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  לכבוד  לכבוד 

  אביב בע"מ -הבורסה לניירות בתל רשות ניירות ערך 

  2רח' אחוזת בית   22רח' כנפי נשרים 

  6525216אביב  -תל 95464ירושלים  

  באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א 

 

 ג.א.נ.,

 

 )"הפרויקט"( דוח עתודות בפרויקט קולורדו, בארה"בהנדון: 

מיום   השותפות  של  המיידי  לדוח  הערכתבדבר    (2021-01-004971)אסמכתא    12.1.2021בהמשך  עתודות    דוח 

מתכבדת השותפות    ,("קודםהדוח ה")  פרויקט בביחס לחלקה    נתוני תזרים מהוון ו  Proved  (Reservesמוכחות )

  , מעודכן, נתוני תזרים מהווןו  Proved  (Reserves)  מוכחותעתודות    קיבלה דוח הערכת 24.3.2021  להודיע כי ביום

(. דוח  "הדוח"  או"  המעודכן  דוח העתודות)"  31.12.2020, נכון ליום  (100%)מתוך    50%  פרויקטב ביחס לחלקה  

"(, על  "המעריךמעריך עתודות מומחה, מוסמך ובלתי תלוי ), .Ryder Scott Company, L.Pהעתודות נערך על ידי  

   והוא מצורף כנספח לדוח מיידי זה. 1( PRMS-SPEלניהול משאבי פטרוליום )פי כללי המערכת 

 

ולא נכללה בו התייחסות לעתודות נוספות ככל    P1  (Proved Reserves  )  תייחס לעתודות מוכחותמכי הדוח  יצוין  

 שישנן.  

 

  צבורים  הפסדים  משכלל  אינו,  להלן  שיפורט  כפי,  השותפות  של  לחלקה  מיוחס  אשר  התזרים  כי  לציין  יש,  כן  כמו

   הבת של השותפות בארה"ב אשר עשויים להקטין את חבות המס בפועל. תבחבר

 

 

 

 

  

 

" כפי שפורסמה ע"י איגוד  Petroleum Resources Management(  2007")  –(  PRMS-SPEלניהול משאבי פטרוליום ) מערכת    1
( הפטרוליום  )SPEמהנדסי  הפטרוליום  בתחום  גיאולוגים  של  האמריקאי  הארגון   ,)AAPG  לפטרוליום העולמית  המועצה   ,)

(WPC( ואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום )SPEE .) 

http://www.modiin-energy.com/
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 עתודות .1

כמפורט    ו הינ,  31.12.2020נכון ליום  חלקה של השותפות בעתודות הנפט בפרויקט,  ,  העתודותדוח    פי -על

 להלן:  

קטגוריית  
 2עתודות 

 ( Grossבנכס הנפט )(  50%סה"כ חלקה של השותפות )
(Net Reserves)  3 

 4סה"כ השיעור המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
 

עתודות  
מוכחות  

P1 
(Proved 

Reserves  ) 

 חביות נפט 
 

 נפט  חביות 

לא מפותח   (Developed)מפותח 
(Undeveloped) 

סה"כ  
מוכח  
(Total 

Proved) 

לא מפותח   (Developed)מפותח 
(Undeveloped) 

סה"כ מוכח  
(Total 

Proved) 
מפיק 

(Producing ) 
לא מפיק  

(Non-
Producing) 

מפיק 
(Producing ) 

-Nonלא מפיק )
Producing) 

2,018,165 
 

  החזר עד 3,267,847 1,139,974 109,708
 הוצאות

1,897,224 
 

 החזר   לאחר
 הוצאות

1,776,505 

  החזר עד
 הוצאות
103,358 

 
  החזר לאחר

 הוצאות
96,782 

  החזר עד
 הוצאות

1,073,612 
 

  החזר לאחר
 הוצאות

1,055,299 

  החזר עד
 הוצאות

3,074,194 
 

 החזר  לאחר
 הוצאות

2,878,586 

 

  בהפקהכעתודות    ותמסווג  (Proved Developed Producing)בדוח צוין כי העתודות המוכחות המפיקות  

(on production ) . 

