוותר זהה לסך המשאבים שיופקו מהפרויקט בהתאם לדו"ח הערכת המשאבים,  

וואה לשנה  כאשר בשנת הדחייה סך המשאבים שיופקו מהפרויקט יהיו זהים בהש 

 שקדמה לה.  

 :  )אלפי דולר(  להלן שווי השימוש בפרויקט בהנחת דחייה של שנה בפיתוח הפרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן ניתוח רגישות לשווי השימוש של הפרויקט  )בדחיית הפיתוח בשנה( כתוצאה  

דולר לחבית, וכן כתוצאה    1-3( בטווח שבין  Brentמהוספת פרמיה על מחירי הנפט )

  משינוי בשיעור ההיוון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה
נפט )אלפי 

חביות(
)MMCF( גז

הכנסות נפט 

)חלק 

השותפות(

הכנסות גז 

)חלק 

השותפות(

סה"כ 

הכנסות

תמלוגים 

ששולמו

עלויות 

הפעלה
עלויות פיתוח

עלויות 

נטישה 

ושיקום

סה"כ תזרים 

לפני היטל 

ומס הכנסה

תזרים להיווןמיסים

2020273.682.32,15752.92,210          (620)          (240)                 -                 -            1,350                 425 925            

2021364.8109.83,23068.63,298       (1,148)          (557)        (4,302)                -          (2,709)                  98 (2,806)        

2022577.4171.65,545100.75,646       (1,823)          (794)        (4,655)                -          (1,626)                167 (1,793)        

2023742.2220.67,593128.07,721       (2,399)          (874)        (4,675)                -             (226)                229 (455)           

2024720.2214.17,784122.87,907       (2,613)          (870)                 -                 -            4,424                 403 4,021         

2025603.1179.36,842103.26,945       (2,301)          (870)                 -                 -            3,775                 347 3,427         

2026517.0153.76,11388.56,202       (2,059)          (870)                 -                 -            3,273                 305 2,968         

2027453.8134.95,51178.05,589       (1,860)          (870)                 -                 -            2,860                 270 2,590         

2028404.5120.34,91369.84,983       (1,663)          (870)                 -                 -            2,450                 148 2,302         

2029366.1108.84,44663.94,510       (1,509)          (870)                 -                 -            2,131                 134 1,997         

2030332.798.94,04060.04,100       (1,376)          (870)                 -                 -            1,855                 122 1,733         

2031304.790.63,70157.23,758       (1,265)          (870)                 -                 -            1,624                 111 1,512         

2032280.183.33,40154.43,456       (1,166)          (870)                 -                 -            1,420                 102 1,317         

2033258.276.73,13650.23,186       (1,079)          (870)                 -                 -            1,237                   94 1,143         

2034236.970.42,87746.02,923          (993)          (870)                 -                 -            1,060                   87 973            

2034-20461,077318.913,081208.513,290       (4,651)       (6,686)                 -            2,357                 426 1,931         

204600.000.00                -                  -                  -           (404)                   -                      - (404)           

       21,383             3,467        25,255         (404)      (13,632)     (18,715)     (28,524)7,5122,23484,3691,35385,722סה"כ

##10.8%11.3%11.8%12.3%12.8%

08,1287,7897,4647,1546,857

18,6738,3207,9827,6607,351

29,2138,8478,4978,1627,842

39,7539,3739,0118,6648,333

ט
פ

הנ
ר 

חי
מ

ב
שינוי 

שינוי בשיעור היוון



  27 מתוך 26 

 Grapevineפרויקט  2020במרץ  31-בחינה לירידת ערך יחידה מניבת המזומנים ל|  שותפות מגובלת –מודיעין אנרגיה |  2020 יוני

Beta Finance T: +972-3-6767006 ι W: www.betafinance.co.il ι A:  יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  

 להלן שווי השימוש בפרויקט בהנחת דחייה של שנתיים בפיתוח הפרויקט:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן ניתוח רגישות לשווי השימוש של הפרויקט  )בדחיית הפיתוח בשנתיים(  

דולר לחבית,   1-3( בטווח שבין Brentכתוצאה מהוספת פרמיה על מחירי הנפט )

  וכן כתוצאה משינוי בשיעור ההיוון:

 

 

 

  

