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 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
 

 2020 ,בספטמבר 30שהסתיימה ביום  תקופהל
 
 

על מצב  "( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון השותף הכללי" -נפט וגז ניהול בע"מ )להלן  פלרדירקטוריון 
   "(.הדוח תקופת" :)להלן 2020  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  חודשים של תשעה לתקופהענייני השותפות  

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

לשנת   גם הדוח התקופתי  מצוי  פורסם    2019הקורא  -2020-01  :מספר  )אסמכתא  2020במרץ,    29ביום  אשר 
 "(. 2019הדוח התקופתי לשנת "  -להלן( )027949

 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 

 בתקופת הדוחתיאור תמציתי של פעילות השותפות  .1
 

"( פועלת בתחום החיפושים,  נאוויטס" או "השותפות"  - השותפות המוגבלת נאוויטס פטרוליום )להלן

 הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי תוך התמקדות בצפון אמריקה. 

בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה מתמקדת השותפות בעיקר באיתור ומימוש הזדמנויות השקעה  

הכוללים עתודות נפט וגז מוכחות, שטרם פותחו. פיתוח עתודות אלה הוא בעל פוטנציאל  בנכסי נפט וגז  

משמעותי להשאת ערך בלוח זמנים קצר יחסית. אסטרטגיה זו מומשה בפרויקטים הימיים בקסקין  

 .  ונצ'ס ושננדואה שבמפרץ מקסיקו שבארה"ב ובפרויקטים היבשתיים דנברי

השותפות הדוח,  פרסום  למועד  מוחזקות  ,נכון  חברות  בפרויקטים:   , באמצעות  זכויות  בעלת  היא 

רישיון אקספלורציה ימי בקנדה ורישיון ימי במפרץ    נצ'ס,,  שדות יבשתיים(  4) בקסקין, שננדואה, דנברי

 מקסיקו, שבארה"ב.  

 בקסקין

  4.7  -, מתוכם כמיליון דולר  11.8  -כ  של השותפות  EBITDA  -בקסקין תרם ל פרויקט    ,בתקופת הדוח

 )לפרטים נוספים ראו ניתוח תוצאות הפעילות בהמשך(.  השלישי  מיליון דולר ברבעון  

 שננדואה 

ו  בשיתוף עם    לפיתוח הפרויקטהאחוד  הפרויקטלי  מימון  ה  לקדם אתממשיכות    Beacon  -השותפות 

 את המימון.   מוביל אשר   ,זרבנק  מונהו,  זריםבנקים 

 יבשתיים  נכסים

  1.9  -מיליון דולר, מתוכם כ  3.9  -של השותפות כ  EBITDA  -בתקופת הדוח הנכסים היבשתיים תרמו ל 

 מיליון דולר ברבעון השלישי. 

השותפות    2020באוגוסט    30ביום   הכללי    כידיווחה  השותף  לביצוע  האת  אישר  דירקטוריון  תכנית 

 ס.  ארבעה קידוחי פיתוח אופקיים בשדות הנפט היבשתיים דנברי ונצ'

 שותפות מוגבלת   - פטרוליוםנאוויטס 
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 . (2020-01-095217: )אסמכתא מספר  2020באוגוסט  30לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 . פרק עדכוני ברנע להלןל 3לעדכון בדבר הקידוחים ראו סעיף 

Lion -Sea 

 Premier Oil Exploration and, עודכנה השותפות בדבר עסקת מיזוג צפויה בין  2020בחודש אוקטובר  

Production Limited  ,  להלן: "המפעילה את( נכס הנפטPMO  לבין ,)"Chrysaor Holdings Limited לפיה ,

המיזוג, כפי שנמסר  ", בהתאמה(. השלמת  המיזוג"-" והChrysaor)להלן: "  PMOהאחרונה תתמזג לתוך  

 .  2021ראשון של שנת הרבעון ה, צפויה להתרחש במהלך  PMO-לשותפות מ

, חתימה על מסמכי  PMOעודכנה השותפות כי חלף אישור נציגות בעלי החוב של    2020בחודש נובמבר  

העסקה הסופיים תהיה כפופה לאישור הנהלת היישות הממוזגת וכי החלטה בעניין תתקבל רק לאחר  

עם  ,  2020בנובמבר,    27ביום  המיזוג. לאור המיזוג ולוחות הזמנים לאישורו, סיכמה השותפות  השלמת  

הנפט בנכס  הקיימים  מביןכי    , השותפים  המוקדם  עד  תוארך  המחייבת  הבלעדיות   30 (i) :תקופת 

( החלטת השותפות להפסיק את  iii( חתימת הצדדים על מסמכי עסקה מחייבים; )ii; )2021  בספטמבר

יהיו מנועים מקיום  בנכס הנפט  המשא ומתן בקשר עם העסקה. במהלך תקופה זו, השותפים הקיימים  

הנפט.   בנכס  זכויות  למכירת  בנוגע  שלישיים  צדדים  עם  מסחריים  המגעים  ידיעת  ,  שותפותלמיטב 

בעלת יכולת הפקה יומית    , היישות הממוזגת צפויה להיותPMOעל ידי    בהתבסס על מידע שנמסר לה

ל מעל  להיות    230-של  צפויה  ולפיכך  ביום,  חביות  בשוק ההון  אלף  הגדולות הנסחרות  בין המפיקות 

   .הבריטי

השלמת המיזוג וצפי ההפקה היומית של  לעיל בדבר מועד  ות  ההערכ   –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, המבוסס על  1968- התשכ"חוק ניירות ערך,  מידע צופה פני עתיד כמשמעו בח  היישות הממוזגת, הינן

שלא להתממש    , בהתאם להערכותיה במועד זה. הערכות אלה עשויותPMO  -מידע שקיבלה השותפות מ

מהותי  שונה  באופן  להתממש  ולהתפתחויות  או  למיזוג  הקשורים  שונים  גורמים  בעקבות  וזאת  ת, 

 בשוק הנפט והגז. הקשורות בנכס הנפט ו

ה"קורונה"   .2 נגיף  התפשטות  השלכות  בדבר  המחירים"  גילוי  הפעילות  ו"מלחמת  על 

 העסקית 

תכניות  התחייבויותיה ועל  על נכסיה,  מחירי הנפט  תנודות  את השפעת  שוטף  השותפות בוחנת באופן  

ה לתנאי השוק  תלהתאים את פעילווהתפעולי על מנת    נערכת באופן שוטף בתחום הפיננסיו   שלה  העבודה

 .  םהעדכניי

מידת השפעתה על הפעילות  .  מגיפת הקורונה הינה אירוע דינאמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה

משבר הקורונה  במשתנים שונים. קצב התאוששות השווקים מ  העסקית העתידית של השותפות תלויה

להשפיע על תוצאות  ו/או החרפה במצב ובמגבלות השונות עקב התפרצויות חוזרות של הנגיף עלולים  

 פעילות השותפות ועל לוחות הזמנים לקידום פרויקטי השותפות. 

ראו    והתנודתיות במחירי הנפטלפרטים נוספים אודות הערכת השותפות לגבי השפעת משבר הקורונה  

 , המצורפים לדוח זה. 2020בספטמבר  30של השותפות ליום המאוחדים לדוחות הכספיים    ד'1 באור

,  2020במרץ    31לפרק דוח הדירקטוריון בדוח הרבעוני של השותפות ליום    2לפרטים נוספים ראו סעיף  

 (.067719-01-2020)אסמכתא מספר:  2020ביוני   29אשר פורסם ביום 

 מצב פיננסי  .3

 אגרות חוב )סדרה ב'(.  420,000,000השלימה השותפות הנפקה של  2020 ,בנובמבר 10ביום  .א
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  408,660התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה בידי השותפות בעקבות ההנפקה הסתכמה לסך של  

לפרטים   ש"ח.  ראואלפי  ההנפקה  תוצאות  מיום    אודות  השותפות    2020בנובמבר    10דיווח 

 .  (2020-01-120864)אסמכתא מספר: 

ביצעה השותפות פדיון מוקדם מלא של יתרת אגרות החוב )סדרה א'(,    2020  ,בנובמבר  25ביום   .ב

 .א' לעיל(.  3של השותפות )כמפורט בס"ק   וזאת בהמשך להשלמת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(

  2020בנובמבר    10–ו  2020באוקטובר    12  תאריכיםמ  ם מיידי  יםדיווח   או ר  נוספים   לפרטים 

 (.  2020-01-121065 –ו  2020-01-120864,   2020-01-110730מספר:  ות)אסמכתא

 מיליון דולר.  120 -למועד אישור הדוחות הכספיים, לשותפות יתרות נזילות של כ .ג

    – גידור מחיר נפט .ד

 :  הכספיים  העסקאות הפתוחות בסמוך למועד אישור הדוחותבדבר להלן פירוט 

 : בקסקין הנפט נכס

אסטרטגיית 

 גידור

מחיר ממוצע )דולר   היקף )אלפי חביות( הגידור  תתקופ

 לחבית( 

PUT  46.5 49 2020דצמבר 

SWAP+PUT  40 360 2021שנת 

 
 נכסים יבשתיים: 

אסטרטגיית 

 גידור
היקף )אלפי   תקופה

 חביות( 
מחיר ממוצע )דולר  

 לחבית( 

PUT CALL 

COLLAR  55 45 26 2020דצמבר 

COLLAR  55 45 286 2021שנת 

COLLAR  55 45 195 2022ספטמבר  - ינואר 

 

   לותופעה תוצאות .4

של    הפסד עם    2020בספטמבר,    30התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  את  השותפות מסכמת  

-מיליון דולר ו  6.4  -הפסד של כ לעומת  ,  מיליון דולר  10.2  -כ   של  חיובית  EBITDA-ו   מיליון דולר  2.7  -כ

EBITDA  בתקופה המקבילה אשתקד מיליון דולר  0.3 -חיובית של כ.   

כ   2020את הרבעון השלישי של שנת   ו  0.1  -מסכמת השותפות עם הפסד של  דולר    EBITDA  -מיליון 

מיליון    2.9  -חיובית של כ  EBITDA  -מיליון דולר ו  1.1  -לעומת הפסד של כמיליון דולר,    4.9  -חיובית של כ

 .בתקופה המקבילה אשתקד דולר

 נתוני הפקה 

   פרויקט בקסקין

.  (100%אלפי חביות נפט ) 6,852  - הופקו בפרויקט כ,  2020הראשונים של שנת   ,במהלך תשעת החודשים

אלפי    2,831  -ברבעון השלישי הופקו בפרויקט כ  .אלפי חביות נפט  514  -( הינו כ7.5%חלק השותפות )

אלפי חביות נפט. ברבעון השלישי קצב ההפקה    212  -( הינו כ7.5%חלק השותפות ) .  (100%חביות נפט )

,  ימי השבתה מניעתית של פלטפורמת ההפקה 12אלפי חביות נפט, למעט  35 - היומי הממוצע עמד על כ

 בטיחות של מפרץ מקסיקו. הלפרוטוקול  בהתאם וזאת  ,בעקבות מספר סופות הוריקן
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הופסקה ההפקה מהפרויקט למשך    ,2020לאחר תאריך המאזן, במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר,  

בהתאם לפרוטוקול  וזאת  ,  ןהוריק סופות  בעקבות    ,ימים עקב השבתה מניעתית של מתקן ההפקה  18

  20-ההפקה מהפרויקט למשך כבטיחות של מפרץ מקסיקו. כמו כן במהלך חודש נובמבר הופסקה  ה

מתקן ההפקה. לאחר השלמת פעולות השדרוג הנ"ל  ב  ושבוצעו מראש   שנקבעוימים בשל עבודות שדרוג  

 אלפי חביות נפט ביום.  35 -מ בלמעלה קצב ההפקה הממוצע מהפרויקט הינו מעל למתוכנן ומסתכם 

 פרויקט דנברי 

(  50%חלק השותפות ) כאשר   ,(100%)  (BOE)אלפי חביות    558 -בפרויקט סך של כהופקו    בתקופת הדוח

 .(BOE) אלפי חביות 279 -הינו כ

 פרויקט נצ'ס 

 . (BOE)אלפי חביות   99 -כמהפרויקט הפיקה השותפות   תקופת הדוחבמהלך 
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  לותוהפע תוצאות .5
 

  ניתוח דוחות רווח והפסד

 

 

חודשים תשעה לתקופה של 
 שהסתיימה  

 בספטמבר  30ביום 

לשנה  
 שהסתיימה  

   31ביום 
  בדצמבר  

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הסבר לשינויים העיקריים  2019  2019  2020 אלפי דולר 

הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו  
 22,517  9,075  31,790 מתמלוגים

 

  (8,176)  ( 3,342)  ( 16,055) עלות הפקת נפט וגז

  (4,171)  ( 1,817)  ( 6,442) הוצאות פחת ואזילה 

 9,293 מי רווח גול
 

3,916 
 

10,170 

 

הגידול לעומת התקופה המקבילה נובע בעיקר מתחילת ההפקה מפרויקט בקסקין בתום הרבעון השני של שנת  
. כמו כן, במהלך תקופת הדוח השלימה השותפות את רכישת נכסי דנברי )ראו נתוני פרופורמה בהמשך(  2019

 . 2019אשר נרכש במהלך הרבעון השלישי לשנת אשר ההפקה מהם הצטרפה לנכס הנפט היבשתי נצ'ס 
  הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות

 ישירות אחרות, נטו 
(1,226 )  (1,200 )  (1,566 ) - 

  ( 2,481)  - גריעת נכסי חיפוש והערכה 
 

(3,661 ) 
- 

 - (6,757)  ( 5,034)  ( 4,658) הוצאות הנהלה וכלליות 

  (1,814)  (4,799)  3,409 תפעולי  ( סדהפרווח ) 
       

 הוצאות מימון, נטו 
 

(76,55 )  (5,197 )  (7,669 ) 
 

נובע בעיקר   מהעובדה שבתקופה המקבילה הגידול בהוצאות המימון, נטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
אשתקד הוצאות המימון, במהלך החציון הראשון של השנה, בגין אגרות חוב )סדרה א'( שהנפיקה חברה בת של  

נטילת  מיליון דולר הוונו לפרויקט בקסקין )במהלך תקופת הפיתוח של המאגר( וכן מ   1.8  - השותפות בסך של כ
לשנת   הראשון  הרבעון  במהלך  חדש  בנקאי  ראו  2020חוב  )לפרטים  דנברי  עסקת  לדוחות  3באור    למימון  ב' 

סך של  כמו כן, נרשמו הוצאות מימון בגין עסקאות גידור של חברות בנות על מחיר הנפט בהכספיים המצורפים(.  
בעיקר בגין אגרות חוב )סדרה א'( של השותפות כתוצאה  מנגד, חל קיטון בהוצאות המימון    מיליון דולר.  0.6-כ

מפרעונות חלקיים  מהשפעת שערי החליפין על גובה ההתחייבות לעומת השינויים בתקופה המקבילה אשתקד וכן  
 (. 2019לדוח התקופתי לשנת  10של ההלוואות מקבוצת דלק )ראו באור 

 
אשראי   להפסדי  הפרשה  עדכון 

 חזויים 

 
(130 ) 

  
(109 ) 

  
(47) - 

       
  (9,530)  (10,105)  (3,278) הפסד לפני מסים על הכנסה

       
מיליון דולר לאור צפי לניצול הפסדים    3.5 -לראשונה נכס מס נדחה בסך של כ הוכר בתקופה המקבילה אשתקד 5,347  3,701  539 הטבת מס 

