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 דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 

 

  2019 ספטמברב 30סתיימה ביום נלתקופה ש

  -ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל5מונח זה בתקנה השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת 
ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה  הדוח אימצה השותפות את ההקלה בדבר נכון למועד )"תקנות"(.  1970

אין בכוונת השותפות ליישם   . 2015ותפות לרבעון השלישי של שנת הפנימית, וזאת החל מהדוח הרבעוני של הש
( לתקנות בדבר הגשת  5ד)ב()5ות הנכללות בתקנות, כולן או חלקן, לרבות ההקלה המפורטת בתקנה ההקליתר את 

   .דוח חצי שנתי במקום דוח רבעוני
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 מוגבלת שותפות, אנרגיה מקורות – ישראלית הזדמנות

 השותפות ענייני מצב על הכללי השותף של הדירקטוריון דוח

 2019 ספטמברב 30 ליום ועד 2019 בינואר 1 מיום לתקופה

 דוח את להגיש מתכבד, מ"בע וגז נפט חיפושי – ישראלית הזדמנות, הכללי השותף דירקטוריון
 שותפות מוגבלת אנרגיה, מקורות – ישראלית הזדמנות המוגבלת השותפות ענייני מצב על הדירקטוריון

 של הולתקופ"( הכספי המצב על הדוח תאריך: "להלן) 2019 ספטמברב 30 ליום"( השותפות: "להלן)
 ערך ניירות לתקנות בהתאם"( הדוח תקופת: "להלן) 2019 ספטמברב 30 ביום ושהסתיימ חודשים העשת
 . 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות)

 (.IFRS) בינלאומיים חשבונאות תקני פי על ערוכים 2019 ספטמברב 30 ליום הכספיים הדוחות

 השותפות הינה שותפות מוגבלת אשר עיסוקה הבלעדי הינו השתתפות בחיפושי נפט וגז.

 נתונים עיקריים על עסקי השותפות .1
 

 :הדוח תקופת במהלך השותפות פעילות עיקר להלן

 הינם כמפורט להלן: למועד אישור הדוחנכון סי הנפט אשר לשותפות המוגבלת אינטרס בהם נכ

 
  

                                                           
  בכפוף למילוי התנאים שבחוק ובתקנות הנפט ו/או שנקבעו בתנאי זכות הנפט.  1
העברת  .)ד( להלן17כמפורט בסעיף , אדיסון הודיעה לשותפים ברישיון רועי על פרישתה מהרישיון 2019ביולי  30ביום  2

 )ד( להלן.17בסעיף כמפורט  Election Notice הודעתשלחה הזכויות ברישיון טרם הושלמה. השותפות 
כמפורט מהרישיון כמפעילה ברישיון וכן , אדיסון הודיעה לשותפים ברישיון רועי על פרישתה 2019ביולי  30ביום  3

 .)ד( להלן17בסעיף 
 ותנאי כל רישיון.לשתי תקופות רצופות בנות שנתיים כל אחת, בכפוף לקיום הוראות הדין ניתנת להערכה  התקופה 4

מספר 
 זיהוי

סוג  השם
 הזכות

נכס ימי 
 / יבשתי

שטח 
 בדונם

  הזכות

 1בתוקף עד

 חלקה של
 השותפות

 המפעיל מחזיקים נוספים

 "(רציו)להלן:" 70% – מוגבלת שותפות( 1992רציו חיפושי נפט ) 10% 14.4.2020 400,000 ימי רישיון   רועי 399

Edison International Spa – 20% ("Edison" להלן: או

 2("אדיסון" 

Edison3  

55 ,56 ,
 62 -ו 61

סה"כ  ימי רישיון Dאיזור 
1,587,7

50 

27.10.20224 20% Energean Israel Limited ("Energean") – 80% Energean 

I/20 21% 18.11.2045 82,500 ימי חזקה ישי  

 

Nammax Oil and Gas Ltd. – 63%  

Eden Energy Limited – 11%  

Petroleum Services Holdings AS – 5% ("PSH" :להלן( 

PSH 
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 שאינן, נפט וזכויות קרקע לזכויות נחלקות הקרקע בשטחי הזכויות אלא נפט זכויות מעניקה אינה שהמדינה הינה ב"בארה הנוהגת השיטה ( *) 

 המיועד באיזור הנפט זכויות בעלי עם חכירה בהסכמי היזמים מתקשרים וגז נפט חיפושי לצורך .גופים/  אנשים אותם ידי על בהכרח מוחזקות
 .החיפוש משטח שמופק מנפט תמלוגים לתשלום/או ו שנתיים חכירה דמי לתשלום בתמורה לחיפושים

, הרוכשים )ביניהם השותפות(, התחייבו להשקיע בשטח הפרויקט 2017ביוני  27זכויות בנכסי הנפט בצפון דקוטה מיום התאם להסכם לרכישת ב )**(
סכום התחייבות )"( 100%-מיליון דולר )עבור ה 10קידוחי כניסה מחדש וכן קידוחים נוספים בשטח הפרויקט עד לסך של  4עלות השקעה בגין 

.  במקרה של כוח עליון הכולל בין היתר מחירי נפט לא כלכליים, מועד אשר יתארך "(המועד האחרון להשקעה)" 30.6.2019עד ליום "( ההשקעה
ה באופן מדורג עם התקדמות ביצוע פעולות השלמה במקטעים ובכל מקרה ההעברה של כל תבמקטעים נעש העברת הבעלות ,בהתאם להסכם

, בהתאם לכך החל מיום בפרויקט סכום התחייבות ההשקעה השקעת מלואבארות או עד  4-המקטעים תעשה לאחר ביצוע פעולות השלמה ב 10
עד למועד דוח זה הושקעו בפרויקט ין היתר, לאור מחירי הנפט ותנאי הפרויקט, בהמקטעים הועברו לבעלות הרוכשים.   10-הבעלות ב 1.4.18
עד המועד . יצויין כי בהסכם נקבע כי ככל שהרוכשים לא משקיעים את מלוא סכום התחייבות ההשקעה (100%)עבור דולר ארה"ב אלפי  6,552

בהתאם להסכם והסכם הרכישה יסתיים ללא כל מחויבות נוספות  ( earned inהאחרון להשקעה אזי הרוכשים ישמרו את המקטעים שהרוויחו )
 הצדדים. כל של 

 יובהר כי השיעור  .בממוצע האחזקות מוצגות ולכן למקטע ממקטע שונים הפרויקט מורכב מהם השונים המקטעים 10 -ב חזקההה שיעורי *(*)*
 השותפות בפרויקט.של חלקה של  NRI (Net Revenue Interest)-האמור לעיל איננו מייצג ה 

  בשותפות. הכללי השותף בשליטת חברה הינה קפריסין הזדמנות   *(***)
 

 30 מיום התיקון במסגרת שניתנה ההקלה את לאמץ לא הדירקטוריון החליט 2017 במאי 17 ביום .2
, בדבר העדר החובה 1970 -לתקנות לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 2017במרס 

לפרסם דוחות לרבעון הראשון והשלישי לתאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות 
 שלהם. 

 קפריסין בין מ"מוה כי שונים תקשורת כליב הפרסומים המשיכו ולאחריה במהלך תקופת הדוח .3
 .מצד קפריסין פיתוח המאגרל ההכנותעל גם  ןך, וכנמש אפרודיטה מאגרשיווק גז מל בנוגע למצרים

למיטב ידיעת  .2025בשנת  תחל אפרודיטה משדה ההפקה תחילת כי צופה קפריסיןבהתאם לדיווחים 
 אחר עוקבת השותפות מאגר.מהחלק בעלותה במו"מ כאמור על אף צד ל  איננההשותפות, ישראל 

 בהוצאות הטיפול אופן את לבחון ממשיכה השותפות, כזכור השאר ובין, צעדיה את ובוחנת הנושא
 .החשבונאות לכללי בהתאם הנפט לנכס הקשורות

, אדיסון הודיעה לשותפים ברישיון רועי על פרישתה מהרישיון.  נכון למועד זה 2019ביולי  30ביום  .4
אין עמידה באבן דרך "חתימת הסכם אופציה עם קבלן קידוחים והעברתו לממונה" הקבוע ליום 

ה רציו לממונה כי היא סבורה שיהיה זה בלתי אחראי מצידה כלפי . בהקשר זה הודיע1.9.2019
משקיעיה לקבל החלטת קידוח סופית ברישיון בנסיבות הנוכחיות, וכי נוכח הפוטנציאל הרב שהיא 
רואה ברישיון ובהתחשב בהיקף השקעתה לאורך שנות הרישיון, הנהלתה עומלת על צירוף שותפים 

סיון בקידוחים במים עמוקים על מנת שיתאפשר יינלאומי בעל נהם מפעיל בינוספים לרישיון ובינ
לבצע קידוח אקספלורציה ברישיון, ככל שהדבר יתאפשר בלוח הזמנים הקיים. לפרטים נוספים ראו 

 )ד( להלן.17סעיף 
 

 הכספי המצב ניתוח .5
 

-לעומת סך של כ אלפי דולר 13,617-כהסתכמו לסך של  2019 ספטמברב 30נכסי השותפות ליום 
 .2018בדצמבר  31אלפי דולר ליום  18,390

 8,767-כהסתכמו לסך של  2019 ספטמברב 30קדונות לזמן קצר ליום ימזומנים ושווי מזומנים ופ
 משתי בעיקרו נובע השינוי. 2018בדצמבר  31אלפי דולר ליום  8,994-לעומת סך של כ אלפי דולר

 2019 באפריל 16-ב שהתרחש הון גיוס בשל דולר אלפי 1,276-כ בסך גידול מחד, מנוגדות השפעות

 .Dוהעמדת ערבויות לרישיון איזור  שוטפים תשלומים בשל ירידה ומנגד
 

 פרויקט  -
 מחוז

 ,בורק
 אגן

וויליסטון 
צפון 

דקוטה, 
ארה"ב 

)"פרויקט 
צפון 

 דקוטה"(

 של חכירה
 זכויות

 Mineral")נפט

Rights") 