##10.8%11.3%11.8%12.3%12.8%

08,8678,5428,2327,9357,652

19,3989,0598,7368,4278,132

29,9299,5779,2408,9188,611

310,46010,0949,7449,4109,091

ט
פ

הנ
ר 

חי
מ

ב
שינוי 

שינוי בשיעור היוון

שנה
נפט )אלפי 

חביות(
)MMCF( גז

הכנסות נפט 

)חלק 

השותפות(

הכנסות גז 

)חלק 

השותפות(

סה"כ 

הכנסות

תמלוגים 

ששולמו

עלויות 

הפעלה
עלויות פיתוח

עלויות 

נטישה 

ושיקום

סה"כ תזרים 

לפני היטל 

ומס הכנסה

תזרים להיווןמיסים

2020273.682.32,15752.92,210          (620)          (240)                 -              -            1,350             425 925            

2021364.8109.83,23068.63,298          (935)          (557)                 -              -            1,807               98 1,709         

2022364.8109.83,50364.43,567       (1,234)          (794)        (4,302)             -          (2,763)            106 (2,869)        

2023577.4171.65,90799.56,007       (1,926)          (874)        (4,655)             -          (1,447)            178 (1,625)        

2024742.2220.68,022126.58,149       (2,923)          (870)        (4,675)             -             (319)            242 (561)           

2025720.2214.18,169123.28,293       (2,739)          (870)                 -              -            4,684             425 4,260         

2026603.1179.37,131103.27,234       (2,395)          (870)                 -              -            3,970             364 3,606         

2027517.0153.76,27988.86,368       (2,113)          (870)                 -              -            3,385             314 3,071         

2028453.8134.95,51178.35,590       (1,860)          (870)                 -              -            2,860             270 2,590         

2029404.5120.34,91370.64,983       (1,663)          (870)                 -              -            2,451             148 2,303         

2030366.1108.84,44666.04,512       (1,510)          (870)                 -              -            2,133             134 1,999         

2031332.798.94,04062.44,103       (1,377)          (870)                 -              -            1,856             122 1,735         

2032304.790.63,70159.23,760       (1,265)          (870)                 -              -            1,625             112 1,514         

2033280.183.33,40154.43,456       (1,166)          (870)                 -              -            1,420             102 1,317         

2034258.276.73,13650.23,186       (1,079)          (870)                 -              -            1,237               94 1,143         

2034-2046949.2279.611,528182.811,710       (4,138)       (6,686)                 -            1,291             362 928            

20460.00.000.00                -                  -                  -       (404)                   -                  - (404)           

       21,641        3,495        25,540      (404)      (13,632)     (18,715)     (28,942)7,5122,23485,0741,35186,425סה"כ
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Beta Finance            

 

 

 

 

 

 

 

✓ Beta Finance  הוקמה על ידי שלושה שותפים בעלי ניסיון עשיר ואיכותי בפרויקטים בחזית עולם העסקים הישראלי. הכוח הניהולי הנ"ל נותן

 .מענה לצרכים רחבים של לקוחותינו בתחומי הייעוץ והניהול

 .לשותפים רשת קשרים ענפה בעולם העסקים ובעולם הייעוץ, היוצרת נגישות לידע אינסופי בכל התחומים ✓

✓ Beta Finance  מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה וייעוץ ניהולי. ניסיוננו בשווקים המקומיים

בשילוב הדגש המיוחד  Beta Finance והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם של לקוחותינו. היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת את

  .לצרכי הלקוח, מובילים את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות בקרב רבים מלקוחותינו

  .צוות החברה מלווה מזה שנים, מגוון רחב של גופים פרטיים, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד ✓

מאמינים כי ייעוץ הוא מקצוע ואנו מקדישים את זמננו ליעוץ מקצועי מזה שנים רבות. כל אחד מצוות השותפים ייעץ  Beta Finance אנו שותפי ✓

  .במרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות עסקיות שונות ומגוונות

אנו מאמינים שיושרה, אמינות ומקצועיות ימשיכו להוביל את לקוחותינו לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היחסים ושיתופי הפעולה של  ✓

  החברה עם הקהילה העסקית בישראל הינם רחבי היקף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צח קסוטו יניב אבדי שגיא בן סימון

 שותפים



 

 (: 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  2020שנת  רבעון הראשון שללהתאגיד( 

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

ת, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות באופן נאות, מכל הבחינות המהותיו

 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

לי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש מעורב המנהל הכל

 .להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

28/6/2020 ______________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: 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    2020שנת    לרבעון הראשון שלהתאגיד(    –)להלן    אנרגיה שותפות מוגבלת

 הדוחות(; –

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

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

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)

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

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

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

 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. להם תפקיד משמעותי 

 

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

 

28/6/2020 _____________________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי  
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