ורכישת נכס הנפט היבשתי   מועברים בארה"ב עם תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז בפרויקט בקסקין
 . נצ'ס

  (4,183)  (6,404)  (,7392) הפסד 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
 - ( 373)  274  1,495 , נטו אחר כולל רווח )הפסד( 

  (4,556)  (6,130)  (1,244) הפסד כולל   סה"כ
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לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה  

 בספטמבר  30ביום 

 

 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הסבר לשינויים העיקריים   2019  2020 אלפי דולר 

הכנסות ממכירת נפט וגז,              
  7,523  12,722 נטו מתמלוגים 

 

   ( 2,956)  ( 6,053) עלות הפקת נפט וגז

   ( 1,549)  ( 2,579) הוצאות פחת ואזילה 

  3,018  4,090 רווח גולמי 
בשל ההפקה מנכסי דנברי )ראו נתוני פרופורמה בהמשך( אשר רכישתם הושלמה    רהגידול לעומת התקופה המקבילה נובע בעיק

קיטון בהכנסות שנבעו מפרויקט בקסקין ביחס לרבעון המקביל אשתקד בשל    חלמנגד,    .2020בתום הרבעון הראשון של שנת  
ד' לדוחות הכספיים  1באור  )לפרטים בדבר ירידת מחירי הנפט ראו גם    אשתקד   המקבילה   לתקופה   ביחסירידת מחירי הנפט  

 המצורפים(.
והוצאות וגז  נפט  חיפושי    הוצאות 

 (115)  ( 330) ישירות אחרות, נטו 
 - 

 -  - גריעת נכסי חיפוש והערכה 
 
 

- 

 -  (1,766)  ( 1,321) הוצאות הנהלה וכלליות 

   1,137  2,439 תפעולי רווח 

      

 הוצאות מימון, נטו 
 

(32,96 )  (3,089 )  - 

אשראי   להפסדי  הפרשה  עדכון 
 חזויים 

בתקופת הדוח עדכנה השותפות את ההפרשה להפסדי אשראי וזאת בין היתר לאור העובדה שמועד פרעון אגרות החוב הינו   ( 34)  363
 חודשים.  12 - לתקופה הקטנה מ

      
      

   (1,986)  (161) לפני מסים על הכנסה הפסד

      
בעקבות רכישת נכס הנפט היבשתי    נערך עדכון נכס מס לאור צפי לניצול הפסדים מועברים בארה"ב  ברבעון המקביל אשתקד  884  17 הטבת מס 

 . נצ'ס

   (1,102)  (144) הפסד 

 
 
 
 

     
   274  ( 1,730) , נטואחר כולל הפסד

   (828)  (1,874) הפסד כולל סה"כ  
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 צב כספי, נזילות ומקורות מימוןמ .6
 

  כספימצב  .א

 

 2019בדצמבר,  31לעומת הסבר לשינויים העיקריים  31/12/2019  30/09/2019  30/09/2020 אלפי דולר 

 
       נכסים שוטפים

       
 20,422  12,597  86,336 מזומנים ושווי מזומנים

 
)לפרטים נוספים ראו באור    2020הגידול במהלך תקופת הדוח נובע בעיקר מגיוס הון שביצעה השותפות במהלך חודש ינואר,  

 א' לדוחות הכספיים המצורפים(. 3

 - 2,739  2,724  10,773 פקדונות לזמן קצר 
       

 - 4,914  4,529  3,837 לקוחות 
       

 - 1,986  2,226  2,533 חייבים ויתרות חובה 
       

הפיננסיים נובע בעיקר מירידת מחירי הנפט החדה שהתרחשה במהלך תקופת הדוח )לפרטים בדבר ירידת הגידול בנגזרים   296  742  2,704 נגזרים פיננסים 
ד' לדוחות הכספיים המצורפים(. כמו כן, במהלך תקופת הדוח התקשרו חברות בנות של השותפות  1מחירי הנפט ראו גם באור  

 כספיים המצורפים(. לדוחות ה  4בארה"ב בעסקאות הגנה נוספות על מחירי הנפט )ראו באור 
       

א'(   -  1,610  706 סכומים בנאמנות  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  בנאמנות  המוחזקים  הסכומים  יתרת  את  השותפות  סיווגה  הדוח  תקופת  במהלך 
שהנפיקה חברה בת של השותפות, אשר הוצגו במסגרת הנכסים הלא שוטפים, וזאת לאור מועד פירעון אגרות החוב האמורות  

 במהלך השנה הקרובה.  
       

גב( לאגרות חוב )סדרה ב'(, שהונפקו על  -אל-בגין הלוואה שניתנה בתנאים )גב  Buckstone-הסכומים מייצגים ריבית לקבל מ 5,201  2,080  2,080 ריבית לקבל 
 ( לדוחות הכספיים השנתיים(. 2)11ידי חברה בת )ראו באור 

       
חלות שוטפת של הלוואות  

 שניתנו 
, אשר הוצגו במסגרת  Buckstone  -ההלוואות שניתנו לאת יתרת    לנכסים השוטפים  במהלך תקופת הדוח סיווגה השותפות -  -  157,274

 הנכסים הלא שוטפים, וזאת לאור מועד פירעון אגרות החוב האמורות במהלך השנה הקרובה.  

        

  35,558  26,508  266,243 סך נכסים שוטפים
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 )המשך(  מצב כספי .א

 2019בדצמבר,  31לעומת הסבר לשינויים העיקריים  31/12/2019  30/09/2019  30/09/2020 אלפי דולר 

       
לפרטים נוספים אודות הנכסים שנרכשו ראו באור  )  2020הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מהשלמת עסקת דנברי בחודש מרץ,   80,600  78,266  135,451 השקעות בנכסי נפט וגז

 שננדואה.  ( של פרויקט FEEDהפיתוח והתכנון ההנדסי ) עבודות המשך ו ( ב' לדוחות הכספיים המצורפים3
 

       
 . נכסים שוטפיםלסווגו , אשר מועד פירעונן הינו במהלך השנה הקרובה, הלוואות שניתנו 155,828  155,223  - הלוואות שניתנו 

       
נובע מהשלמת עסקת דנברי ושחרור הכספים אשר הוחזקו בנאמנות  הקיטון ביתרת הסכומים בנאמנות במהלך תקופת   3,212  715  - סכומים בנאמנות  הדוח 

לטובת תשלום תמורת העסקה וכן מסיווג יתרת הסכומים המוחזקים בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה  
 חברה בת של השותפות לנכסים השוטפים )ראו לעיל(. 

 
       

נובע מהתקשרות חברה בת של השותפות בעסקאות הגנה על מחירי הנפט בהתאם להתחייבויות   -  76  1,843 נגזרים פיננסים  הגידול במהלך תקופת הדוח 
ב' לדוחות הכספיים  3שנטלה במסגרת הסכמי המימון שהתקשרה בהם לטובת השלמת עסקת דנברי )לפרטים נוספים ראו באור  

 הנפט החדה שהתרחשה במהלך תקופת הדוח. המצורפים( וכן משערוך העסקאות הנ"ל לאור ירידת מחירי
 

       
 - 5,835  4,018  5,976 נכס מס נדחה 

       
 נכסי זכות שימוש 

 
 עיקר הגידול במהלך תקופת הדוח נובע מהתקשרות חברה בת של השותפות בהסכם לשכירות משרדים בארה"ב. 736  806  1,116

 

       
 - 276  278  260 רכוש קבוע, נטו 

       

  246,487  239,382  144,646 סך נכסים לא שוטפים 

       

  282,045  265,890  410,889 סך נכסים 
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 2019בדצמבר,  31לעומת הסבר לשינויים העיקריים  31/12/2019  30/09/2019  30/09/2020 אלפי דולר 

 
      התחייבויות שוטפות 

 

אשראי לזמן קצר  
 מתאגידים בנקאיים 

-  10,030  - - 

ספקים, זכאים ויתרות  
 זכות 

11,952 
 

 5,324  11,184 - 

 - 5,201  3,652  4,246 ריבית לשלם
חלות שוטפת של הלוואה  

 לזמן ארוך 
הדוח   -  -  6,021 תקופת  המימון שהתקבל במהלך  שנה בקשר עם  תקופה של  להיפרע במהלך  הצפויים  הקרן  את סכומי  מייצגת  היתרה 

 ב' לדוחות הכספיים המצורפים(. 3להשלמת עסקת דנברי )לפרטים ראו באור 
חלות שוטפת של אגרות  

 חוב 
200,414  -  - 

 מועד פירעונן הינו במהלך השנה הקרובה, להתחייבויות שוטפות. סיווג אגרות חוב שהנפיקה חברה בת של השותפות, אשר 

חלות שוטפת של  
 התחייבויות בגין חכירות 

441  314  307 - 

חלות שוטפת של הלוואות  
 מבעל שליטה לשעבר 

5,161  5,193  4,387 - 

         

   21,079  24,513  228,235 סך התחייבויות שוטפות 

       
       התחייבויות לא שוטפות 

הלוואות מבעל שליטה  
 לשעבר

-  4,155  - - 

הפרשה בגין מחויבות  
 לסילוק נכסי נפט וגז 

הגידול בהפרשה במהלך תקופת הדוח נובע בעיקר מהשלמת עסקת דנברי ורישום התחייבות לסילוק נכסי הנפט שנרכשו כנגד   2,164  2,131  7,243
 הנכס. עלות 

 
 עיקר הגידול במהלך תקופת הדוח נובע מהתקשרות חברה בת של השותפות בהסכם לשכירות משרדים בארה"ב. 498  563  747 התחייבות בגין חכירות 

 
הלוואה לזמן ארוך מתאגיד  

 בנקאי ומוסד פיננסי 
ומוסד   -  -  36,979 בנקאי  השותפות עם תאגיד  התקשרה  הדוח  תקופת  דנברי.  במהלך  השלמת עסקת  לטובת  מימון  פיננסי אחר בהסכמי 

 ב' לדוחות הכספיים המצורפים. 3לפרטים נוספים אודות תנאי המימון ראו באור 
 

הינו במהלך שהנפיקה חברה בת של השותפות, אשר מועד פרעונן    הקיטון במהלך תקופת הדוח נובע בעיקר מסיווג אגרות חוב 234,870  233,898  36,571 אגרות חוב 
 השנה הקרובה, להתחייבויות שוטפות. 

 
        

סך התחייבויות לא  
  237,532  240,747  81,540 שוטפות 

       

  258,611  265,260  309,775 סך התחייבויות 

       
  23,434  630  101,114 הון השותפות  

   282,045  265,890  410,889 סך התחייבויות והון 
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 :( 1) 2020, בספטמבר 30, נטו של השותפות וחברות מאוחדות ליום החוב הפיננסילהלן  .ב
 

  אלפי דולר 

 התחייבויות  

 ( 2) אגרות חוב )סדרה א'( ( 37,749)

 הלוואה למימון עסקת דנברי  ( 45,099)

   (3)  מבעל שליטה לשעבר  הלוואות ( 5,239)

 התחייבויות פיננסיות אחרות, נטו  ( 7,136)

 התחייבויות "כ  סה (95,223)

  

 נכסים  

 ( 1)מזומנים ושווי מזומנים 63,014

 פקדונות לזמן קצר  10,773

 נגזרים פיננסיים  3,315

 סה"כ נכסים 77,102

  

 חוב פיננסי, נטו (18,121)

 
מזומנים   (1) יתרות  כולל  פיננסיותלא  ובחברה    והתחייבויות  בע"מ  מימון  בקסקין  בנאוויטס 

 .' להלןג, ראו גם סעיף (Navitas Buckskin US LLCהמחזיקה בפרויקט בקסקין )

 במלואה. סדרה זו , נפרעה 2020בנובמבר  25-לאחר תאריך המאזן, ב (2)

המשקף את יתרת ההטבה    אלפי דולר  78  -יתרת ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בניכיון של כ (3)
לאחר תאריך המאזן, הלוואה זו נפרעה    מעסקה עם בעל שליטה לשעבר אשר טרם הופחתה.

 במלואה. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 )שותפות מוגבלת(  פטרוליום נאוויטס                 דוח הדירקטוריון
 

- 11  - 

 

 : 2020, בספטמבר 30ליום  Navitas Buckskin USלהלן החוב הפיננסי, נטו של  .ג

 

  דולר אלפי 

 התחייבויות  

 ( 1) אגרות חוב )סדרה א'( ( 42,336)

 נטו , אחרותפיננסיות   התחייבויות ( 1,854)

 התחייבויות "כ  סה (44,190)

  

 נכסים  

 ( 2) מזומנים ושווי מזומנים 23,086

 ( 3) סכומים בנאמנות  706

 נגזרים פיננסיים  1,233

 סה"כ נכסים 25,025

  

 פיננסי, נטו  חוב (19,165)

 
 במלואה. סדרה זו , נפרעה 2020בנובמבר  25-לאחר תאריך המאזן, ב (1)

  לפרעון ההתחייבויותמזומנים ושווי מזומנים המוחזקים בתאגיד בנקאי בארה"ב ומיועדים   (2)
 . Navitas Buckskin USשל 

של   (3) בת  חברה  שהנפיקה  א'(  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  בנאמנות  שהופקדו  כריות 
 א' של פרויקט בקסקין.   1בפיתוח שלב  Navitas Buckskin USהשותפות עבור מימון חלקה של 

 
   תזרים מזומנים חזוי .ד

 
  הערכת לשותפות הון חוזר חיובי, הן בדוחותיה הכספיים המאוחדים והן במידע הנפרד )סולו(, ול

לא תעמוד בהתחייבויותיה  היא  אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי    השותפות

 . הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן

כוללת הפניית תשומת    2020,  בספטמבר  30של רואה החשבון המבקר ליום    דוח הסקירהעם זאת,  

וזאת עקב פעילותה של השותפות בתחום פעילות   לב המתייחסת למצבה הפיננסי של השותפות, 

 הכרוך מעצם טבעו בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי ודאות.  

