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 דירקטוריון  הדוח 
 

 2020 ביוני 30שהסתיימה ביום  לתקופה
 

חודשים    שישה ל  ש לתקופה    מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון  נאוויטס בקסקין מימון בע"מדירקטוריון  

 "(. הדוח תקופת" - )להלן 2020 ,ביוני 30 הסתיימה ביוםש

דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת של העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך שלפני  

לשנת   גם הדוח התקופתי  מצוי  פורסם    2019הקורא  -2020-01  :מספר  )אסמכתא  2020במרץ,    29ביום  אשר 

 (. "2019הדוח התקופתי לשנת "  -להלן( )027937

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 

 כללי  .1
 

כחברה פרטית    2017באפריל,    6"( התאגדה בישראל ביום  החברה נאוויטס בקסקין מימון בע"מ )להלן: "

(, ונחשבת כתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק  1999-שהיא חברת אגרות חוב )כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט

). החברה הינה חב1968-ניירות ערך, תשכ״ח  ייעודית  ( שהוקמה במטרה לגייס מקורות כספיים  SPCרה 

פרויקט  פיתוח  )להלן:  בקסקין  למימון  בארה"ב  מקסיקו  מפרץ  באזור  עמוקים  במים  וגז  נפט  תגלית   ,

 "(. הפרויקט" או "בקסקין"

"( אשר שותפות האםמניות החברה מוחזקות במלואן על ידי נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )להלן: " 

לניירות ערך   ונסחרת בבורסה  וגז,  הוקמה במטרה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט 

 Navitas Buckskin US, LLC  -אביב. שותפות האם, באמצעות חברות בנות, מחזיקה במלוא הזכויות ב-בתל

 "(.נאוויטס בקסקין)"

מיליון    720אביב בסך כולל של  - ביצעה החברה שני גיוסי חוב בבורסה לניירות ערך בתל  2017במהלך שנת  

לטובת    Non-Recourseהועמדו כהלוואות מסוג    הגיוסיםמיליון דולר(, כאשר מלוא תמורת    201  - ש"ח )כ

ו  בקסקין  ייע "(בקסטון)"  Buckstone Development Company, LLC  -נאוויטס  חברות   ,( (  SPCודיות 

של   כולל  בשיעור  השתתפות  זכויות  למעט  כלשהם,  נכסים  או  פעילות  ללא  בארה"ב    36.3%המאוגדות 

"(. כספי ההלוואות יועדו לשמש את החברות הלוות לצורך מימון  החברות הלוותבפרויקט )להלן ביחד: "

של  לה הפקה מסחרית  , עת הח 2019אשר הושלם בחודש יוני  א' של הפרויקט  1חלקן בעלויות פיתוח שלב  

 .א'1נפט משתי הבארות שפותחו במסגרת שלב 

כך   הלוות בפרויקט משועבדות במלואן לטובת מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה,  זכויות החברות 

( משועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( וחלקה של בקסטון  7.5%שחלקה של נאוויטס בקסקין )

התקשרה בעסקאות לגידור מחירי      האםשותפות    .מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(( משועבד לטובת  28.8%)

חביות נפט ביום לפי מחיר של    1,600- של כ  בהיקף  לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה  נפט

 . 2020דולר לחבית. הגידורים בוצעו עד לסוף שנת  46.5
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ה"קורונה"    בדבר  גילוי .2 נגיף  התפשטות  המחירים"  השלכות  הפעילות  ו"מלחמת  על 
 העסקית 

 
, אשר פורסם  2020במרץ    31ליום    החברהלפרק דוח הדירקטוריון בדוח הרבעוני של    2לפרטים ראו סעיף  

 (.2020-01-067725)אסמכתא מספר:  2020  ביוני 29ביום 

 יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב.  החברה בוחנת באופן שוטף את השפעת ירידת המחירים על 

להערכת הנהלת החברה, ביכולת החברות הלוות לפרוע את ההלוואות שהועמדו להן וזאת בהתבסס, בין  

היתר, על אומדן נתוני הרזרבות וקצבי ההפקה של הנפט הצפויים מהפרויקט, תזרימי המזומנים הצפויים  

נוכחיות של גופים שונים באשר למחירי הנפט העתידיים(    לנבוע ממנו בשנים הבאות )בהתבסס על תחזיות

יתרות המזומנים שנצברו בחברות הלוות, עסקאות ההגנה הקיימות ביחס לחלק מכמויות הנפט שיופק  

התחזיות הנוכחיות באשר למחירי  ש בפרויקט ועל האפשרות לביצוע מימון מחדש. יחד עם זאת, במידה  

תתממשנה, עשויה להיות לכך השלכה מהותית לרעה על יכולת החברות הלוות לפרוע  הנפט העתידיים לא  

 . את ההלוואות מתוך תקבולי הפרויקט ו/או במסגרת מימון מחדש

מגיפת הקורונה הינה אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה, לפיכך מידת השפעתה על החברה  

תלויה שלה  החוב  אגרות  את  לפרוע  היתר,  ,ויכולתה  עם    בין  בהתמודדות  הקשורים  שונים  במשתנים 

התפשטות הנגיף בעולם, קצב התאוששות השווקים ממשבר הקורונה ו/או החרפה במצב ובמגבלות השונות  

   עקב התפרצויות חוזרות של הנגיף.

