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

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

 2020 יוני 30יימה ביום תשהס  חודשים ישהתקופה של של
 

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

  ישה לתקופה של ש ו"(  תאריך הדוח על המצב הכספי)להלן: "  2020  יוניב  30( ליום  "השותפות המוגבלת"
"  השהסתיימ   חודשים )להלן:  תאריך  הדוחבאותו  )דוחות  תקופת  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם   )"

 .  1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל 
 
 כללי   .1

 

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

 . 1992בפעילותה העסקית בחודש ספטמבר 

 

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

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

 השותף המוגבל.  בהסכם הנאמנות, בין המפקח לבין
 

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

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

 בת בבעלות מלאה של השותפות החדשה. 
 

תוכרנה   .1.5 לא  בחו"ל  נפט  בנכסי  ההשקעה  עם  בקשר  השותפות  ידי  על  שתוצאנה  ההוצאות 
יוכל   )מי שהחזיק ביחידה בתום שנת המס( לא  כהוצאה שוטפת בישראל. לפיכך מחזיק זכאי 

קו היחסי בהוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר עם נכסי  לנכות כהוצאה שוטפת את חל
בחו"ל. בקשר   לתקנות  בהתאם  הנפט  המיסים  מרשות  בעבר  השותפות  שקיבלה  ולאישורים 

השותפות של  ערך  ניירות  להלן(  להנפקות  ד'  סעיף  השותפות  )ראה  של  וההוצאות  ההכנסות   ,
שנ בתום  ביחידות  שהחזיקו  היחידות  לבעלי  שנה  כל  המסמיוחסות  התקנות .  ת  אינן    אולם, 

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

התשע"ז כחברה(  לראותן  שיש  עלי2017  -שותפויות  חלות  אינן  שהתקנות  שותפות  שלפיו  ה  , 
 כדיבידנד. ותמוסה כחברה בע"מ ורווחים שהיא תחלק ימוס
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  ברחבי   להתפשט  הנגיף  ממשיך,  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  נכון,  הקורונה  מגפת  רקע  על .1.6

  המחצית   .בעולם   ברחבי  רבות   במדינות  והמגבלות  הסגרים  נמשכים  המגפה  בעקבות .  העולם
  בירידה ו  הגלובלית  הכלכלית  בפעילות  משמעותית   בהאטה   התאפיינה  2020  שנת  של  הראשונה

 . טבעי וגז  לנפט ובעיקר לאנרגיה בביקוש חדה
המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות הנפט    עם  יחד  לנפט  בביקוש  הירידה

  WTIהמיוצרות הביאו לירידות חדות במחירי הנפט עד לשפל שבו חוזה עתידי על חבית מסוג  
במחיר נפט  שלילי   ששיקף מחיר  נסחר  התאוששת  לבית  ניכרת  בחודשים האחרונים  כי  יצוין   .

נסחרת    Brentלחבית וחבית מסוג    42$  -של כ  במחירנסחרת     WTIחבית מסוג   הנפט,  במחיר
כ של  אוגוסט    לחבית  45$  -במחיר  לחודש  הנפט    . 2020נכון  ובמחיר  לנפט  בביקושים  לירידה 

 ישנה השפעה מהותית על תחום החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי. 
להקפיא את המשך ביצוע מבחני   החליטושותפה השותפות בארה"ב    בהםהשותפים בפרויקטים 

בק  מבחני    MountainViewבפרויקט    Stenderup 66X-28ידוח  ההפקה  ביצוע  המשך  ואת 
בקידוח   חידוש  Shidelerבפרויקט    Shideler-1ההפקה  עבודות  את  לדחות  הוחלט  כן  כמו   .

. בכוונת השותפים לחדש  MountainView  בפרויקט  Cattani-Rennie 47X-15ההפקה מבאר  
הה חידוש  עבודות  ואת  כאמור  ההפקה  מבחני  מבאר  את    עם   Cattani-Rennie 47X-15פקה 

מהותית על    השפעה  אין   שננקטו  אלו   לפעולות.  הנפט  במחירי  והתאוששות  השווקים  התייצבות
 תוצאות פעילותה של השותפות בתקופת הדוח. 

בתעשייה,   לחברות  ובדומה  הכספיים,  הדוחות  אישור  למועד  נכון  השותפות  ידיעת  למיטב 
מחוסר   כתוצאה  הדוח  בתקופת  השותפות  פעילות  על  שלילית  השפעה  יש  הקורונה  למגפת 

 הוודאות והירידה בביקושים לאנרגיה טבעית כאמור. 
השותפו  יידרשו  כאמור,  הנפט  במחירי  משמעותית  ירידה  שתהיה  וככל  ושותפיה  אם  ת 

בפרויקטים לבחון את צעדיהן בהתחשב, בין היתר, בכלכליות המשך ההפקה אל מות השעייתה  
 ובעלויות האחסנה של הנפט. 

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

עשו הנפט  ומחירי  בשווקים  המצב  הידרדרות  ו/או  המשך  וודאות.  ואי  להשפיע  כספי  יים 
 . פעילותה  תוצאות ועל השותפות של עסקיהמהותית על  

 
השותף הכללי    הנהלתשגם אם תיגרם ירידה מהותית בהכנסותיה של השותפות,    יצוין כמו כן  

   .לעין הנראה בעתיד עמוד בכל התחייבויותיה הקיימות והצפויות תמעריכה כי השותפות 
 

עוסקת .1.7 )  השותפות  בארה"ב  בקליפורניה  ונפט  גז  נכסי  של  ופיתוח  הפקה  בשטח בחיפושי, 
אחזקה  Mountainview  ,Grapevine  ,,Cassini  Shidelerהפרויקטים   לשותפות  כן  כמו   .)

בישראל.   "שמשון"  חזקת  ראה  בשטח  נוספים  הכספיים  3באור  לפרטים    ביניים  לדוחות 
 :ולהלן
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 Grapevineפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט.  22.3%  -כהשותפות מחזיקה ב
 

בוצעו כה  בפרויקט  שלושה  עד  הוכרז  קידוחים  מסחרית.    ואשר  הקידוחים    שלושתבכתגלית 
 . מתבצעת הפקה של נפט

 
   חביות נפט. אלפי 384 -כ  בפרויקטהופקו  2020 יולי עד סוף ו  מתחילת ההפקה

 
הממוצע נטו לאחר    רווחוה  לחבית$   44.5  -כבמהלך תקופת הדוח נמכר נפט במחיר ממוצע של  

   .לחבית$   3.7 -כ  עמד על סך שלועלויות הפקה  גיםוהפחתת תמל
 

  43  -כסך של  עמד על    בתקופת הדוח  לפרויקט  תו חשבונאי  ותלפני הפחת  הפקהה רווח מה"כ  סה
   .דולר אלפי

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

מיליון    8.3  -בכ  כים מוערהנפט 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  
ונערך על בסיס מחירי נפט וגז אשר היו ידועים במועד זה. התרחבות המשבר הגלובלי שנגרם  

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

 .  2020הראשונים של שנת  
 . ביניים לדוחות הכספיים 4לפירוט בדבר בחינה לירידת ערך בפרויקט ראה באור  

 
 iewvMountainפרויקט 

 
 . מהזכויות בפרויקט 26%  -כבהשותפות מחזיקה 

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

 .  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. 

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

 ננטשה. 
 