)*( 

 אקר 6,400 -כ יבשתי
 25,900 -כ)

 מורכב (,דונם
 10 -מ

 בני מקטעים
 אקר 640 -כ

 אחד כל
 ("המקטעים")

**() 

 להמשיך התנאי
 בנכס ולהחזיק

 בפרויקט הנפט
הפקת נפט  הינו

מהבארות 
-המצויות בו

HELD BY 

PRODUCTION 

(HBP) - במידה 
 שנקדחה ובאר

 החכור בשטח
נפט באופן  מפיקה

 החוכר רציף,
 להחזיק יכול

סיום  עד בשטח

  .ההפקה

 58.28%-כ
 בממוצע

(*)** 

 (:*שיעור החזקות ממוצע )**
 

C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company 

Limited- 2.82%  " :(הזדמנות קפריסין)להלן"  (****) 
 

Radian Partnership, LP –9.4% 

 

Thurston Energy Investment 2, LLC- 23.5% 
 

 6%-צטבר כבמ מחזיקים נוספים מחזיקים מספר

Thurston 

Energy 

Investment 2, 

LLC  
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אלפי  161 -אלפי דולר לעומת סך של כ  157-של כ לסךהסתכמו  2019 ספטמברב 30לקוחות ליום 
 . דקוטה צפון מפעילות כולה נובעת זו יתרה. 2018 בדצמבר 31 ליוםדולר 

 319-לעומת סך של כ אלפי דולר, 103-לסך של כהסתכמו  2019 ספטמברב 30 חייבים ויתרות חובה
המגמה בגידור מחיר חבית נפט מסוג  מהיפוךהשינוי נובע  עיקר .2018 בדצמבר 31אלפי דולר ליום 

WTI .מחיר חבית נפט מסוג  2018בדצמבר  31-בWTI  ,ירד מתחת למחיר הגידור בעסקת מכירה
 2019 בשנת שחלפו החודשים תשעת מהלךבאלפי דולר.  164 -לכן נוצר נכס בעסקת הגידור בסך של כ

 נוצרה לכן, מכירה בעסקת הגידור למחיר מעל הוא וכעת נפט חבית במחיר תאוששותה חלה
 .2019בספטמבר  30נכון ליום  דולר אלפי 6-כ של בסך הגידור בעסקת התחייבות

 אלפי דולר 1,645-כ של לסךהסתכמו  2019 ספטמברב 30 ליום לזמן ארוך מוגבלים לשימוש קדונותפ
על ענייני הנפט במשרד ה ומורכבים מפיקדונות שהוגבלו בגין מתן ערבויות בהתאם להנחיות הממונ

וחזקת  "D, רישיון "איזור ""רועי ןעבור חלקה של השותפות ברישיו"( הממונההאנרגיה )להלן: "
אלפי דולר הינו בגין עסקת גידור תזרימי  600-אלפי דולר. פיקדון נוסף בסך כ 1,645 -"ישי" בסך של כ
 2020, פיקדון זה ייפרע בתחילת שנת 2017בנובמבר  27תקשרה השותפות בתאריך המזומנים בה ה

 2018בדצמבר  31ליום המשועבדים ות הפיקדונ .ולכן סווג לפיקדון מוגבל בשימוש לזמן קצר
 אלפי דולר. 1,601 -הסתכמו לסך של כ

אלפי  2,249-כאלפי דולר, מתוכם  2,341 -הסתכמה ב 2019בספטמבר  30ליום  השקעה בנכסי נפט וגז

. Dאלפי דולר בגין עלויות שהוונו בקשר עם רישיון איזור  92 -ובגין הפעילות בצפון דקוטה  דולר 
, אשר כולו נבע מהפעילות בצפון 2018בדצמבר  31ליום  אלפי דולר 6,960-של כ לעומת סךזאת 

אלפי דולר  287 -בסך של כ בבארות האזילה קצב לפי שחושבו הפחת מהוצאות נובע השינוי. דקוטה
משקפת את עלות העבודות  זוהפחתה  אלפי דולר. 4,425ומהוצאות הפחתה בשל ירידת ערך בסך 

בעת  המקטעים שהופחתו. של עתידיות פיתוח פוגעת ביכולות אינהשהופחתו ושהושקעו במקטעים 
בחינת ירידת הערך של עלות העבודות שהוונו לבארות הקיימות בצפון דקוטה לקחה השותפות 

 נתוני ההפקה המאכזבים מהבארות הקיימות -בחשבון מספר גורמים מרכזיים בהחלטה ביניהם
, היעדר שיפור עקבי וממושך לאחר ביצוע פעולות השבחה שונות בבארות, ושיעור הדעיכה הגבוה

ומורכב לחיזוי  שאיננו עקביהעדר תכנית עבודה להמשך השקעות בבארות הקיימות, תזרים מזומנים 
בקשר עם נכס ועוד. השותפות ממשיכה להפיק נפט וגז מהבארות הללו ובמקביל בוחנת את צעדיה 

 .זה

אלפי  615-של כהסתכמו לסך  2019 ספטמברב 30 ליום התחייבויות לזמן ארוךו זכות ויתרות זכאים
עיקר השינוי נובע מזכאים בגין  .2018בדצמבר  31אלפי דולר ליום  517 -לעומת סך של כ דולר,

 עסקאות משותפות.

 להלן.  9סעיף הון השותפות ראה  לגבי

)לא כולל יתרות משעובדות לזמן  9201 ספטמברב 03להלן הרכב הנכסים הנזילים של השותפות ליום 
 :קצר(

 %  דולר אלפי 
 34%  2,976 ושווי מזומנים  מזומנים
 66%  5,791 בתאגידים בנקאיים פקדונות

 100%  8,767 "כ סה

 
 תוצאות הפעילות ניתוחמאוחד בגין  דוח .6

  
אלפי  1,019-כ בסך 2019לשנת  ת החודשים הראשוניםעשתבמהלך הכנסות השותפות ממכירת נפט 

נובעות מהפעילות בצפון דקוטה ומושפעות מתוצאות עסקת הגידור בה התקשרה השותפות.  דולר
 אלפי דולר 209-כ ובסךלשותף הכללי  אלפי דולר 96-כ של בסךמהכנסות אלו יש לנכות תמלוגים 

במהלך  . אלפי דולר 714-כלבעלי הקרקע בצפון דקוטה, כך שסכום ההכנסה, נטו לאחר תמלוגים הינו 
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וזאת על  41%-ירדו בכ ברוטו ניתן לראות כי הכנסות השותפות 2019תשעת החודשים שחלפו משנת 
 התפוקהמספר פעולות לצורך שיפור  , בהמלצת המפעיל בצפון דקוטה, ביצעההשותפותאף ש

רות תקלות בבאכי ו לאורך זמן, וכלכליות הבארות, אולם כעת ניתן לומר כי פעולות אלו לא נשאו פרי
נפט גבוה ותפוקה נמוכה של נפט -בשילוב עם יחס מים לאורך התקופה לצד דעיכה טבעית בבארות

וגז הביאו את הנהלת השותפות למסקנה כי יש להפחית את עלות העבודות שהושקעו והוונו לנכס 
  בגין הבארות הקיימות.

 
כוללת  2019לשנת  ת החודשים הראשוניםעשתבמהלך עלות הפקת הנפט בפרויקט צפון דקוטה 

אלפי דולר בגין  200-, מתוכם כותיקונים בבארות בגין הפקת הנפט דולר אלפי 799 בסךהוצאות 
בגין הוצאות פחת, אזילה  דולר אלפי 4,712 בסךהוצאות  .שיפורים יזומים וחד פעמיים בבארות

עבודה ההינו בגין הפחתה של עלויות  אלפי דולר 4,425סכום של  ,, כאשר מתוך סכום זהוהפחתות

)רווח לפני ריביות, מסים,  EBITDA-ה 2019 ספטמברב 30 ליום נכון. כאמור בפרויקט צפון דקוטה
 .חיובי הינו דקוטה בצפון הנכספחת והפחתות ועלויות חד פעמיות( מ

 
 1,166-כסך של הסתכמו ל 2019לשנת  ת החודשים הראשוניםעשתבמהלך  הוצאות הנהלה וכלליות

אשתקד וביחס לממוצע השנתי. הוצאות  לאותה תקופה, סכום המשקף חיסכון קל ביחס דולראלפי 
אלפי דולר, עלויות דמי מפעיל  333-כוללות בעיקר עלויות דמי ניהול לשותף הכללי בסך של כאלו 

ייעוץ ות הוצא, אלפי דולר 295-כ של בסךשכר עבודה ונלוות אלפי דולר,  63-לשותף הכללי בסך של כ
ונסיעות  אלפי דולר 69-שכר דירקטורים בסך של כ ,אלפי דולר 345-בסך של כ ושירותים מקצועיים

  אלפי דולר. 29-כלחו"ל בסך של 
 

אלפי דולר, כוללות  193בסך של  2019שנת ל ת החודשים הראשונים עשתבמהלך מימון, נטו  הכנסות
הנובעות  הוצאותו אלפי דולר 221-ערך בסך של כהכנסות ריבית מהשקעה בפיקדונות וריבית ניירות 

 .דולר אלפי 28 בסך בעיקר מעמלות בנק

 
 פעילות מגזרי .7

 פעילות מגזרי בדבר דיווח

 

 מגזר 

  ישראל

מגזר 
 ארה"ב

 
התאמות 
 סה"כ  ואחרים

 
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
        

 03ביום  וחודשים שהסתיימ העשתל
 9201 ספטמברב

        

 הכנסות במגזר
 -  1,019  -  1,019 

בניכוי תמלוגים לצד שלישי ולשותף 
 הכללי

 -  (305)  -  (305) 

 הוצאות במגזר
 (941)  (5,700)  -  (6,641) 

 הפסד במגזר
 (941)  (4,986)  -  (5,927) 

 
        

 הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו
       - 

 הפסד
       (5,927) 
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 מגזר 

  ישראל

מגזר 
 ארה"ב

 
התאמות 
 סה"כ  ואחרים

 
 בלתי מבוקר 

 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
        

 9120 ספטמברב 03 ליום
        

 המגזר נכסי
 10,580  3,037  -  13,617 

 הוקצו שלא נכסים
       - 

 
        