סעיף   ראו  הנפט,  במחירי  תנודתיות  הסיכון  גורם  אודות  לשנת    6.16.3לפרטים  התקופתי  .  2019לדוח 

ד'  1לגבי השפעת משבר הקורונה ו"מלחמת המחירים" ראו באור    החברהטים נוספים אודות הערכת  לפר

 .המצורפים לדוחות הכספיים  

ומלחמת    השלכות משבר הקורונההערכות והשערות החברה לעיל, בדבר    –אזהרת מידע צופה פני עתיד  

, הינן מידע צופה  יכולתן של החברות הלוות לפרוע את ההלוואותהמחירים, לרבות הערכות החברה בדבר  

גורמים  . מידע כאמור מבוסס, בין היתר, על הערכות  1968-פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אלה עשויות שלא להתממש או    . הערכותה ו/או ברשויות הרלוונטיות המשתנות באופן תדירי שונים בתעשי

בתנאי השוק ו/או במאפייני משבר הקורונה  להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שינויים  

 ומחירי הנפט ו/או בתנאים הרגולטוריים. 
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 תוצאות הפעילות  .3

 
 ניתוח דוחות רווח והפסד

 

 

חודשים   שישהלתקופה של 
 שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר 

 2019  2020 אלפי דולר
 

  המקבילה אשתקדים העיקריים לעומת התקופה הסבר לשינוי 2019
       

 342  124  131 הוצאות הנהלה וכלליות 
בהוצאות הנהלה   השתתפות -

 וכלליות 
(131 )  (124 )  (342) 

       
  -  -  - תפעולי רווח

       
 - 18,060  8,922  9,085 בגין הלוואות שניתנו הכנסות מימון

 - (18,060)  ( 8,922)  ( 9,085) בגין אגרות חוב הוצאות מימון

עדכון הפרשה להפסדי אשראי 
 חזויים 

 

לאור ירידת מחירי הנפט וההאטה בכלכלית העולמית, הנובעת בין היתר מהתפרצות   ( 57)  ( 95)  ( 619)
במהלך תקופת הדוח את ההפרשה להפסדי אשראי  החברהמגפת נגיף הקורונה, עדכנה 

 אלפי דולר.   619 -כבסך של  חברות הלוותחזויים בגין הלוואות שניתנו ל 
       

  ( 57)  ( 95)  ( 619) הפסד לפני מסים על הכנסה 

       

 מסים נדחים בגין גידול בהפרשה להפסדי אשראי חזויים.   13  21  142 הטבת מס 

       
  ( 44)  ( 74)  ( 477) הפסד והפסד כולל
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 )המשך(  ניתוח דוחות רווח והפסד

 

 

חודשים  שלושהלתקופה של 
 שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 

  

 

 2019  2020 אלפי דולר
 

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד ים העיקרייםלשינויהסבר  
       

   62  73 הוצאות הנהלה וכלליות 
בהוצאות הנהלה   השתתפות -

 וכלליות 
(73 )  (62 )   

       
    -  - תפעולי רווח

       
 -   4,511  4,570 בגין הלוואות שניתנו הכנסות מימון

 -   ( 4,511)  ( 4,570) בגין אגרות חוב הוצאות מימון

עדכון הפרשה להפסדי אשראי 
 חזויים 

 

-  (43 )   - 

       
    ( 43)  - הפסד לפני מסים על הכנסה 

       

 -   10  -  הטבת מס 

       
    ( 33)  - הפסד והפסד כולל
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   מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .4
 
 מצב כספי .א

 

     

דולראלפי     2019בדצמבר,  31ים העיקריים לעומת הסבר לשינוי 31/12/2019  30/06/2019  30/06/2020 
       נכסים שוטפים        
 - 169  63  58 מזומנים        

 - 26  95  136 חייבים ויתרות חובה

 - 5,201  5,201  5,201 ריבית לקבל

 סיווג חלק ההלוואות שניתנו אשר מועד פירעונן הינו במהלך השנה הקרובה.  -   -   40,485 ארוך חלות שוטפת של הלוואות שניתנו לזמן 

  5,396  5,359  45,880 סך נכסים שוטפים         
        

       נכסים לא שוטפים 
       

סיווג חלק ההלוואות  הדוח נובע בעיקר מ הקיטון בהלוואות שניתנו במהלך תקופת   196,223  194,910  156,353 הלוואות שניתנו 
וכן מעדכון    לנכסים שוטפים  שניתנו אשר מועד פירעונן הינו במהלך השנה הקרובה

 -ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין הלוואות שניתנו לחברות הלוות בסך של כ
עלויות   619 גידול ביתרת ההלוואה הנובע מהפחתה שוטפת של  בניכוי  דולר,  אלפי 

 ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 
 

 עדכון יתרת נכס המס בגין גידול בהפרשה להפסדי אשראי חזויים.  504  512  646 נכס מס נדחה 
 

  196,727  195,422  156,999 סך נכסים לא שוטפים       
       

   202,123  200,781  202,879 סך נכסים 
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 )המשך(  מצב כספי .א
 

     

   2019בדצמבר,  31ים העיקריים לעומת הסבר לשינוי 31/12/2019  30/06/2019  30/06/2020 אלפי דולר
       התחייבויות שוטפות       

 - 195  158  194 זכאים ויתרות זכות 

 - 5,201  5,201  5,201 ריבית לשלם 

חוב   -   -   41,060 חלות שוטפת של אגרות חוב אגרות  הקרובה סיווג  השנה  במהלך  הינו  פירעונן  מועד  אשר  א'(  )סדרה 
 להתחייבויות שוטפות. 

  5,396  5,359  46,455 סך התחייבויות שוטפות        
         

       התחייבויות לא שוטפות
       

 198,413  197,138  158,587 אגרות חוב
מסיווג אגרות חוב )סדרה א'(, אשר הקיטון באגרות החוב במהלך תקופת הדוח נובע  

מועד פרעונן הינו במהלך השנה הקרובה, להתחייבויות שוטפות ובניכוי גידול הנובע  
 מהפחתה שוטפת של עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

         
 ר
  

      
  203,809  202,497  205,042 סך התחייבויות

  ( 1,686)  ( 1,716)  ( 2,163) ( בהוןגרעון הון )       

   202,123  200,781  202,879 ( הון גרעון בוהון )סך התחייבויות        
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 מימון .ב
 

 תזרים מזומנים 
 

מזומנים הנדרשות לטובת פעילותה השוטפת. מימון הפעילות מתבצע על ידי  החברה מחזיקה יתרות  
   החברות הלוות.