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

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

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

 . הפניית תשומת לב המתייחסת למצבו הפיננסי של התאגיד סעיף, וביניהם

מובא להלן גילוי בהתאם להוראות  כאמור,  לאור האמור, על אף העובדה שלשותפות הון חוזר חיובי,  

   :( לתקנות הדיווח14)ב()10סעיף 
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  2020 , באוקטובר 1 

  , בדצמבר 31עד 

2020 

 

 

 

 

  2021 ,בינואר 1

  דצמבר, ב 31עד 

2021 

   2022 ,בינואר 1 

 , ספטמברב 30עד 

2022 

 אלפי דולר  

      
 67,460  0390,1  66,590 יתרת פתיחה  )1( 

      

      מקורות: 

      

מימון: תזרים מזומנים מפעילות        

 -  -  119,504 גיוסי חוב והון)2( 

      

      שימושים: 

: פעילות שוטפתלתזרים מזומנים        

 ( 3,552)  ( 4,736)  ( 841,1) עלויות מטה ויועצים מקצועיים 

תשלום ריבית ועמלת פדיון מוקדם אג"ח )סדרה א'( של  

 ( 5,339) השותפות 

 

- 

 

- 

תשלום ריבית ועמלת פדיון מוקדם אג"ח )סדרה א'( של  

 ( 2,746) נאוויטס בקסקין מימון 

 

- 

 

- 

 ( 3,967)  ( 7,934)  ( 1,109)   '( של השותפותב אג"ח )סדרה תשלומי ריבית 

עניין  י רעון התחייבויות לבעליפ  (251,1 )  -  - 

      

השקעה:פעילות  לתזרים מזומנים        

 -  -    (5,258) ( 3)העמדת הלוואות לחברות מוחזקות

 -  ( 10,000)  - מחויבות להשקעת הון עצמי לפיתוח שדה דנברי )4( 

      

מימון: פעילות  לתזרים מזומנים        

 -  -  (37,673) פדיון מוקדם אג"ח )סדרה א'( של השותפות 

 -  -  (41,530) פדיון מוקדם אג"ח )סדרה א'( של נאוויטס בקסקין מימון 

      
 59,941  67,460  0390,1 יתרת סגירה  )5( 

 
 על בסיס המידע הכספי הנפרד )סולו( של השותפות.  קדונות לזמן קצריופ  מזומנים ושווי מזומנים (1)

וזאת בעיקר   (4)סדרה  בהכנת תזרים המזומנים החזוי לא הניחה השותפות מימוש של כתבי אופציה   (2)

לדוחות    13לאור מחיר המימוש ביחס למחירי השוק )לפרטים נוספים לגבי תנאי המימוש ראו באור  

לתמורה מהנפקת אגרות חוב    מתייחסת  2020ברבעון הרביעי לשנת  הגיוס  סכום    (.השנתייםהכספיים  

  )סדרה ב'( בניכוי עלויות הנפקה.

  ,קיימות של החברות המוחזקותההתחייבויות  ה   מחושבת על בסיס  לחברות מוחזקות  ותהעמדת הלווא  (3)

הדוח אישור  ופ   ,למועד  קיימים  פרויקטים  לפיתוח  כספים  התחייבויותילהעמדת  בניכוי    והכל  רעון 

אל  למימון התחייבויות  של החברות המוחזקות  עצמיים  חיוביים  מקורות  מזומנים  תזרימי  לרבות  ו, 

נפרעו ההתחייבויות שנטלה    2020שינבעו מפרויקט בקסקין, וזאת לאחר שבמהלך הרבעון הרביעי לשנת  

המוחזקים   בכספים  השימוש  על  המגבלות  מרבית  והוסרו  בפרויקט  המחזיקה  )לפרטים  בה  החברה 

)סדרה א'( של השותפות ושל חברה ב פירעון אג"ח  ב' לדוחות הכספיים  6ת ראו באור  נוספים אודות 

. להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הסכומים, נטו אשר תידרש השותפות להעמיד  המצורפים(

 כהלוואה לחברות המוחזקות:
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תשלום קרן וריבית עבור הפירעון הסופי של ההלוואות מבעל שליטה לשעבר במהלך הרבעון הרביעי   -
 מיליון דולר.    5.3 -בסך כולל של כ 2020של שנת 

מיליון דולר    15.9  -התחייבויות לתשלום עלויות בקשר עם פיתוח פרויקט שננדואה בסך כולל של כ -

)בגין חלקה של השותפות(. בהקשר זה יובהר כי הסכום לעיל משקף את ההתחייבויות הקיימות של  

לא מדובר בסך    חברה בת כלפי המפעיל ויתר השותפים בפרויקט במסגרת תקציב מאושר בלבד וכי

 ( ולהשלמת הפיתוח. FIDהעלויות, אשר יידרשו להחלטת ההשקעה )

לטובת הבטחת   - נצ'ס משועבדים  הנפט  ונכס  דנברי  שנרכשו במסגרת עסקת  הנפט  בנכסי  הזכויות 

מיליון דולר. הזכויות    65מסגרת הלוואה שהועמדה על ידי תאגיד בנקאי וגוף מוסדי בסך כולל של עד  

( שהתאגדה בארה"ב לטובת המימון. במסגרת  SPCבאמצעות חברה ייעודית )  ות מוחזקבנכסים אלו  

הנחות התזרים הניחה השותפות כי תזרימי מזומנים אשר ייצברו בחברה הייעודית במהלך תקופת  

התזרים ישמשו להמשך פיתוח השדה ולשירות החוב שנטלה החברה ולכן לא התחשבה בתזרימי  

 ו מפעילות החברה היעודית במהלך תקופת התחזית.     מזומנים חיוביים אשר ינבע

במסגרת הסכמי רכישת נכסי דנברי התחייבה השותפות לביצוע השקעות בתוכנית פיתוח בהיקף מוערך   (4)

לדוחות הכספיים המצורפים(. במסגרת ההסכמים שנחתמו לטובת    'ב3מיליון דולר )ראו באור    30  -של כ

לטו הועמדה  דנברי  נכסי  רכישת  עד  מימון  של  בהיקף  מימון  מסגרת  השותפות  דולר    20בת  מיליון 

המיועדת לביצוע ההשקעות בהתאם לתוכנית הפיתוח האמורה. יתרת הסכום המוערך להשלמת תוכנית  

אם בדרך של הזרמת הון או בדרך של אי משיכת    ביןהפיתוח יועמד ממקורותיה העצמיים של השותפות )

קופת הפיתוח(. בהנחות התזרים דלעיל הניחה השותפות כי  מזומנים הניתנים לחלוקה מהפרויקט בת

מיליון דולר, ממקורותיה העצמיים    10- היא תעמיד את חלקה בעלות תוכנית הפיתוח, בסך כולל של כ

 ולא תשתמש בעודפי מזומנים עתידיים אשר ייתכן ויהיו ניתנים לחלוקה מהפרויקט.

המוחזקים על ידי חברות מוחזקות של השותפות.  מזומנים ושווי מזומנים  יתרת הסגירה אינה כוללת   (5)

להערכת השותפות, בהתבסס על תזרימי המזומנים החזויים מהנכסים המפיקים שבבעלותה, עלויות  

לעיל יתרות הסגירה של המזומנים    3ההמפורטות בסעיף    ההנחות העיקריותהמטה בחברות המוחזקות ו 

מתקופות התזרים המוצגות צפויה להיות כמפורט  תום כל אחת  ושווי מזומנים בחברות המוחזקות ב

בספטמבר,    30מיליון דולר;    29.76  - 2021בדצמבר,    31מיליון דולר;    21.83  -2020בדצמבר,    31להלן:  

      מיליון דולר. 69.49  -2022

בתזרים המזומנים לעיל כלולים נתונים המבוססים על הערכות, תחזיות    -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  

תוכניות השותפות ביחס לפעולותיה, שהם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. לפיכך, אין  ו

כל ודאות כי הנתונים או ההערכות או התחזיות או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם והם עלולים להיות שונים  

ות מבוססות על מיטב ידיעתה והבנתה  מהותית מאלו המוצגים בדוח זה. הערכות ו/או תחזיות הנהלת השותפ 

במועד עריכת תזרים המזומנים ונוגעות להכנסות השותפות וההוצאות והתשלומים הצפויים שלה. מידע צופה  

פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שאינם תלויים בשותפות,  

רגולטור  משתנים  כלכליים,  שינויים  ובפרט  לרבות  שונים  שוק  משתני  המתייחס יים,  שוק  לגורמי    יםמשתני 

 בחלק א' לדוח התקופתי.  27הסיכון המפורטים בסעיף 
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 

 
 חשבונאיים קריטיים   אומדנים

 

 .2019לשנת  דוח התקופתי ל 3 באור ראו קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות לפרטים
 

 לאחר תקופת הדוח אירועים
 

 הכספיים המצורפים. לדוחות 6 באור אירועים לאחר תקופת הדוח ראו  אודות לפרטים
 

 פרופורמה  נתוני 
 

 אירוע הפרופורמה:  .א

התקשרה    2019בדצמבר,    20ביום  ,  2020בספטמבר    30לדוחות הכספיים ליום    ב' 3כמפורט בבאור  

באמצעות   בבעלותה  "(NPO"  - )להלן  Navitas Petroleum Onshore, LLCהשותפות,  בת  חברה   ,

 NPO  רכשה"( במסגרתם  המוכרת"  -)להלן   Denbury Onshore, LLCבמערך הסכמים עם    ,המלאה

,  Thompson, Manvel, East Hastingsשדות נפט יבשתיים מפיקים:    4- מזכויותיה של דנברי ב  50%

)להלן Webster-ו ארה"ב  טקסס,  במדינת  הנמצאים  זה  ,  והעסקה"  -בסעיף  דנברי" "  ,  "נכסי 

 . 2020במרץ  4העסקה הושלמה ביום  (.בהתאמה

"(, לקבלת  הרשות" -ערך )להלן  השותפות בפניה מקדמית לרשות ניירות , פנתה  2020במאי   13ביום  

פטור מהצגת נתוני פרופורמה וזאת מתוקף הסמכות שהוקנתה לראש הרשות או למי שהסמיכו  

סעיף    ,לכך לפי  כאמור  הפטור  צוין  9למתן  בפניה  הדיווח.  לתקנות  להערכת  א)ד(  דנן  במקרה  כי 

לא ניתן לבצע ביקורת או סקירה של הנתונים לצרכי דוח פרופורמה כנדרש בתקנות, בין    השותפות

מפרסום נתוני הפרופורמה  התועלת המוגבלת    ובשל,  תפעולה מצד המוכר  היתר, בשל חוסר שיתוף

  השנכלל בדיווחי  לאור המידע המפורט, וזאת גם בין היתר  בנסיבות העניין  המבוקרים או הסקורים

  לתחום הנפטהדיווח  שנקבעו בתקנות  ייעודיות  בהתאם לדרישות הגילוי ה השותפות    שלהמיידים  

 . בהשוואה למחירי הנפט בתקופות קודמות 2020לאור ירידת מחירי הנפט במהלך שנת וכן  והגז

כי חלף פרסום נתוני פרופורמה מבוקרים או סקורים תכלול השותפות במסגרת    ביקשההשותפות  

 וני פרופורמה חלופיים שיתבססו על המידע שנמסר לה במסגרת העסקה. נת,  הדירקטוריון  דוחות

. נתונים אלו שימשו את  מבוקרים ולא סקורים  לא  תפעוליים   השותפות קיבלה מהמוכרת נתונים

  תשעה  ולתקופות של  2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    חלופיים  נתוני פרופורמההשותפות כ

  הפעילותעל מנת לשקף את תוצאות    ,2019  -ו  2020  בספטמבר  30חודשים שהסתיימו בימים  שלושה  ו

 . 2019בינואר  1הייתה מתבצעת ביום   של השותפות אילו עסקת הרכישה

 :(לא מבוקרים ולא סקורים)הנחות עיקריות ששימשו לעריכת נתוני פרופורמה תמציתיים ביניים   .ב

באמצעות מימון    2019בינואר    1נתוני הפרופורמה נערכו תחת ההנחה כי הרכישה בוצעה ביום   .1

 . 2020 מרץשבוצעה הרכישה בפועל בחודש  , כפיבנקאי

  LOSנתוני מכירות הנפט וגז, נטו בניכוי תמלוגים לבעלי הקרקע ועלויות תפעול נלקחו מדוחות   .2

 . תשנתקבלו מהמוכר (הרשיונות )דוחות תפעול

ממכירות    16.5%  -כ  חושבו לפי שיעור ממוצע של  זכויות במינרליםוגים ששולמו לבעלי  תמל .3

 תמלוגים ממוצע ששולם בגין ההכנסות מכלל הבארות. הנפט והגז ברוטו, המהווה שיעור

מכל    6%  הונח כי תמלוגים שתשלם השותפות מיום השלמת העסקה לשותף הכללי בשיעור של .4

 . 2019בינואר  1, היו משולמים החל מיום חלקה של השותפות בנפט ו/או בגז
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וגז מופחתת בשיטת האזילה    -  הוצאות פחת  .5 נפט  נכסי  רכישת  דהיינו על בסיס כמות  )עלות 

לשנה, בדומה    3%  -הפחת בנתוני הפרופורמה חושבו לפי שיעור הפחתה של כ  . הוצאות(ההפקה

 . 2020 לשיעור ההפחתה המשוער לשנת

מעלות הרכישה, כאשר    אלפי דולר, נכללה כחלק  3,873  -התחייבות לסילוק נכסים בסך של כ  .6

לפי שיעור האזילה, כאמור בסעיף   לפי  5הנכס מופחת  שינויים    לעיל, וההתחייבות מופחתת 

 בערך הזמן שלה. 

 . לכל התקופות  21% נלקח שיעור מס אפקטיבי של  -מסים על ההכנסה  .7

 פרופורמה תמציתיים ביניים )לא מבוקרים ולא סקורים(נתוני  .ג

 

 

 
 
 

  

 

 
  חודשים תשעהשל    לתקופה

 שהסתיימה  
 בספטמבר  30 ביום

 
של שלושה    לתקופה

 חודשים שהסתיימה  
 בספטמבר  30 ביום

  לשנה 
 שהסתיימה  

  31 ביום
   בדצמבר 

 2020 אלפי דולר 
 

2019 
 

2020  2019 
 

2019 
          

 מתמלוגים נטו , וגז נפט  ממכירת   הכנסות
35,485  

 
26,172   12,722   13,555   45,716 

 ( 20,425)  (5,927)  (6,053)  (12,858)  (18,624) וגז  נפט  הפקת עלות

 ואזילה   פחת הוצאות 
(6,948) 

 
(3,900)  (2,579)  (2,301)  (7,104 ) 

 18,187  5,327   4,090  9,414  9,913 גולמי  רווח
          

 הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות ישירות אחרות, נטו 
 

(1,226)  (1,200)  (330)  (115)  (1,566 ) 

 ( 3,661)   -     -    (2,481)   -   והערכה  חיפוש  נכסי  גריעת

 ( 6,757)  (1,766)  (1,321)  (5,034)  (4,658) הוצאות הנהלה וכלליות 

 6,203  3,446  2,439  699  4,029 תפעולי  רווח

          

 נטו , מימון הוצאות 
 

(7,122 )  (7,484)  (2,963)  (3,875)  (10,756 ) 

 ( 47)  ( 34)  363  ( 109)  ( 130) עדכון הפרשה להפסדי אשראי חזויים

          

 (3,223) הפסד לפני מסים על הכנסה
 

(6,894)  (161)  (463)  (4,600) 

          

 4,312  564    17   3,027  527 הטבת מס 

          

 (288)  101  (144)  (3,867)  (2,696) ( הפסד )  נקי רווח

          

 ( 373)  274  ( 1,730)  274  1,495 נטו , אחר כולל)הפסד(  רווח

          

 (661)  375  (1,874)  (3,593)  (1,201) )הפסד( כולל   רווח"כ סה
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 מידע נוסף  
 

הדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת השותפות, נושאי המשרה וצוות העובדים כולו על עבודתם המסורה  
 ותרומתם לקידום עסקי השותפות. 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 

   חנן רייכמן גדעון תדמור 

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 

 
 

                                                                                                                                                                                                         בע"מ  פלר נפט וגז ניהול
 מוגבלת שותפות   - פטרוליוםנאוויטס בשם:                    

 
 
 
 
 
 

 2020, בנובמבר  29 תאריך חתימה:



 

 

 
 התאגיד פרטים בדבר תעודות התחייבות של  -ב' נספח 

 

 סדרה
מועד  

 הנפקה 

 ע.נ. מקורי 

 )אלפי ש"ח( 

 יתרת ע.נ. 

 ( 2) )אלפי ש"ח(

יתרת ע.נ.  