 

 מהוון מזומנים תזרים נתוני .2
  –לסה"כ המוכח    פרויקט ל  הנקי  המהוון   הצפוי  התזרים ,  ולחישובי השותפות  העתודותדוח  ל  בהתאם

Total Proved  (בבארה  הכנסה  ומס  הכללי  לשותף  מפעיל  ודמי  על  תמלוג   בניכוי'')  בדצמבר    31, נכון ליום

 :  (דולר באלפי) כמפורט להלן והינ   ,2020

 

שווי נוכחי   קטגוריה 
 0%בהוון של 

שווי נוכחי  
 5%בהוון של 

שווי נוכחי  
בהוון של  

10% 

שווי נוכחי  
בהוון של  

15% 

שווי נוכחי  
בהוון של  

20% 

 P1עתודות מוכחות  
(Proved Reserves) 49,264 34,176 26,426 21,741 18,568 

 

  בדצמבר 31 ליום המהוון  המזומנים ותזרים הכמויות נתוני, העתודות לדוח  ביחסמספר הבהרות  להלן .3
2020 : 

 

 הנחות והסתייגויות ובכללן כי: הערות, , בין היתר, מספר המעריך ןבדוח ציי

התאמות בגין הפקות גז צבור שעשויות להתקיים.  -לא נעשה ניסיון לכמת או לחשב באופן אחר אי .א

 ם כעתודות.  לא מוצגות מכירות גז. כל הגז המיוצר צפוי להיות נצרך במסגרת הפעילות ולא נרש

)השותפותלבקשת   .ב מוכחות  לעתודות  רק  מתייחס  הדוח   ,Proved Reserves  )  ולא  שבפרויקט

 )ככל שישנן(.   (Possible Reservesעתודות אפשריות )ו  (Probable Reservesעתודות צפויות )ל

קרה  ורגולציה. ב  תממשלתיקרה  לרמות שונות של ב  ה להיות כפופ  העשוי השותפות  הפעילות של   .ג

זכויות משפטיות  כאמור  ורגולציה    תממשלתי בקרקע,  לחזקה  נושאים הקשורים  לכלול  עשויות 

, הגנת הסביבה, מדיניות שיווק ותמחור, תמלוגים,  הפקהת ההידרוקרבונים, קידוח ושיטות  קלהפ

  ים עשוי  כפופים לשינויים, מעת לעת. שינוים כאמורהם  מיסים ואגרות שונות, כולל מס הכנסה, ו

 

 בלה עשויים שלא להסתכם עקב הפרשי עיגול.הסכומים בט   2
3  Net reserves  – .הפקה בניכוי תמלוגים לבעלי הקרקע 

הנתונים האמורים הינם לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות, והוא חושב    השיעור המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות.בדוח העתודות לא צוין    4
(, באופן שהחלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות 2020-01-123412)אסמכתא   2.12.2020בהתאם למפורט בנספח א' בדוח המיידי של השותפות מיום  

 לאחר החזר הוצאות.  36.8% -עד החזר הוצאות ו 39.3%בהכנסות מנכס הנפט הינו 
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ביחס   בפועל  שהתקבלו  הכנסות  ובסכומי  בפועל  שהופקו  ובעתודות  בכמויות  לשינויים  לגרום 

 לכמויות שהוערכו.  

עם זאת, לא    .זכויותשותפות  הערכות בדוח מבוססות על בדיקה מפורטת של הנכסים בהם יש לה .ד

התחשבו    הצעוב לא  הדוח  ממצאי  אלו.  נכסים  של  שטח  סביבתיובבחינת  ת  התחייבויות 

פוטנציאליות להחזר   בגין התחייבויות  עלויות  נכללו  ולא  פוטנציאליות שעשויות להיות קיימות, 

 .  פעילויות קודמות בשטחוניכוי נזקים, ככל שהיו, שנגרמו על ידי  

נוסף שנמסר לו  ומידע    חשבונות, דוחות, מידע גיאולוגי והנדסי הדוח התבסס המעריך על  בהכנת   .ה