וכן סכומים המוחזקים בנאמנות    2020ביוני,    30ליום   יתרות המזומנים המוחזקות בחברות הלוות 
  מיליון דולר  34.5 -כ ו נאוויטס בקסקיןמיליון דולר עבור  21.5  -עבור מחזיקי אגרות החוב הסתכמו לכ

 . בקסטוןעבור 

 

 תזרים מזומנים חזוי 
 

ליום   המבקר  החשבון  רואה  של  הדעת  המתייחסת    2020,  ביוני  30חוות  לב  תשומת  הפניית  כוללת 

 לירידה המשמעותית במחירי הנפט בעולם ולהשלכותיה. 

פיננסיים  "מכשירים פיננסיים" מציג מודל לירידת ערך של נכסים    -  9תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  

"( "(. בהתאם להוראות התקן,  Expected Credit Loss Modelהמבוסס על הפסדי האשראי הצפויים 

נדרשת החברה להכיר בהפרשה להפסדי אשראי צפויים גם אם לא חלה הידרדרות באיכות האשראי  

תזרימי   בקבלת  צפוי  בכשל  מדובר  אין  כי  )יובהר  לראשונה  ההכרה  ממועד  הפיננסיים  הנכסים  של 

המזומנים אלא בהשפעה של סך הפסדי האשראי הצפויים משוקללים בהסתברות לפיה הפסד אשראי  

החברה התאגדה כחברה ייעודית, ללא הון עצמי, לטובת  שמאחר    יתרחש במהלך התקופה האמורה(.

  גב- אל-כהלוואות גבוהעמדת תמורת ההנפקות    בקסקין  גיוס מקורות כספיים למימון פיתוח פרויקט

ה  לעיל,  לחברות  כאמור  צפויים  אשראי  להפסדי  בהפרשה  והכרה  התקן,  הוראות  יישום  גרמו  לוות, 

ההפרשה כאמור    . אלפי דולר  575ולגרעון בהון החוזר בסך של    ולר אלפי ד  2,163לגרעון בהון בסך של  

 התקן בלבד. הוראות אינה תזרימית ונובעת מיישום 

לסעיף   )דו"חות 14)ב()10בהתאם  ערך  ניירות  לתקנות  התש"ל  (  ומיידיים(,     - )להלן  1970-תקופתיים 

"(, תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספים תעודות התחייבות במחזור  תקנות הדיווח"

גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי במידה והתקיימו סימני האזהרה אשר הוגדרו באותו סעיף,   יצרף 

דירקטוריון החברה קבע כי הגרעון בהון החוזר אינו  .  וגרעון בהון החוזר  וביניהם גרעון בהון העצמי 

אין חשש  וזאת בין היתר לאור האמור לעיל. על אף העובדה שלהערכת החברה    מצביע על בעיית נזילות 

סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות  

 ( לתקנות הדיווח:14)ב()10י בהתאם להוראות סעיף בהגיע מועד קיומן, מובא להלן גילו 

 

  2020 ,ביולי 1  

  , בדצמבר 31עד 

2020 

  2021 בינואר, 1 

  בדצמבר,  31עד 

2021 

  2022בינואר,  1 

 ,ביוני 30עד 

2022 

 אלפי דולר   

       
 90  221  58  יתרת פתיחה 

       
       מקורות: 

: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת         

התחייבות החברות הלוות למימון הפעילות  

  השוטפת של החברה 

275 

 

-  - 

תקבולי ריבית בגין הלוואות שניתנו לחברות  

  הלוות 1  

7,850 

 

14,091  - 

 
   לעניין השפעות נגיף הקורונה על מחירי הנפט ויכולת החברות הלוות לפרוע את ההלוואות מתוך תקבולי הפרויקט ו/או במסגרת   1

 הכספיים המצורפים. ד' לדוחות1מחדש ראו באור מימון     



 בקסקין מימון בע"מנאוויטס                   הדירקטוריוןדוח 
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  2020 ,ביולי 1
  , בדצמבר 31עד 

2020 

  2021 בינואר, 1 
  בדצמבר,  31עד 

2021 

  2022בינואר,  1 

 ,ביוני 30עד 
2022 

 אלפי דולר   

       

:תזרים מזומנים מפעילות השקעה         

תקבול בגין פירעון הלוואות שניתנו לחברות  

 -  202,589  -  הלוות 

       

       שימושים: 

: פעילות שוטפתלתזרים מזומנים         

 -  ( 131)  ( 112)  עלויות החזקת חברה 

 -  ( 14,091)  ( 7,850)  תשלומי ריבית בגין אגרות חוב  

       

       תזרים מזומנים לפעילות מימון: 

 -  ( 202,589)  -  פרעון קרן אגרות חוב )סדרות א'+ב'(

       

       

 90  90  221  יתרת סגירה 

 
 
 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 
 קריטיים  חשבונאייםאומדנים   .1

 

 .השנתייםהכספיים   לדוחות 3ראה באור לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים 
 

 לאחר תקופת הדוח אירועים .2
 

 לא היו אירועים לאחר תקופת הדוח. 
 

 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

   חנן רייכמן גדעון תדמור 

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 

 
                                                                                                                                                                                                         בע"מ נאוויטס בקסקין מימון

 
 

  . 2020 ,באוגוסט  27תאריך חתימה: 



 

 

 

 

   פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה -נספח לדוח הדירקטוריון
 

 סדרה 
מועד  

 הנפקה

 ע.נ. מקורי

 )אלפי ש"ח(

 יתרת ע.נ. 

 ( 3) )אלפי ש"ח(

יתרת ע.נ.  