 משוערך

)אלפי 

 ש"ח( 

שיעור 

ריבית 

 (1) נקובה

 (3) הצמדה
 יתרה בספרים 

 )אלפי ש"ח( 

 ריבית שנצברה

 )אלפי ש"ח( 

שווי בבורסה  

 2020.09.30ליום 

 )אלפי ש"ח( 

 (5)פרטי נאמן   דירוג

 - 135,481 - 128,430 - 8.4% 127,224 127,224 75,500 06/2018 א'
שטראוס, לזר חברה לנאמנות  

( בע"מ1992)  

 

 .2022ועד  2019ביוני של כל אחת מהשנים  30וביום  2021ועד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31שנתיים ביום  -תשלומים חצי תשלומי הריבית אגרות חוב )סדרה א'(: מועדי (1)

 , 2020-01-110730)אסמכתאות מספר:    2020במבר  בנו  25  -ו  2020בנובמבר    10  ,2020באוקטובר    12דיווחים מיידים מתאריכים  נפרעו במסגרת פדיון מוקדם מלא שבצעה השותפות. לפרטים ראו  אגרות החוב )סדרה א'(   (2)

 .(2020-01-127269 -, ו2020-01-121065 ,2020-01-120864

 אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו.הקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א'(  (3)

 ימים עילה להעמדת הסדרות לפירעון מיידי/מימוש בטוחות.חוב )סדרה א'(, ולא התקיימו תנאים המקה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של אגרות  השותפותלמועד הדוח  (4)

  השותפות , לא התקבלה הודעה מהנאמן כי  אביב. למועד הדוח -, תל94יגאל אלון  כתובת:  ,  ori@slcpa.co.il, דואר אלקטרוני:  5613824-03, פקס:  6237777-03)רו"ח( אורי לזר, טלפון:   להלן פרטי איש הקשר אצל הנאמן:  עו"ד (5)

 .אגרות החובזה לכנס את מחזיקי   אינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה לפירעון מיידי/מימוש בטוחות, וכן לא התקבלה דרישת הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל

שטר  ב  5.2בסעיף  בהתאם להסכמי השעבוד המתוארים    Buckskin  עודפי פרויקט   שטר הנאמנות, ובכלל זאת שעבודב  5.2בסעיף  פי שטר הנאמנות מובטחות בבטוחות המפורטות  -על  השותפות: התחייבויות  נכסים משועבדים (  6)

 . הנאמנות 

כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(, יהיה סך העודפים הצפויים עד לפרעונן המלא של אגרות החוב )סדרה  יה  תהשותפות כי כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויולשטר הנאמנות התחייבה    5.3: בהתאם לסעיף  יחס עודפים (  7)

ומים שהופקדו בחשבון המשועבד לטובת  מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( בצירוף ריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( שנצברה עד למועד הבדיקה, ובניכוי סכ 150% -א'( שווה או גבוה מסכום השווה ל

     (.349%יחס העודפים הינו  2020, בספטמבר 30 ליוםעומדת השותפות ביחס האמור ), על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפותבהתאם לבדיקה אשר התבצעה  הנאמן.

מיליון דולר במשך    70כי כל עוד אגרות החוב )סדרה א'( לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות )כהגדרתו בשטר הנאמנות( לא יפחת מסך של  השותפות    התחייבה לשטר הנאמנות   5.4: בהתאם לסעיף  הון כלכלי מזערי (8)

     .מיליון דולר( 1,620ו ההון הכלכלי של השותפות הינ 2020, בספטמבר 30)ליום  עומדת השותפות ביחס האמור, בהתאם לבדיקה אשר התבצעה על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות  שני רבעונים רצופים.
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 נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
 

 2020,  ספטמבר ב   30ליום  מאוחדים  דוחות כספיים ביניים  
 

 באלפי דולר של ארה"ב
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 מאוחדיםסקירת דוחות כספיים ביניים  
 
 

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 5 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות  
 
 

 6-8 השותפות   בהון דוחות מאוחדים על השינויים  
 
 

 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 11-22 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 קסירר קוסט פורר גבאי את  
 א',144דרך מנחם בגין  

  6492102אביב  - תל 
 

 +972-3-6232525טל.    
 972-3-5622555+פקס   

ey.com 

 
 
 
 

 שותפות מוגבלת – דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של נאוויטס פטרוליום  
 
 

 מבוא 
 

השותפות(,   -שותפות מוגבלת וחברות מאוחדות )להלן    -סקרנו את המידע הכספי המצורף של נאוויטס פטרוליום  
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים   2020בספטמבר,    30הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום  

תשעה של    ות פות ותזרימי המזומנים לתקופעל הרווח או ההפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון )בגרעון בהון( השות
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של    ו שלושה חודשים שהסתיימו

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן    -IAS   34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  ומידע כספי לתקופ
כס מידע  לעריכת  אחראים  לתקופהם  ביניים  ופי  תקופתיים    אלה ת  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי 

 בהתבסס על סקירתנו.  אלהת ביניים  ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970- ומידיים(, התש"ל
 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -בישראל  של לשכת רואי חשבון    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. 

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

 . בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת
 

 מסקנה 
 

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

 
הגורם לנו לסבור שהמידע  בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר 

הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות   הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות
 . 1970- תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

 המאוחדים  ביניים  לדוחות הכספיים ג'1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  
   . השותפותבדבר הצורך בגיוס מקורות מימון לפעילות 

 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020 ,בנובמבר 29
 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 על המצב הכספי  מאוחדים  דוחות  
 
 

 
 

  ספטמבר ב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

       נכסים שוטפים
       

 20,422  12,597  86,336  מזומנים ושווי מזומנים 
 2,739  2,724  10,773  פקדונות לזמן קצר

 4,914  4,529  3,837  לקוחות
 1,986  2,226  2,533  חייבים ויתרות חובה 

 296  742  2,704  נגזרים פיננסיים
 -  1,610  706  סכומים בנאמנות 

 5,201  2,080  2,080  ריבית לקבל
 -  -  157,274  חלות שוטפת של הלוואות שניתנו

       
  243266,  50826,  35,558 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 80,600  78,266  135,451  נטו , השקעות בנכסי נפט וגז
 155,828  155,223  -  הלוואות שניתנו 

 3,212  715  -  סכומים בנאמנות 
 -  76  1,843  נגזרים פיננסיים

 5,835  4,018  5,976  נכס מס נדחה 
 736  806  1,116  נכסי זכות שימוש 

 276  278  260  רכוש קבוע, נטו
       
  144,646  239,382  246,487 
       
  410,889  890265,  282,045 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי  
 
 

 
 

  ספטמבר ב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   

       התחייבויות שוטפות
       

 -  10,030  -  מתאגידים בנקאייםאשראי לזמן קצר 
 11,184  5,324  11,952  ספקים, זכאים ויתרות זכות 

 5,201  3,652  4,246  ריבית לשלם
 -  -  6,021  ת של הלוואה לזמן ארוךות שוטפיוחלו
 -  -  200,414  ת של אגרות חובות שוטפיוחלו
 307  314  441  ות ת בגין חכיריות של התחייבו ות שוטפיוחלו
 4,387  5,193  5,161  ת של הלוואות מבעל שליטה לשעברות שוטפיוחלו

       
  228,235  24,513  21,079 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 -  4,155  -  הלוואות מבעל שליטה לשעבר
 2,164  2,131  7,243  הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז

 498  563  747  ות ת בגין חכיריוהתחייבו
 -  -  36,979  הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי ומוסד פיננסי

 234,870  233,898  36,571  אגרות חוב 
       
  81,540  240,747  237,532 
       

       השותפות  הון 
       

 77,713  49,932  160,288  הון יחידות השתתפות 
 4,436  11,129  784  כתבי אופציה 

 2,292  2,150  2,293  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004  8,004  8,004  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 ( 373)  274  1,122  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 68,638)  ( 70,859)  ( 71,377)  יתרת הפסד 

       
  101,114  630  23,434 
       
  410,889  265,890  282,045 
       
 
 
 
 
 
 

       2020בנובמבר,  29
 גדעון תדמור  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון 
 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 השותף הכללי 

 חנן רייכמן 
 מנכ"ל 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ
 השותף הכללי 

 עמית קורנהאוזר  
 כספיםסמנכ"ל 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ
 השותף הכללי 

 
  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
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 על הרווח הכולל מאוחדים    דוחות 
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 )למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות( דולר אלפי  
           
           

 22,517  7,523  ,72212  9,075  0931,7  הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים
 ( 8,176)  ( 2,956)  ( 6,053)  ( 3,342)  ( 16,055)  עלות הפקת נפט וגז 
 ( 4,171)  ( 1,549)  ( 2,579)  ( 1,817)  ( 6,442)  הוצאות פחת ואזילה 

           
 10,170  3,018  4,090  3,916  9,293  רווח גולמי

           
הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות ישירות  

 ( 1,566)  ( 115)  ( 330)  ( 1,200)  ( 1,226)  אחרות  
 ( 3,661)  -  -  ( 2,481)  -  גריעת נכסי חיפוש והערכה

 ( 6,757)  ( 1,766)  ( 211,3)  ( 5,034)  ( ,6584)  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 ( 1,814)  1,137  2,439  ( 4,799)  3,409  תפעולי  (הפסדרווח )
           

 14,646  3,646  4,364  10,890  12,938  הכנסות מימון
 ( 315,22)  ( 6,735)  ( 77,32)  ( 16,087)  ( 519,49)  הוצאות מימון 
 ( 47)  ( 34)  363  ( 109)  ( 130)  להפסדי אשראי חזויים עדכון הפרשה 

           
 ( 530,9)  ( 1,986)  ( 161)  ( 10,105)  ( 3,278)  הפסד לפני מסים על הכנסה 

           
 5,347  884  17  3,701  539  מס הטבת 

           
 ( 183,4)  ( 1,102)  ( 144)  ( 6,404)  ( 2,739)  הפסד

           
           רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת מס(: 

           
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח 

           או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: 
           

רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי  
 ( 731)  108  ( 1,160)  108  5,634  מזומנים

בגין עסקאות גידור  העברה לרווח או הפסד 
 358  166  ( 570)  166  ( 4,139)  תזרימי מזומנים

           
 ( 373)  274  ( 1,730)  274  1,495  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

           
 ( 4,556)  ( 828)  ( 1,874)  ( 6,130)  ( 1,244)  סה"כ הפסד כולל 

           
           :הפסד ליחידת השתתפות )בדולר(

           
 ( 0.107)  ( 0.029)  ( 0.002)  ( 0.171)  ( 0.046)  ומדולל בסיסי הפסד

           
 
 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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   השותפות   ( הון גרעון ב ב בהון ) על השינויים  מאוחדים  דוחות  
 
 

 2020  ספטמברב  30החודשים שהסתיימו ביום    9- ל  

  
 הון

 השותפות 

 

  כתבי 
  אופציה

 הון  קרן 
 בגין 

  אותעסק
  בעל  עם

  שליטה 

 הון  קרן 
 בגין 

  תשלום
  מבוסס
 מניות 

 
 הון  קרן 

 בגין 
עסקאות  

 גידור 

 

   יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
               

 23,434  (68,638)  (373)  2,292  8,004  4,436  77,713  )מבוקר( 2020,  בינואר  1יתרה ליום  
               

 (2,739)  (2,739)  -   -   -   -   -   הפסד
 1,495  -   1,495  -   -   -   -   רווח כולל אחר 

               
 (1,244)  (2,739)  1,495  -   -   -   -   סה"כ רווח )הפסד( כולל 

               
 1  -   -   1  -   -   -   מניות   מבוסס  תשלום

 78,921  -   -   -   -   -   78,921  ( א'3באור    )ראוהנפקת הון לציבור  
 2  -   -   -   -   -   2  מימוש אופציות סחירות 

פקיעת כתבי אופציה לא סחירים )ראו  
 ח'( 3באור  

 
3,652  (3,652)   -   - 

 
 -   -   - 

               
 101,114  (71,377)  1,122  2,293  8,004  784  160,288  2020,  בספטמבר  30יתרה ליום  

               
 
 

 2019בספטמבר    30החודשים שהסתיימו ביום    9- ל  

  
 הון

 השותפות 

 

  כתבי 
  אופציה

 הון  קרן 
 בגין 

  אותעסק
  בעל  עם

  שליטה 

 הון  קרן 
 בגין 

  תשלום
  מבוסס
 מניות 

 
 הון  קרן 

 בגין 
עסקאות  

 גידור 

 

   יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
               

 (1,721)  (64,455)  -   1,579  8,004  10,525  42,626  )מבוקר( 2019בינואר,    1יתרה ליום  
               

 (6,404)  (6,404)  -   -   -   -   -   הפסד
 274  -   274  -   -   -   -   סה"כ רווח כולל אחר 

 (6,130)  (6,404)  274  -   -   -   -   סה"כ רווח )הפסד( כולל 
               

 7,910  -   -   -   -   604  7,306  הנפקת הון לציבור
 571  -   -   571  -   -   -   תשלום מבוסס מניות  

               
 630  (70,859)  274  2,150  8,004  11,129  49,932  9201בספטמבר,    30יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )בגרעון בהון( השותפות  
 
 

 2020  ספטמברב  30החודשים שהסתיימו ביום    3- ל  

  
 הון

 השותפות 

 

  כתבי 
  אופציה

 הון  קרן 
 בגין 

  אותעסק
  בעל  עם

  שליטה 

 הון  קרן 
 בגין 

  תשלום
  מבוסס
 מניות 

 
 הון  קרן 

 בגין 
עסקאות  

 גידור 

 

   יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
               

 103,217  (71,233)  2,852  2,522  8,004  4,436  156,636  2020ביולי,    1יתרה ליום  
               

 (144)  (144)  -   -   -   -   -   הפסד
 (1,730)  -   (1,730)  -   -   -   -   הפסד כולל אחר 

               
 (1,874)  (144)  (1,730)  -   -   -   -   הפסד כולל   סה"כ

               
 (229)  -   -   (229)  -   -   -   מניות   מבוסס  תשלום

פקיעת כתבי אופציה לא סחירים )ראו  
 ח'( 3באור  

 
3,652  (3,652)   -   - 

 
 -   -   - 

               
 101,114  (71,377)  1,122  2,293  8,004  784  160,288  2020,  בספטמבר  30יתרה ליום  

               
 
 

 2019בספטמבר    30החודשים שהסתיימו ביום    3- ל  

  
 הון

 השותפות 

 

  כתבי 
  אופציה

 הון  קרן 
 בגין 

  אותעסק
  בעל  עם

  שליטה 

 הון  קרן 
 בגין 

  תשלום
  מבוסס
 מניות 

 
 הון  קרן 

 בגין 
עסקאות  

 גידור 

 

   יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
               

 1,247  (69,757)  -   1,939  8,004  11,129  49,932   2019,  ולי בי   1יתרה ליום  
               

 (1,102)  (1,102)  -   -   -   -   -   הפסד
 274  -   274  -   -   -   -   סה"כ רווח כולל אחר 

 (828)  (1,102)  274  -   -   -   -   סה"כ רווח )הפסד( כולל 
               

 211  -   -   211  -   -   -   תשלום מבוסס מניות  
               

 630  (70,859)  274  2,150  8,004  11,129  49,932  9201בספטמבר,    30יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )בגרעון בהון( השותפות  
 
 

 2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    

  
 הון

 השותפות 

 