 נכסים כ"סה
       13,617 

 
 
 
 

 

 
   

 
 

 

 המגזר התחייבויות
 224  391  -  615 

 הוקצו שלא התחייבויות
       - 

 
        

 התחייבויות כ"סה
       615 
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 -גילוי בדבר נתוני הפקה בפילוח לפי סוגי הפטרוליום שהופקו בנכס הנפט .8

   

 
 3 רבעון
2019 

 
 2 רבעון
2019 

 
 1רבעון 
2019 

הפקת פטרוליום 
 WTIמסוג נפט 

-עבור ה -תפוקה בתקופה ]באלפי חביות[ סך הכל
100% 
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10 10 

)המשויכת  בתקופה ]באלפי חביות[סך הכל תפוקה  
 למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד(

5 5 4 

)המשויכת למחזיקי  *מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
 הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר לחבית(

51 53 49 

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

ששולמו ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי 
 הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר לחבית(

15 15 15 

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

 לחבית(

16 25 26 

  ---- ---- ---- 
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים  

למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר 
 לחבית(

20 13 8 

הפקת פטרוליום 
מסוג גז, לרבות: 

Nitrogen, Sulfur, 
Methane [ סך הכל תפוקה בתקופהMCF]- 100%-עבור ה 

 
20,563 

 
32,829 

 
19,124 

)המשויכת למחזיקי  [MCFבתקופה ]סך הכל תפוקה  
 הזכויות ההוניות של התאגיד(

12,046 14,402 8,197 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויכת למחזיקי  
 (MCF -הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

1 2 3 

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

תפוקה )המשויכים למחזיקי  ששולמו ליחידת
 (MCF -הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

)* 1 1 

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

MCF) 

)* 1 2 

  ---- ---- ---- 
תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )המשויכים  

 -למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל
MCF) 

)* )* )* 

הפקת פטרוליום 
מסוג גז, לרבות: 

Propane, Butane, 
Natural Gasoline, 

Condensate [ סך הכל תפוקה בתקופהGallon]- 100%-עבור ה 

 
 
 
 

108,866 

 
 
 
 

171,692 98,565 
המשויכת  -[Gallonסך הכל תפוקה בתקופה ] 

 למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד(
63,773 76,177 42,690 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויכת למחזיקי  
 (Gallon -הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

)* )* )* 

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

ששולמו ליחידת תפוקה )המשויכים למחזיקי 
 (Gallon-הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל

)* )* )* 

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

Gallon) 

)* )* )* 

  ---- ---- ---- 
ליחידת תפוקה )המשויכים  תקבולים נטו ממוצעים 

 -למחזיקי הזכויות ההוניות של התאגיד( )בדולר ל
Gallon) 

)* )* )* 

 
ההוצאות בטבלה זו מיוחסות לרכיבי ההפקה השונים בהתאם לחלקם היחסי בסך התפוקה. עלויות 

 ההפקה כוללות עלויות הפקה שוטפות, ללא תקלות חד פעמיות.
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עסקת הגידור בה התקשרה השותפות בכדי להתמודד עם  תהשפע המחיר הממוצע ליחידת תפוקה ללא *
 .12 בסעיףסיכוני השוק, כאמור 

 דולר. 1-*( משקף ערך הנמוך מ

 הון השותפות .9
 לתקופהבהון  תנועהאלפי דולר. ה 13,002-הסתכם לסך של כ, 2019 ספטמברב 30הון השותפות ליום 

הפסד כולל  מחד -משתי השפעות מנוגדות בעיקר נובעת תאריך באותו שהסתיימו חודשים העשת של
באפריל  16פי דוח הצעת מדף שהושלם ביום -גיוס עלומאידך  אלפי דולר 5,927בסך של  לתקופה

 31ביום  .ניכוי הוצאות הנפקה לאחר אלפי דולר 1,276-סך של כב להלן( 9 בסעיף)ראה פירוט  2019
( שלא 6כתבי אופציה )סדרה  5,524,425פקעו  , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,2019באוקטובר 

 מומשו.

 אגורות. 97.9 ההי, 2019 ספטמברב 30של יחידת השתתפות ליום  המתואםשער הבורסה 

 תזרימי המזומנים ומקורות המימון של השותפות .10
 כתבי של סדרות שלוש ושל השתתפות יחידות של הנפקה השותפות השלימה 2019 באפריל 16 ביום

 ביום שפרסמה המדף הצעת דוח פי-על זכויות של בדרך השתתפות ליחידות למימוש הניתנים אופציה
 הכוללים, אגדים 368,335 לרכישת הזכויות הכל בסך נוצלו ההנפקה במסגרת. 2019 במרץ 24

 . שהונפקו מהסדרות אחת מכל אופציה כתבי 5,525,025-ו, השתתפות יחידות 3,683,350

 בדוח כהגדרתם המזכים הערך ניירות לבעלי ההצעה במסגרת לשותפות ברוטו המיידית התמורה סך
סך התמורה בידי השותפות  אלפי דולר. 1,327 -שהם כ  אלפי ש"ח 4,788-בכ הסתכמה המדף הצעת

 אלפי דולר. 1,276-בניכוי הוצאות ההנפקה כ
 

במסגרת ההנפקה. כמו החל המסחר לראשונה של שלושת הסדרות שהונפקו  2019באפריל  22ביום 
 .התקבלה במלואה ן, ותמורת8כתבי אופציה מסדרה  320כן ביום זה מומשו 

( ליחידות 6כתבי אופציה )סדרה  613מומשו , 6, בו פקעו אופציות סדרה 2019באוקטובר  31עד ליום 
 ש"ח. 1,082-השתתפות ונתקבלה בגינם תמורה בסך של כ

 תרומות התאגיד .11
 מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדו"ח.השותפות לא קבעה 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .12
בסיכוני השוק של השותפות או בדרכי ניהולם לעומת הפרטים  יםמהותי ייםשינו חלו לאהדוח  למועד

  .8201 לשנת השותפותאשר נכללו בעניין זה בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של 
 
 9201 ספטמברב 03 ליום( דולר באלפי) הצמדה בסיס דוח

  

 או בדולר
 בהצמדה

  לדולר
 בשקלים

 "כסה  פיננסי לא  צמודים לא

         שוטפים נכסים

 2,976  -  103  2,873  מזומנים ושווה מזומנים

 5,791  -  -  5,791  פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 600  -  -  600  פיקדונות מוגבלים בשימוש לזמן קצר

 157  -  -  157  לקוחות

 103  -  59  44  חייבים ויתרות חובה

 9,627  -  162  9,465  סה"כ רכוש שוטף
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         שוטפים לא נכסים

 1,645  -  -  1,645  בתאגידים בנקאיים מוגבלים לשימוש פקדונות

 2,341  2,341  -  -  וגז נפט בנכסי השקעה

 4  4  -  -  אחר ורכוש קבוע רכוש

 3,990  2,345  -  1,645  סה"כ רכוש לא שוטף

         

 13,617  2,345  162  11,110  נכסים"כ סה

 
 
 

         שוטפות התחייבויות

 299  -  8  291  זכות ויתרות זכאים

 299  -  8  291  שוטפות התחייבויות"כ סה

         

         שוטפות לא התחייבות

 316  -  -  316  ארוך לטווח התחייבויות

 615  -  8  607  "כ התחייבויות סה

 13,002  2,345  154  10,503  סה"כ היתרה המאזנית, נטו

 מבחני רגישות לשינויים בשע"ח שקל/דולר )באלפי דולרים( .א
 

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינוי

רווח )הפסד( 
     מהשינוי

 עליה )ירידה( בשער החליפין  %10  %5  (%5)  (%10)

(10)   (5)  מזומנים ושווי מזומנים 10  5 103 

(6)   (3)  חייבים ויתרות חובה 6  3 59 

1  0.5 (8)  (0.5)   (1)  זכות ויתרות זכאים 

 )באלפי דולרים( WTIהנפט מסוג  במחירימבחני רגישות לשינויים  .ב
 

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינוי

רווח )הפסד( 
     מהשינוי

מחירי הסחורה עליה )ירידה( ב %10  %5  (%5)  (%10)  

(16)   (8)  לקוחות 16  8 157 
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 פוזיציות בנגזרים)באלפי דולרים( בגין  WTIמבחני רגישות לשינויים במחירי הנפט מסוג  .ג
בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי ד 8סעיף ראה  – בנגזרים פתוחות פוזיציות לשותפות

 .2018 לשנת השותפותשל 
 )רווח( הפסד

 שווי הוגן מהשינוי
 )רווח( הפסד

     מהשינוי

מחירי הסחורה עליה )ירידה( ב %10  %5  (%5)  (%10)  

1  0.5 (7)  (0.5)   (1)  קרן הון מעסקאות גידור 

 
 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .13

לעומת הפרטים אשר נכללו  באומדנים חשבונאיים קריטיים יםמהותי ייםשינו חלו לאהדוח  למועד
  .8201 לשנת השותפותבעניין זה בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .14
ב 3, החליט הדירקטוריון לאמץ את ההקלה לתאגיד קטן, הקבועה בתקנה 2016במאי  23ביום 

)להלן:  2010 -לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע
"(, בדבר ביטול הועדה לבחינת הדוחות הכספיים. עם זאת, לעניין הדוחות הכספיים לרבעון התקנות"

, הוחלט לקיים ועדה לבחינת הדוחות הכספיים אשר תבחן את הדוחות הכספיים ותיתן 2019שלישי 
 לאישורם.בנוגע המלצתה לדירקטוריון 

מר  -השתתפו חברי הועדה  2019 נובמברב 27 ביום שנערכה כספיים דוחות לבחינת הועדה בישיבת
, המפקח, היתר בין השתתפו, ןכ כמו. מרדר, גב' מורן צור ומר מנחם מימרןיהודה סבן, ד"ר יעקב 