 משוערך 

 )אלפי ש"ח(

שיעור  

ריבית  

 ( 2) נקובה

 ( 4) הצמדה
 יתרה בספרים 

 )אלפי ש"ח(

 ריבית שנצברה 

 )אלפי ש"ח(

שווי בבורסה ליום  

20.06.30 

 )אלפי ש"ח(

 ( 6)פרטי נאמן  ( 1) דירוג

( בע"מ 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )  ilA  141,696  - 142,312 דולר ארה"ב  7.75%  143,945  147,600 126,024 07/2017 א'   

( בע"מ 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )  ilA  534,793  18,026 549,666 דולר ארה"ב  7.75%  558,227  572,400 345,976 07/2017 ב'   

 

  .(2020-01-043330)אסמכתא מספר:  2020במאי  14מיום  ווח החברה יד  ורא .ilAבדירוג  Standard & Poor's Maalotגרות החוב מדורגות על ידי  א (1)

שנתיים ביום  -תשלומים חצי  מועדי תשלומי הריבית סדרה ב':.  2020ועד    2017בדצמבר של כל אחת מהשנים    31וביום    2021ועד    2018ביוני של כל אחת מהשנים    30שנתיים ביום  -תשלומים חצי  ':א  סדרה   הריבית   תשלומי  מועדי (2)

 . 2021ועד  2018בינואר של כל אחת מהשנים  31וביום  2021ועד  2018ביולי של כל אחת מהשנים  31

 5.14.2פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו בסעיף    לבצעבדבר זכות החברה    לפרטים.  2021ביולי,    31, וקרן אגרות החוב )סדרה ב'( תיפרע בתשלום אחד ביום  2021ביוני,    30קרן אגרות החוב )סדרה א'( תיפרע בתשלום אחד ביום   (3)

 לשטרי הנאמנות.  

י אז תשלם החברה צמודות לשער הדולר ארה"ב, באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום גבוה או נמוך מהשער היסודי, כ  הינן וסדרה ב'(    הקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א'  (4)

שער התשלום לעומת השער היסודי. למונחים "שער הדולר", "השער היסודי" ו"שער התשלום" תהא המשמעות   את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל או מוקטן, לפי העניין, באופן יחסי לשיעור עליית או ירידת

 הנאמנות לאגרות החוב.  ישניתנה להם בתוספת הראשונה לשטר 

 . מיידי/מימוש בטוחות  ירעוןלפ הסדרותתנאים המקימים עילה להעמדת  התקיימו , ולא של אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'(  הנאמנות י התנאים וההתחייבויות לפי שטרלמועד הדוח החברה עומדת בכל  (5)

כי החברה למועד הדוח, לא התקבלה הודעה מהנאמן    . אביב-תל,  94  יגאל אלוןכתובת:    ori@slcpa.co.il, דואר אלקטרוני:  03-5613824, פקס:  03-6237777)רו"ח( אורי לזר, טלפון:   עו"ד  :  הנאמן  אצל  הקשר  איש   פרטי  להלן (6)

 . אמן לבצע פעולות שונות ובכלל זה לכנס את מחזיקי האג"ח הנ דרישת, וכן לא התקבלה מיידי/מימוש בטוחות  ירעוןאינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה לפ

בהתאם להסכמי השעבוד    Buckskinבזיכיונות    יהןהמפורטות בנספח ב' לשטרי הנאמנות, ובכלל זאת שעבודים שהעמידו הלוות לנאמן על זכויות  בבטוחותהנאמנות מובטחות    יפי שטר-התחייבויות החברה על:  משועבדים  נכסים (  7)

 .המתוארים בנספח, ושעבודים שהעמידה החברה לנאמן על זכויותיה בהסכמי ההלוואה כהגדרתם בנספח 

 החלטה כי החברה לא תבצע גיוסי חוב נוספים בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(.  דירקטוריון החברה קיבל 2017בדצמבר  7ביום  (  8)

 



 

 עדכון תיאור עסקי החברה 
  



 1"( החברה)להלן: " בקסקין מימון בע"מ נאוויטס 
 החברהעדכון תיאור עסקי  

 

 :בקסקין בפרויקט 2020של שנת  נים הראשון והשניברבעו 2נפט ה תהפקנתוני  .1

 2רבעון  1רבעון  

ההוניות   הזכויות  למחזיקי  המשויכת  תפוקה  הכל  סך 
 643.59 816.00 בתקופה )באלפי חביות(   החברות הלוותשל 

למחזיקי   )המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 16.1 45.42 ( )דולר לחבית( החברות הלוותהזכויות ההוניות של 

תמלוגים ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה המשויכים  
של   ההוניות  הזכויות  הלוותלמחזיקי  )דולר    החברות 

 3לחבית( 
(6.13 ) (2.17 ) 

המשויכות   תפוקה  ליחידת  ממוצעות  הפקה  עלויות 
של   ההוניות  הזכויות  הלוותלמחזיקי  )דולר    החברות 

 לחבית( 
(12.04 ) (10.86 ) 

המשויכים   תפוקה  ליחידת  ממוצעים  נטו  תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  הלוותלמחזיקי  )דולר    החברות 

 לחבית( 
27.25 3.07 

 

 

 

 

 27.8.2020תאריך: 

 

                   
 נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

 ידי: גדעון תדמור, יו"ר הדירקטוריון -נחתם על 

 חנן רייכמן, מנכ"ל  

     

 
ועד    2020של שנת  שני  הבמהלך הרבעון    החברהעדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי    1

, למעט עדכונים שנכללו בדוח רבעון ראשון  בסמוך לפני מועד פרסום דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי
עדכון זה מתייחס  .  "(דוח רבעון ראשון)להלן: "  (2020-01-067725)אסמכתא מספר:    2020ביוני    29  שפורסם ביום

שפורסם ביום    2019לשנת  החברה  לדוח התקופתי של    החברה למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי  
 .אלא אם צוין אחרת, "(הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "2020-01-027937)אסמכתא מספר:  2020במרץ  29

 בנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח.           2
הכללי.      3 בשותף  עניין  ולבעלי  שלישיים  לצדדים  בארה"ב,  הפדראלי  לממשל  תמלוגים  בסעיף  מייצג  כמפורט 

  ם זכאיהתמלוגים להם החברה, לדוח התקופתי, עד לפירעון המלא של אגרות החוב אשר הונפקו על ידי   )ב(6.10.6
ינבעו מהכנסות מנכס הנפט בשותפות  שותף הכללי  בעלי העניין ב יצברו  י,  בקסקין  מכוח הסכם השותפות אשר 