  כתבי 
  אופציה

 הון  קרן 
 בגין 

  אותעסק
  בעל  עם

  שליטה 

 הון  קרן 
 בגין 

  תשלום
  מבוסס
 מניות 

 
 הון  קרן 

 בגין 
עסקאות  

 גידור 

 

   יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
               

 (1,721)  (64,455)  -   1,579  8,004  10,525  42,626  2019,  בינואר  1יתרה ליום  
               

 (4,183)  (4,183)  -   -   -   -   -   הפסד
 (373)  -   (373)  -   -   -   -   הפסד כולל אחר 

               
 (4,556)  (4,183)  (373)  -   -   -   -   סה"כ הפסד כולל 

               
 713  -   -   713  -   -   -   מניות   מבוסס  תשלום

 7,910  -   -   -   -   604  7,306  הנפקת הון לציבור
 -   -   -   -   -   (209)  209  פקיעת אופציות סחירות 

 19,520  -   -   -   -   (6,316)  25,836  מימוש אופציות המשקיעים 
 1,568  -   -   -   -   (168)  1,736  ידי בעל השליטה - מימוש אופציות על

               
 23,434  (68,638)  (373)  2,292  8,004  4,436  77,713  2019,  בדצמבר  31יתרה ליום  
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 ( 183,4)  ( ,1021)  ( 144)  ( 6,404)  ( 2,739)   הפסד
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
           מפעילות שוטפת: 

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

           
 8,158  01,62  2,696  34,55  6,789  פחת והפחתות אזילה, 

 713  211  ( 229)  571  1  תשלום מבוסס מניות
 47  34  ( 363)  109  130  ערך נכס פיננסי )עליית( ירידת 

 ( 5,347)  ( 884)  ( 17)  ( ,7013)  ( 539)  , נטומסים נדחים
 968,8  3,360  43,09  5,839  77,94  הוצאות מימון, נטו

 ( 535)  ( 100)  ( 13)  ( 486)  ( 270)  , נטוהפרשי שער
           
  814,05  6,885  5,168  4,241  12,004 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
           

 ( 4,914)  ( 3,013)  ( 1,438)  ( 4,529)  1,077  בלקוחות )עלייה( ירידה 
 ( 811)  ( 1,528)  ( 1,179)  ( 1,797)  ( 1,294)  עלייה בחייבים ויתרות חובה 

 ( 343)  ( 470)  1,204  ( 470)  ( 2,192)  גידור תזרימי מזומנים 
 5,431  1,904  2,145  2,942  090,3  בספקים, זכאים ויתרות זכות  עלייה

           
  681  (3,854 )  732  (3,107 )  (637 ) 
           

 568,12  6,241  6,241  12,482  12,482  ריבית שהתקבלה 
           

 ( 053,18)  ( ,3486)  ( 6,268)  ( 9614,0)  ( 16,589)  ריבית ששולמה
           

ששימשו  שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 699,1  ( 75)  5,729  ( 4,987)  7,893  שוטפת  (לפעילות

           
           פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 

           
 ( 36,828)  ( 18,517)  ( 030,5)  ( 32,365)  ( 716,55)  השקעה בנכסי נפט וגז 

 573  -    -    573  -    נפט וגז בנכסי  זכויות מימושתקבולים בגין 
 6,331  -    -    4,721  -    שחרור סכומים מנאמנות 

 ( 500,2)  -    -    -    -    מקדמה בגין רכישת נכס נפט 
 60  -    -    -    ( 000,8)  בפקדונות  (השקעותפירעון ) 

 ( 173)  ( 157)  ( 2)  ( 162)  ( 38)  רכישת רכוש קבוע 
           

 ( 32,537)  ( ,67418)  ( 032,5)  ( 27,233)  ( 63,754)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  

           מזומנים מפעילות מימוןתזרימי 
           

ומוסדות   הלוואות מתאגידים בנקאיים קבלת
 10,000  10,000  -    10,000  45,000  פיננסיים

ומוסדות   פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים
 ( 10,000)  -    -    -    ( 486)  פיננסיים

 ( 290)  ( 70)  ( 104)  ( 231)  ( 281)  התחייבויות בגין חכירותרעון  יפ
 051,14  -    -    14,051  -    הנפקת אגרות חוב

 ( 136)  -    -    ( 136)  ( 1,651)  הלוואות ואגרות חוב עלויות גיוס
 8,042  -    -    8,042  780,04  הנפקת הון לציבור

 21,134  -    -    -    2  ליחידות השתתפותמימוש אופציות 
 ( 178)  -    -    ( 132)  ( 1,126)  עלויות גיוס הון 

 ( 635,4)  -    -    -    -    פירעון הלוואות מבעל שליטה לשעבר 
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  
 37,988  9,930  ( 104)  31,594  121,505  מימון  לפעילות(

           
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  

 535  100  13  486  270  המוחזקות במטבע חוץמזומנים 
           

 7,685  ( 8,719)  606  ( 140)  465,91  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  
 12,737  21,316  85,730  12,737  20,422  התקופה 

           
 20,422  12,597  86,336  12,597  86,336  ושווי מזומנים לסוף התקופה יתרת מזומנים 

           
           פעילויות מהותיות שלא במזומן

           
השקעה בנכסי נפט וגז כנגד זכאים ויתרות  

 4,145  1,179  1,656  1,179  1,656  זכות
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 כללי  -  :1באור 

 
  תשעה של    ותולתקופ  2020,  ספטמברב  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א. 

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

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

 
מוגבלת  "השותפות"( נוסדה על פי הסכם שותפות    -שותפות מוגבלת )להלן  -  נאוויטס פטרוליום ב.

  - בין פלר נפט וגז ניהול בע"מ )להלן, וכפי שתוקן מעת לעת,  2015באוגוסט,    30שנחתם ביום  
ובין   מצד שני כשותף מוגבל   Flair Oil and Gas LP"השותף הכללי"( כשותף כללי מצד אחד 

המוגבל  -)להלן ביום  הראשון  "השותף  נרשמה  השותפות  פקודת    2015ספטמבר,    8"(.  לפי 
. מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה  1975-השותפויות, תשל"ה

 של נפט וגז.
 

פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של   ג.
וכן השקעה בנכסי נפט  סיכון כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים,

ם ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון  נוספי
ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי, ביכולתה של  

כאמור. מימון  ולגייס מקורות  להמשיך  בדבר  השותפות  במהלך    גיוס  לפרטים  מימון  מקורות 
 . 6ובאור   3 ראו באור, ולאחריה  תקופת הדוח

 
 תקופת הדוח (. במהלך  COVID-19, התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה )2019בחודש דצמבר   ד.

התפשט הוירוס למדינות רבות בעולם וארגון הבריאות העולמי הכריז על המגפה כמגפה עולמית  
הקורונה    -)להלן משבר  בעקבות  הקורונה"(.  ו"משבר  בעולם ננקטו  רבות  במדינות  ננקטות 

ו/או  מגבלות   כללו  אשר  תנועה  משמעותיות  על  מגבלות  אזרחי,  בידוד  היתר,  בין  כוללות, 
ות(, סגירה וצמצום פעילות עסקית ועוד. המשבר והמגבלות הקשורות בו  ותחבורה )לרבות טיס

ול העולמית  העסקית  בפעילות  משמעותית  להאטה  גדולהגורמים  ההון.    תנודתיות  בשוקי 
בנוסף,   נפט.  למוצרי  בביקוש  משמעותית  ירידה  חלה  העסקית,  בפעילות  מהירידה  כתוצאה 

חירים" במחירי הנפט בין ערב הסעודית  החלה "מלחמת מ  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת  
לביקושים   ביחס  הנפט  של  ההפקה  בהיקפי  משמעותית  בהגדלה  ביטוי  לידי  הבאה  לרוסיה 

עם זאת בתקופה האחרונה   הקטנים. תהליכים אלו גרמו לירידות חדות ביותר במחירי הנפט.
בחודשים    פטנהיקפי ההפקה היומית של ההושגו הסכמות בין מדינות שונות באשר לצמצום  

בנוסף, מדינות רבות החלו וחזרה מבוקרת   הקרובים.  יציאה מהמגבלות  לנקוט באסטרטגית 
כך שבסמוך למועד אישור    ומדורגת לשגרה, הבאה לידי ביטוי גם בגידול בביקוש למוצרי נפט

 .   הדוחות הכספיים מחירי הנפט גבוהים משמעותית מממחירי השפל שהיו לפני מספר חודשים
 

ביחס למועד שבו תיבלם המגיפה ו/או   נכון למועד אישור הדוחות הכספיים קיימת אי ודאות 
ביחס להמשכו ו/או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי ו/או ביחס למחירי הנפט העתידיים. 

עלולה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על תוצאות    יהיו ברמות נמוכותככל שמחירי הנפט  
, על שווי נכסיה ותזרימי המזומנים הנובעים מפעילותה השוטפת ועל הפעילות של השותפות

 יכולתה לגייס מקורות מימון נוספים ו/או על עלותם.
 

  בשלב זה, להערכת השותפות, בהתבסס, בין היתר, על היתרות הנזילות שברשותה עם זאת   
ולות גידור , הסכמי העמדת האשראי, פע)בהתחשב גם בגיוס חוב שהושלם לאחר תאריך המאזן(

ועליית מחירי הנפט שחלה    תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע לשותפות ,  שביצעה למחירי הנפט
האחרונה   הנ"לבעת  המשבר  עם  להתמודד  טובה  פיננסית  יכולת  לה  ולעמוד    קיימת 

 . בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -  :2באור 

 
 הדוחות הכספיים ביניים מתכונת העריכה של  . 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

 
הכספיים ביניים עקבית לזאת שיושמה  המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות  

 :, למעט האמור להלןהמאוחדים בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים
 

 צירופי עסקים   - IFRS 3 -תיקון ל -
  

תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי   IASB  -, פרסם ה2018בחודש אוקטובר  
 (.  "התיקון"  -צירופי עסקים )להלן 3

 
התיקון כולל הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר 
משמעותי   באופן  תורמים  יחדיו  אשר  מהותי  ותהליך  תשומה  הפחות  לכל  יכללו  נרכשו 

התיקון מבהיר שעסק יכול להתקיים גם בלי כל התשומות ביכולת לייצר תפוקות. בנוסף  
והתהליכים הנדרשים לייצר תפוקות. התיקון כולל מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע  

 שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות נוספות.
 

התיקון ייושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה  
 או לאחר מכן.   2020בינואר  1החל מיום  חל

 
בות היישום לראשונה של התקן צפוי שיותר עסקאות לרכישת נכסי נפט וגז יטופלו בעק

 . ב'(3)ראו גם באור  כרכישת נכס חלף צירוף עסקים
 
 

 IAS 39 -ו  IFRS 9 ,IFRS 7 -ל תיקונים -
 

מכשירים    9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2019בחודש ספטמבר  
בינלאומי   כספי  דיווח  לתקן  חשבונאות   7פיננסים,  ולתקן  גילויים  פיננסים:  מכשירים 

 "התיקון"(.   - מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה )להלן 39בינלאומי 
 

על  המתבססת  גידור  חשבונאות  המיישמות  חברות  עבור  זמניות  הקלות  מספק  התיקון 
הריבי מאי  IBORs  - ת  בריביות  -ומושפעות  הצפויה  רפורמת  בגין  השוררת  הודאות 

לאי מובילה  בריביות  זו  רפורמה  ולסכומים -הבנצ'מרק.  למועדים  הקשור  בכל  ודאות 
לפריטים  והן  מגדרים  למכשירים  הן  הקשורים  עתידיים  מזומנים  לתזרימי  הרלוונטיים 

 מגודרים.  
 

שכן היא   2020בינואר  1ליום   השותפותפיים של לתיקון לא הייתה השפעה על הדוחות כס
ה  ריבית  על  המתבססות  גידור  עסקאות  מבצעת  יכול  IBORs   - אינה  הרפורמה  שעיתוי 

 להשפיע עליהן. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .ב
 

 רכוש קבוע  IAS 16 -תיקון ל -
 
ה2020במאי     פרסם   ,-IASB  ל על הפחתת    (."התקן"  - )להלן  IAS 16  - תיקון  אוסר  התיקון 

הקבוע   הרכוש  את  מכינה  שהחברה  בזמן  שיוצרו  פריטים  ממכירת  שהתקבלה  תמורה 
(. חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה  "התיקון"  -לשימושו המיועד מעלותו )להלן

 ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד.
 

או לאחריו. יישום    2022לינואר    1שם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  ויי   התיקון  
שם למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום  ומוקדם יותר אפשרי. התיקון יי

ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח  
דוחות הכספיים שבה החברה מיישמת לראשונה את השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת ב

התיקון או לאחריה. החברה תכיר בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקון  
 כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת התקופה של מועד היישום לראשונה.

 
 .הדוחות הכספיים, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על השותפותלהערכת   

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

 
( בדבר עלויות שעל החברה לכלול "התקן"  -)להלן  IAS 37-תיקון ל  IASB-, פרסם ה2020במאי    

 (." התיקון" - בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד )להלן
 

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

 קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(.
 

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

 
לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות   ןלתיקובשלב זה  ,  השותפותהערכת  ל  

 .הכספיים
 
 

 2020-2018פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  -
 

ה  2020בחודש מאי     פרויקט השיפורים מחזור   IASB  - פרסם  תיקונים מסוימים במסגרת 
 : IFRS 9 -. להלן התיקון העיקרי המתייחס ל2018-2020

 
לכלול כאשר היא מבצעת את   הישות המדווחתמבהיר אילו עמלות על    IFRS 9  -התיקון ל  

בתקן, בעת בחינה האם תנאים של מכשיר חוב שתוקן    3.3.6האחוזים" בסעיף ב. 10מבחן "
 או הוחלף שונים באופן מהותי ממכשיר החוב המקורי.

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

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

 ., לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםהשותפותלהערכת   
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 הנפקת יחידות השתתפות  . א 

 
  . של השותפותיחידות השתתפות    13,738,800השלימה השותפות הנפקה של    2020,  ינוארב  13ביום  

  287,278לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  שנבעה    התמורה המיידית ברוטו
  אלפי   13,279  -כ  של  סךליון דולר(. סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לימ  82.8  -אלפי ש"ח )כ

 דולר(. מיליון  3.8 -"ח )כש
 

  61,088,749  -הסתכם לסך הון יחידות ההשתתפות המונפק של השותפות    2020,  בספטמבר   30ליום  
על ידי השותפות )יחידות    ות יחידות השתתפות מוחזק  117,372יחידות ההשתתפות, מתוכן סך של  

 (.  רדומות בהוןהשתתפות 
 

 עסקת דנברי ב. 
 

, חברה Navitas Petroleum Onshore, LLCהתקשרה השותפות, באמצעות    2019בדצמבר,    20ביום  
)להלן המלאה  בבעלותה  עם  (,  "NPO"  -בת  הסכמים    - )להלן  Denbury Onshore, LLCבמערך 
שדות נפט יבשתיים מפיקים:    4-ב  דנברימזכויותיה של    NPO  50%"דנברי"( במסגרתם תרכוש  

Thompson, Manvel, East Hastingsו , -Websterנכסי  -)להלן , הנמצאים במדינת טקסס, ארה"ב"
  דנברי"(. 