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

  320  -כ  מהבאר  הופקו  2020  יוליסוף    עדו ההפקה    מתחילתסדירה ומכירה של נפט מהקידוח.  
   . נפט חביות  לפיא
 

   חביות נפט. אלפי 343 -כ  בפרויקטהופקו  2020 יולי עד סוף מתחילת ההפקה ו 
 

הממוצע נטו לאחר    הרווח$ לחבית ו  43.5  -כבמהלך תקופת הדוח נמכר נפט במחיר ממוצע של  
   .$ לחבית 15.2 -כ  עמד על סך שלהפחתת תמלוגים ועלויות הפקה 

 
  אלפי   283  -כעמד על סך של    בתקופת הדוחת  ו חשבונאי  ותלפני הפחת הפקה  ה רווח מה"כ  סה

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

  בפרויקט עקב הירידה במחירי הנפט בעולם והשותפים    הופסקו למועד דוח זה מבחני ההפקה  
 . הנפט ריבמחי 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 ) 
בתזרים מהפרויקט    השותפות ערך נפט. כמו כן הוערך השווי המהוון של חלקה של    שווהחביות  

 מיליון דולר.  35.1 -של  כ  בסךטו לאחר מיסים נ
 

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

 ביניים. א' לדוחות הכספיים 4לפירוט בדבר בחינה לירידת ערך בפרויקט ראה באור  
 

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

 Cassiniפרויקט 
 

 מהזכויות בפרויקט.   36%  -כהשותפות מחזיקה ב
 

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

חזרה   והבאר  תוקנה  התקלה  טכנית.  תקלה  הפקהבלמעקב  אפריל    חני  חודש    .2020במהלך 
לרבות  שונים  בשיקולים  מותנה  השדה  פיתוח  ו   המשך  ההפקה  מבחני  התאוששות  תוצאות 

   מחירי הנפט.
 

 Shidelerפרויקט 
 

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

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

למועד   זהנכון  הנפט    דוח  במחירי  הירידה  ההפקה  ובעקבות  והשותפים    הופסקומבחני 
 .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

כולל   הפרויקט  אנגליה,  של  בשטחה  הצפוני  בים  וגז  כ  4נפט  של  כולל  בשטח    245-רישיונות 
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 
 

 "שמשון"  חזקת
 

  במסגרתןשותפי חזקת שמשון ממשיכים לבצע פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותם, 
שינוי גבולות  ל  בקשה הוגשה  ובגינונעשות עבודות בדיקה והערכה  ולגבי   ףנוספרוספקט   אותר

,  2020  פברואר  חודש  במהלךהחזקה לממנה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה )"הממונה"(. 
ממונה כי המועצה מייעצת לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה לשר האנרגיה לאשר הודיע ה

''ב  התשילחוק הנפט,   49את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף 
 . דיןכפופה להוראות כל   ההמלצה כי מציין . הממונה 1952-ב

  לחיפושיתבקש להוסיף לחזקה,  ציין הממונה כי המועצה המליצה לפתוח את השטח אותו נ  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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לביצוע הפעולות השונות   זמנים  ולוחות  פעולות  בדבר  כי הצפי  לעיל  מובהר  מהווים כמפורט 
מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי  
נכון  הפעולות  ביצוע  בדבר  שלו  כוונות  או  הכללי  השותף  של  הערכות  וכולל  הדוח,  בתאריך 

ולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו )לרבות כחלק  לתאריך הדוח אשר יכ
כגון   רבות  חיצוניות  השפעות  ו/או  ממגבלות  וכן  שיבוצעו(  בקידוחים  שלבים  ו/או  מהסקרים 
עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה.  

עשוי ועלותן  בפועל  שיבוצעו  הפעולות  היעדים לפיכך,  מן  מהותי  באופן  שונות  להיות  ות 
 .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  
תגדל,   הבארות  וכמות  השדות  פיתוח  שיתקדם  ככל  בהגדרה.  לתנודתיות  תפחת  תנודתי  הרגישות 

בוצע טיפול באחת הבארות המפיקות של השותפות    2במהלך רבעון  של באר בודדת.  בקצב ההפקה  
 בכמויות המופקות.  דבר אשר גרם לירידה

 
 כספי  מצב .2.1

   יתרה ליום  

 30 
 יוני ב

2020 

30 
 יוני ב

2019 

31 
 בדצמבר 

2019 

  %
הגידול  
 )קיטון( 

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים שחלו  
 בהן 

   אלפי דולר ארה''ב  
 נכסים 

נובע   (37%) 2,452 5,385 1,534 נכסים שוטפים השוטפים  הנכסים  ביתרת  הקיטון 
המזומנים  בעיקר   ביתרת  מקיטון 

בקידוחים   השקעה  בעקבות  והפיקדונות 
 חדשים

  נובע   שוטפים  הלא   הנכסים  ביתרת  הגידול 11% 13,341 10,137 ,98214 נכסים לא שוטפים
  בגין   והערכה  חיפוש  נכסי  מהיוון   בעיקר
 ים ומתקנים קבועיםקידוח 

 התחייבויות 

השוטפות    ביתרת   הגידול (37%) 439 854 542 התחייבויות שוטפות  ההתחייבויות 
בעיקר   בהתחייבויות    מגידולנובע 

 ולזכאים אחרים  לספקים

$1,349
$1,332 $1,346

$996

$394

68.51 65.34 65.12 

52.38

31.29 

 -
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 80.00
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$1,000
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2-19רבעון  3-19רבעון  4-19רבעון  1-20רבעון  2-20רבעון 

ר
ל
דו

ר
ל
דו

י 
פ

ל
א

ומחיר ממוצע לחבית נפט  הכנסות

הכנסות מחיר ממוצע לחבית
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לא    התחייבויות
 שוטפות 

9 4 8 13%  

  3% 15,346 14,663 15,812 הון עצמי

 העסקית  הפעילות תוצאות .2.2
 

 מימון ומקורות נזילות .2.3
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חודשים  3-ל 
  31שהסתיימו ביום 

 במרס 

 חודשים  3-ל
שהסתיימו ביום  

 ביוני 30

לשנה  
שהסתיימ 

  31ה ביום 
 בדצמבר 

2019 
 

  

% הגידול   2019 2020 2019 2020 
 )קיטון( 

הסבר ליתרות ולשינויים מהותיים 
 שחלו בהן 

  ''ב ארהדולר   אלפי 
ממכירת   הכנסות 

 וגז נפט
בכמויות    נובע  בהכנסות   קיטון ה (48%) 5,374 1,349 394 2,696 1,390 מקיטון 

   ההפקה ובמחיר הנפט
לשותף   תמלוגים 

 הכללי
  נובע   העל   תמלוגי   בהוצאות  הקיטון (48%) ( 266) ( 66) ( 20) ( 133) ( 69)

 בהכנסות  קיטון מ
לצדדים   תמלוגים 

 שלישיים
  נובע   העל   תמלוגי   בהוצאות  הקיטון (49%) ( 1,151) ( 293) ( 84) ( 583) ( 297)

 בהכנסות  קיטון מ
  בניכוי  הכנסות

 תמלוגים
1,024 1,980 290 990 3,957 (48% )  

מהוצאות   28% ( 1,247) ( 223) ( 333) ( 577) ( 739) עלות הפקת הנפט  נובע  ההפקה  בעלויות  הגידול 
 חד פעמיות 

פחת,   הוצאות 
 אזילה והפחתות 

(94 ) (89 ) (51 ) (44 ) (208 ) (6%)  

)הפסד(    רווח
 מהפקה 

191 1,314 (94 ) 723 2,502 (85% )  

חיפושי   הוצאות 
 נפט וגז

  נובע   וגז  נפט   חיפושי  בהוצאות  הקיטון (59%) ( 824) ( 198) ( 108) ( 513) ( 210)
נרשמו הוצאות    2019בעיקר מפני שבשנת  

 בגין קידוחים יבשים  
הנהלה   הוצאות 

 וכלליות
(628 ) (753 ) (294 ) (370 ) (1,560 ) (17%)  

  - 458 - - - - הכנסות אחרות 

(  הפסד)  רווח
 תפעולי 

(647 ) 48 (496 ) 155 576 (1,447% )  

  333% ( 11) - 4 ( 3) ( 13) הוצאות מימון 

  (84%) 119 17 9 77 12 הכנסות מימון 

  רווח )הפסד(   סה''כ
 כולל

(648 ) 122 (483 ) 172 684 (531%)  

 חודשים  6-ל 
  30שהסתיימו ביום 

 ביוני 

 חודשים  3-ל
  30שהסתיימו ביום 

 ביוני 

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר 

  

 2020 
 

2019 
 

% הגידול   2019 2019 2020
 )קיטון( 

הסבר ליתרות ולשינויים 
 מהותיים שחלו בהן 

   אלפי דולר ארה''ב  
תזרים מזומנים 

  )לפעילות( פעילות מ
 שוטפת 

(33 ) 
 

487 
 

(499 ) 847 509 
 

 המזומנים  בתזרים  הקיטון 1,575%
  בעיקר  נובע   שוטפת   פעילות מ

   מהירידה ברווח 
 מזומניםתזרים 

 פעילות השקעה ל
(1,355 ) 