השותפות ידי  עם  ב  על  בפרויקטכויות זקשר  של  ,  יה  ובדיקות  הפקה  בדבר  עלויות  מידע  בארות, 

סים  י, עלויות אחרות כגון תחבורה ו/או דמי טיפול, מוהזכויותישירות רגילות של תפעול הבארות  

,  עלויות הפקה(, עלויות פיתוח וקידוחי כניסה מחדש, תוכניות פיתוח,  ad valoremעל שווי הוגן )

המידע שסופק לו על ידי השותפות אך    ירותבהמעריך בחן את סלוגים.  ומפות מבנים גיאולוגיים  

 .  כאמור בדיקה עצמאית של המידע שסופקלא ביצע 

מעריך מבוססות על מידע בגין ביצועים היסטוריים. אם לא  ה, התחזיות של  מפיקותבארות  היחס ל .ו

מגמת   בנקבעה  נדעיכה  העתידיים  ההפקה  שיעורי  בחשבון  הפקה,  הותאמו  לקחו  או  כקבועים, 

עד   שרלוונטי,  היכן  קיצוצים  שיעור    דעיכהצפתה  נש להשפעות  ההפקה.  נלקח  ביכולת  הדעיכה 

פקה, מגמה זו שימשה כבסיס להערכת  דעיכה בה  העתודות. אם נקבעה מגמתסיום  עד לבחשבון  

 שיעורי הפקה עתידיים.  

ומידע קשור אחר שימשו להערכת שיעורי ההפקה הראשוניים עבור בארות שאינ .ז   ן נתוני בדיקה 

. עבור עתודות שעדיין לא מפיקות, הוערך כי מכירות תתחלנה במועד צפוי שסופק על ידי  ותמפיק

של  להתחיל הפקה מוקדם או מאוחר מהצפוי בהערכות    ותעשוי  ותמפיקן  . בארות שאינהשותפות

בשל גורמים בלתי צפויים שיגרמו לשינוי בתזמון להתחלת ההפקה. גורמים אלו עשויים  המעריך  

, רצף קידוחים, השלמה ו/או קידוחי כניסה  מכונות קידוחלכלול עיכובים עקב מזג אויר, זמינות  

 די גופים רגולטוריים.  י- מחדש לבארות ו/או מגבלות שהוטלו על

מבוסס   .ח הוא  כי  צוין  העתודות  העל  בדוח  גולמי    העתידי  NYMEX  -מחיר   West Texasלנפט 

Intermediate  ל התאמות    Cushing, Oklahoma  -שמסופק  החזויים )"לאחר  הנפט    "(מחירי 

דולר    45.75,  2022דולר לחבית לשנת    46.75,  2021שנת  לדולר לחבית    48.35מוערך לממוצע של  ה

  48, 2031 -ו 2030 יםדולר לחבית לשנ  46, 2029עד  2024 יםדולר לחבית לשנ 45, 2023 תלחבית לשנ

נעשה בהם    אשרהנפט    מחיריונשאר קבוע לאחר מכן.    2033דולר לשנת    50,  2032דולר לחבית לשנת  

 . החזויים הנפט במחיריעליה  חלהנכון למועד הדיווח   ,31.12.2020 -לנכונים שימוש בדוח 

פעילות והגז המופק  לצורך ההערכה הינה כי נעשה שימוש בגז שמופק  ה הדוח מניח שלא נמכר גז.   .ט

 לא נכלל בעתודות. 

ידי  הות  י עלו .י על  סופקו  בדוח  הכלולות  דוחות  ות ומבוססהשותפות  תפעול  הנחות  יהעל  כולל   ,

.  פרויקט או לבארותסות באופן ישיר ל חוי וכוללות רק את אותן עלויות המ,  בדוח  מסוימות כמפורט 

את עלויות התקורה המיוחסות באופן ישיר    ות עלויות התפעול בגין הנכסים הלא מופעלים כולל

(. עלויות התפעול  operating agreements, בהתאם לתנאי הסכמי התפעול )פרויקט או לבארותל