 
שנחתמוב להסכמים  תשלם  התאם   ,NPO   השלמ העסקהבמועד  של    ת  דולר   50  -כסך    מיליון 
להתאמותב בכפוף  הנרכשות,  לזכויות  נט  תמורה  ההפקה,  בגין  בתקופה  מחיר  הנפט  מנכסי  ו 

מתוך   "התמורה במזומן"(.  -)להלן( ועד למועד השלמת העסקה  2019בינואר,    1מהמועד הקובע ) 
 מיליון דולר ארה"ב.  2.5במועד החתימה מקדמה בסך של  NPO שילמההתמורה במזומן  

 
אופקיים    NPOהתחייבה    ,בנוסף קידוחים  עשרה  ביצוע  תכלול  אשר  פיתוח  בהיקף  לתוכנית 

בחלקה של    NPOמיליון דולר ארה"ב. סך זה כולל גם את נשיאת    30 -של כ  מוערך  השקעה כולל
 NPOמיליון דולר ארה"ב, כאשר    15  -דנברי בתוכנית פיתוח זו בהיקף נשיאה המוערך בסך של כ

 הנ"ל. בארות ה רי בהפקה מתהא זכאית להחזר הנשיאה מתוך חלק דנב
 

 עסקת דנברי מטופלת בדוחות הכספיים כרכישת נכסים מכיוון שעיקר השווי של המאגרים מתרכז 
 בנכסי נפט וגז דומים באופיים ומכיוון שחלק מהותי מהשווי מיוחס לרזרבות אשר טרם פותחו.

 
מימון עם תאגיד בנקאי בהסכם    2020  ,בפברואר  27ביום    NPO, התקשרה  לטובת השלמת העסקה 

 אשר עיקריו כדלקמן: בישראל,  וגוף מוסדי
  
וממסגרת מימון  ת רכישה  מיליון דולר ארה"ב, ומורכב מהלווא  65מימון הינו בסך כולל של עד  ה 

   "הלוואות הפרויקט"(:  -לתוכנית פיתוח )להלן ביחד
 

תמורה בגין  מיליון דולר ארה"ב, תשמש לתשלום ה  45, בהיקף של עד  ת הרכישההלווא -
 .העסקהבמועד השלמת  NPO -רכישת שדות דנברי ותועמד ל

  
מיליון דולר ארה"ב, תשמש לפיתוח  20, בהיקף של עד ן לתוכנית הפיתוחמסגרת המימו -

פי   על  דנברי  לשדות  הקבוצה  שנקבעה  התחייבות  הפיתוח  הסכמי תוכנית  במסגרת 
 ד החתימה על הסכם המימון. חודשים ממוע  18תקופה של  הרכישה ותהיה זמינה לניצול ב

 
הלוואות הפרויקט יישאו ריבית שנתית בשיעור של ליבור בתוספת מרווח בטווח שבין   -

ועד למועד   2020ביוני,    30, אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים החל מיום  5%  -ל  4.5%
 הפירעון הסופי של הלוואות הפרויקט. 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 )המשך(  עסקת דנברי ב. 

 
, החל מיום חצי שנתיים, בהתאם ללוח סילוקין מגולף  םתשלומיקרן ההלוואות תיפרע ב -

 . 2025בדצמבר,  31ועד ליום   2020ביוני,   30
 

 :אמות מידה פיננסיות -
( DSCR, בין היתר, לעמידה ביחס שירות חוב )NPOבמסגרת הסכם המימון התחייבה  

. 60%( בשיעור מקסימלי של  LTVוכן ליחס חוב, נטו לשווי בטוחה )  1.25מינימלי של  
   באמות המידה שנקבעו.  NPOלמועד הדוח עומדת 

 
 :גידורים -

להתקשר בעסקאות לגידור מחירי הנפט בהיקף   NPOבמסגרת הסכמי המימון התחייבה  
 מההפקה הנוכחית שלה לתקופה של שנתיים קדימה )מתגלגל רבעוני(.  70%של עד 

 
 : בטוחות עיקריות -

הכוללים, בין    NPOכל נכסי    קבועים ראשונים בדרגה עלהסכם המימון כולל שעבודים  
שעבוד קבוע  . כמו כן ניתן  Nechesהנפט היבשתי    בנכסדנברי וכן  בנכסי  חלקה    היתר, את

השותפות להבטחת   של  ערבותו   NPO  - ראשון בדרגה על זכויות הבעלות של השותפות ב
 תחת הסכם המימון.  NPOהתחייבויות 

 
התמורה  2020במרס,    4ביום   הרכישה.  עסקת  הושלמה  המתלים  התנאים  התקיימות  לאחר   ,

לכ  , לאחר התאמות מחיר סופיות, במזומן דולר, מתוכ  40.1  -הסתכמה  כ  םמיליון    2.5  - סך של 
באמצעות    ו במלוא  ןבמזומן מומתשלום התמורה  כמקדמה במועד החתימה.    ומיליון דולר שולמ

 . הרכישההלוואת 
 

הגיעה להסדר , חברת האם של דנברי, כי  .Denbury Resources Incפרסמה    2020ביולי,    30ביום    
שלה הקיימים  החוב  בעלי  מרבית  עם  )  חוב  שלה  החוב  לתנאי   Restructuring Supportביחס 

Agreement להלן( בהתאמה(.   -(  ו"ההסדר",  ציינה  ב  "ההודעה"  ההודעה   Denburyמסגרת 

Resources Inc.  .בית משפט   אושר על ידיההסדר    כי היא תמשיך בפעילותה התפעולית כרגיל
והושלם  (,  Chapter 11)  בחוק פשיטת הרגל האמריקאי  11בהתאם לפרק    ,מחוזי בטקסס ארה"ב

  . 2020בספטמבר,  18ביום 
 

הבנת   השוטפת    למיטב  ההפקה  על  להשפיע  צפוי  אינו  ההסדר  דנבריהשותפות,  על מנכסי   ,
 .נכסי דנברי, וכן על פעולות הפיתוח הצפויות בנכסי דנבריההכנסות הנובעות מ

 
 Lion-eaS תגלית -הסכם הבנות ג.

  
 Premier Oil Explorationהתקשרה השותפות בהסכם הבנות לא מחייב עם    2020  ,בינואר  6ביום   

and Production Limitedוגז "פרמייר"(   - ה הראשית בלונדון )להלןהנסחרת בבורס  , חברת נפט 
בבורסRockhopper Exploration plcועם   הנסחרת  וגז  נפט  חברת  בל,  המשנית  )להלן ה    - ונדון 

מהזכויות ברישיונות תגלית הנפט   30%(, לרכישת  קיימים", בהתאמה"השותפים ה  - ו  ""רוקהופר
 , שבאיי פוקלנד. Sea-Lionהימית 

 
ק"מ צפונית לאיי פוקלנד,    220  -מערב האוקיינוס האטלנטי, כ-ממוקם בדרום  Sea-Lionהנפט    נכס 

נתגלה  3וכולל   הנפט  נכס  רוקהופר    רישיונות.  ידי   פרמייר  רכשה  2012. בשנת  2010בשנת  על 
קידוחים    10מהזכויות בנכס הנפט ומונתה למפעילה. מאז קידוח התגלית, נקדחו    60%רוקהופר  מ

 מיליארד דולר.  1.1-נוספים להערכה ואימות של נכס הנפט, בהשקעה כוללת של כ
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 )המשך(  Lion-eaS תגלית -הסכם הבנות ג.
 

האומדן הטוב  , 2020ביוני,   30דוח משאבים שנערך על ידי מעריך רזרבות בלתי תלוי ליום  על פי   
   של נפט. MMBBL 513.1  -( מוערך בכ100%בנכס הנפט ) (2Cשל המשאבים המותנים )ביותר 

 
ל  העסקהבהתאם  ההבנות  ,תנאי  הסכם  במסגרת  שסוכמו  השותפות    ,כפי  מהשותפים  תרכוש 

"הזכויות הנרכשות"(, כך שלאחר השלמת העסקה,    -מהזכויות בנכס הנפט )להלן  30%הקיימים  
  - תחזיק ב רוקהופר  מהזכויות בנכס הנפט; )ב(  40% - תחזיק בפרמייר  ההחזקות יהיו כדלהלן: )א( 

 .מהזכויות בנכס 30% - )ג( השותפות תחזיק ב -מהזכויות בנכס הנפט; ו  30%
 

עקרונ  תכנית  גיבשו  הקיימים  שלבים השותפים  לשלושה  המחולקת  הנפט,  נכס  לפיתוח    ית 
 במסגרתם יפותח נכס הנפט. 

 
פרמייר הלוואה בלבד. השותפות והתמורה בגין השלב הראשון בפיתוח הפרויקט הינה העמדת   

הלוואה, כל אחת באופן יחסי לחלקה בזכויות בנכס הנפט, בגובה ההון העצמי    רוקהופריעמידו ל
ל פיתו  רוקהופרשיידרש  הפיתוח  חלצורך  תוכנית  של  א'  זו  שלב  הלוואה  לשותפות    תוחזר . 

פיתוח  בתזרים החופשי שינבע מרוקהופר    מחלקה של  85%מתוך    ,לפי חלקן היחסיפרמייר,  ול
 שלב א'. 

 
לתשלום מותנה מתוך    רוקהופר, תהיה זכאית  השני בתוכנית הפיתוחפיתוח  הלאחר השלמת שלב    

. התשלום המותנה יהיה בסך  של שלב זה  חלקה של השותפות בתזרים החופשי שינבע מההפקה
מיליון דולר ויבוצע במספר פעימות, אשר כל אחת מהן מותנית בהיקפי הפקה   18שלא יעלה על 

  מוגדרים ותותאם למחירי הנפט ביחס שסוכם. 

   
רק מהמועד בו   ות לשאת בעלויות בגין נכס הנפט, יהיההמועד הקובע לעיסקה, בו תחל השותפ  

 . מהזכויות ברישיונות נכס הנפט  30% - תאשר ממשלת פוקלנד את השותפות כמחזיקה ב
 

זכויות בתגלית כולל התחייבות  נוספת,    הסכם ההבנות מעניק אופציה לשותפות לרכישת  וכן 
 .AMI (Area of Mutual Interest) -הצדדים ל

 
עד   תקופת הבלעדיות המחייבת, סוכם בין הצדדים להסכם על הארכת  2020באפריל,    30ביום    

החלטת (  3) חתימת הצדדים על מסמכי עיסקה מחייבים;  (  2; )2020בדצמבר,    31(  1: ) המוקדם מבין
העיסקה. במהלך תקופה זו, השותפים הקיימים    השותפות להפסיק את המשא ומתן בקשר עם 

 . זכויות בנכס הנפט בנוגע למכירת ם מגעים מסחריים עם צדדים שלישיים יהיו מנועים מקיו
 
העיסקה    גיבוש הסכמיאת    השלימוהשותפות והשותפים הקיימים  ,  ות הכספיים נכון למועד הדוח  

 . החוב של פרמיירבעלי נציגות לאחר קבלת אישור ים תוך מטרה לחתום על הסכמים אלו סופיה
 
המאזן,     אוקטובר  לאחר תאריך  בין  2020בחודש  צפויה  מיזוג  עסקת  בדבר  עודכנה השותפות   ,

מיזוג"(.  ה"  -)להלן  פרמייר, לפיה האחרונה תתמזג לתוך  Chrysaor Holdings Limitedלבין    פרמייר
ראשון של  הרבעון  ה, צפויה להתרחש במהלך  פרמיירהשלמת המיזוג, כפי שנמסר לשותפות מ

 . 2021שנת 
  

עודכנה השותפות כי חלף אישור נציגות בעלי החוב    2020בחודש נובמבר  לאחר תאריך המאזן,    
, חתימה על מסמכי העסקה הסופיים תהיה כפופה לאישור הנהלת היישות הממוזגת  פרמיירשל  

לאישורו,   הזמנים  ולוחות  המיזוג  לאור  המיזוג.  השלמת  לאחר  רק  בעניין תתקבל  החלטה  וכי 
השותפות, הבלעדיות  2020בנובמבר,    27ביום    סיכמה  תקופת  כי  הקיימים,  השותפים  עם   ,

חתימת הצדדים על מסמכי עסקה  (  2)  ;2021  ,בספטמבר  30(  1)  המחייבת תוארך עד המוקדם מבין:
( החלטת השותפות להפסיק את המשא ומתן בקשר עם העסקה. במהלך תקופה זו,  3מחייבים; )

הקיימים מנועים    השותפים  למכירת יהיו  בנוגע  שלישיים  צדדים  עם  מסחריים  מגעים  מקיום 
 זכויות בנכס הנפט. 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 נפט וגז בחינת ירידת ערך נכסי ד.

 
הנפט, ובהתאם י  וירידת מחירמגפת נגיף הקורונה  ד' בדבר התפרצות  1בהמשך לאמור בבאור    

)לאור ( בדבר ירידת ערך נכסים, ביצעה השותפות  IAS 36)  36חשבונאות בינלאומי  להוראת תקן  
 .  2020במרס,  31המפיקים שלה ליום    נכסי הנפט והגזבגין  בחינה לירידת ערךסימני האזהרה( 

 
לצורך חישוב הסכום בר ההשבה של הפרויקטים אשר בגינם בוצעה הבחינה התקשרה השותפות    

 .  בלתי תלוי ,יחיצונ עם מעריך שווי 
 

 םמתוצאות ההערכה שבוצעה עולה כי שווי השימוש של נכסי הנפט והגז האמורים עולה על ערכ  
 בספרים בצורה ניכרת וכי לא נדרש רישום הפרשה לירידת ערך. 

 
היוון לנכסים השונים )לאחר מס( בטווח   ישיעורבהשתמש מעריך השווי  השימוש  שווי  בבחינת    

;  $36.22  -2021; שנת  $29.02  -2020עתידיים של: שנת    WTIומחירי נפט מסוג    13.9%-11.8%שבין  
   .$55.23  -2025; שנת $54.56 -2024; שנת  $51.40  -2023; שנת $49.75 - 2022שנת 

 
 .אין סממנים שליליים ביחס למועד הבחינה לירידת ערך 2020, בספטמבר 30ליום   
 
 עדכונים בדבר פרויקט שננדואה .ה
   
לקבלת שירותי קדיחה והשלמה    ,.Transocean Ltd  נחתם הסכם עם חברת  2020ביוני,    30ביום    

בפרויקט המתוכננים  הפיתוח  קידוחי  ארבעת  ו   - )להלן   שננדואה  של  הסכם",  ה"  - "השירותים" 
 בהתאמה(.

   
מיליון דולר, וזאת   250-( צפויה להסתכם לכ100%העלות המשוערת של השירותים מכוח ההסכם )  

 חודשי קידוח והשלמה.   17-בגין שירותים הכוללים בין היתר )בהערכה( כ
 
(  FIDהחתימה על ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית לקראת קבלת החלטת ההשקעה הסופית )  

 נים לפיתוח הפרויקט.בפרויקט, ובכל הקשור ללוחות הזמ
   
תהא   FID-על פי ההסכם, התחייבות השותפים לתשלום בגין שירותי הקדיחה וההשלמה לאחר ה   

 בהתאם להתקדמות הפרויקט. 
 