   .וישולמו לאחר מועד הפירעון המלא של אגרות החוב האמורות



 

 ביניים דוחות כספיים 

 2020  ביוני   30ליום  

  



 
 
 
 
 

 בע"מ נאוויטס בקסקין מימון 
 

 2020, ביוני 30  ליוםביניים  דוחות כספיים
 

 בלתי מבוקרים
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
    עמוד  
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים 
 
 

 3 על המצב הכספי  ותדוח
 
 

 4 על הרווח הכולל  ותדוח
 
 

 5-6 בהון בגרעון   השינויים  על ותדוח
 
 

 7 המזומנים תזרימיעל  ותדוח
 
 

 8-10 ביניים באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  -  - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ   מימון   בקסקין   נאוויטס סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של   דוח 
 
 

 מבוא 
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי על    - סקין מימון בע"מ )להלן  קאת המידע הכספי המצורף של נאוויטס ב  סקרנו
ליום   הכספי  השינויים  2020,  ביוני   30המצב  הכולל,  הרווח  על  הדוחות התמציתיים  בהון  ואת  ותזרימי    בגרעון 

וההנהלה של אחראים   ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל    ותהמזומנים לתקופ  באותו תאריך. הדירקטוריון 
"דיווח כספי    -IAS   34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  וגה של מידע כספי לתקופלעריכה ולהצ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך   אלהת ביניים  ולתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ
התש"ל ומידיים(,    אלה  ביניים  תולתקופ  פיכס  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו.  1970-)דוחות תקופתיים 

 . סקירתנו על בהתבסס
 
 

 הסקירה   היקף 
 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

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

 
 מסקנה 

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

 .IAS  34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 . 1970- "להתש(, ומידיים  תקופתיים
 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

ד' לדוחות הכספיים באשר לירידה  1הנ"ל, אנחנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור    מסקנתנומבלי לסייג את  
 . המשמעותית במחירי הנפט בעולם ולהשלכותיה

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020, באוגוסט 27



 
 מ נאוויטס בקסקין מימון בע" 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.הבאורים המצורפים 
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 על המצב הכספי    ות דוח 
 
 
 

  ביוני  30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   

       
       נכסים שוטפים

 169  63  58  מזומנים
 26  95  136  חייבים ויתרות חובה 

 5,201  ,2015  5,201  ריבית לקבל
 -    -    40,485  חלות שוטפת של הלוואות שניתנו לזמן ארוך 

       
  45,880  5,359  5,396 
       

       נכסים לא שוטפים 
 ,223196  194,910  156,353  הלוואות שניתנו 

 504  512  646  נכס מס נדחה 
       
  156,999  195,422  727196, 
       

 ,123202  200,781  202,879  נכסים סה"כ 
       
       

       התחייבויות שוטפות
 195  158  194  זכאים ויתרות זכות 

 5,201  5,201  5,201  ריבית לשלם
 -    -    41,060  חלות שוטפת של אגרות חוב לזמן ארוך 

       
  46,455  5,359  65,39 
       

       שוטפות התחייבויות לא 
 198,413  197,138  158,587  אגרות חוב 

       
       גרעון בהון 
 *(     -  *(  -  *(  -  הון מניות

 ( ,6861)  ( 1,716)  ( 163,2)  הפסד יתרת 
       
  (163,2 )  (1,716 )  (61,68 ) 
       

 ,123202  200,781  202,879  הון גרעון בסה"כ התחייבויות ו
       
 
 אלפי דולר. 1- היתרה קטנה מ *( 
 
 

       2020באוגוסט,  27
 תדמור גדעון  הכספיים  הדוחות אישור תאריך

 דירקטוריון ה"ר יו
 

 רייכמן חנן 
 "ל מנכ

 

 קורנהאוזר  עמית 
 כספים"ל סמנכ 

 

 
  



 
 מ נאוויטס בקסקין מימון בע" 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.הבאורים המצורפים 
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 על הרווח הכולל   ות דוח 

 
 
 

 

 

 הסתיימו ש החודשים  6-ל
  ביוני  30ביום 

 שהסתיימו החודשים  3-ל
  ביוני  30ביום 

 לשנה
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
           
           

 342  62  73  124  131  הוצאות הנהלה וכלליות
 ( 342)  ( 62)  ( 73)  ( 124)  ( 131)  השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות

           
 -    -    -    -    -    רווח תפעולי 

           
 18,060  14,51  4,570  28,92  9,085  הכנסות מימון בגין הלוואות שניתנו

 ( 18,060)  ( 14,51)  ( 4,570)  ( 28,92)  ( 9,085)  הוצאות מימון בגין אגרות חוב
 ( 57)  ( 43)  -    ( 95)  ( 619)  עדכון הפרשה להפסדי אשראי חזויים 

           
 ( 57)  ( 43)  -    ( 95)  ( 619)  הפסד לפני מסים על ההכנסה

           
 13  10  -    21  142  הטבת מס 

           
 ( 44)  ( 33)  -    ( 74)  ( 477)  כולל הפסד והפסד
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 בגרעון בהון על השינויים    ות דוח 

 
 

 

 
 שה חודשים שהסתיימה ביום  ילתקופה של ש 

 2019,  ביוני 30

 
 הון  

 מניות
 יתרת  

  הפסד
 סה"כ 

 גרעון בהון 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

 ( 421,6)  ( 421,6)  *(  -  )מבוקר( 2019ר, ינואב 1יתרה ליום  
       

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

 ( 1,716)  ( 1,716)  *(  -  2019,  ביוני 30יתרה ליום  
 
 

 

 
 אלפי דולר. 1- היתרה קטנה מ *( 
 

  

 
 שה חודשים שהסתיימה ביום  ילתקופה של ש 

 2020,  ביוני 30
 
 

 הון   
 מניות

 יתרת  
  הפסד

 סה"כ 
 גרעון בהון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

 ( 61,68)  ( ,6861)  *(     -  )מבוקר( 2020ר, ינואב 1יתרה ליום  
       

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

 ( 2,163)  ( 2,163)  *(  -  2020,  ביוני 30יתרה ליום  

 
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   

 2020ביוני,   30
 
 