בקשר עם סבירותם. לא נעשתה כל הפחתה לצורך  המעריך    ידי  נבדקו עלהשותפות  שסופקו ע"י  

החזרי הלוואות, הוצאות ריבית, או תשלומי מקדמות בגין חיפוש ופיתוח, אשר לא חויבו ישירות  

 .  פרויקט או לבארותל
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על אישורים להוצאות בגין העבודה המוצעת או    ותומבוססהשותפות  עלויות פיתוח סופקו על ידי   .יא

בפועל   להוצאות  שסופקו  הפיתוח  עלויות  דומים.  פרויקטים  ידו  התקבלו  מעריך  בגין  כמידע  על 

ונבדקו על ידו בקשר עם סבירותם א עצמאי של עלויות  ו לא ביצע וידהמעריך  עם זאת,    .עובדתי 

כולל הערכות   )של השותפות  אלה. הדוח  ניצולת מתקנים  נטישה לאחר  עלויות  לה  אין   zeroכי 

abandonment costs after salvage value  לא ביצע בדיקה  המעריך  .  יבשתיים( בגין נכסים שהם

 (.  salvage valueמפורטת של עלויות נטישה או נצילות המתקנים )

שנצפו עקב השינוי    התפעול ומייצגים שינוי בתנאי  השותפות  פקו על ידי  ו הפרמטרים של העלויות ס .יב

 .  2021, החל מהקיץ של  בפרויקטבבעלות והשימוש בגז שמופק לייצר חשמל לשימוש 

 

, הינן מידע צופה עתודות הנפט בפרויקטבדבר  המעריך  הערכות    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מבוססות, . ההערכות לעיל  )"חוק ניירות ערך"(  1968-, התשכ"חפני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

מהקידוחים   שנתקבל  ואחר,  הנדסי  גיאופיסי,  גיאולוגי,  מידע  על  היתר,  מוכר ומאת  בפרויקט  בין 

ואשר לגביהן לא  המעריך  , והינן בגדר הערכות והשערות בלבד של  הפרויקטמפעיל  הזכויות בפרויקט ו

ערות הנ"ל, שונות מההערכות וההש  להיותשיופקו בפועל עשויות  הנפט  כמויות  קיימת כל וודאות.  

בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש 

ו/או   מסחריים  מתנאים  ו/או  גיאופוליטייםבשוק  של  ו/או    משינויים  בפועל  מהביצועים  כתוצאה 

הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה    וההשערותההערכות    .בפרויקט  המאגר

כתוצאה   לרבות  נפט,  של  והפקה  חיפושים  של  בפרויקטים  הקשורים  גורמים  של  מנתוני  ממכלול 

  .בפועלשבפרויקט מאגר  המ ההפקה

 

   מהוון תזרים נתוני .4

השותפות   4.1 שסיפקה  שונות  והנחות  הערכות  על  מבוססים  המהוון  התזרים  ,  למעריךנתוני 

 שעיקריהן מפורטים להלן:

החזויות (א) המכירה  כמויות  כמויות  לגבי  בתזרים  ההנחות  על  הנפט:  ידי  -שתימכרנה 

מ  עקומות  פרויקטה  של   ההיסטוריים   ההפקה   נתוני   עלמבוססות    הפרויקטהשותפות   ,

 . גז נמכר  שלא הוהנח   WTI-ל  NYMEXהנפט של 

של   (ב) המכירה  מחירי  הנפטמחירי  לגבי  בתזרים  ההנחות  מ  הנפט:   הפרויקט שיימכר 

 . 31.12.2020- ל  WTI- ל NYMEXעקומת  פי מבוססות, בין היתר, על

נטישה   (ג) עלויות  בחשבון  נלקחו  שללא  השותפות  המכיוון  יהיו ערכת  נטישה   לא  עלויות 

המתקנים ( בגין  zero abandonment costs after salvage valueלאחר ניצולת מתקנים )

 .בנכס

 שיבוצעו בשנה מסוימת נלקחו בחשבון באותה שנה. נפט הכנסות ממכירות  (ד)

 

נכון    ,שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל, להלן הערכת התזרים המהוון  ,בהתאם להנחות שונות 24.