 
(1,210 ) 

 
(889 ) (854 ) (4,268 ) 

 
המזומנים   בתזרים  גידולה 12%

בעיקר   נובע  השקעה  לפעילות 
 מהפקדה לפיקדון 

תזרים מזומנים 
 פעילות מימון מ

1,035 
 

- 
 

1,035 - - 
 

  גיוס  בוצע  הדוח  תקופת   במהלך -
 הון 
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 הנפט יגילוי בדבר נתוני הפקה שהופקו בנכס .3
 

Grapevine 
 

   

 2019 2 חציון 2020 2 חציון  

 

 2019שנת 
 

 הערות 

הפקת  
פטרוליום 
 מסוג נפט 

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

100% 

56.6 104.3 
 

176.1  

 
בתקופה   תפוקה  הכל  סך 

חביות[   המשויך    -]באלפי 
ההוניות   הזכויות  למחזיקי 

 של התאגיד המדווח 

12.8 23.8 
 

39.9  

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

 דולר ארה"ב( /bblלחבית( ) 

44.5/bbl 

 

66.7/bbl 

 

65.9/bbl 

 

 

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

******** 
 

******** 
 

********* 

הנגזר    תשלום  )כל  תמלוגים 
המפיק   הנכס  מתפוקת 
ברוטו   מההכנסה  לרבות 
הנפט(   מנכס  הנובעת 
ליחידת   ששולמו  ממוצעים 
תפוקה )המשויכים למחזיקי  
של   ההוניות  הזכויות 
)בדולר   המדווח(  התאגיד 

 ( לחבית(  דולר  /bblארה"ב 
 ארה"ב( 

12.2/bbl  

 

18.3/bbl  

 

18.1/bbl  

 

 

ממוצעות    הפקה  עלויות 
)המשויכות   תפוקה  ליחידת 

הזכויות   ההוניות  למחזיקי 
של התאגיד המדווח( )בדולר  

 ( לחבית(  דולר  /bblארה"ב 
 ארה"ב( 

28.6/bbl 

 

14.9/bbl 

 

18.4/bbl 

 

הדוח   תקופת  במהלך 
חד   הוצאות  נרשמו 
פעמיות וכן בוצע טיפול  
הגדיל   אשר  דבר  בבאר 

 את עליות ההפקה. 

ממוצעים    נטו  תקבולים 
)המשויכים   תפוקה  ליחידת 

הזכויות   ההוניות  למחזיקי 
של התאגיד המדווח( )בדולר  

 ( לחבית(  דולר  /bblארה"ב 
 ארה"ב( 

3.7bbl 

 

33.5/bbl 

 

29.4/bbl 

 

הדוח   תקופת  במהלך 
חד   הוצאות  נרשמו 
פעמיות וכן בוצע טיפול  
בבאר דבר אשר הקטין 

 את הרווח מההפקה. 

 **********     
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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.
 

 הליך אישור הדוחות הכספיים  .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   3הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של השותף הכללי כוללת 
 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  
ולהבין את הדוחות הכספיים. כל חברי ועדת הדוחות הכספיים נתנו הצהרה בהתאם לתקנה  

-ים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע ( לתקנות החברות )הוראות ותנא5)א()3
2010 . 

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

   

 הערות     2019שנת  2019 2חציון  2020 2חציון   

הפקת  
פטרוליום 
 מסוג נפט 

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

100% 

75.5 73.6 164.7  

 
בתקופה   תפוקה  הכל  סך 

חביות[   המשויך    -]באלפי 
למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 התאגיד המדווח 

19.7 19.2 43.4  

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

(bbl/ )דולר ארה"ב 

43.5/bbl 

 

65.5/bbl 

 

64.4/bbl 

 

 

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

לרבות   המפיק  הנכס  מתפוקת 
הנובעת   ברוטו  מההכנסה 

הנפט(   ממוצעים  מנכס 
תפוקה   ליחידת  ששולמו 
הזכויות   למחזיקי  )המשויכים 
ההוניות של התאגיד המדווח(  
לחבית(   ארה"ב  )בדולר 

(bbl/ )דולר ארה"ב 

11.1/bbl 

 

16.8/bbl 

 

16.5/bbl 

 

 

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

)ארה"ב   דולר  /bblלחבית( 
 ארה"ב( 

17.2/bbl 

 

11.6/bbl 

 

10.9/bbl 

 

השנה   הראשון  ברבעון 
חד   הוצאה  נרשמה 

 . פעמית

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

( לחבית(  דולר  /bblארה"ב 
 ארה"ב( 

15.2/bbl 

 

37.1/bbl 

 

37/bbl 

 

 

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

ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות. הועדה דנה בדוחות הכספיים  
ירקטוריון, סוקרת בפני הדירקטוריון את עיקרי ממצאיה והערותיה באשר  קודם לאישורם בד

 לדוחות וממליצה על אישורם.
הכללי,   השותף  דירקטוריון  ידי  על  השותפות  של  הכספיים  הדוחות  אישור  הליך  במסגרת 
הועדה לבחינת   לעיונם של חברי  דוח הדירקטוריון  וטיוטת  טיוטת הדוחות הכספיים  מועברת 

, דירקטוריון השותף הכללי והמפקח של השותפות לפני מועד הישיבה הקבועה  דוחות כספיים
 לאישור הדוחות. 

 

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

 
 
 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות  .5
 

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

 
 הדוח על המצב הכספי אירועים לאחר תאריך   .5.2

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

 ________________________       
 קאופמן אהרון  

      השותף הכללי יון דירקטור יו"ר 
 
 
 
 

 _______________________ 
 רון מאור, סגן יו"ר הדירקטוריון  

 שותף הכללי הומנכ"ל 
 
 
 

 2020, אוגוסטב 20תאריך: 



 
 
 
 
 
 

 מוגבלת(  )שותפות אנרגיה מודיעין
 

 2020 ,ביוני 30 ליוםמאוחדים  ביניים כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 

 ארה"ב  דולר באלפי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים 
  
  

 3 על המצב הכספי מאוחדים דוחות 
  
  

 4 הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות
  
  

 5-6 המוגבלת  השותפות  בהון השינויים עלמאוחדים  דוחות
  
  

 7 המזומנים תזרימי עלמאוחדים  דוחות
  
  

 8-18 מאוחדים  ביניים הכספיים דוחותל יםבאור
  

 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 +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    2020  ביוני  30ליום    הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי

באותו תאריך.   וסתיימהשלושה חודשים ששישה ושל    ותלתקופותזרימי המזומנים  השותפות  הכולל, השינויים בהון  
לתקופות הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות המוגבלת אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  

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

 בהתבסס על סקירתנו. לתקופות ביניים אלהאחריותנו 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  
ת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתקופות ביניים הנערכ

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

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 

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

 .  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 . 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 .  בעולם בין היתר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה  משמעותית במחירי הנפטהרידה  השפעת היעם    בקשר

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

 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב, -תל
 רואי חשבון   2020, באוגוסט 20



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 
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 על המצב הכספי מאוחדים  דוחות  

 
 

  ביוני  30 ליום  
   ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 1,644  4,664  1,297  מזומנים ושווי מזומנים 
 -  166  -  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 808  555  237  חייבים ויתרות חובה 
       
  1,534  5,385  2,452 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 12,674  9,874  13,594  נפט וגז ונכסי חיפוש והערכה נכסיהשקעות ב
 300  -  300  נכסים אחרים לזמן ארוך

 101  -  101  בתאגידים בנקאייםפקדונות 
 266  263  834  פקדונות משועבדים בתאגידים בנקאיים

       
  14,829  10,137  13,341 
       
  16,363  15,522  15,793 

       התחייבויות שוטפות
       

 144  589  143  נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 295  265  399  זכאים ויתרות זכות 

       
  542  854  439 
       

       שוטפות לא התחייבויות 
       

 8  5  9  הפרשה לסילוק נכסי נפט גז
       

 15,346  14,663  15,812  הון השותפות המוגבלת 

       
  16,363  15,522  15,793 

       
       

 . מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 
 

     2020, באוגוסט 20
     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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 הכולל   הרווח   על מאוחדים    דוחות 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר 

 ליחידת השתתפות( (הפסדרווח ))למעט נתוני 
           
           

           הכנסות:
           

 5,374  1,349  394  2,696  1,390  וגזנפט  ממכירת
 ( 266)  ( 66)  ( 20)  ( 133)  ( 69)  לשותף הכללי תמלוגים בניכוי
 ( 1,151)  ( 293)  ( 84)  ( 583)  ( 297)  לצדדים שלישיים  תמלוגים בניכוי

           
  1,024  1,980  290  990  3,957 

           
 ( 1,247)  ( 223)  ( 333)  ( 577)  ( 739)  הנפט  הפקת עלות

 ( 208)  ( 44)  ( 51)  ( 89)  ( 94)  והפחתות  אזילה, פחת הוצאות

           
 2,502  723  ( 94)  1,314  191  מהפקה  )הפסד( רווח

           
 ( 824)  ( 198)  ( 108)  ( 513)  ( 210)  חיפושי נפט וגז  הוצאות

 ( 1,560)  ( 370)  ( 294)  ( 753)  ( 628)  הוצאות הנהלה וכלליות
 458  -  -  -  -  הכנסות אחרות 

           
 576  155  ( 496)  48  ( 647)  תפעולי  (הפסדרווח )

           
 ( 11)  -  4  ( 3)  ( 13)  הוצאות מימון 
 119  17  9  77  12  הכנסות מימון

           
 684  172  ( 483)  122  ( 648)  )הפסד( לתקופה נקי רווח 

           
 684  172  ( 483)  122  ( 648)  כולל   רווח )הפסד( נקי סה"כ

           
ליחידת   ומדוללבסיסי  רווח )הפסד(

 השתתפות )בדולר( 
  

(0.058 ) 
  

0110. 
  

(0.043 ) 
 

0.016  0.062 

           
           
 
 
 
 

 . מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק  מהווים המצורפים הבאורים
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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  
         

 1,035  -  -  1,035  וכתבי אופציה  הנפקת יחידות השתתפות
 79  -  79  -  תשלום מבוסס יחידות השתתפות

 ( 648)  ( 648)  -  -  כולל  הפסדסה"כ 
         

 15,812  ( 210,093)  328  225,577  2020ביוני,   30יתרה 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
 70  -  70  -  יחידות השתתפותתשלום מבוסס 

 122  122  -  -  כולל רווחסה"כ 
         

 14,663  ( 210,007)  128  224,542  2019ביוני,   30יתרה ליום  
         
 
         

  

השקעה בהון  
 השותפות 
  המוגבלת

 קרנות
 הון 

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ 
 הון 

 מבוקרבלתי   
 אלפי דולר   
         

 15,234  ( 209,610)  302  224,542  2020באפריל,  1יתרה ליום  
         

 1,035  -  -  1,035  וכתבי אופציה  הנפקת יחידות השתתפות
 26  -  26  -  מבוסס יחידות השתתפותתשלום 

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

 15,812  ( 210,093)  328  225,577  2020ביוני,   30יתרה ליום  
 
 
 
 

 . מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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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  
         

 14,433  ( 210,179)  70  224,542  2019באפריל,  1יתרה ליום  
         

 58  -  58  -  יחידות השתתפותתשלום 
 172  172  -  -  כולל רווחסה"כ 

         
 14,663  ( 210,007)  128  224,542  2019ביוני,   30יתרה ליום  

 
 
 

  

השקעה בהון  
 השותפות 
  המוגבלת

 קרנות
 הון 

 
 יתרת
  הפסד

 סה"כ 
 הון 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
         

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

 ( 94)  -  -  ( 94)  חלוקה לנאמן

 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 
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 המזומנים   תזרימי   על מאוחדים    דוחות 

 

  
 החודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר   מבוקרבלתי   
 אלפי דולר   

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
           

 684  172  (483)  122  (648)  רווח )הפסד( 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
 מפעילות שוטפת: 

 
         

           
           : לסעיפי רווח או הפסדהתאמות 

           
 208  44  51  89  94  פחת והפחתות 

 3  -  1  -  1  הפרשה לאיטום ונטישה 
 191  58  26  70  79  עלות תשלום מבוסס יחידות השתתפות 

 ( 39)  10  ( 24)  ( 24)  (7)  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
           
  167  135  54  112  363 

           : והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 217  683  ( 45)  504  414  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה( 
נותני  לספקים והתחייבויות לבעלייה )ירידה(  

 שירותים 
 

(1)  8  13  (10 )  (437) 
 (318)  (110)  ( 38)  (282)  35  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(  היעלי 

           
  448  230  (70 )  563  (538) 
           

  (שימשו לפעילותשנבעו מפעילות )ש מזומנים נטו
 שוטפת 

 
(33 )  487  (499)  847  509 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

           
 1,084  5  (567)  1,022  (568)  , נטו תשל פיקדונו  ןפירעו

 99  -  (128)  -  227  מפעיל עסקאות משותפות שינוי בגין 
 (5,151)  (859)  (194)  (2,232)  (1,014)  השקעה בנכסי נפט וגז 

 (300)  -  -  -  -  השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך 
           

 (4,268)  (854)  (889)  (1,210)  (1,355)  השקעה ששימשו לפעילות נטו מזומנים
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
           

)לאחר   כתבי אופציהו הנפקת יחידות השתתפות
 ( הנפקה עלויותניכוי 

 
1,035  -  1,035  -  - 

           
 -  -  1,035  -  1,035  מימוןשנבעו מפעילות  מזומנים נטו

           
 40  (9)  23  24  6  מזומנים הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 

           
 (3,719)  ( 16)  (330)  (699)  (347)  במזומנים ושווי מזומנים ירידה 

           
 5,363  4,680  1,627  5,363  1,644  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

           
 1,644  4,664  1,297  4,664  1,297  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

           
           מידע נוסף על תזרימי מזומנים 

           
 80  26  4  55  7  ריבית שהתקבלה 

           
 

 . מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 
 מאוחדים באורים לדוחות הכספיים ביניים  

8 

 
 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  
מודיעין   לבין  הכללי(  )להלן  אנרגיה    -)השותף  המוגבל(  והשותף  )הנאמן  בע"מ    - נאמנויות 

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

 המוגבלת את תקנון השותפות.
 
מתומצתת   .ב במתכונת  נערכו  אלה  כספיים  שישה  של    ותולתקופ  2020,  ביוני  30ליום  דוחות 

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

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

 
 ביניים  הכספיים הדוחות  של העריכה מתכונת  ג.
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש''לתקופתיים  
 
נכון למועד אישור  ועל רקע מגיפת הקורז' לדוחות הכספיים השנתיים,  1בהמשך לבאור   ד. נה, 

המגפה   בעקבות  העולם.  ברחבי  להתפשט  הנגיף  ממשיך  הכספיים,  הסגרים נמשכו  הדוחות 
בעולם ברחבי  רבות  במדינות  של    .והמגבלות  הראשונה  בהאטה   2020המחצית  התאפיינה 
 בירידה חדה בביקוש לאנרגיה ובעיקר לנפט וגז טבעי.  משמעותית בפעילות הכלכלית הגלובלית,

המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות   הירידה החדה בביקוש לנפט יחד עם
זה עתידי על חבית מסוג וו חהביאו לירידות חדות במחירי הנפט עד לשפל שב  הנפט המיוצרות

WTI  במחיר נפט  נסחר  לחבית  שלילי  מחיר  ניכרת   .ששיקף  האחרונים  בחודשים  כי  יצוין 
  BRENTלחבית וחבית מסוג    42$-חרת ברמות של כסנ   WTIגחבית מסו  ,התאוששת במחיר הנפט

לנפט במחיר הנפט    . לירידה החדה בביקושים2020, נכון לחודש אוגוסט  לחבית  45$-נסחרת בכ
 ה של נפט וגז טבעי.ק ישנה השפעה מהותית על תחום החיפושים וההפ

להקפיא את המשך ביצוע מבחני    החליטושותפה השותפות בארה"ב    בהםהשותפים בפרויקטים  
ואת המשך ביצוע מבחני   MOUNTAIN VIEWבפרויקט    STENDERUP 66X-28ההפקה בקידוח  
. כמו כן הוחלט לדחות את עבודות חידוש  SHIDELERט  בפרויק  SHIDELER-1ההפקה בקידוח  
מבאר   השותפים  MOUNTAIN VIEW  בפרויקט  CATTANI-RENNIE 47X-15ההפקה  בכוונת   .