"י ע לה שהוצג החומר על התבססו הועדה דיוני. השותפות של המבקר"ח ורו השותפות של החשבת
 המבקר החשבון רואה של התייחסותו לרבות הדיון במהלך שנידונות ושאלות הכללי השותף הנהלת

 .הכספיים הדוחות את לאשר לדירקטוריון הועדה המליצה הדיון לאחר. הללו לנושאים

במשרדי  2019 נובמברב 27הדירקטוריון בה נידונו ואושרו הדוחות הכספיים נערכה ביום  ישיבת
: מר יהודה סבן להלן דירקטוריוןגן. בישיבה השתתפו חברי ה-רמת 2השותף הכללי ברחוב בן גוריון 

)דירקטור בלתי תלוי(, מר  מרדר"צ(, מר מנחם דח) מימרן"צ(, ד"ר יעקב דח"צ(, גב' מורן צור )דח)
 ומפקח השותפות של המבקר"ח רו, החשבת, היתר בין השתתפו, כן כמווד"ר רוני הלמן.  אלדוביאורי 

 וסקירת שותף הכלליה הנהלת"י ע לו שהוצג החומר על התבססו רקטוריוןהדי דיוני .השותפות
 התייחסותו לרבות הדיון במהלך שנידונות ושאלות השותפות של המבקר החשבון רואה"י ע הדוחות

התקיימה הצבעה לאישור הדוחות הכספיים  הדיון לאחר. אלו לשאלות המבקר החשבון רואה של
 .הכספיים הדוחות את לאשר החליטו"צים, הדחוכל חברי הדירקטוריון, ביניהם 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .15
 הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתבנושא הדוח לא חלו שינויים מהותיים  למועד
 לשנת השותפות של התקופתי בדוח הכלול הדירקטוריון בדוח זה בעניין נכללו אשר הפרטים לעומת

2018 . 

 דירקטורים בלתי תלויים .16
 אשר הפרטים לעומת הבלתי תלוייםהדירקטורים  בנושאהדוח לא חלו שינויים מהותיים  למועד
 . 2018 לשנת השותפות של התקופתי בדוח הכלול הדירקטוריון בדוח זה בעניין נכללו

 אירועים נוספים במהלך תקופת הדו"ח  .17

 כמפורט להלן: אישר הממונה עדכון בתכנית העבודה ברישיון "רועי" 2019ביולי  4 ביום .א
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 .1.9.2019עד ליום  -חתימת הסכם אופציה עם קבלן קידוחים והעברתו לממונה  (1

 .15.1.2020ליום תחילת קידוח עד  (2

לא יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  -הגשת דוח מסכם של תוצאות הקידוח  (3
 הקידוח.

 
תחילת הקידוח המבוקש הינו סמוך מאד למועד פקיעת הרישיון, ולכן הבהיר כי מועד הממונה 

. 14.4.2020חזר וחידד כי תוקפו של הרישיון לא יוארך מעבר לתום שבע שנים שיסתיימו ביום 
 לאחר תאריך זה לא תבוצע כל פעילות ברישיון אלא אם הוכרה בו תגלית.

, אזי תחולט הערבות 15.1.2020כן ציין פעם נוספת כי במידה ולא יחל קידוח ברישיון עד ליום 
 מיליון דולר אשר הועמדה על ידי בעלי הזכויות ברישיון. 2.5בסך 

 
, "(אנרג'יאן)" לימיטד'יאן ישראל אנרגהשותפות, יחד עם חברת  הגישה 2019ביולי  15 ביום .ב

, במסגרת ההליך התחרותי (55,56,61,62) ימיים רשיונות ארבעה הכולל Dהצעה לקבלת בלוק 
. "(ההליך התחרותי השני)" נפט וגז טבעי בים בישראל שפרסם משרד האנרגיה לחיפושיהשני 

הודיע הממונה לאנרג'יאן כי הוא  2019ביולי  31ביום  .20% –שיעור השתתפותה של השותפות 
מקבל את המלצת חברי מועצת הנפט כפי שפורסם בהודעת דוברות משרד האנרגיה ביום קודם 

לעניין זה  .בכפוף לעמידה בתנאים שונים לכן, להעניק את הבלוק האמור לשותפות ולאנרג'יאן
 א להלן. 18ראו גם סעיף 

 
 כובל מהסדר פטור מתן אי בדברעל התחרות  הממונה תשובת התקבלה 2019ביולי  28 ביום .ג

שותפות  –הינו תנאי מתלה להשלמת העסקה בין רציו לדלק קידוחים  אשר, רועי ברישיון
( 100%)מתוך  רועי ברישיון מהזכויות 24.99% העברת עם בקשר"( קידוחים דלקמוגבלת )"

בדבר ההתקשרות בין רציו לדלק קידוחים  נוספים לפרטים. קידוחים לדלק, רציו מחזיקה אשר
 (. 2019-01-023013' מס)אסמכתא  20.3.2019 מיום קידוחיםשל דלק  מיידיראו דוח 

 
במאי  15תיקון הסכם התפעול החל ברישיון רועי, עליו חתמו השותפים לרישיון ביום בהמשך ל .ד

, אדיסון הודיעה לשותפים ברישיון רועי על פרישתה 2019ביולי  30, ביום "(התיקון)" 2019
בעיתוי  חוסר הוודאות לעתידה של העסקה המשותפת הנובע ממהלך עסקי זה לאורמהרישיון. 

 את בוחנות, המשפטיים יועציהן בסיועביחד עם שותפתה לרישיון, רציו,  השותפות, בו בוצע
 בתוקףמבלי להכיר  .השותפות בפני העומדות אפשרויותה ואת השלכותיה, האמורה ההודעה
 2019באוגוסט  12 ביום השותפות שלחההנ"ל,  אדיסון של להודעתה בנוגע כלשהו משפטי

 והסכם התיקון להוראות בהתאם"( Election Notice)" בחירה הודעת ברישיון לשותפים
ראטה" -פרו" היחסי חלקה את לקחת מעוניינת היא לפיה, הרישיון בשטח החל התפעול

לאור הודעתה של  ( מהזכויות ברישיון.100%)מתוך  2.5%מזכויותיה של אדיסון ברישיון, קרי 
לעיל  (ג)17 בסעיףאדיסון וסירוב הממונה על התחרות להעניק פטור מהסדר כובל כאמור 

הודיעה רציו לממונה כי יהיה זה בלתי אחראי מצידה כלפי משקיעיה לקבל החלטת קידוח 
נוכח הפוטנציאל הרב שהיא רואה ברישיון ובהתחשב  כיפית ברישיון בנסיבות הנוכחיות, וסו

בהיקף השקעתה לאורך שנות הרישיון, הנהלתה עומלת על צירוף שותפים נוספים לרישיון 
ובינהם מפעיל בינלאומי בעל נסיון בקידוחים במים עמוקים על מנת שיתאפשר לבצע קידוח 

נכון למועד זה אין עמידה  כל שהדבר יתאפשר בלוח הזמנים הקיים.אקספלורציה ברישיון, כ
 .1.9.2019הקבוע ליום  חתימת הסכם אופציה עם קבלן קידוחים והעברתו לממונהבאבן דרך 

 
קיימה השותפות אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות שנתית ומיוחדת,  2019באוגוסט  18 ביום .ה

( אישור מינויים מחדש של משרד רואי 1בה התקבלו ההחלטות הבאות שעל סדר היום: )
( אישור מדיניות תגמול 2החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרו"ח המבקר של השותפות; )

( אישור הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל 3לי ובשותפות; )מתוקנת לנושאי משרה בשותף הכל
( תיקון סעיף מטרת 5( אישור הקצאת כתבי אופציה לעובדים בשותפות; )4השותף הכללי; )

השותפות, סמכויותיה וכוחותיה בהסכם השותפות. לפרטים נוספים בדבר ההחלטות הנ"ל ראו 
 18(, וכן דוח מיידי מיום 2019-01-069499)אסמכתא מס'  2019ביולי  7דו"ח מיידי מיום 

 .(2019-01-085987)אסמכתא מס'  2019באוגוסט 
 

להאריך את ערך, במענה לבקשת השותפות,  החליטה רשות ניירות 2019באוגוסט  26ביום  .ו
עד ליום  2017באוגוסט  28השותפות מיום תשקיף המדף של  התקופה להצעת ניירות ערך על פי 

 .2020באוגוסט  28
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 תביעות תלויות ועומדות  .18
 .השותפות כנגד/או ו של ועומדות תלויות תביעותנכון למועד הדוח לא קיימות 

 
  הדוח על המצב הכספי אירועים לאחר תאריך .19

 55,56,61הוענקו רשיונות מספר  2019באוקטובר  28, ביום לעיל( ב)17 בסעיף לאמורבהמשך   .א
 27, לתקופה בת שלוש שנים המסתיימת ביום לשותפות ולאנרג'יאן Dהכלולים במקבץ  62-ו

, בכפוף לעמידה בתכנית העבודה המאושרת בכל אחד מהרשיונות ובכפוף 2022באוקטובר 
להוראות הדין. תקופה זו ניתנת להארכה לשתי תקופות רצופות בנות שנתיים כל אחת בכפוף 

קמ"ר,  400קמ"ר,  387.75הינו  55,56,61,62לקיום הוראות הדין ותנאי הרישיון. שטח רשיונות 
 .קמ"ר, בהתאמה 400-קמ"ר ו 400

 
(, אשר הונפקו על פי דוח הצעת 6כתבי אופציה )סדרה  5,524,425פקעו  2019באוקטובר  31ביום  .ב

עד ליום  שלא מומשו. ,29.8.2017 מכוח תשקיף מדף של השותפות מיום 24.3.2019מדף מיום 
ינם תמורה ג( ליחידות השתתפות, ונתקבלה ב6ה כתבי אופציה )סדר 613זה ועד בכלל מומשו 

 ש"ח. 1,082-של כ
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 מ"בע וגז נפט חיפושי – ישראלית הזדמנות – הכללי השותף שםב
 

       