 Beacon Offshore Energy Development, LLC  , עודכנה השותפות על ידי 2020ביולי,    28ביום    

באמצעות    ("Beacon"  -)להלן התקשרה,  )להלןכי  המלאה  בבעלותה  בת  הבת"(   - חברה  "חברת 
  - )להלן  LLOG Deepwater Development Company III, LLC  בהסכם לרכישת מלוא זכויותיה של

"LLOG" )פרויקט שננדואה", בהתאמה(. -ו  "העסקה" -בנכסי הנפט שננדואה ויוקטן צפון )להלן" 
 

מהזכויות בנכס הנפט שננדואה   46.9%  - וחברת הבת ב  Beacon  ותמחזיק  לאחר השלמת העסקה  
   מהזכויות בנכס הנפט יוקטן צפון. 41% -וב

 
העבירה     העסקה  לידי    LLOGבמסגרת  שננדואה  פרויקט  הפעלת   & BOE Explorationאת 

Production, LLC  חברה בבעלותה המלאה של ,Beacon  ,  אשר משמשת כמפעילה במספר פרויקטים
וזאת לאחר קבלת אישור השותפות למינוי המפעילה    מקסיקו, ארה"בבמים העמוקים במפרץ  

 .החדשה
 
להערכת השותפות, העסקה אינה צפויה לשנות מהותית את תוכנית הפיתוח המתוכננת בפרויקט    

 שננדואה ואת לוחות הזמנים לביצועה. 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 לנושאת משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בתהקצאה פרטית  ו. 

 
"התכנית"(.    -, אימץ דירקטוריון השותף הכללי תכנית תגמול הוני )להלן2018באוגוסט,    30ביום   

זאת בהתאם למסגרת לביצוע הקצאות פרטיות לנושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בשותפות  
טה בשותף הכללי ובשותפות שאישרה האסיפה  ת, אשר אינם נמנים על בעלי השלינוב  בחברותאו  

ביום   יחידות ההשתתפות של השותפות  נוספים    . 2018ביולי,    18הכללית של מחזיקי  לפרטים 
 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   14אודות התכנית ראו באור 

 
הדירקטוריון הקצאה פרטית של  2020באוגוסט,    27ביום    ת  )זכויו   RSUיחידות    116,714  אישר 

שנקבעו    לקבלת יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש, בכפוף להתקיימות התנאים
 -בת. שווי ההקצאה הכולל נאמד בכ  ובחברהמספר עובדים בשותפות  נושאת משרה ולבתכנית( ל

 דולר.אלפי  331
 

 תחילת ביצוע תכנית קידוחים אופקיים בנכסי הנפט היבשתיים  ז. 
  

לתוכנית פיתוח אשר תכלול ביצוע עשרה    NPOב' לעיל, בדבר התחייבות  3בהמשך לאמור בבאור    
באוגוסט,   27בנכסי דנברי, אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות ביום    קידוחים אופקיים

היבשתיים.  2020 הנפט  בשדות  אופקיים  פיתוח  קידוחי  ארבעה  לביצוע  שלושה    תוכנית 
בהסכם הפיתוח המשותף בו התקשרה במסגרת    NPOהתחייבות  ל  בהתאם  יבוצעו מהקידוחים  

 .בנכסי דנברי וקידוח אחד יבוצע בשדה נצ'סעסקה לרכישת הזכויות 
 
 פקיעת כתבי אופציה לא סחירים . ח 
   

לרכישת יחידות השתתפות    כתבי אופציה לא סחירים  3,586,649פקעו    2020בספטמבר,    19ביום   
ה  )אופציות  השותפות  סחירים  662,853  -ו  מייסדים(של  לא  אופציה  יחידות    כתבי  לרכישת 

לבעלי המניות בשותף . כתבי האופציה הוענקו  של השותפות )אופציות המשקיעים(השתתפות  
במסגרת הסכמי ההשקעה שנחתמו לפני הנפקת יחידות ההשתתפות  ולמשקיעים פרטיים  הכללי

 של השותפות בבורסה.  
    
לדוחות הכספיים   13ראו באור  ואופציות המשקיעים,  לפרטים נוספים אודות אופציות המייסדים   

 השנתיים. 
 

 םימכשירים פיננסי - : 4באור 
 

 שווי הוגן 
 

והשווי ההוגן של   פיננסייםלהלן היתרות בספרים  )מלבד אלו   הנמדדים בעלות מופחתת  מכשירים 
 : (אשר עלותם המופחתת אינה שונה מהותית משווים ההוגן

 
 2019בדצמבר,  31  2019, ספטמברב 30  2020, ספטמברב 30  
 שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

             פיננסיים:  נכסים 
             

 Buckstone  159,354  162,571  157,303  171,901  161,029  174,469 - הלוואה ל
             

           
             

 *(  40,188   36,264  *(  39,278  36,693  *(  39,373   37,347  אגרות חוב )סדרה א'( 
אגרות חוב שהונפקו  

 ידי חברה בת-על
 

203,299  205,761   )*  200,857  216,651   )*  203,807   218,057   )* 
 בהתאם למחיר שוק מצוטט. *(   
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 )המשך(  םימכשירים פיננסי - : 4באור 

 
 הפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים 

 
  Buckstone  -להערכת השותפות, בשלב זה אין סממנים לסיכון אשראי משמעותי בהלוואה שניתנה ל

באור   המאוחדים(,  2)   11)ראו  השנתיים  הכספיים  לדוחות  הדוח  ב(  את   השותפות   עדכנהתקופת 
לתקופה   הינו  החוב  אגרות  פרעון  העובדה שמועד  לאור  היתר  בין  וזאת  להפסדי אשראי  ההפרשה 

  2020בספטמבר,    30יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין ההלוואה שניתנה ליום    .חודשים  12  -הקטנה מ
  .אלפי דולר 1,870נאמדת בסכום של 

  
 עסקאות גידור 

 
עסקאות גידור פתוחות מסוג    Navitas Buckskin US, LLC  -קיימות ל  2020,  בספטמבר  30ליום   ( 1

אלפי חביות נפט במחיר    145  -בהיקף כולל של כ  WTI(  למכירת נפט מסוג  Putאופציות מכר )
  2020בספטמבר,    30השווי ההוגן של עסקאות הגידור הנ"ל ליום    דולר לחבית.  46.5ממוצע של  

 אלפי דולר.  1,233הינו  
  
  ( Putאופציות מכר )בעסקאות מסוג    Navitas Buckskin US, LLCלאחר תאריך המאזן, התקשרה   

לגידור מחירי   ,דולר לחבית  15המוגבלים להפסד מקסימלי של    , (Forward)עתידיים  וחוזי החלפה  
  40-אלפי חביות נפט במחיר ממוצע של כ  360  -בהיקף כולל של כ  2021לשנת    WTIנפט מסוג  

 דולר לחבית.  
 
  לגידור מחירי הנפט במסגרת הסכם המימון,  NPOב' בדבר התחייבות  3בהמשך לאמור בבאור   ( 2

וברבעונים שלאחריה,במועד קבלת ההלוואה  NPOהתקשרה   בעסקאות לגידור מחירי נפט    , 
ל  2020,  בספטמבר  30ליום    .Collarבאסטרטגיית    WTIמסוג   גידור    NPO-קיימות  עסקאות 

ובמחיר    דולר  45אלפי חביות נפט, במחיר חבית מינימלי של    558  - בהיקף כולל של כפתוחות  
השווי    . העסקאות ימומשו לשיעורין על פני תקופה של שנתיים.דולר לחבית  55מקסימלי של  

 אלפי דולר. 3,314הינו  2020בספטמבר,  30ההוגן של עסקאות הגידור הנ"ל ליום 
 
 

 השקעות בנכסי נפט וגז    - : 5באור 
 

 :ההרכב
 
 בדצמבר 31   ספטמבר ב 30   
   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        

        נכסי נפט וגז 
 Buckskin     43,672  47,232  45,987פרויקט 
 -  -  056,47    דנבריפרויקט 
 Neches     18,498  19,061  19,146פרויקט 
 Shenandoah   24,918  10,242  14,916פרויקט 

        
   144,134  76,535  80,049 
        

 551  11,73  1,307   נכסי חיפוש והערכה
        
   451,135  78,266  80,600 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן   - : 6באור 

 
 פירעון סופי של הלוואת דלק ופקיעת כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו לבעל השליטה . א
 

  פירעון סופי של הלוואות דלק   הקבוצה , ביצעה  2020באוקטובר,    29לאחר תאריך המאזן, ביום  
לדוחות הכספיים השנתיים(. במועד הפירעון    10)לפרטים אודות ההלוואות שהועמדו, ראו באור  

  658,125כאמור בוטלה הערבות האישית שהעמיד בעל השליטה בשותפות לקבוצת דלק ופקעו 
כתבי אופציה לא סחירים לרכישת יחידות השתתפות של השותפות שהוענקו לבעל השליטה  

ראו  לפרטים נוספים אודות האופציות שהוענקו לבעל השליטה,    . בתמורה להעמדת הערבות
 לדוחות הכספיים השנתיים.  3ג'18באור 

   
    

הודעה על פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות ו  .ב
 ואגרות החוב )סדרה א'( של חברה בתא'( של השותפות 

 
, החליט דירקטוריון השותף הכללי של השותפות  2020באוקטובר,    11לאחר תאריך המאזן, ביום   

על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה ביוזמת השותפות, של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה א'( 
 . 2020בנובמבר,  25של השותפות שבמחזור, שיבוצע ביום 

 
"(,  הבת  "החברה  - אוויטס בקסקין מימון בע"מ )להלןבאותו מועד החליט דירקטוריון חברת הבת, נ 

, של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה הבת  על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה
 .2020בנובמבר,  25א'( שבמחזור, שיבוצע ביום  

 
מותנה בהשלמת הנפקה  יהיה    בהתאם להחלטות שהתקבלו, ביצוע הפדיונות המוקדמים המלאים 

 .  ות חוב )סדרה ב'( של השותפותשל אגר
 

ש"ח ע.נ. אגרות החוב )סדרה   420,000,000השלימה השותפות הנפקה של    2020בנובמבר,    10ביום    
אגורות  97.3מחיר שנקבע במכרז הוא ה. אגרות החובבדרך של מכרז על מחיר  ב'( של השותפות

ת במסגרת ההצעה לציבור  התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי השותפו  ש"ח ע.נ.  1לכל  
סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם   .מיליון דולר(   121  -)כ  אלפי ש"ח  408,660מסתכמת לסך של  

 . דולר מיליון 1.6 -לכ
  
  . ilA- מקדמי בדירוג  Standard & Poor's Maalotאיגרות החוב מדורגות על ידי   

 
'( אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  באגרות החוב )סדרה    

6.5% . 
 

אגרות החוב )סדרה ב'( עומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים לא שווים: שני תשלומים   
ביום   ישולמו  מהשנים    31אשר  אחת  כל  של  משני  2025- ו  2024בדצמבר  אחד  שכל  באופן   ,
יהווה   הנ  25%התשלומים  השלישי  מערכן  והתשלום  ב'(,  )סדרה  החוב  אגרות  של  הכולל  קוב 

מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב    50%יהווה    2026בדצמבר    31והאחרון, אשר ישולם ביום  
 )סדרה ב'(. 

 
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום  

ועד    2020בדצמבר של כל אחת מהשנים   31, וביום 2026ועד    2021ביוני של כל אחת מהשנים  30
בגין תקופה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת    2026

ייעשה ה   הריבית הראשונה אשר  בגין התקופה  2020בדצמבר    31-ביום  הריבית  לגביו תשולם   ,
 למועד התשלום האמור.  והמסתיימת ביום הקודם  2020, בנובמבר 11 -המתחילה ביום ה 

 
של קרן אגרות האחרון  ביחד עם הפירעון    2026,  בדצמבר  31תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  

 '(.בהחוב )סדרה 
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן   - : 6באור 

 
)סדרה הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות והודעה על פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב   ב.

 )המשך(  א'( של השותפות ואגרות החוב )סדרה א'( של חברה בת
 

 אחרות והתחייבויות בטוחות  
 

לפי    על הזכויות בנכס הנפט בקסקין צפון ובחשבון הפרויקטאגרות החוב מובטחות בשעבוד    
   הסכם השעבוד. 

 
 התחייבויות העיקריות הבאות:ה במסגרת שטר הנאמנות נטלה על עצמה השותפות את   

 
מיליון    800ההון הכלכלי של השותפות, כהגדרתו בשטר הנאמנות, לא יפחת מסך של   .1

 .דולר במשך שני רבעונים רצופים
 

כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של  נטו,  CAP - יחס החוב הפיננסי נטו ל .2
  .במשך שני רבעונים רצופים 75%

 
 . מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  60לא יפחת מסך של    ההון העצמי של השותפות .3
 
במשך    80%שטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של  ביחס ההלוואה לבטוחה, כהגדרתו   .4

 .שני רבעונים רצופים
 
ורכושה, .5 נכסיה  כלל  את  לשעבד  שלא  מתחייבת  העתידיים   השותפות  או  הקיימים 

 בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של   (בלבד  המוחזקים על ידה במישרין )
 מיוחדת.  לכך בהחלטה (אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'

 
ידי חברה    תהיינה מדורגות על  ( סדרה ב') אגרות החוב    השותפות מתחייבת לפעול לכך, כי .6

על שוק ההון, עד למועד הסילוק המלא,   מדרגת אחת לפחות המאושרת על ידי הממונה
 ב.של החו הסופי והמדויק 

 
מאלה .7 אחד  שהיא  חלוקה  תבצע  לא  פקודת (  1:  השותפות  להוראות  המנוגדת  חלוקה 

מיליון    1,150  -חלוקה שכתוצאה ממנה יפחת ההון הכלכלי של השותפות מ(  2;  השותפויות
נטו על שיעור     CAP-נטו ל  חלוקה שכתוצאה ממנה יעלה יחס החוב הפיננסי(  3;  דולר
 .מיליון דולר  80  - מ  חלוקה שכתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי של השותפות(  4;  70%של  

 
נוספות בדרך של הרחבת סדרה תבוצע בכפוף להתקיימות   ( סדרה ב')הנפקת אגרות חוב   .8

עובר למועד הרחבת הסדרה וכן מיד לאחר הרחבת הסדרה עומדת (  1:  כל התנאים שלהלן
לא מתקיימת איזו  (  2אליהן התחייבה;    תופיננסיהמידה  הת  וותעמוד השותפות בכל אמ

וביצוע הרחבת ה סדרה לא יביא מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בשטר הנאמנות, 
השותפות אינה מפרה איזו מהתחייבויותיה  (  3;  להתקיימות איזו מהעילות לפירעון מיידי 

לא   הסדרה  הרחבת  וביצוע  למחזיקים,  איזו  יהמהותיות  להפרת  השותפות  את  ביא 
,  יחס ההלוואה לבטוחה במועד הרחבת הסדרה(  4;  המהותיות למחזיקים  מהתחייבויותיה

הסד בהיקף הרחבת  על    ,רהובהתחשב  יעלה  החוב (  5;  70%לא  אגרות  הרחבת סדרת 
דירוג אגרות החוב   לעומת  (סדרה ב')להורדת דירוג של אגרות החוב    לא תוביל  (סדרה ב')
 שבמחזור לאחר  (סדרה ב')היקף אגרות החוב  (  6  הסדרה;  ערב ביצוע הרחבת  (סדרה ב')

 מיליון ש"ח ע.נ. 700הרחבת הסדרה לא יעלה על  
 

ידי השותפות פרסמו השותפות והחברה הבת  עם השלמת   הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( על 
של אגרות החוב  ביצוע הפדיונות המוקדמים המלאים  הודעה בדבר התקיימות התנאי המתלה ל

 )סדרה א'( של השותפות ואגרות החוב )סדרה א'( של החברה הבת.  
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן   - : 6באור 

 
הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות והודעה על פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה  ב.