-CATTANI-RENNIE 47Xלחדש את מבחני ההפקה כאמור ואת עבודות חידוש ההפקה מבאר  

  השפעה   אין   שננקטו  אלו  לפעולות.  הנפט  במחירי  והתאוששות   השווקים   התייצבות  עם   15
 .בתקופת הדוח פעילותה של השותפות תוצאות  מהותית על

הכספיים הדוחות  אישור  למועד  נכון  השותפות  ידיעת  בתעשייה,  למיטב  לחברות  ובדומה   ,
הקור השותפותיש  נה  ולמגפת  פעילות  על  שלילית  הדוח  השפעה  מחוסר   בתקופת  כתוצאה 

 לאנרגיה טבעית כאמור.   הוודאות והירידה בביקושים
וככל   ושותפיה  אם  השותפות  יידרשו  כאמור,  הנפט  במחירי  משמעותית  ירידה  שתהיה 

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

 וצעה בתקופת הדיווח.ירידת ערך נכסי נפט וגז שבל סממנים בחינת בדבר  4ראה גם באור  
 

סיכון   גבוהה של  ובדרגה  גדולות  כרוכה בהוצאות כספיות  פעילותה של השותפות המוגבלת 
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   
   בעתיד הנראה לעין.התחייבויותיה הקיימות והצפויות  עמוד בכלתהשותפות כי  מעריכה
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 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
 

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

 
 תקנים לפני יישומם .ב

 
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים   37IAS -ל תיקון  .1

 
מאי  ה   , 2020  בחודש  בדבר    - )להלן    IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם  על  ש עלויות  התקן( 

מכביד   שותפות ה  חוזה  הוא  חוזה  האם  הערכה  בעת  בהתאם  התיקון(  -)להלן    לכלול   .
 לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה    לתיקון, יש 

ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש  
 קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(. 

או לאחריו. יישום    2022לינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    ייושם   התיקון 
 . אפשרי קדם יותר  מו 

 . הכספיים  הדוחות על  מהותית השפעה  להיות צפויה לאלתיקון לעיל , שותפותה להערכת
 

 רכוש קבוע   16IAS -ל תיקון  .2
 

מאי  ה   , 2020  בחודש  על התיקון(.    - )להלן    IAS 16- ל  תיקון   IASB- פרסם  אוסר  התיקון 
בזמן    הפחתת שיוצרו  פריטים  מכינה את הרכוש    שותפותשהתמורה שהתקבלה ממכירת 

המיועד לשימושו  זאת,  מעלותו  הקבוע  חלף  ואת   שותפות ה.  המכירה  תמורת  את  תכיר 
 הפסד.   ואהעלויות הנלוות ברווח 

 
ביום    יישום   התיקון  המתחילות  שנתיות  דיווח  לאחריו.    2022לינואר    1לתקופות  או 

יותר  מוקדם  קבוע    יישום   התיקון   . אפשרי   יישום  רכוש  לפריטי  רק  אולם  למפרע, 
יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה   המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם 

 בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים שבה  
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 )המשך(  החשבונאית המדיניות  עיקרי -  :2 באור

 
את    השותפות  לראשונה  לאחריה מיישמת  או  בהשפעה  השותפות  .  התיקון  תכיר 
של    המצטברת  לראשונה  היישום  העודפים    התיקון של  של  הפתיחה  ליתרת  כתיאום 

 של מועד היישום לראשונה. בתחילת התקופה  
 

 . הכספיים  הדוחות על  מהותית השפעה  להיות צפויה לאלתיקון לעיל , שותפותה להערכת
 
 

 בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 
 

 הרכב הנכסים א. 
 

 
 

  ביוני  30ליום  
 ליום  

 בדצמבר 31
   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  ראה גם  
 אלפי דולר   סעיף 

        נפט וגז:  נכסי
 5,639  5,507  5,650  2ב'   Grapevine פרוייקט
 פרוספקט Mountanview פרוייקט

Trinidad 7 '3ב 
 

2,600  2,125  2,370 
 Cassini 4  -  -  2,248 פרוייקט

        
        חיפוש והערכה:   נכסי

 1,275  -  1,219  3ב' Mountanview פרוייקט
 -  Cassini 4  2,344  2,242 פרוייקט
 Shideler 5  1,781  -  1,142 פרוייקט

        
   13,594  9,874  12,674 

 
 

   הפעילות  יעיקר .ב
 

   "שמשון" חזקת .1
 

שברשותם,  המידע  של  ובחינה  בדיקה  פעולות  לבצע  ממשיכים  שמשון  חזקת  שותפי 
  הוגשה   ולגבינעשות עבודות בדיקה והערכה ואשר  ולגבי ףנוספרוספקט  אותרו במסגרתן

הממונה(.   -להלן  במשרד האנרגיה )נה על ענייני הנפט  ושינוי גבולות החזקה לממל  בקשה
, הודיע הממונה כי המועצה לענייני הנפט דנה בבקשה והמליצה  2020לפברואר,    6ביום  

לשר האנרגיה לאשר את שינוי הגבולות בחזקה בהתאם להמלצת גורמי המקצוע לפי סעיף  
 . דיןכפופה להוראות כל  ההמלצה  כי מציין. הממונה 1952- ''ב בהתשילחוק הנפט,  49
לחזקה,    כן להוסיף  נתבקש  אותו  השטח  את  לפתוח  המליצה  המועצה  כי  הממונה  ציין 

 . הנפט  לחוק 5 לסעיף בהתאם, נפט לחיפושי
 

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

 

כמפורט להלן,   הוא מותנה במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה  . א
 . 2020במרס,  23נמסרה לשר ביום  תההתחייבו . 2020במרס,  23אשר תימסר עד ליום 
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 )המשך(  בתקופת הדוח פעילות השותפות המוגבלת יעיקר -  :3באור 

 
 התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:

 

החזקה החדש אשר אין לגביו  ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש, שיכסה את שטח   .1
)לאחר תאריך   2020ביולי,    10ביום    .2020בספטמבר,    30סייסמיקה קיימת עד ליום  

 הסתיים ביצוע הסקר הסייסמי.  הדוח על המצב הכספי(

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

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

 . 2021ספטמבר,  30גיאולוגי לביצוע קידוח עד ליום 

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

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

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

 . 2022ביוני,  30וקבלת אישור הממונה עד ליום 

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

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

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

(, לא יאוחר מחודשיים מיום ההכרה בתגלית החדשה. הממונה יעביר  הילהתמ  - להלן  )
פיתוח  תוכנית  תוגש  בנוסף,  ולבניה.  לתכנון  הארצית  למועצה  התמהיל  את 
קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור, בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה, ולא יאוחר 

 חודשים מיום ההכרה בתגלית החדשה. 8-מ

 

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

 יישמעו בשום טענה או תביעה בקשר לכך.
 

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

 

לרבות  .ה ישראל,  מדינת  של  הכלכליים  המים  תחום  גבולות  כי  החזקה  לבעלי  ידוע 
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  
קה, וכי בעלי החזקה לא יישמעו בכל טענה  על המשך הפעילות העתידית בשטח החז

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. 

 
יים(  פרסמה השותפות דוח הערכת משאבים מנובאים )פרוספקטיב  , 2020במרס,    23ביום  

 בפרוספקט דקר שבשטח החזקה. 
 