 רוני הלמן, יו"ר הדירקטוריון

      בשותף הכללי

 

_______________________ 

 אייל שוקר, מנהל כללי 

 בשותף הכללי

 27.11.2019תאריך:  

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות
 

 2019 ספטמברב 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד 
 
 

 2 ביניים כספיים דוחות סקירת
 
 

 3 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
 
 

 4 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות
 
 

 5-6 בהון השינויים עלמאוחדים  דוחות
 
 

 7-8 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 
 

 9-15 מאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
 
 

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



 

 
 

2 

 פורר גבאי את קסיררקוסט 

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 

 מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות של לשותפים
 

 מבוא
 

 מאוחדותוחברות  מוגבלת שותפות אנרגיה, מקורות - ישראלית הזדמנות של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 התמציתיים הדוחות ואת 2019 ספטמברב 30 ליום הכספי על המצב התמציתי הדוח את הכולל (,השותפות - )להלן

 תאריך. באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון השינויים הכולל, הרווח על
 ביניים תולתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים השותפות של הכללי השותף של וההנהלה הדירקטוריון

 מידע לעריכת אחראים הם וכן ביניים", לתקופות כספי "דיווח IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלה
 אחריותנו .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי אלה ביניים תולתקופ כספי
 סקירתנו. על בהתבסס אלה ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא

 
 הסקירה היקף

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
סקירה . הלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נו

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 ל ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת ש
 

 מסקנה
 

 הבחינות מכל ערוך, אינו הנ"ל הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס
  .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם המהותיות,

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

 .1970-התש"ל ומיידיים(,
 
 
 
 
 
 
 
 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב, תל
 חשבון רואי  2019 ,בנובמבר 27
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 הכספי המצב על מאוחדים דוחות

 

 

 
 

  ספטמברב 30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
       

       נכסים שוטפים
       

 2,248  1,059  2,976  מזומנים ושווי מזומנים
 6,746  7,162  5,791  בתאגידים בנקאיים תפיקדונו

 -  -  600  פיקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש לזמן קצר
 351  349  -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהנמדדים ם ינכסים פיננסי

 161  438  157  לקוחות
 319  146  103  חייבים ויתרות חובה

       
  276,9  9,154  9,825 
       

       שוטפים לא נכסים
       

 1,601  2,775  1,645  בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש תפיקדונו
 6,960  6,805  2,341  השקעה בנכסי נפט וגז

 4  5  4  קבוע, נטו רכוש
       
  990,3  9,585  8,565 
       
  617,13  18,739  18,390 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 211  1,135  299  זכות ויתרות זכאים
       
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 306  166  631  התחייבויות אחרות לזמן ארוך
       
       

 17,873  17,438  13,002  פותהון השות
       
  617,13  18,739  18,390 
       
       

 מאוחדים. ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 
 

 
 נפט חיפושי - ישראלית הזדמנות

    ידי: על הכללי, השותף - בע"מ וגז
 

       
       2019בנובמבר,  27

 יפעת לויאל  שוקר אייל  הלמן רוני  הכספיים הדוחות אישור תאריך

  
 הדירקטוריון יו"ר
  הכללי השותף של

 כללי מנהל
  הכללי השותף של

  שלחשבת 
 השותפות המוגבלת
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 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות

 

 

 
  

 שהסתיימו חודשים 9-ל
  ספטמברב 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 דולראלפי 

 הפסד ליחידת השתתפות( )למעט נתוני
           

           הכנסות:
 2,137  620  295  1,742  1,019  ממכירת נפט וגז

 (232)  (72)  (28)  ¤ (192)  (96)  בניכוי תמלוגים לשותף הכללי
 (506)  (158)  (61)  (419)  (209)  בניכוי תמלוגים לצדדים שלישיים

           
  714  1,131  206  390  1,399 
           

           הוצאות ועלויות:
 1,547  286  253  1,279  799  עלות הפקת הנפט והגז

 612  149  4,115  396  4,712  הוצאות פחת, אזילה והפחתות
 (6)  (52)  22  (11)  157  נפט וגז יהוצאות חיפוש

 1,601  378  415  1,210  1,166  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 3,754  761  4,805  2,874  6,834  סה"כ הוצאות ועלויות
           

 2,355  371  4,599  1,743  6,120  תפעוליהפסד 
           

 (262)  (63)  (73)  (222)  (221)  הכנסות מימון
 85  5  10  115  28  הוצאות מימון

           
 (178)  (58)  (63)  (107)  (193)  נטו, מימון כנסותה
           

 2,177  313  4,536  1,636  5,927  לתקופההפסד 
           

 לרווח שיסווגו סעיפיםהפסד כולל אחר בגין 
           הפסד או

הפסד )רווח( בגין עסקאות גידור תזרים 
 (391)  90  (25)  581  170  מזומנים

           
 1,786  403  4,511  2,217  6,097  סה"כ הפסד כולל

           
           הפסד ליחידת השתתפות )בדולר(

           
 *0.05  *0.01  0.11  0.04  0.15  ומדוללבסיסי 

           
           
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
 
 .א'3, ראה באור 2019באפריל  16לאור גיוס הון ביום  למפרע תואםהפסד למניה  *
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 השותפות בהון השינויים על מאוחדים דוחות
 

  
 -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל 

  חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ
 -הזדמנות ישראלית  -השותף הכללי 

 חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות

השקעות 
באופציות 
 השותפות

 קרן הון  
מעסקאות 

  גידור
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

 השותפות

קרן הון  
מעסקאות 

 גידור

 
 "כסה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
                 

בינואר,  1יתרה ליום 
  48,616  (30,910)  )מבוקר( 2019

 
- 

 
164  (3)  6  )*  17,873 

                 
 (50)  -  -  -  -  -  -  (50)  חלוקה לנאמן

הנפקת הון ותקבולים על 
  568  -  חשבון אופציות, נטו

 
608 

 
-  -  100  -  1,276 

 (5,927)  -  -  *(  -  -  -  (5,927)  הפסד
 (170)  *(  -  -  (170)  -  -  -  הפסד כולל אחר

 (6,097)  *(  -  *(  (170)  -  -  (5,927)  סה"כ הפסד כולל 
                 

, ספטמברב 30יתרה ליום 
2019  (36,887)  49,184  

 
608 

 
(6)  (3)  106  )*  13,002 

 

  
 -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל 

  חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ
 -הזדמנות ישראלית  -השותף הכללי 

 חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות

 קרן הון 
מעסקאות 

  גידור
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

 השותפות

הון קרן  
מעסקאות 

 גידור

 
 "כסה

 הון
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
               

 2018בינואר,  1יתרה ליום 
 19,915  *(  6  (3)  (227)  48,616  (28,477)  )מבוקר(

               
 (50)  -  -  -  -  -  (50)  חלוקה לנאמן

 (1,636)  -  -  -  -  -  (1,636)  הפסד
חלוקת רווחים על חשבון המס 

בו חייבים בעלי יחידות 
 (210)  -  -  *(  -  -  (210)  ההשתתפות

 (581)  *(  -  -  (581)  -  -  הפסד כולל אחר
 (2,477)  *(  -  *(  (581)  -  (1,896)  סה"כ הפסד כולל 

               
 17,438  *(  6  (3)  (808)  48,616  (30,373)  2018ספטמבר, ב 30יתרה ליום 

 

  
 -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל 

  חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ
 -הזדמנות ישראלית  -השותף הכללי 

 חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות

השקעות 
באופציות 
 השותפות

 קרן הון  
מעסקאות 

  גידור
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

 השותפות

קרן הון  
מעסקאות 

 גידור

 
 "כסה

 הון
 מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  
                 

 17,513  *(  106  (3)  (31)  608  49,184  (32,351)  2019, יוליב 1יתרה ליום 
                 

  -  (4,536)  הפסד
 

- 
 
-  )*  -  -  (4,536) 

 25  *(  -  -  25  -  -  -  הפסד כולל אחר
 (4,511)  *(  -  *(  25  -  -  (4,536)  סה"כ הפסד כולל 

                 
, ספטמברב 30יתרה ליום 

2019  (36,887)  49,184  
 

608 
 
(6)  (3)  106  )*  13,002 

 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
 

 .מאוחדים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 השותפות על השינויים בהון מאוחדים דוחות
 
 

 

 
 
 
 
 

 -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל 
  בע"מחיפושי נפט וגז נאמנויות 

 -הזדמנות ישראלית  -השותף הכללי 
 חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות

 קרן הון 
מעסקאות 

  גידור
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

 השותפות

קרן הון  
מעסקאות 

 גידור

 
 "כסה

 הון
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
               

 18,051  *(  6  (3)  (718)  48,616  (29,850)   2018ביולי,  1יתרה ליום 
               

 (313)  -  -  -  -  -  (313)  הפסד
חלוקת רווחים על חשבון המס 

יחידות בו חייבים בעלי 
 (210)  -  -  *(  -  -  (210)  ההשתתפות

 (90)  *(  -  -  (90)  -  -  הפסד כולל אחר
 (613)  *(  -  *(  (90)  -  (523)  סה"כ הפסד כולל 

               
 17,438  *(  6  (3)  (808)  48,616  (30,373)  2018ספטמבר, ב 30יתרה ליום 

               
 
 

  
 -הזדמנות ישראלית  -השותף המוגבל 

  חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ
 -הזדמנות ישראלית  -השותף הכללי 

 חיפושי נפט וגז בע"מ

  
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

  השותפות

 קרן הון 
מעסקאות 

  גידור
 יתרת
  הפסד

 השקעות
 בהון

 השותפות

קרן הון  
מעסקאות 

 גידור

 
 "כסה

 הון
 מבוקר  
 דולראלפי   
               

 19,915  *(  6  (3)  (227)  48,616  (28,477)  2018בינואר,  1יתרה ליום 
               

 (50)  -  -  -  -  -  (50)  חלוקה לנאמן
על חשבון המס בו  תשלום

חייבים בעלי יחידות 
  -  (206)  ההשתתפות

-  

-  

-  -  

(206) 
               