:  פרויקטבאלפי דולר, המיוחס לחלק השותפות, מן העתודות שב  ,202031.12.ליום 
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 לחלקה של השותפות בנכס הנפט()באלפי דולר ביחס  202031.12.ליום בארה''ב  הסעל ודמי מפעיל לשותף הכללי ומס הכנ גתמלו בניכוי  P1סה''כ תזרים מהוון מעתודות 

 רכיבי התזרים

נפט  כמות מכירת  שנה 

 )אלפי חביות( 

 

נפט  כמות מכירת 

 )אלפי חביות( 

 

תמלוגים   הכנסות 

 שישולמו 

עלויות   עלויות הפעלה 

 פיתוח 

סה"כ תזרים לפני  

 ( 0%-מס )מהוון ב

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס  מס

  -מהוון ב 5% -מהוון ב 0% -מהוון ב חלק השותפות  100%

10% 

  -מהוון ב

15% 

  -מהוון ב

20% 

2021  888.71                   444.36               19,151.73           (4,098.14)            (2,884.84)  (6,897.88)         5,270.87             (1,070.51)                4,200.37              4,099.14  4,004.89 3,916.86 3,834.39 

2022  866.37                   433.19               17,977.28           (3,849.98)            (2,420.99)  (5,488.00)                    6,218.31             (1,651.78)                4,566.52              4,244.26  3,958.19 3,702.88 3,473.87 

2023  852.75                   426.38               17,268.20           (3,700.45)            (2,416.51)  (5,488.00)                    5,663.23             (1,548.04)                4,115.19              3,642.64  3,242.71 2,901.65 2,608.78 

2024  664.92                   332.46               13,215.29           (3,492.16)            (1,969.53)  -                       7,753.60             (1,847.57)                5,906.03              4,978.89  4,230.79 3,621.20 3,120.05 

2025  463.24                   231.62                 9,206.82           (2,432.47)            (1,648.66)  -                       5,125.68             (1,311.04)                3,814.64              3,062.68  2,484.20 2,033.82 1,679.34 

2026  377.16                   188.58                 7,496.03           (1,979.81)            (1,437.61)  -                       4,078.61             (1,061.08)                3,017.53              2,307.33  1,786.45 1,398.99 1,107.02 

2027  325.38                   162.69                 6,466.94           (1,707.49)            (1,424.88)  -                       3,334.57                 (870.02)                2,464.55              1,794.77  1,326.43 993.58 753.46 

2028  287.85                   143.92                 5,721.00           (1,510.08)            (1,400.78)  -                       2,810.15                 (735.20)                2,074.95              1,439.09  1,015.22 727.40 528.63 

2029  257.09                   128.54                 5,109.57           (1,348.31)            (1,369.30)  -                       2,391.96                 (627.57)                1,764.39              1,165.43  784.80 537.85 374.59 

2030  232.91                   116.45                 4,745.46           (1,251.98)            (1,337.01)  -                       2,156.46                 (566.81)                1,589.65              1,000.01  642.79 421.38 281.24 

2031  211.18                   105.59                 4,302.84           (1,136.21)            (1,274.32)  -                       1,892.31                 (498.40)                1,393.91                  835.12  512.40 321.30 205.51 

2032  193.16                     96.58                 4,128.80           (1,090.28)            (1,212.97)  -                       1,825.56                 (480.65)                1,344.91                  767.39  449.44 269.57 165.24 

2033  179.92                     89.96                 4,025.81           (1,062.98)            (1,211.00)  -                       1,751.84                 (461.71)                1,290.13                  701.08  391.94 224.86 132.09 

2034  167.59                     83.80                 3,749.93              (990.01)            (1,184.58)  -                       1,575.33                 (416.15)                1,159.18                  599.92  320.15 175.68 98.90 

2035  157.91                     78.95                 3,533.16              (932.71)            (1,181.84)  -                       1,418.62                 (376.57)                1,042.05                  513.62  261.63 137.33 74.09 