כי שותפי   השותפות   ה הודיע, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  2020ביולי,    22ביום  
לפיו אשר נמצאת  ATP Oil and Gas Corporation (ATP) החזקה התקשרו בהסכם פרישה 

בהליכי פירוק, תפרוש מההסכם התפעול המשותף שנחתם בין השותפים בחזקה ותפרוש  
העבירה את זכויותיה בחזקה ללא תמורה ליתר השותפים באופן שלאחר   ATPחזקה.  מה

. העברת הזכויות  10.554%העברת הזכויות המועברות שיעור האחזקה של השותפות הינו  
הנפט   ענייני  על  ליתר השותפים בחזקה כמור לעיל כפופה לאישור הממונה  המועברות 

 במשרד האנרגיה. 
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 בקליפורניה, ארה"ב GRAPEVINEפרוייקט  .2
 

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

, 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  

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

 
השותפות,   ולחישובי  המעודכן  המשאבים  לדוח  השותפות  בהתאם  של  בתזרים חלקה 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

השותפות כי קבוצת   עדכנה, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  2020ביולי,    19ביום  
California Resources Corporation   ("CRC"השותפה בפרוי )  גישה  הקט אך אינה המפעילה

לבית משפט   לחוק להגנת נושים בארה''ב,  11להגנה מפני נושים בהתאם לפרק    בקשה
כרגיל נמסר לשותפים בפרויקט כי הם ממשיכים לפעול    CRC-. מארה''ב  י בטקססוזהמח

על  שקיימות  ככל  הנ''ל  המהלך  השלכות  את  יועציה  עם  בוחנת  השותפות  בפרויקט. 
 ין כי לעדכון הנ"ל לא הייתה השפעה על פעילות השותפות בפרוייקט.יש לצי הפרויקט.

 

 בקליפורניה, ארה"ב  MOUNTAINVIEWקט יפרוי .3
 

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

 ( : 7פרוספקט טרינידד  -)להלן  TRINIDAD 7פרוספקט 
עםהשותפות   מפעילת   יחד  עם  אחת  בעצה  זה,  בשלב  החליטו  בפרויקט  השותפים 
 , וזאת STENDERUP 66X-28בקידוח    לעצור את המשך ביצוע מבחני ההפקההפרויקט,  

בהתחשב במשבר נגיף קורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט 
שותפים לחדש את  בכוונת ה.  והגז והשפעתם על תוצאות הנכסים המפיקים של השותפות

  הנפט. מחיריעליה בעם התייצבות השווקים ו מבחני ההפקה 
וספקט מעודכן לפרמותנים  השותפות דוח הערכת משאבים    פרסמה,  2020,  ביוני  25ביום  

, על פי  Petrotech Resources Company. על פי דוח הערכת המשאבים, שהוכן ע"י  בכללותו
 , נעה בין  2020, מרסב 31, כמות המשאבים המותנים בפרויקט, נכון ליום  SPE-PRMSכללי 
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 )המשך(  בתקופת הדוח המוגבלת  השותפות פעילות יעיקר -  :3באור 

 
מיליוני חביות נפט    31.398 -מיליוני חביות נפט )שווה ערך( )האומדן הנמוך( לכ  9.711 -כ

מיליוני חביות נפט )שווה    17.462, האומדן הטוב ביותר הינו  )שווה ערך( )האומדן הגבוה(
 .ערך(

השותפות,   ולחישובי  המעודכן  המשאבים  לדוח  השותפות  בהתאם  של  בתזרים חלקה 
נע בין    ,2020,  מרסב  31, נכון ליום  10%- מהוון ב  אשר  הצפוי מהפרויקט לאחר מס הכנסה

 )האומדן הגבוה(.  דולר מיליוני 61.185  - )האומדן הנמוך( לכדולר מיליוני  20.078 -כ
 

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

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

Company  ,  שיופקו בפועל, עשויות להיות    הנפטאשר 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  
. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים

הפקה   מהמשך  נוסף  מידע  שיצטבר  גורמים בככל  של  ממכלול  כתוצאה  ו/או  פרויקט 
 הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.  

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

 בקליפורניה, ארה"ב ASSINI Cפרוייקט  .  4
  

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

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

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

  

 בקליפורניה, ארה"ב HIDELER Sפרוייקט  .  5
 

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

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

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

 
 פרויקט בים הצפוני בשטח אנגליה .  6
 

,  2020ביוני,    24ביום  ,  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  6)ג(7  בהמשך לאמור בבאור
, לאחר תאריך  2020ביולי,    20. ביום ההושלם  D3עיבוד הסקר הסייסמי  השותפות כי    עידכנה

 כי מועד מימוש האופציה הוארך בהסכמה עדהדוח על המצב הכספי עידכנה השותפות  
 . 2020, אוגוסטב 23 ליום

 
 ני בשטח דנמרק פרויקט בים הצפו .  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  להאריךבשווקים ובכלל זה הירידות במחירי הנפט והגז, שלא 
השותפות תמשיך לבחון אפשרות השקעה    תנאים הנוכחיים של ההסכם.הסכם האופציה ב

 נית העבודה ברישיון. וכבפרויקט בהתאם להתפתחויות בשווקים ובת
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 נכסי נפט וגז -  4:באור 

 
את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך של ההשקעות בנכסי    השותפות   בחנה ,  2020במרס,    31יום  ב

 ם אלו. ונכסי חיפוש והערכה ומצאה שלא נדרשת הפרשה לירידת ערך של ההשקעות בנכסי נפט וגז
 

ההשקעות בנכסי נפט האם ישנם סממנים לירידת ערך של  המשיכה לבחון ברבעון הנוכחי  השותפות  
וזאת  מיליון דולר,    13.6  -כב  הסתכמהביוני    30ליום  חתת  , אשר עלותם המופונכסי חיפוש והערכה  וגז

הקודם  סביח בבחינה    .לרבעון  ההון.  ומחיר  ההפקה,  קצב  הנפט,  מחיר  הינם  שנבחנו  הפרמטרים 
ולכן גם בגין הרבעון    ישנו שיפור בפרמטרים לעומת הרבעון הקודם  מצאה השותפות כישנעשתה  

 .  הנוכחי לא נדרשת הפרשה לירידת ערך 
 

 אשר אמד   ה על ידי מעריך חיצוני, בלתי תלוי,תבחינת ירידת הערך נעש  -  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  ךנקבע בהסתמ  נפט מחיר לחבית

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

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

מיליון דולר. על פי ניתוח רגישות שערך המעריך החיצוני גידול בשיעור    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    פרויקטהמהעלות המופחתת של  בר ההשבה הינו גבוה  

 .הנכסנדרשת הפרשה לירידת ערך של 
 

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

בשיעור  אחרי מס    (WACC, תוך שימוש בשיעור היוון משוקלל )2020במרס,   31ליום    (מהפרוספקט
( של חביות נפט מסוג FORWARDעסקאות עתידיות )בהסתמך על  נקבע    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

הסממנים שנקבעו  לא מתקיימים    2020,  ביוני  30נכון ליום    שותפות בהתאם להערכת הנהלת ה.  6
 בתקן האמור ולכן לא בוצעה בחינת סכום בר השבה של פרויקטים אלו.

 
 

 המוגבלת  הון השותפות   - : 5באור 
 

   והנפקת זכויות  הון תהנפק
 

וכתבי אופציה,   יחידות השתתפות אגדים של ביצעה השותפות הנפקת, 2020במהלך חודש מאי  .1
  20( הניתנים למימוש עד ליום 16כתבי אופציה )סדרה  100יחידות השתתפות,   100כל אגד כלל 

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

  -סך של כסך התמורה ברוטו הסתכמה בש"ח.   570מחיר כל אגד נסגר במכרז ועמד על סך של 
מתוך סכום זה שולמו לדיסקונט חיתום והנפקות בע"מ,  (.ש"חמיליון  3.8 - )כדולר מיליון  1.1

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

 
 )המשך(  המוגבלת  הון השותפות   - : 5באור 

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

 הכללי.
מיד לאחר הנפקת ההון וכתבי האופציה הנזכרים לעיל, פרסמה השותפות דוח הצעת מדף 

( ולבעלי כתבי אופציה  16זכויות לבעלי יחידות השתתפות, לבעלי כתבי אופציה )סדרה  לחלוקת
את ניירות הערך  כללההנפקת הזכויות  .2020במאי,  14( אשר היו קיימים ביום 17)סדרה 
 הבאים:

 

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

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

 

( הניתנים למימוש ליחדות השתתפות כך שכל כתב 17כתבי אופציה )סדרה  1,025,794 .ב
ש''ח ע.נ כנגד תשלום במזומן של    0.01אופציה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 