 (2,177)  -  -  *(  -  -  (2,177)  הפסד השנה
 391  *(  -  -  391  -  -  הפסד כולל אחר

 (1,786)  *(  -  *(  391  -  (2,177)  סה"כ הפסד כולל 
               

 17,873  *(  6  (3)  164  48,616  (30,910)  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
               
 
 
 
 דולר. אלפי 1-מ הנמוך סכום מייצג *(
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  
           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (1,062)  (510)  (351)  (1,253)  (1,054)  וטפת )א(ש לותילפע ששימשומזומנים נטו 
           

           מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 
           

 2,891  1,761  608,2  1,301  311  נטובפקדונות בתאגידים בנקאיים,  שינוי
בחייבים בגין מפעילי עסקאות  ירידה

 13  65  -  13  -  משותפות
תמורה ממכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי 

 651  -  -  651  353  הוגן דרך רווח או הפסד
 (2,445)  (452)  (88)  (2,075)  (92)  השקעה בנכסי נפט וגז

           
)שנבעו  ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
 1,110  1,374  520,2  (110)  572  השקעהמפעילות( 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 -  -  -  -  1,276  השתתפות, נטוגיוס הון יחידות 

תשלום על חשבון המס בו חייבים בעלי 
 (206)  -  -  -  -  יחידות ההשתתפות

 (50)  -  -  (50)  (50)  חלוקה לנאמן
           

)שנבעו  לותיפעששימשו למזומנים נטו 
 (256)  -  -  (50)  1,226  מימוןמפעילות( 

           
 13  (1)  -  29  (16)  מזומנים ושווי מזומניםהפרשי שער בגין 

           
 (195)  863  2,169  (1,384)  728  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 2,443  196  807  2,443  2,248  התקופה
           

 2,248  1,059  2,976  1,059  2,976  התקופה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
           
           
 
 
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 
 

   
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

   2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר   
            

           שוטפת לותילפע ששימשומזומנים נטו  )א(
            
 (2,177)  (313)  (4,536)  (1,636)  (5,927)  הפסד  
            
           :הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
            
מנכסים פיננסים  (רווחהפסד ) 

או בשווי הוגן דרך רווח הנמדדים 
 5  3  -  7  (2)  נטו, הפסד

הפרשי שער בגין מזומנים ושווי  
 (13)  1  -  (29)  16  מזומנים

 612  151  511,4  398  4,712  והפחתות אזילה, הוצאות פחת 
            
           והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי  
            
 465  109  84  188  4  ירידה בלקוחות 
 243  (45)  (29)  252  52  חובה ויתרותחייבים ב )עלייה( ירידה 
 (489)  (416)  14  (433)  81  )ירידה( בזכאים ויתרות זכותעלייה  
בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך  עלייה 

 292  -  1  -  10  התחייבות בגין פינוי ושיקום –
            
 (1,062)  (510)  (513)  (1,253)  (1,054)  שוטפת לותישימשו לפעשמזומנים נטו  
            
            

           מידע נוסף על תזרימי המזומנים )ב(
            
 201  37  61  108  196  ריבית שהתקבלה 
            
            
            
 
 
 

 .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 כללי - :1באור 

 
 תשעהשל  ותולתקופ 2019 ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.

דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות  -באותו תאריך )להלן  ושלושה חודשים שהסתיימו
 2018בדצמבר  31של השותפות ליום  המאוחדים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים

הדוחות הכספיים  -ך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן ולשנה שהסתיימה באותו תארי
 (.השנתיים

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

ובשל כך עשויה השותפות להידרש למקורות מימון נוספים מעת לעת בהתאם  כספי ואי וודאות
 .בדבר ירידת ערך שנרשמה בפרויקט צפון דקוטה (2)ג'3כמו כן ראה גם ביאור  לתכניות העבודה.

 
 הגדרות .ג

 

או השותפות ו/השותפות 
 המוגבלת

 
 מוגבלת. מקורות אנרגיה, שותפות -הזדמנות ישראלית  -

   
 חיפושי נפט וגז בע"מ. -הזדמנות ישראלית  - השותף הכללי

   
 השותפות המוגבלת וחברת הבת הישראלית שלה. -  הקבוצה

   
 בע"מ. נאמנויותחיפושי נפט וגז  -הזדמנות ישראלית  - או הנאמןו/השותף המוגבל 

   
/ ישראלית בת חברה

 הזדמנות פטרוליום
 ישראלית בת חברת - "מבע פטרוליום ישראלית הזדמנות -

 . שותפותשל ה מלאה בבעלות
   

 בבעלות אמריקאיתה חבר .Israel Opportunity Energy Inc - הזדמנות ישראלית אנרג'י
 של חברת הבת הישראלית. מלאה

   
 של ארה"ב.דולר  - דולר

   
הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות,  - הממונה

 האנרגיה והמים.
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 ,ביניים לתקופות כספי דיווח - 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאםהדוחות הכספיים ביניים ערוכים 

-"להתש(, ומיידייםוכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
1970. 

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

 הדוחות הכספיים השנתיים.
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 בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 

  

 הון גיוס .א
   

בהמשך להצעת המדף שפרסמה השותפות ביום , פורסמו תוצאות ההנפקה 2019באפריל  16ביום 
 כדלקמן:, 2019במרס  24
 

כתבי  5,525,025יחידות השתתפות,  3,683,350מסך הזכויות שהוצעו, אשר כוללות  98.7%נוצלו 
 .8אופציה סדרה כתבי  5,525,025, 7כתבי אופציה סדרה  5,525,025, 6אופציה סדרה 

 .אלפי דולר 1,327-ש"ח, שהם כאלפי  4,788-, כנפקההסך התמורה שהתקבלה, לפני ניכוי הוצאות ה
מרכיב ההטבה בהנפקה  אלפי דולר. 1,276-בידי השותפות כנותרו הנפקה ההוצאות ניכוי לאחר 

 .48%עמד על 
 

במסגרת ההנפקה. כמו  הסדרות שהונפקו החל המסחר לראשונה של שלוש 2019 באפריל 22ביום 
 התקבלה במלואה. ם, ותמורת8כתבי אופציה מסדרה  320כן ביום זה מומשו 

 
כתבי אופציה מסדרה  613מומשו  , לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,2019באוקטובר  31ביום 

 שלא מומשו. 6, ותמורתם התקבלה במלואה. כמו כן ביום זה פקעו יתרת כתבי אופציה סדרה 6
 

 רועי רישיון .ב
 

 הממונה תכנית עדכון .1
 

 אישור התקבל 2019 ביולי 4 ביוםבדוחות הכספיים השנתיים מאוחדים,  ב'7בהמשך לביאור   
  :להלן כמפורט"רועי"  ברישיון העבודה תכנית לעדכון הממונה

 ;2019בספטמבר  1עד ליום  –חוזה עם קבלן קידוח והעברתו לממונה  חתימת .א

 ;2020בינואר  15עד ליום  –קידוח  תחילת .ב

יאוחר משלושה חודשים לאחר השלמת  לא –דוח מסכם של תוצאות הקידוח  הגשת .ג
 הקידוח.

 
בשל סמיכות מועד תחילת הקידוח המבוקש למועד פקיעת הרישיון הממונה צוין כי  באישור  

 14לא יוארך תוקפו של הרישיון מעבר לתום שבע השנים ממועד הענקתו, דהיינו מעבר ליום 
. לאחר תאריך זה לא תבוצע כל פעילות ברישיון, אלא אם הוכרה בו תגלית. 2020 באפריל,

מיליון דולר  2.5, תחולט הערבות בסך 2020בינואר,  15במידה ולא יחל קידוח ברישיון עד ליום 
 .10%, חלק השותפות הינו אשר הועמדה על ידי בעלי הזכויות ברישיון

 

 מההסכם אדיסון של פרישתה .2
 

 לאור. ברישיון רועי על פרישתה מהרישיוןהודיעה אדיסון לשותפים , 2019 ,וליבי 30 ביום
לעתידה של העסקה המשותפת,  בעיתוי בו בוצע חוסר הוודאות הנובע ממהלך עסקי זה

 ההודעה את תובוחנ, המשפטיים ןיועציה בסיוע, ביחד עם שותפתה לרישיון, רציו השותפות
 2019 ,באוגוסט 12 ביום. השותפות בפני העומדות האפשרויות ואת השלכותיה, האמורה

"( לפיה היא ELECTION NOTICE)" בחירה הודעת ברישיון השותפות לשותפים שלחה
 2.5%ראטה" מזכויותיה של אדיסון ברישיון, קרי -את חלקה היחסי "פרו לממשמעוניינת 

  ( מהזכויות ברישיון.100%)מתוך 
 

בעסקה  צאות שהתהוו במהלך תקופת הדוח ולאחריהעוד יצוין כי קיימת עמימות לגבי הו
 והן מאוחדות בדוחות כספיים אלו 10%ת רועי, אשר חלקה של השותפות בהן הוא משותפ

. השותפות שומרת לעצמה את ה בקשר עם הוצאות אלו טרם שולמהשנשלח ודרישת תשלום
 הזכות לבחון הוצאות אלו בעתיד. 
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 

 

 והתפתחויות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי עמידה באבני הדרך .3
 

נכון למועד זה אין עמידה באבן דרך "חתימת הסכם אופציה עם קבלן קידוחים והעברתו 
 סבורה היא כי לממונה רציו הודיעה זה בהקשר .2019בספטמבר  1לממונה" הקבוע ליום 

 בנסיבות ברישיון סופית קידוח החלטת לקבל משקיעיה כלפי מצידה אחראי בלתי זה שיהיה
 לאורך השקעתה בהיקף ובהתחשב ברישיון רואה שהיא הרב הפוטנציאל נוכח וכי, הנוכחיות

  בינלאומי מפעיל וביניהם לרישיון נוספים שותפים צירוף על עומלת הנהלתה, הרישיון שנות
, ברישיון אקספלורציה קידוח לבצע שיתאפשר מנת על עמוקים במים בקידוחים ניסיון בעל
 .הקיים הזמנים בלוח יתאפשר שהדבר ככל

 

 צפון דקוטה  .ג
 

"דוח  - דוח הערכת משאבים בפרויקט )להלן השותפות ה, קיבל2019 במרס 13ביום  .1
 & NETHERLAND, SEWELLהמשאבים" או "הדוח"(, אשר הוכן על ידי 

ASSOCIATES, INC. "(NSAI מעריך רזרבות מומחה, מוסמך ,)"בלתי תלוי. הדוח הוכן ו
  .SPE- PRMSפי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -על

 :2018בדצמבר  31בנכס הנפט, נכון ליום  100%להלן עיקר הנתונים מדוח זה עבור 

  779.5-אלפי חביות נפט ו 194.6הערכת כמות העתודות בהפקה הינה MMCF 
 .P2ברמת 

  23,412.6-אלפי חביות נפט ו 8,513.7הערכת כמות המשאבים המותנים הינה 
MMCF  ברמתC2. 