 הון   
 מניות

 יתרת  
  הפסד

 סה"כ 
 גרעון בהון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

 ( 2,163)  ( 2,163)  *(  -  2020אפריל, ב 1יתרה ליום  
       

 -  -  -  סה"כ הפסד כולל 
       

 ( 2,163)  ( 2,163)  *(  -  2020,  ביוני 30יתרה ליום  

 
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   

 2019ביוני,   30
 
 

 הון   
 מניות

 
  יתרת הפסד 

 סה"כ 
 גרעון בהון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

 ( 1,683)  ( 1,683)  *(  -    2019, אפרילב 1יתרה ליום  
       

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

 ( 1,716)  ( 1,716)  *(  -  2019ביוני,   30יתרה ליום  
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 בגרעון בהון על השינויים    ות דוח 

 
 
 

 
 
 דולר.אלפי  1- היתרה קטנה מ *( 
 
 
 
 
 

  

 2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום    
 
 

 הון   
 מניות

 יתרת  
  הפסד

 סה"כ 
 גרעון בהון 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
       

 ( 1,642)  ( 1,642)  *(     -    2019ר, ינואב 1יתרה ליום  
       

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

 ( 61,68)  ( ,6861)  *(     -  2019, בדצמבר 31יתרה ליום  
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 על תזרימי המזומנים   ות דוח 

 
 
 

 

 

 הסתיימו ש החודשים  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   
           
           

           פעילות שוטפת מתזרימי מזומנים  
           

 ( 44)  ( 33)  -  ( 74)  ( 477)   הפסד
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי  
 מזומנים מפעילות שוטפת: 

  
 

 
 

   
  

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

            
 18,060  14,51  704,5  28,92  59,08  הוצאות מימון בגין אגרות חוב

 ( 18,060)  ( 14,51)  ( 704,5)  ( 28,92)  ( 59,08)  הכנסות מימון בגין הלוואות שניתנו
 57  43  -  95  619  ירידת ערך נכסים פיננסיים

 ( 13)  ( 10)  -  ( 21)  ( 142)  מסים נדחים 
           
  477  74    -  33  44 

           בסעיפי נכסים והתחייבויות: שינויים 
           

 89  ( 9)  ( 76)  58  ( 110)  בחייבים ויתרות חובה)עלייה(  ירידה
 ( 18)  ( 45)  30  ( 93)  ( 1)  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעלייה ) 

           
  (111 )  (35 )  (46 )  (54 )  71 
           

 15,713  091,6  091,6  07,85  7,850  ריבית שהתקבלה 
 ( 15,713)  ( 091,6)  ( 091,6)  ( 07,85)  ( 7,850)  ריבית ששולמה

           
  -  -  -  -  - 
           

שימשו  נבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
 שוטפת  (לפעילות

 
(111 )  (35 )  (46 )  (54 )  71 

           
           

 71  ( 54)  ( 46)  ( 35)  ( 111)  עלייה )ירידה( במזומנים
           

 98  117  104  98  169  לתחילת התקופה  יתרת מזומנים
           

 169  63  58  63  58  יתרת מזומנים לסוף התקופה
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים  

 
 

 כללי  - : 1באור 
 

ליום   א.  מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים  שישה  של    ותולתקופ  2020,  ביוני  30דוחות 
"דוחות כספיים ביניים"(. יש לעיין בדוחות    -באותו תאריך )להלן   ו שהסתיימשלושה חודשים  ו

ולשנה שהסתיימה    2019בדצמבר,    31ליום    חברההאלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של  
 "הדוחות הכספיים השנתיים"(.  - באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן

 
כחברה  2017באפריל,  6ברה"( התאגדה בישראל ביום "הח - נאוויטס בקסקין מימון בע"מ )להלן ב.

, תגלית נפט וגז  Buckskin( במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוח פרויקט  SPCייעודית )

או "הפרויקט"(. לפרטים נוספים בדבר    "Buckskin"  -במים עמוקים באזור מפרץ מקסיקו )להלן
הפרויקט ובדבר שיעור ההחזקות בפרויקט אשר מומן באמצעות כספים שגייסה החברה ראה  

 השנתיים. בדוחות הכספיים  5-ו  4 יםבאור
 

הנסחרת   ג. שותפות  מוגבלת,  שותפות  פטרוליום,  נאוויטס  של  מלאה  בבעלות  הינה  החברה 
 .אביב-בבורסה לניירות ערך בתל

 

דצמבר   ד.  ) 2019בחודש  נגיף הקורונה  מגפת  בסין  במהלך  Covid-19, התפרצה  דוח  ה  תקופת(. 
התפשט הוירוס למדינות רבות בעולם וארגון הבריאות העולמי הכריז על המגפה כמגפה עולמית  

הקורונה    -)להלן משבר  בעקבות  הקורונה"(.  ו"משבר  רבות  ננקטו  במדינות  בעולם ננקטות 
ו/או  מגבלות   כללו  אשר  תנועה  משמעותיות  על  מגבלות  אזרחי,  בידוד  היתר,  בין  כוללות, 

ותחבורה )לרבות טיסות(, סגירה וצמצום פעילות עסקית ועוד. המשבר והמגבלות הקשורות בו  
ול העולמית  העסקית  בפעילות  משמעותית  להאטה  גדולה גורמים  ההון.    תנודתיות  בשוקי 

בפ מהירידה  בנוסף, כתוצאה  נפט.  למוצרי  בביקוש  משמעותית  ירידה  חלה  העסקית,  עילות 
החלה "מלחמת מחירים" במחירי הנפט בין ערב הסעודית    2020במהלך הרבעון הראשון לשנת  

משמעותית   בהגדלה  ביטוי  לידי  הבאה  לביקושים  לרוסיה  ביחס  הנפט  של  ההפקה  בהיקפי 
עם זאת בתקופה האחרונה   מחירי הנפט.הקטנים. תהליכים אלו גרמו לירידות חדות ביותר ב

פט בחודשים  נהושגו הסכמות בין מדינות שונות באשר לצמצום היקפי ההפקה היומית של ה
יציאה   באסטרטגית  לנקוט  האחרונים  בשבועות  החלו  רבות  מדינות  בנוסף,  הקרובים. 