2036 

 והלך 

 1,698.19  
                 849.10               37,997.11         (10,051.48)          (14,768.42) 

 -    
                 13,177.21             (3,657.10)                9,520.12              3,024.78  1,013.71 356.65 131.18 

 18,568.37 21,741.00 26,425.77  34,176.15            49,264.11              (17,180.21)           66,444.32                  (17,873.88) (39,143.23)          (40,634.55)         164,095.97             3,912.17               7,824.34  סך הכל 
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 .  הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –זהרה א

הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנתונים לעיל מבוססים על    ,נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

ומחירי    מהפרויקט, עלויות תפעוליות, הוצאות הוניות, הוצאות נטישה, שיעורי תמלוגים  הנפטשיופקו, קצב ומשך מכירות    הנפטהנחות שונות, ביניהן ביחס לכמויות  

, שיופקו בפועל, ההוצאות האמורות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות מהותית  נפטממשו. יצוין, כי כמויות הואשר לגביהן אין כל וודאות כי ית  המכירה

ו/או מהביצועים    נפטמההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק ה

 ו/או כתוצאה ממחירי המכירה בפועל ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.הפרויקט   בשטחש מאגרהבפועל של 
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   :)באלפי דולר( 202031.12.( ליום הנפטוכמות מכירות  נפטלהלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון )מחיר ה 

 

רגישות /  

 קטגוריה  

שווי נוכחי   

בהוון של  

0%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

5%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

10%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

15%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

20%   

רגישות /   

 קטגוריה  

שווי נוכחי   

בהוון של  

0%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

5%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

10%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

15%   

שווי נוכחי   

בהוון של  

20%   

   10%בשיעור של  נפט קיטון במחיר ה    10%בשיעור של   נפטגידול במחיר ה 

רזרבות   

מוכחות  

1P 

(Proved 

Reserves  ) 

59,567.42 41,392.64 32,145.9 26,589.87 22,836 

רזרבות מוכחות   

1P 

(Proved 

Reserves  ) 

39,652.07 27,563.71 21,219.76 17,327.87 14,671.08 

   15%בשיעור של  נפט קיטון במחיר ה    15%בשיעור של  נפטגידול במחיר ה 

רזרבות   

מוכחות  

1P 

(Proved 

Reserves  ) 

64,697.79 44,993.25 35,002.26 29,011.7 24,967.45 

רזרבות מוכחות   

1P 

(Proved 

Reserves  ) 

35,018.28 24,350.72 18,656.7 15,126.73 12,706.13 

   20%בשיעור של נפט קיטון במחיר ה    20%בשיעור של  נפטגידול במחיר ה 

רזרבות   

מוכחות  

1P 

(Proved 

Reserves  ) 

69,815.45 48,589.8 37,857.24 31,433 27,098.68 

רזרבות מוכחות   

1P 

(Proved 

Reserves  ) 

30,260.64 20,984.82 15,942.32 12,788.19 10,621.49 
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 קולורדו בפרויקט המהוון המזומנים לתזרים נוספים רגישות ניתוחי .5

 5מעודכנת  WTIפי עקומת מחירי   עלרגישות   ניתוחי
אשר התרחשו בתקופה שבסמוך למועד    WTI  -והתנודתיות במחירי ה   השינוי  לנוכח

רגישות לתזרים המזומנים המהוון של השותפות    ניתוחילהלן    מובאים פרסום הדוח,  

באלפי    מוצגים  הסכומיםכל    ,בקולורדו  WTI   -בקשר עם מחיר ה  קולורדומפרויקט  

 6:דולר

 

שווי נוכחי   קטגוריה 
 0%בהוון של 

שווי נוכחי  
 5%בהוון של 

שווי נוכחי  
בהוון של  

10% 

שווי נוכחי  
בהוון של  

15% 

שווי נוכחי  
בהוון של  

20% 

 P1עתודות מוכחות  
(Proved Reserves) 59,408 42,861 34,109 28,684 24,935 

 

     חוות דעת של המעריך .6

להכללתו בדוח  המעריך    וכן הסכמתהמעודכן  דוח העתודות    א'נספח  כ  מצורף לדוח זה 