ש''ח, מחיר המימוש צמוד לשער הדולר. האופציה ניתנת למימוש    10בסך מחיר מימוש 
 . 2022, במאי 1עד ליום 

 

הדוח על המצב הכספי, פרסמה השותפות תשקיף מדף חדש   תאריך, לאחר  2020ביולי,    30ביום   .2
 .  2022ביולי  30אשר תוקפו עד ליום  

 
 

   מגזרי פעילות - : 6 באור
 

 כללי  . א
 

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

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       
 ביוני,   30ביום    ושהסתיימ  החודשים  6- ל

2020 
 

 
 

   
       

 1,390  1,390  -   הכנסות המגזר )כולל הכנסות אחרות( 
 (1,411)  (1,319)  (92)  הוצאות המגזר 

 (21)  71  (92)  מגזרי   (הפסדרווח )
 (627)      הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

       
 (648)        סה"כ הפסד כולל

       
 
 
 
 
 
 
 



 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 
 מאוחדים באורים לדוחות הכספיים ביניים  

16 

 
 )המשך(  מגזרי פעילות  - : 6 באור

 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       

ביום   ושהסתיימ  חודשיםה  6לתקופה של  
 2019  ביוני   30

 
 

  
  

       
       

 2,696   2,696  -   מגזר )כולל הכנסות אחרות( ההכנסות  
 (1,896)  (1,747)  (149)  הוצאות המגזר 

  800  949  (149)  מגזרי   (הפסדרווח )
 (678)      הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

       
 122        סה"כ רווח כולל

       
 
 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       
 ביוני,   30ביום    ושהסתיימ  החודשים  3- ל

2020 
 

 
 

   
       

 394  394  -   הכנסות המגזר )כולל הכנסות אחרות( 
 (596)  (556)  (40)  הוצאות המגזר 

 (202)  (162)  (40)  מגזרי   הפסד
 (281)      הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

       
 (483)        סה"כ הפסד כולל

       
 
 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       
 ביוני,   30ביום    ושהסתיימ  החודשים  3- ל

2019 
 

 
 

   
       

 1,349  1,349  -   הכנסות אחרות( מגזר )כולל  ההכנסות  
 (825)  (744)  (81)  הוצאות המגזר 

 524  605  (81)  הפסד מגזרי 
 (352)      הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו 

       
 172        סה"כ רווח כולל
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 מאוחדים באורים לדוחות הכספיים ביניים  
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 )המשך(  מגזרי פעילות  - : 6 באור

 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       

       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        סה"כ רווח כולל

       
 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       

       2020,  ביוני   30ליום  
       

 15,018  14,184  834  נכסי המגזר 
 1,345      נכסים שלא הוקצו 

       
 16,363      סה"כ נכסים 

       
 (146)  (146)  -   התחייבויות המגזר 

 (405)      התחייבויות שלא הוקצו 
       

 (551)      סה"כ התחייבויות 
       

 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 לא מבוקר  
 אלפי דולר    
       

       2019,  ביוני   30ליום  
       

 11,797  11,534  263  נכסי המגזר 
 3,725      נכסים שלא הוקצו 

       
 15,522      סה"כ נכסים 

       
 (463)  (5)  (458)  התחייבויות המגזר 

 (396)      התחייבויות שלא הוקצו 
       

 (859)      סה"כ התחייבויות 
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 )המשך(  מגזרי פעילות  - : 6 באור

 

  
 מגזר 

  ישראל 
 מגזר 

 סה"כ   ארה"ב 
 מבוקר  
 אלפי דולר    
       

       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)      התחייבויות סה"כ  
 
 

 שינויים בהרכב דירקטוריון השותף הכללי  - : 7 באור
 

 מונה מר אהרון קאופמן ליו''ר הדירקטוריון בשותף הכללי., 2020במאי,  3ביום 
 

 
 

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

 



 

  
 

 
 
 
 

 מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת 
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 
 המיוחסים לשותפות 

 
 2020 ביוני   30ליום  

 
 בלתי מבוקרים 

 
 תוכן עניינים 

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 'ד38דוח 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
  

 7-9 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 

שישה  של    ותולתקופ  2020  ביוני   30השותפות(, ליום    -)להלן    .מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלתשל    1970-התש"ל
. אחריותנו  שותפותבאותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות של ה ו ם שהסתיימשלושה חודשיו

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים והיא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ
 
 

 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 
 

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

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

 ב( פסקת הדגש עניין )תשומת ל 
 

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

 . עילותהעסקיה של השותפות ועל תוצאות פבשווקים ומחירי הנפט עשויים להשפיע מהותית על 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב, 
 רואי חשבון   2020 ,באוגוסט 20
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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   2020,  ביוני  30ליום  

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

 
 

 ביוני  30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

       נכסים שוטפים
       

 1,165  3,642  900  מזומנים ושווי מזומנים 
 1,031  83  1,398  חייבים ויתרות חובה 

       
  2,298  3,725  2,196 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 12,944  11,529  12,786  השקעה בשותפות בת  
 300  -  300  נכסים אחרים לזמן ארוך

 266  263  834  בתאגידים בנקאיים משועבדים פקדונות
       
  13,920  11,792  13,510 
       
  16,218  15,517  15,706 

       התחייבויות שוטפות
       

 144  590  144  נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 216  264  262  זכאים ויתרות זכות 

       
  406  854  360 
       

 15,346  14,663  15,812  הון השותפות המוגבלת 
       
  16,218  15,517  15,706 

       
       
       

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

     2020, באוגוסט 20
     הכספייםתאריך אישור הדוחות  

     
     
     
     

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר 

 ליחידת השתתפות( (הפסדרווח ))למעט נתוני 
           
           

 955  -  123  -  306  הכנסות מדמי ניהול
           

 ( 266)  ( 17)  ( 20)  ( 133)  ( 69)  תמלוגים הוצאות 
           

 ( 255)  ( 39)  ( 59)  ( 128)  ( 99)  חיפושי נפט וגז  הוצאות
           

 ( 1,560)  ( 372)  ( 294)  ( 753)  ( 628)  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 458  -  -  -  -  הכנסות אחרות 

           
 ( 668)  ( 428)  ( 250)  ( 1,014)  ( 490)  תפעולי הפסד

           
 ( 4)  ( 30)  4  ( 3)  ( 12)  הוצאות מימון 

           
 119  10  9  77  12  הכנסות מימון

           
חלק השותפות ברווח )הפסד( שותפות  

 מוחזקת
 

(158 ) 
 

1,062  (246 ) 
 
(342 )  1,237 

           
 684  ( 790)  ( 483)  122  ( 648)  לתקופה  רווח )הפסד(

           
 684  ( 790)  ( 483)  122  ( 648)  לתקופה כולל  רווח )הפסד( סה"כ

           
           
 
 
 
 

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  6- ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ביוני  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 684  172  (483)  122  (648)  רווח )הפסד( 
מזומנים  התאמות הדרושות להצגת תזרימי  

 מפעילות שוטפת: 
 

         
           : לסעיפי רווח או הפסדהתאמות  

           
 (40)  9  (23)  (24)  (7)  מימון, נטו  (הכנסות הוצאות )

 (1,237)  (680)  246  (1,062)  158  שותפות מוחזקת   ( הפסדרווחב)חלק השותפות  
 191  58  26  70  79  עלות תשלום מבוסס יחידות השתתפות 

           
  230  (1,016)  249  (613)  (1,086) 

           : והתחייבויות  נכסיםשינויים בסעיפי  
           

 (914)  (12)  (188)  34  (367)  בחייבים ויתרות חובהה(  ירידה )עלי 
נותני  לספקים והתחייבויות לב ירידה(  עלייה )  

 שירותים 
 

 -  8  14  (9)  (438) 
 (332)  (110)  (43)  (283)  47  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(    הי עלי 

           
  (320)  (241)  (217)  (131)  (1,683) 
           

 (2,085)  (572)  (451)  (1,135)  (738)  לפעילות שוטפת   ששימשו  מזומנים נטו
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 997  5  (567)  1,000  (568)  , נטותפיקדונו)הפקדה( למשיכה  
 (300)  -   -   -   -   ם אחרים לזמן ארוך השקעה בנכסי 

 (1,240)  -   -   -   -     שותפות בת השקעה ב
           

שנבעו מפעילות )ששימשו    מזומנים נטו
 השקעה  לפעילות(

 
(568)  1,000  (567)  5  (543) 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

           
 וכתבי אופציה   הנפקת יחידות השתתפות

 )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(
 

1,035   -  1,035 
 

 -   - 
           

 -     -   1,035  -   1,035  מימון  שנבעו מפעילות  מזומנים נטו
           

יתרות מזומנים ושווי  הפרשי שער בגין  
 מזומנים 

 
6  24  22  (8)  40 

           
 (2,588)  (575)  39  (111)  (265)    במזומנים ושווי מזומנים )ירידה(    עליה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 תקופהה
 

1,165  3,753  861  4,217  3,753 
           

 1,165  3,642  900  3,642  900  תקופהמזומנים לסוף היתרת מזומנים ושווי  

           
           

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

 

  שה לו ששישה ושל    ותולתקופ   2020,  ביוני  30נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום    כספי  מידע . א
שהסתיימ תקנה    וחודשים  להוראות  בהתאם  תאריך,  )דוחות  38באותו  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו    2019בדצמבר,    31נתיים של השותפות ליום  על הדוחות הכספיים הש

 תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם. 
 