 צרי נפט.מהמגבלות וחזרה מבוקרת ומדורגת לשגרה, הבאה לידי ביטוי גם בגידול בביקוש למו 
   
ביחס למועד שבו תיבלם    נכון למועד אישור הדוחות הכספיים קיימת אי ודאות משמעותית  

ו/או ביחס להמשכו ו/או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי ו/או ביחס למחירי  המגיפה, 
 הנפט העתידיים. 

   
השנתיים  5בבאור    כאמור   הכספים  לחברות  לדוחות  הועמדה  החוב  אגרות  הנפקת  תמורת   ,

בתנאי   כהלוואות  תלויה    Non-Recourseהלוות  החברה  ידי  על  החוב  אגרות  פירעון  ויכולת 
בפירעון ההלוואות על ידי החברות הלוות. פירעון ההלוואות על ידי החברות הלוות נשען על  

האפשרות   ועל  מהפרויקט  הלוות  לחברות  שינבעו  המזומנים  מחדש תזרימי  מימון  לבצע 
 לפרויקט, וזאת כפי שתוכנן במועד הנפקת אגרות החוב.  

   
, להערכת הנהלת החברה, ביכולת החברות הלוות לפרוע את ההלוואות שהועמדו להן  בשלב זה  

הצפויים   הנפט  של  ההפקה  וקצבי  הרזרבות  נתוני  אומדן  על  היתר,  בין  בהתבסס,  וזאת 
תזרימי   תחזיות  מהפרויקט,  על  )בהתבסס  הבאות  בשנים  ממנו  לנבוע  הצפויים  המזומנים 

נוכחיות של גופים שונים באשר למחירי הנפט העתידיים( יתרות המזומנים שנצברו בחברות 
הלוות, עסקאות ההגנה הקיימות ביחס לחלק מכמויות הנפט שיופק בפרויקט ועל האפשרות  

יות הנוכחיות באשר למחירי הנפט העתידיים  תחזהלביצוע מימון מחדש. יחד עם זאת, במידה ו 
, עשויה להיות לכך השלכה מהותית לרעה על יכולת החברות הלוות לפרוע את לא תתממשנה

 .ההלוואות מתוך תקבולי הפרויקט ו/או במסגרת מימון מחדש
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים  

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מתכונת  א. 
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

 יכת הדוחות הכספייםעיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בער .ב
 

 הפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים -
 

שניתנו   בהלוואות  משמעותי  אשראי  לסיכון  סממנים  אין  זה  בשלב  החברה,  להערכת 
האשראי  הפסדי  בסיס  על  חושבה  ערך  לירידת  ההפרשה  יתרת  ולפיכך,  הלוות,  לחברות 
יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין מכשירי החוב  החזויים בשנים עשר חודשים הקרובים. 

 אלפי דולר. 2,809דת בסכום של נאמעודכנה ו 2020, ביוני 30הפיננסים ליום 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .ג
 

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

ל  IASB-, פרסם ה2020במאי   ( בדבר עלויות שעל החברה "התקן"  - )להלן  IAS 37-תיקון 
 (."התיקון"  -לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד )להלן

 
בהתאם לתיקון, יש לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה  
ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש  

 ם למילוי החוזה(.קבוע וציוד המשמשי
 

או לאחריו. יישום    2022לינואר    1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  
 מוקדם יותר מותר.

 
 על הדוחות הכספיים. ה להערכת החברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפע 

 
 2020-2018פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  -

 
תיקונים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור    IASB  -פרסם ה  2020בחודש מאי  

 : IFRS 9 -. להלן התיקון העיקרי המתייחס ל2018-2020
  10מבהיר אילו עמלות על החברה לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן "  IFRS 9  -התיקון ל

חוב שתוקן או הוחלף  בתקן, בעת בחינה האם תנאים של מכשיר  3.3.6האחוזים" בסעיף ב. 
 שונים באופן מהותי ממכשיר החוב המקורי. 

 
, או לאחריו. התיקון  2022בינואר    1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  

 יושם לגבי מכשיר החוב שתוקן או הוחלף החל מהשנה בה התיקון לתקן יושם לראשונה.
 

 . על הדוחות הכספיים שפעה להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות ה
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים  

 
 

 יםימכשירים פיננס - : 3באור 
 

 :להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים
 

 2019בדצמבר,    31  2019,  ביוני   30  2020,  ביוני   30  
 שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

             פיננסיים:   נכסים 
             

 Navitas - הלוואה ל
Buckskin  

 
40,485  40,882  40,160  43,531  9540,3  58843, 

 Buckstone  - הלוואה ל

 

161,554  154,297  159,951  174,481  161,029  469174, 
             
  202,039  195,179  200,111  218,012  424201,  057,218 
             

             פיננסיות:   התחייבויות 
             

 *(   ,58843  40,845  *(   43,531  40,620  *(   40,882  41,060  אג"ח א' 
 *(   ,469174  162,769  *(   174,481  161,719  *(   154,297  163,788  אג"ח ב' 

             
  204,848  195,179  202,339  218,012  203,614  057,218 

 
 בהתאם למחיר שוק מצוטט. *(  

 
 
 
 
 
 

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



 

פנימית  ה   אפקטיביות הבקרה דוח בדבר  
 הכספי ועל הגילוי   על הדיווח 



  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבדבר  2020של שנת  שנירבעון דוח 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ג)א(38לפי תקנה 

 

" )להלן:  בע"מ  מימון  בקסקין  נאוויטס  של  הדירקטוריון  בפיקוח  אחראית    ,"(התאגיד ההנהלה, 

 לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 לעניין זה חברי ההנהלה הם: 

 ומנהל כללי.  דירקטורחנן רייכמן,  .1

 .עמית קורנהאוזר, דירקטור וסמנכ"ל כספים .2

 