 .זה

 

 על הפערים   והסבר קודםלדוח ה המעודכן עתודותהבין נתוני דוח  השוואה .7

 :כמויות .א
 . הקודם הדוח לעומתשינוי מהותי בכמויות החזיות בדוח הנוכחי   איו

 

 :חזוי תזרים .ב
עודכנו    ההכנסות בפרויקט  נפט  הרזרבות     ססבהתבממכירת  כמויות  על 

,  דצמברב    31העדכניות  וכן על רמות המחירים החזויות המעודכנות נכון ליום  

. לעיל  שהוצגו כפי 2020

 

שנלקחו בחשבון    Forward-. מחירי ה23.3.2021נכון ליום    WTI-של ה   Forward-המעודכנת מתבססת על מחירי ה  WTI-ה  מחירי  עקומת           5

,  2024לחבית בשנת    דולר  50.51- , כ2023לחבית בשנת    דולר  51.98  -, כ2022  שנתדולר לחבית ב   54.18-, כ2021  שנתב  לחביתדולר     57.05-כ  הינם

- , כ2027דולר לחבית בשנת    48.86-, כ2027דולר לחבית בשנת    48.86-, כ2026דולר לחבית בשנת    48.99- , כ2025לחבית בשנת    דולר  58.  49-כ

, ולאחר  2031 בשנת חבית  דולר 50.03  -כ, 2030  בשנת   לחבית דולר 49.58-כ, 2029  בשנת  לחבית דולר 49.2-כ,  2028דולר לחביתת בשנת  48.96

 "(.מעודכנתWTI עקומת מחירי : "להלןדולר לחבית לכל משך התקופה הנותרת. )   50.46-מכן כ

 בנוגע לניתוחי הרגישות האמורים, יצוין כדלקמן:     6

לא נערכו שינויים בפרמטרים אחרים של התזרים החזוי כגון: השקעות תפעול, השקעות הוניות, כדוגמת    WTI  -למעט השינוי במחיר ה .א
 קידוחי הפקה )וזאת גם במידה וניתן לדחותן עקב היקפי הפקה נמוכים יותר(, ועלויות נטישה.

 .הבלתי תלוי של השותפות   העתודות  ךעל ידי מערי נבחנומובהר כי תחשיבי רגישות אלו ותזרימי המזומנים שבבסיסם לא  .ב
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 הצהרת הנהלה  .8

 ;25.3.2021: תאריך ההצהרה (1)

 שותפות מוגבלת;  -אנרגיה - מודיעיןציון שם התאגיד:  (2)

מנכ"ל וסגן  ,  רון מאורהמוסמך להעריך את המשאבים בשותפות, שמו ותפקידו:   (3)

   יו"ר דירקטוריון השותף הכללי;

 הרינו לאשר, כי נמסרו למעריך כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו; (4)

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין המעריך לבין   (5)

 השותפות;

הטובים   (6) האומדנים  הם  שדווחו  המשאבים  ידיעתנו  למיטב  כי  לאשר,  הרינו 

 והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו; 

הרינו לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים המנויים   (7)

  – התשקיף  בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 

התשכ"ט  וצורה(,  ב1969-מבנה  להם  הנודעת  ובמשמעות   ,- (2007)Resources 

Management System  Petroleum  ( (,  SPEכפי שפרסמו איגוד מהנדסי הפטרוליום 

(, המועצה העולמית  AAPGהארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום )

( הפטרוליוםWPCלפטרוליום  הערכת  מהנדסי  ואיגוד   )  (SPEE  בעת כתוקפם   ,)

 פרסום הדוח; 

 הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. (8)

 

                                                                              _______________ 

 

 

 רון מאור 

 

 : הינם כדלקמן אחזקותיהםהשותפים בפרויקט ושיעור 

 50%      השותפות

Gondola Resources, LLC     50% 

 

 

 בכבוד רב, 

 ( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת  -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין

 על ידי רון מאור, מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי 
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   202031.12.דוח העתודות נכון ליום  - נספח א' 
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