 
ההערכות הנ"ל בדבר עתודות הנפט והגז ובדבר המשאבים המותנים מבוססות, בין היתר, 
על מידע גאולוגי, גיאופיסי ואחר שנתקבל מהפעילות עצמה וממפעיל הפרויקט בצפון 

, אשר לא קיימת NSAIבגדר הנחות והשערות מקצועיות של  דקוטה. ההערכות הנ"ל הינן
לגביהן כל וודאות. כמויות ההפקה בפועל עשויות להיות שונות מההערכות הנ"ל, בין 

תפעוליים וטכניים, ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי שוק היתר, כתוצאה מתנאים 
עשויות להתעדכן ככל  ההערכות וההשערות הנ"לו/או מהביצועים בפועל של המאגר. 

כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים שיצטבר מידע נוסף ו/או 
 וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים. והפקה של נפט

 

לדוחות הכספיים השנתיים זכויות השותפות בפרויקט צפון דקוטה  (4)ג()7 בביאורכאמור  .2
( ולזכויותיה בקרקע "הבארות הקיימות" :מסתכמות לזכויותיה בעשר בארות קיימות )להלן

 קידוחים חדשים.  29אשר בהתאם להסכם הזיכיון, ניתן לבצע בה 
 

העדר תכנית פיתוח עתידית האפסי ו שיעור רווחיות ההפקהלאור הירידה בקצב ההפקה, 
הפחיתה השותפות את יתרת השקעתה בבארות הקיימות והכירה  בבארות הקיימות,

ההפסד האמור הוכר בדוח רווח  .תקופת הדיווחבמהלך אלפי דולר  4,425בהפסד בסך של 
ה מניבת המזומנים והפסד בסעיף הוצאות פחת, אזילה והפחתות והוביל לאיפוס היחיד

אשר מורכבת מנכסי הבארות הקיימות בצפון דקוטה ומההתחייבויות לפינוי וסילוק בגין 
( P1אותן בארות. בבחינת ההפחתה, לקחה השותפות בחשבון את העתודות המוכחות )

 .בארות הקיימותב
 

כניות עבודה להמשך השקעה בבארות הקיימות, השותפות כי למרות היעדר תו יצוין
שיכה להפיק גז ונפט מהבארות הקיימות ונכון למועד פרסום הדוחות השותפות ממ

 דת להמשיך לעשות כך. תמתע
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 )המשך( בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 

 

 השתתפות של השותפות במסגרת ההליך התחרותי השני שפרסם משרד האנרגיה  .ד
 

)להלן  לימיטד'יאן ישראל אנרגהשותפות, יחד עם חברת  הגישה, 2019 ,ביולי 15 ביום 
ימיים, במסגרת ההליך התחרותי השני  שיונותירמספר  הכולל, הצעה לקבלת בלוק "אנרג'יאן"(

נפט וגז טבעי בים בישראל שפרסם משרד האנרגיה. שיעור השתתפותה של השותפות  לחיפושי
– 20%. 

 הנפט מועצת חברי המלצת את מקבל הוא כי'יאן לאנרגהודיע הממונה  2019ביולי,  31ביום  
 האמור הבלוק את להעניק, לכן קודם ביום האנרגיה משרד וברותד בהודעת שפורסם כפי

 4ערבויות בנקאיות בסך כולל של העמידו השותפות ואנרג'יאן לאחר ש'יאן. ולאנרג לשותפות
 את אגרות הרישיונות בהתאםואלפי דולר  400חתימה בסך הבונוס  ושילמו אתמיליון דולר, 

מהזכויות  100%-ל סביח הינםכל הסכומים הנ"ל ) ש"חאלפי  174-לתקנות הנפט בסך כולל של כ  
, לאחר תאריך הדוח על 2019באוקטובר  28במועד שנקבע לכך, הוענקו להן, ביום  (ברישיונות

 ים המסתיימת לתקופה בת שלוש שנ Dהכלולים במקבץ  62-ו 55,56,61המצב הכספי, רשיונות 
 מהרשיונות, בכפוף לעמידה בתכנית העבודה המאושרת בכל אחד 2022באוקטובר  27ביום  

 ובכפוף להוראות הדין. תקופה זו ניתנת להארכה לשתי תקופות רצופות בנות שנתיים כל אחת
 400קמ"ר,  387.75הינו  55,56,61,62 רשיונותבכפוף לקיום הוראות הדין ותנאי הרישיון. שטח  

 .קמ"ר, בהתאמה 400-קמ"ר ו 400קמ"ר, 
 

 רישיון יועד החדש ה. 
 

בעניין בקשת השותפות  2018( בדוח הכספי של השותפות לשנת 1א')7בהמשך לאמור בבאור  
נתקבלה  2019במאי  21)יחד עם שותפיה ברישיונות פלאג'יק( לקבלת רישיון "יועד החדש", ביום 

החליט השר לאמץ את ההמלצה של המועצה והממונה ולפיה  תשובתו של שר האנרגיה לבקשה
 .שניתנה לאחר תהליך הדיון השני בבקשה ולא לאשר את הבקשה

 השותפים לבקשה יבחנו את החלטת השר כאמור וישקלו את צעדיהם בהתאם. 
 

  מכשירים פיננסיים -: 4באור 
 

 שווי הוגן א.
 

לקוחות, , פקדונות בתאגידים בנקאייםהיתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, 
, זכאים ויתרות זכותפקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש וויתרות חובה,  חייבים

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן ב.

 

  
, ספטמברב 30

2019  
 ,ספטמברב 30

2018  
בדצמבר,  31

2018 
       

י הוגן דרך רווח או ונכסים פיננסים הנמדדים בשו
       הפסד

 351  349  -   1המסווגים ברמה  הוניים מכשירים
       

       לגידור מיועדים)התחייבויות(  נכסים
 164  (808)  (7)   1 ברמה המסווגים נגזרים
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 פעילות מגזרי -: 5 באור

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
         
 ושהסתיימחודשים  תשעהתקופה של ל

 2019 ,ספטמברב 30ביום 
 

 
   

 
 

 
         

 1,019  -  1,019   -   הכנסות במגזר

 בניכוי תמלוגים 
 

- 
  

(305) 
 

- 
 
(305) 

 (6,641)  -  (5,700)  (941)  במגזר הוצאות
 (5,927)  -  (4,986)  (941)  הפסד במגזר

         
 -        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (5,927)        הפסד

 
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
         
 ושהסתיימתקופה של תשעה חודשים ל

 2018 בספטמבר 03ביום 
 

 
   

 
 

 
         

 1,742  -  1,742  -  הכנסות במגזר

 בניכוי תמלוגים 
 

- 
  

(611) 
 

- 
 
(611) 

 (2,157)  -  (037,2)  (120)  הוצאות במגזר
 (1,026)  -  (906)  (120)  הפסד במגזר

         
 (610)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (1,636)        הפסד

 
 
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
         
 ושהסתיימשלושה חודשים תקופה של ל

 2019 ,ספטמברב 30ביום 
 

 
   

 
 

 
          

 295  -  295  -  הכנסות במגזר

 בניכוי תמלוגים
 

- 
  

(89) 
 

- 
 
(89) 

 (4,742)  -  (4,447)  (295)  הוצאות במגזר
 (536,4)  -  (4,241)  (295)  הפסד במגזר

         
 -        מוקצות, נטוהוצאות משותפות בלתי 

         
 (64,53)        הפסד
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 )המשך( פעילות מגזרי -: 5 באור

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר ארה"ב  
         
 ושהסתיימתקופה של שלושה חודשים ל

 2018 בספטמבר 03ביום 
 

 
   

 
 

 
         

 620  -  620  -  הכנסות במגזר

 בניכוי תמלוגים 
 

- 
  

(230) 
 

- 
 
(230) 

 (509)  -  (500)  (9)  הוצאות במגזר
 (119)  -  (110)  (9)  הפסד במגזר

         
 (194)        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (313)        הפסד

 
 
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר  
 אלפי דולר  
         

         2018 ,בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
         

 2,137  -  2,137  -  הכנסות במגזר

 בניכוי תמלוגים
 

- 
  

(738) 
 

- 
 
(738) 

 (3,576)  -  (2,444)  (1,132)  הוצאות במגזר
 (2,177)  -  (1,045)  (1,132)  הפסד במגזר

         
 -        הוצאות משותפות בלתי מוקצות, נטו

         
 (2,177)        הפסד

 
 
 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
         

         2019 ,ספטמברב 30ליום 
         

 617,13  -  3,037   10,580  המגזר נכסי
 -        הוקצו שלא נכסים

         
 13,617        סה"כ נכסים

         
 615   -  391   224  המגזר התחייבויות
 -         הוקצו שלא התחייבויות

         
 615        התחייבויותסה"כ 
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 )המשך( פעילות מגזרי -: 5 באור

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
         

         2018בספטמבר  30ליום 
         

 10,260  -  9,089  1,171  המגזר נכסי
 8,479        הוקצו שלא נכסים

         
 18,739        סה"כ נכסים

         
 1,301  -  862  439  המגזר התחייבויות
 -        הוקצו שלא התחייבויות

 1,301        סה"כ התחייבויות
 1,415        סה"כ התחייבויות

 
 