נה, נכון למועד אישור הדוחות  ועל רקע מגיפת הקורז' לדוחות הכספיים השנתיים,  1בהמשך לבאור   ב.

המגפה בעקבות  העולם.  ברחבי  להתפשט  הנגיף  ממשיך  והמגבלות   נמשכו  הכספיים,  הסגרים 
התאפיינה בהאטה משמעותית בפעילות    2020המחצית הראשונה של    .במדינות רבות ברחבי בעולם

 הכלכלית הגלובלית, בירידה חדה בביקוש לאנרגיה ובעיקר לנפט וגז טבעי.
המאבק בין רוסיה לבין ערב הסעודית בקשר עם תפוקות    הירידה החדה בביקוש לנפט יחד עם

 WTIהביאו לירידות חדות במחירי הנפט עד לשפל שבו חזה עתידי על חבית מסוג    הנפט המיוצרות
נפט  שלילי  ששיקף מחיר  נסחר במחיר ניכרת התאוששת    .לחבית  כי בחודשים האחרונים  יצוין 
- נסחרת בכ BRENTלחבית וחבית מסוג  42$-נסחרת ברמות של כ  WTI גחבית מסו ,במחיר הנפט 

לירידה החדה בביקושים לנפט במחיר הנפט ישנה השפעה    .2020סט  , נכון לחודש אוגו לחבית  45$
 מהותית על תחום החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי.

להקפיא את המשך ביצוע מבחני   החליטושותפה השותפות בארה"ב    בהםהשותפים בפרויקטים  
בקידוח   מבחני   MOUNTAIN VIEWבפרויקט    STENDERUP 66X-28ההפקה  ביצוע  המשך  ואת 
בקידוח   חידוש  SHIDELERבפרויקט    SHIDELER-1ההפקה  עבודות  לדחות את  הוחלט  כן  כמו   .

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

  מהותית על   השפעה   אין   שננקטו   אלו  לפעולות.  הנפט  במחירי  והתאוששות   השווקים   ת התייצבו
 .בתקופת הדוח פעילותה של השותפות תוצאות

למיטב ידיעת השותפות נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ובדומה לחברות בתעשייה, למגפת 
אה מחוסר הוודאות  כתוצ  בתקופת הדוח  על פעילות השותפות   שלילית  ישהקורנה עשויה להיות  

 והירידה בביקושים לאנרגיה טבעית כאמור. 
שתהיה ירידה משמעותית במחירי הנפט כאמור, יידרשו השותפות ושותפיה בפרויקטים  אם וככל  

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

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

 . עסקיה של השותפות ועל תוצאות פעילותה
 

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

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית     - : 2באור 
 

המידע    בעריכת  שיושמה  לזו  עקבית  זה  נפרד  כספי  מידע  בעריכת  שיושמה  החשבונאית  המדיניות 
 . 2019בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
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 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
לממל החזקה  גבולות  )ושינוי  האנרגיה  במשרד  הנפט  ענייני  על  ביום    -להלן  נה    6הממונה(. 

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

 . 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
 

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

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

 
 התנאים ותוכנית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאות:

 

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

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

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

 . 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

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

 . 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 )- התגלית החדשה, יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל יםו  1- שמשון

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

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

 

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

 או תביעה בקשר לכך.   
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 )המשך(  נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה( נכסי      - : 3באור 

 

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

 

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

הכלכליים כפי שהוא ידוע כיום. לפיכך, יתכן כי לעובדה זו תהיה השפעה על המשך הפעילות  
העתידית בשטח החזקה, וכי בעלי החזקה לא יישמעו בכל טענה או תביעה בקשר לכך. מבלי  

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

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

 
כי שותפי החזקה    השותפות  הודיע , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  2020ביולי,    22ביום  

אשר נמצאת בהליכי פירוק,   ATP Oil and Gas Corporation (ATP) התקשרו בהסכם פרישה לפיו
מהחזקה.   ותפרוש  בחזקה  השותפים  בין  שנחתם  המשותף  התפעול  מההסכם    ATPתפרוש 

בחזק  זכויותיה  את  הזכויות  העבירה  העברת  שלאחר  באופן  השותפים  ליתר  תמורה  ללא  ה 
הינו   השותפות  של  האחזקה  שיעור  ליתר 10.554%המועברות  המועברות  הזכויות  העברת   .

 השותפים בחזקה כמור לעיל כפופה לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה.
 

 פרויקט בים הצפוני בשטח אנגליה .2
 

, עידכנה 2020ביוני,    24ביום  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    6)ג(7בהמשך לאמור בבאור  
, לאחר תאריך הדוח על  2020ביולי,    20הושלם. ביום    D3השותפות כי עיבוד הסקר הסייסמי  

הכספי ליום    ,המצב  עד  בהסכמה  הוארך  האופציה  מימוש  מועד  כי  השותפות    23עידכנה 
 . 2020באוגוסט, 

 

 רויקט בים הצפוני בשטח דנמרק פ .3
 

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

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

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

 

 
              - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  - -  -  - 
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 2020 ,באוגוסט 20
 

 :לכבוד 
 

 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול ) -מודיעין דירקטוריון 

 מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( השותף הכללי של 

 67023תל אביב , 24קומה -מגדל משולש, 3מרכז עזריאלי 

 

 

)להלן:  שותפות מוגבלת    – מודיעין אנרגיה    מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של  הנדון: 

    . 2020יולי  מחודש    "( השותפות " 

 
הדוחות שלנו המפורטים  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של

 . 2020יולי  בקשר לתשקיף המדף מחודש להלן 

  וםהמאוחדים של השותפות ליביניים על הדוחות הכספיים  2020 אוגוסטב 20מיום   סקירה  דוח (1

 שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.שישה ו לתקופה של  ו  2020,  יוניב 30

' ד38 בהתאם לתקנהעל מידע כספי נפרד של השותפות  2020אוגוסט ב 20מיום  דוח סקירה  (2

ולתקופה של    2020,  יוניב 30ליום  1970- קנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ללת

 שהסתיימו באותו תאריך.  שלושה חודשיםשישה ו 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון 



 

 (: 1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א( 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 

 , מצהיר כי: רון מאוראני, 

הדוח   (1) את  מוגבלתשל    הרבעוניבחנתי  שותפות  אנרגיה   –)להלן    מודיעין 

 הדוחות(; –)להלן  2020שנת  של  השנירבעון להתאגיד( 

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

לאור   בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים   (3) בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

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

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

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

 .להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם

 

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

 

20/8/2020 _______ _______________________ 

 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, 

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   (1) מודיעין  בחנתי את הדוחות הכספיים 
  – )להלן    2020שנת    של  השנילרבעון  התאגיד(    –)להלן    אנרגיה שותפות מוגבלת

 הדוחות(;

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

ם מצג של עובדה מהותית  כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בה

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים   (3) בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

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

 תזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;ו

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. 

 

20/8/2020 _______ ______________ 

 אייל סאבו, סמנכ"ל כספים בשותף הכללי  
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