בתאגיד, אשר תוכננו  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים  

המשרה הבכיר ונושא  המנהל הכללי  מי    בידי  בידי  או  פיקוחם,  או תחת  בתחום הכספים  ביותר 

נועדו התאגיד, אשר  דירקטוריון  בפיקוח  בפועל את התפקידים האמורים,  בטחון    שמבצע  לספק 

ולהבטיח  סביר   הדין,  להוראות  ולהכנת הדוחות בהתאם  הדיווח הכספי  למהימנות  כי  בהתייחס 

על מפרסם  שהוא  בדוחות  לגלות  נדרש  שהתאגיד  מסוכם  -מידע  מעובד,  נאסף,  הדין  הוראות  פי 

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

נדרש   שהתאגיד  מידע  כי  להבטיח  שתוכננו  ונהלים  בקרות  השאר,  בין  כוללת,  הפנימית  הבקרה 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר    לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי

לאפשר קבלת החלטות    בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, זאת כדי

 במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון  

 מידע בדוחות תימנע או תתגלה.  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח    הרבעוניבדוח  

בדבר הבקרה הפנימית    הרבעוניהדוח  "להלן:  )  2020  במרץ  31לתקופה שנסתיימה ביום    הרבעוני

 נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.   האחרון"(,

כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות  ההנהלה,  הובא לידיעת הדירקטוריון ו עד למועד הדוח, לא  

בדבר הבקרה הפנימית    בדוח הרבעוני  שנמצאהאת הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי  

 האחרון. 

על   בדוח הרבעונילמועד הדוח, בהתבסס  על    האמור  ובהתבסס  הפנימית האחרון,  בדבר הבקרה 

 נהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.  מידע שהובא לידיעת הה 



 מנהלים  הצהרת
 

 (. 1() ד)ג 38א. הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

 

 כי:  מצהיר  ,חנן רייכמן אני,

  השני לרבעון  (  "התאגיד "  -  בע"מ )להלן  נאוויטס בקסקין מימון  של   הרבעוני  הדוחאת    בחנתי (1)

 ("הדוחות" -  )להלן 2020של שנת 

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

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

 . הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

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

  התאגיד   של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,   המצב  את  המהותיות,  הבחינות

 . הדוחות  מתייחסים שאליהם ולתקופות  לתאריכים

לוועדה לבחינת   , לוועדת הביקורת ולדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה  ,  ידהתאג  דירקטוריון  של  הדוחות הכספיים

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם  לעבד,  לאסוף,    התאגיד 

 במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, וכן; 

או מי שכפוף לו  הכללי  ל  מנה כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה .ב

ה הפנימית על  רבמישרין או מעורבים עובדים אחרים שישי להם תפקיד משמעותי בבק

 הדיווח הכספי ועל הגילוי.

 חד עם אחרים בתאגיד: אני, לבד או י (5)

פיקוחי,   .א תחת  ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

לתאגיד המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  אחרים   ,המיועדים  ידי  על  לידיעתי  מובא 

 - בתאגיד, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

וקיומם   .ב קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים, פיקוחי    תחתקבעתי  בקרות  של 

הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 ;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון   .ג הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 

הענין) לפי  תקופתי,  או  מסקנת  (  רבעוני  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  

 .של התאגיד

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

 27.8.2020 תאריך:

  ________________________ 

 מנכ"ל  ,חנן רייכמן 
 



 מנהלים  הצהרת
 

 (.2()ד ג)38לפי תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  . הצהרת ב
 

 כי: מצהיר ,עמית קורנהאוזר אני,

של נאוויטס בקסקין  אחר הכלול בדוחות  הכספי  את המידע הוות הכספיים  הדוח   את  בחנתי  (1)

הדוחות או "   " הדוחות"  -  )להלן   2020שנת  של    השני רבעון  ל  ("התאגיד"  -  )להלן  מימון בע"מ 

 . ("לתקופת הביניים

לתקופת הביניים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים  הכספיים    הדוחות  ידיעתי,  לפי (2)

  הנחוץ   מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  ,מהותית  עובדה  של  נכון   לא   מצג  כל   כוללים  אינם

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

 . הדוחות  לתקופת בהתייחס

לתקופת הביניים    בדוחות  הכלול  אחרה  כספיה  מידעביניים וה  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי (3)

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

 . הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים  התאגיד של המזומנים

ולוועדה לבחינת    הביקורת  לוועדת  ,לדירקטוריון,  התאגיד  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה  ידהתאג  דירקטוריון  שלהדוחות הכספיים  

 הגילוי: הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

עלתה של הבקרה  פהמשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בה את כל הליקויים  (א)

הכספיים   לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על  ביניים  הפנימית 

בדוחות הכלול  האחר  הכספי  הביניים   ולמידע  להשפיע  לתקופת  סביר  באופן  העלולים   ,

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כפי באופן שיש בו לרעה על יכולתו של  

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;  

 - וכן

  לו   שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה ,  מהותית  שאינה  ובין   מהותית  ביןת,  תרמי   כל (ב)

תפ  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין בלהם  משמעותי  על  קיד  הפנימית  בקרה 

 דיווח הכספי והגילוי. ה

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

וקיומם   (א) קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחנו  קבעתי  ונהלים, תחת  בקרות  של 

לתאגיד המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  אחרים ,  המיועדים  ידי  על  לידיעתי  מובא 

 - ההכנה של הדוחות; וכן בתאגיד, בפרט במהלך תקופת 

וקיומם   (ב) קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים,   פיקוחנותחת  קבעתי  בקרות  של 

הכספיים   הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

עניין (ג) או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  האחרון    לא  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל 

( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל  רבעוני או תקופתי, לפי הענין)

מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את  

ל הדיווח הכספי ועל  מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית ע

 . הגילוי של התאגיד



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

  27.8.2020   תאריך:
 

  
 

                   ________________________ 

 כספים  מנכ"לס ,עמית קורנהאוזר 
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