 

 
 מגזר 

  ישראל
מגזר 
 ארה"ב

התאמות  
 סה"כ  ואחרים

 מבוקר  
 אלפי דולר  
         

         2018בדצמבר  31 ליום
         

 18,390  -  8,265  10,125  המגזר נכסי
 -        הוקצו שלא נכסים

         
 18,390        סה"כ נכסים

         
 517  -  372  145  המגזר התחייבויות
 -        הוקצו שלא התחייבויות

         
 517        סה"כ התחייבויות

 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

 המיוחסים לשותפות
 

 2019 ספטמברב 30ליום 
 

 בלתי מבוקרים
 

 תוכן עניינים
 
 

 
 

 עמוד 
  

 2-3 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות
   

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

 6-7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות
  

 8 מידע נוסף
  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ד' לתקנות ניירות ערך38המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה וח מיוחד של רואה החשבון דהנדון: 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 ספטמברב 30ליום השותפות(,  -)להלן ותפות מוגבלת ש מקורות אנרגיה, -הזדמנות ישראליתשל  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות  ושהסתיימשלושה חודשים ו תשעה של ותולתקופ 2019
 . אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הבינייםשותפותשל ההשותף הכללי הדירקטוריון וההנהלה של 

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים והנפרד לתקופ
 
 

 היקף הסקירה
 

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

. אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם מבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

ת מזוהים בביקורת. ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיו
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו בהתבסס על סקירתנו, 
יידיים(, ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 1970-התש"ל
 

 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב,
 רואי חשבון  2019, בנובמבר 27
 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 144דרך מנחם בגין ' רח
 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 
 שותפותהמיוחסים ל

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה  ביניים מתוך הדוחות הכספיים לשותפותהמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019, ספטמברב 30ליום 

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

 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
       

       נכסים שוטפים
       

 1,886  967  2,950  מזומנים ושווי מזומנים
 6,746  7,162  5,791  פקדונות בתאגידים בנקאיים

 351  349  -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהנמדדים ם ינכסים פיננסי
 797  2,302  729  חייבים ויתרות חובה

       
  470,9  10,780  9,780 
       

       שוטפים לא נכסים
       

 6,800  4,978  1,416  מוחזקת בחברההשקעה 
 1,601  2,775  2,245  פקדונות בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש

 -  -  92  השקעות בנכסי נפט וגז
 -  152  -  נכסים בגין עסקת גידור

       
  3,753  7,905  8,401 
       
  13,223  18,685  18,181 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 308  1,095  221  זכות ויתרות זכאים
       

       שוטפות לאהתחייבויות 
       

 -  152  -  התחייבות בגין עסקת גידור
       

 17,873  17,438  13,002  פותהון השות
       
  13,223  18,685  18,181 
       
       

 מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
 

 
חיפושי נפט  - הזדמנות ישראלית

    ידי: השותף הכללי, על -וגז בע"מ 
       

       2019, בנובמבר 27 
 יפעת לויאל   אייל שוקר  רוני הלמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

  השותף הכללי של
 מנהל כללי

  של השותף הכללי
 חשבת 

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

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
           
           

 232  72  28  192  96  הוצאות תמלוגים
 (6)  (52)  22  (11)  157  נפט וגז יהוצאות חיפוש

 1,046  365  337  1,173  978  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 1,272  385  387  1,354  1,231  הוצאות ועלויותסה"כ 
           

 1,272  385  387  1,354  1,231  תפעוליהפסד 
           

 (262)  (118)  (73)  (497)  (221)  הכנסות מימון
 122  3  9  195  27  הוצאות מימון

           
 (140)  (115)  (64)  (302)  (194)  נטו, מימון כנסותה
           

 1,045  43  4,213  584  4,890  חלק החברה בהפסד חברה מוחזקת
           

 2,177  313  4,536  1,636  5,927  לתקופההפסד 
           

 שיסווגו סעיפיםהפסד )רווח( כולל אחר בגין 
           הפסד או לרווח

הפסד )רווח( בגין עסקאות גידור תזרים 
 (391)  90  (25)  581  170  בחברת בת מזומנים

           
 1,786  403  4,511  2,217  6,097  סה"כ הפסד כולל

           
           
           
 
 
 

 ביניים מאוחדים.הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות 

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
           
           

           מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי 
           

 (1,496)  (870)  (355)  (2,749)  (1,244)  )א( *וטפתש לותישימשו לפעשמזומנים נטו 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 2,891  1,761  2,608  1,301  311  נטובפקדונות בתאגידים בנקאיים,  שינוי
בחייבים בגין מפעילי עסקאות  ירידה

 13  65  -  13  -  משותפות
תמורה ממכירת ניירות ערך הנמדדים בשווי 

 651  -  -  651  353  הוגן דרך רווח או הפסד
 -  -  (92)  -  (92)  השקעה בנכס נפט וגז

 (2,302)  (184)  (17)  (600)  494  *חברה מוחזקתבהשקעה 
           

שימשו נבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
 1,253  1,642  2,499  1,365  1,066  ה*השקע( לותילפע

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 -  -  -   -  1,276  גיוס הון יחידות השתתפות, נטו

על חשבון המס בו חייבים בעלי  תשלום
 (206)  -  -  -  -  יחידות ההשתתפות

 (50)  -  -  (50)  (50)  חלוקה לנאמן
           

ששימשו )שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 (256)  -  -  (50)  1,226  מימון (לותיפעל

           
 13  (1)  -  29  16  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

           
 (486)  771  2,144  (1,405)  1,064  מזומניםבמזומנים ושווי  (ירידהעלייה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 2,372  196  806  2,372  1,886   התקופה
           

 1,886  967  2,950  967  2,950  התקופה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
           
           
 

 הפסדי אקוויטי בפעילות השקעה וסיווגה מחדש להצגתם בפעילות שוטפת.* השותפות הציגה 
 

 ביניים המאוחדים.הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

 
 

   
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ספטמברב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

   2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר   
            

           שוטפת לותימזומנים נטו ששימשו לפע )א(
            
 **(2,177)  (313)  (4,536)  (1,636)  (5,927)   הפסד  
            
           :הפסד וא רווח לסעיפי התאמות 
            
מנכסים פיננסים  (רווחהפסד ) 

או בשווי הוגן דרך רווח הנמדדים 
 5  3  -  7  (2)  נטו, הפסד

הפרשי שער בגין מזומנים ושווי  
 (13)  1  -  (29)  (16)  מזומנים

 החבר הפסדיב שותפותחלק ה 
 1,045  43  4,213  584  4,890  *מוחזקת

            
            
           והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי  
            
 *(68)  (453)  (72)  (1,473)  (96)  ויתרות חובהחייבים בעלייה  
 (288)  (151)  40  (202)  (93)  בזכאים ויתרות זכות ( עלייהירידה) 
            
 לותישימשו לפעשמזומנים נטו  

 (1,496)  (870)  (355)  (2,749)  (1,244)  *שוטפת
            
            

           מידע נוסף על תזרימי המזומנים )ב(
            
 201  37  61  108  196  ריבית שהתקבלה 
            
            

 
 סווגו מחדש מפעילות השקעה לפעילות שוטפת.פסדי אקוויטי ה * 
 סווג מחדש **
 

 ביניים מאוחדים.הכספיים מהדוחות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 כללי     -: 1באור 

 

 תשעהשל  ותולתקופ 2019, ספטמברב 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  .א
ד' לתקנות ניירות ערך 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  ושהסתיימשלושה חודשים ו

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
ולשנה שהסתיימה  2018בדצמבר,  31ליום  השותפותהכספיים השנתיים של  הנפרד על הדוחות

 באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.

 

פעילותה של השותפות המוגבלת כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי  .ב
ובשל כך עשויה השותפות להידרש למקורות מימון נוספים מעת לעת בהתאם לתכניות  ואי וודאות

  .העבודה
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

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

 .2018בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
 
 

  ולאחריה הדוחבתקופת  פעילות השותפות המוגבלת יעיקר - :3באור 
 

ים מאוחדים יבדוחות הכספיים בינ 3 באורלגבי אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח ולאחריה, ראה 
 . 2019 ,בספטמבר 30של השותפות ליום 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 מנהלים: צהרותה
 : (1ג)ד() 38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 
 הצהרת מנהלים

 כלליהצהרת מנהל 
 

 אני, אייל שוקר , מצהיר כי:

מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן:  –של הזדמנות ישראלית הרבעוני בחנתי את הדוח  .1
 "(. הדוחות)להלן: " 2019של שנת  יליששלרבעון ה"(, השותפות"

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  עתי,ידילפי  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

נאות, מכל דעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן ילפי  .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 מהותית בין, השותפות, כל תרמית השותפות ולדירקטוריון של החשבון המבקר לרואה גיליתי .4
 עובדים מעורבים או במישרין כפוף לוש מי או הכללי המנהל מעורב שבה ,מהותית שאינה ובין

 עליהם. ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

_______________      ____________________ 

 מנכ"ל  –אייל שוקר                                2019 נובמברב 27

 של השותף הכללי בשותפות 
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 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 כי:  ה, מצהיר רו"ח יפעת לויאלאני, 

   לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  .1
 יליששלרבעון ה"( השותפות"–אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן מקורות  –של הזדמנות ישראלית 

 (."הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות" –)להלן  2019של שנת 

אינם  לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים דעתי, הדוחות הכספיים ילפי  .2
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופת הדוחות.

 יםלתקופת הביני אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים עתי, הדוחות הכספייםידילפי  .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 מהותית בין, השותפות, כל תרמית השותפות ולדירקטוריון של החשבון המבקר לרואה גיליתי .4
 עובדים מעורבים או במישרין שכפוף לו מי או הכללי הלהמנ מעורב שבה ,מהותית שאינה ובין

 עליהם. ובבקרה ובגילוי בדיווח הכספי משמעותי תפקיד להם אחרים שיש

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

 

_______________      ____________________ 
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