 )המשך(  א'( של השותפות ואגרות החוב )סדרה א'( של חברה בת
 

ביצעו השותפות והחברה הבת את הפדיונות המוקדמים בתמורה לסך    2020בנובמבר,    25ביום   
, בהתאמה. מיליון דולר(  44  -)כ  אלפי ש"ח  148,060  - ומיליון דולר(    43  -)כאלפי ש"ח    145,253של  

  רכיב פיצוי בגין וכן    של אגרות החוב  יתרת החוב הבלתי מסולקתהתמורה ששולמה כוללת את  
אגרות החוב )סדרה א'( של מיליון דולר( בגין    4  -אלפי ש"ח )כ  13,695  -בסך של כ  הפדיון המוקדם

)כ  4,817  - בסך של כהשותפות ו אגרות החוב )סדרה א'( של  מיליון דולר( בגין    1.4  - אלפי ש"ח 
 .החברה הבת

 
, לשימוש  לצורך השקעה בפרויקט שננדואה   תמורת ההנפקהיתרת  בכוונת השותפות להשתמש ב

 . משך השקעות ביתר נכסי הנפט של השותפותהלשוטף ו
 
 
 
 
 

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



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )שותפות מוגבלת(   נאוויטס פטרוליום 
 

 
 המאוחדים   ביניים מתוך הדוחות הכספיים  נתונים כספיים  

 לשותפות   המיוחסים 
 

 2020  , ספטמבר ב   30  ליום 
 
 
 

 באלפי דולר של ארה"ב 
 

 
 

 עמוד 
  

 2 'ד38  תקנה לפירואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  שלמיוחד  דוח
  

 4 לשותפות המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 5 לשותפות  המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

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

 8-10 נוסף מידע
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 לכבוד  
 השותפים של נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת( 

 
 

 ערך   ניירות   לתקנות ד'  38  תקנה   לפי   הנפרד   הביניים   הכספי   המידע   לסקירת   מיוחד  דוח 
 1970- "ל התש (,  ומיידיים   תקופתיים )דוחות  

 
 

 מבוא 
 

הנפרד המובא לפי תקנה    סקרנו הביניים  )דוחות תקופתיים  38את המידע הכספי  ערך  ניירות  ד' לתקנות 
  2020,  בספטמבר  30(, ליום  שותפותה  -שותפות מוגבלת )להלן    -  פטרוליום  נאוויטסשל    1970- ומיידיים(, התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות   ושלושה חודשים שהסתיימתשעה ושל    ותולתקופ
הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים 

 בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים והנפרד לתקופ
 
 

 הסקירה   היקף 
 

"סקירה של מידע   -לשכת רואי חשבון בישראל  של  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 
כספי 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 

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

 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 מסקנה 
 

"ל הנ  הנפרד  הביניים  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  אל,  סקירתנו  על  בהתבסס
(, ומיידיים  תקופתיים)דוחות    ערך   ניירות  לתקנותד'  38  תקנה  להוראות  בהתאם,  המהותיות  הבחינות  מכל,  ערוך  אינו

 . 1970-"להתש
 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

 למידע הכספי הביניים הנפרדג'  1  בבאורהנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור    מסקנתנולסייג את    מבלי
 . בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות

 
 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020, בנובמבר 29

 
  



 
-  3   - 

 
 

 ד' 38  תקנה   לפי   מיוחד  דוח 
 

 הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך  
 
 לשותפות המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה    בינייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים    המיוחסיםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם   -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2020,  ספטמברב  30ליום  

 . 1970-"להתשתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ד' ל38 לתקנה
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 
 
 

 ספטמבר ב 30 ליום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  

       נכסים שוטפים
       

 5,326  7,828  55,817  מזומנים ושווי מזומנים 
 2,739  2,724  10,773  פקדונות לזמן קצר

 1,390  5,119  3,436  חייבים ויתרות חובה 
       
  70,026  15,671  9,455 

       נכסים לא שוטפים 
       

 51,154  32,482  69,695  עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
 736  806  602  נכסי זכות שימוש 

 137  131  152  נטו, קבוע רכוש
       
  70,449  33,419  52,027 
       
  140,475  49,090  61,482 

       התחייבויות שוטפות
       

 -  10,030  -  בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
 979  860  1,360  זכות   ויתרות זכאים

 -  767  776  ריבית לשלם בגין אגרות חוב
 307  314  326  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 

       
  2,462  11,971  1,286 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 36,264  35,926  36,571  אגרות חוב 
 498  563  328  ות ת בגין חכיריוהתחייבו

       
  36,899  36,489  36,762 

       השותפות  הון 
       

 77,713  49,932  160,288  השתתפות  הון יחידות
 4,436  11,129  784  כתבי אופציה 

 2,292  2,150  2,293  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004  8,004  8,004  שליטה בעל עם עסקאות  בגין קרן

 ( 373)  274  1,122  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 68,638)  ( 70,859)  ( 71,377)  הפסד  יתרת

       
  101,114  630  23,434 
       
  140,475  49,090  61,482 
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 תדמור גדעון 
 דירקטוריון "ר יו

 נפט וגז ניהול בע"מ פלר
 הכללי  השותף

 רייכמן חנן 
 "ל מנכ

 נפט וגז ניהול בע"מ פלר
 הכללי  השותף

 קורנהאוזר  עמית 
 כספים"ל סמנכ 

 נפט וגז ניהול בע"מ פלר
 הכללי  השותף
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 המיוחסים לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל  

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  
           

 2,975  823  627  2,369  1,667  הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות 
 ( 6,043)  ( 1,479)  ( 1,092)  ( 4,493)  ( 3,796)  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 ( 3,068)  ( 656)  ( 465)  ( 2,124)  ( 2,129)  תפעולי הפסד

           
 4,666  721  2,088  1,787  5,671  הכנסות מימון
 ( 5,412)  ( 1,533)  ( 1,093)  ( 3,135)  ( 2,625)  הוצאות מימון 

חברות  (הפסדירווחי ) בחלק השותפות 
 ( 369)  366  ( 674)  ( 2,932)  ( 3,656)  מוחזקות 

           
 ( 183,4)  ( 1,102)  ( 144)  ( 6,404)  ( 2,739)  הפסד

           
           רווח כולל אחר )לאחר השפעת מס(:

           
המסווגים מחדש לרווח סכומים שיסווגו או 

     או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: 
 

     
           

רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי  
 ( 1,160)  274  5,634  מזומנים

 
274  (731 ) 

העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור  
 ( 570)  -  ( ,1394)  תזרימי מזומנים

 
-  358 

           
 ( 373)  274  ( 1,730)  274  1,495  רווח )הפסד( כולל אחרסה"כ 

           
 ( 4,556)  ( 828)  ( 1,874)  ( 6,130)  ( 1,244)  כולל הפסד 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות 

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 ( 183,4)  ( 1,102)  ( 144)  ( 6,404)  ( 2,739)  הפסד
           

תזרימי מזומנים   להצגתהתאמות הדרושות 
           : מפעילות שוטפת

           
           : והפסד רווח לסעיפי התאמות

           
 320  72  78  256  241  פחת והפחתות

 713  211  ( 229)  571  1  מניות מבוסס תשלום
 חלק השותפות בהפסדי )רווחי( 

 369  ( 366)  674  2,932  ,6563  חברות מוחזקות  
 2,497  1,895  ( 129)  2,794  ( 994)  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 

 ( 535)  ( 100)  ( 13)  ( 486)  ( 270)  הפרשי שער
           
  42,63  6,067  138  1,712  3,364 

           והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 ( 1,105)  ( 811)  ( 690)  ( 2,101)  ( 2,302)  עלייה בחייבים ויתרות חובה 
 219  ( 209)  282  100  381  זכאים ויתרות זכות ב  )ירידה( עלייה

           
  (9211, )  (2,001 )  (408 )  (1,020 )  (886 ) 
           

 86     -     -     -     -  ריבית שהתקבלה 
           

 ( 291,3)  ( 107)  ( 81)  ( 1,614)  ( 1,562)  ששולמה ריבית
           

 ( 910,4)  ( 517)  ( 918)  ( 3,952)  ( 83,58)  שוטפת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות
           
           

           פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
           

 ( 696,36)  ( 18,468)  ( 162,7)  ( 24,019)  ( 16,848)  השקעה בחברות מוחזקות 
שחרור סכומים מפקדונות )השקעה  

 60  -  -  -  ( 8,000)  בפקדונות(
 ( 20)  ( 10)  ( 2)  ( 15)  ( 38)  קבוע  רכוש רכישת

           
 ( 656,36)  ( 18,478)  ( 7,218)  ( 24,034)  ( 24,886)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות 

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  
           

           פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
           

 10,000  10,000  -  10,000  -  בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
 ( 10,000)    -    -  בנקאיים מתאגידים הלוואות  פירעון
 ( 290)  ( 70)  ( 79)  ( 231)  ( 228)  התחייבויות בגין חכירותפירעון  

הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות 
 14,051  -  -  14,051  -  חוב

 ( 136)  -  -  ( 136)  -  עלויות גיוס אגרות חוב
 8,042  -  -  8,042  80,047  הנפקת הון לציבור

 ( 178)  -  -  ( 132)  ( 1,126)  עלויות גיוס הון 
 21,134  -  -  -  2  ליחידות השתתפותמימוש אופציות 

           
)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 42,623  9,930  ( 79)  31,594  78,695  מימון לפעילות( 
           

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
 535  100  13  486  270  מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

           
 1,592  ( 8,965)  ( 7,473)  4,094  50,491  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( ה יעלי

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 3,734  16,793  63,290  3,734  5,326  תקופה ה
           

 5,326  7,828  55,817  7,828  55,817  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 כללי  -  1 באור

 
ד' לתקנות ניירות  38תקנה    אותלהור  בהתאם  מתומצתת  במתכונת  ערוך  זה  נפרד  כספי  מידע . א

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל  דוחות)ערך  
ולשנה שהסתיימה באותו    2019בדצמבר,    31הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום  

  30תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  
 (. "מאוחדים ביניים כספייםחות "דו  - )להלן  2020, ספטמברב

 
"( נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת  השותפות"  -שותפות מוגבלת )להלן  -נאוויטס פטרוליום   .ב

  - נפט וגז ניהול בע"מ )להלן  פלרבין  , וכפי שתוקן מעת לעת,  2015,  באוגוסט  30  ביוםשנחתם  
ובין   מצד שני כשותף מוגבל   Flair Oil and Gas LP"השותף הכללי"( כשותף כללי מצד אחד 

"השותף המוגבל"(. מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה    -)להלן
 של נפט וגז.

 
ת ובדרגה גבוהה של  פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהוצאות כספיות משמעותיו .ג

סיכון כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים, וכן השקעה בנכסי נפט 
נוספים ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון  

לתה של  ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי, ביכו
במהלך   מימון  גיוס מקורות  בדבר  לפרטים  כאמור.  מימון  ולגייס מקורות  להמשיך  השותפות 

 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 6ובאור   3, ראו באור תקופת הדוח ולאחריה
 

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

בעולם   -)להלן רבות  במדינות  וננקטות  ננקטו  הקורונה  משבר  בעקבות  הקורונה"(.  "משבר 
תנועה  על  מגבלות  אזרחי,  בידוד  היתר,  בין  כוללות,  ו/או  כללו  אשר  משמעותיות    מגבלות 
ותחבורה )לרבות טיסות(, סגירה וצמצום פעילות עסקית ועוד. המשבר והמגבלות הקשורות בו  
ההון.   בשוקי  גדולה  ולתנודתיות  העולמית  העסקית  בפעילות  משמעותית  להאטה  גורמים 
בנוסף,   נפט.  למוצרי  בביקוש  משמעותית  ירידה  חלה  העסקית,  בפעילות  מהירידה  כתוצאה 

החלה "מלחמת מחירים" במחירי הנפט בין ערב הסעודית    2020  במהלך הרבעון הראשון לשנת
לביקושים   ביחס  הנפט  של  ההפקה  בהיקפי  משמעותית  בהגדלה  ביטוי  לידי  הבאה  לרוסיה 
הקטנים. תהליכים אלו גרמו לירידות חדות ביותר במחירי הנפט. עם זאת בתקופה האחרונה 

הפקה היומית של הנפט בחודשים  הושגו הסכמות בין מדינות שונות באשר לצמצום היקפי ה
וחזרה מבוקרת  יציאה מהמגבלות  בנוסף, מדינות רבות החלו לנקוט באסטרטגית  הקרובים. 
ומדורגת לשגרה, הבאה לידי ביטוי גם בגידול בביקוש למוצרי נפט כך שבסמוך למועד אישור  

 חודשים.   הדוחות הכספיים מחירי הנפט גבוהים משמעותית מממחירי השפל שהיו לפני מספר 
 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים קיימת אי ודאות ביחס למועד שבו תיבלם המגיפה ו/או   
ביחס להמשכו ו/או העמקתו של המשבר הכלכלי הגלובלי ו/או ביחס למחירי הנפט העתידיים. 
ככל שמחירי הנפט יהיו ברמות נמוכות עלולה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על תוצאות  

ת של השותפות, על שווי נכסיה ותזרימי המזומנים הנובעים מפעילותה השוטפת ועל הפעילו
 יכולתה לגייס מקורות מימון נוספים ו/או על עלותם.

 
עם זאת בשלב זה, להערכת השותפות, בהתבסס, בין היתר, על היתרות הנזילות שברשותה   

ת האשראי, פעולות גידור )בהתחשב גם בגיוס חוב שהושלם לאחר תאריך המאזן(, הסכמי העמד
שביצעה למחירי הנפט, תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע לשותפות ועליית מחירי הנפט שחלה  

ולעמוד    בעת הנ"ל  המשבר  עם  להתמודד  טובה  פיננסית  יכולת  לה  קיימת  האחרונה 
 בהתחייבויותיה בעתיד הנראה לעין. 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

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

 . 2019בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח -  3באור 
 

 הנפקת יחידות השתתפות  . א
 

של    2020,  ינוארב  13ביום   הנפקה  השותפות  השתתפות    13,738,800השלימה  של  יחידות 
לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך שנבעה    התמורה המיידית ברוטו  .השותפות

  של   סךליון דולר(. סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לימ  82.8  -אלפי ש"ח )כ  287,278של  
 דולר(.  מיליון  3.8  -"ח )כש אלפי 13,279 -כ
 

ל  2020,  בספטמבר  30ליום   הסתכם  השותפות  של  המונפק  ההשתתפות  יחידות  הון   - סך 
ההשתתפות, מתוכן    61,088,749 של  יחידות  מוחזק   117,372סך  ידי    ותיחידות השתתפות  על 

 ן(. השותפות )יחידות השתתפות רדומות בהו
 

 דנברי עסקתמימון  .ב
 

, חברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של השותפות,  NPOהתקשרה    2020בפברואר,    27ביום    
וגוף מוסדי בישראל לטובת השלמת עסקת דנברי. במסגרת   בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי 

כן ו  NPO  -ניתן שעבוד קבוע ראשון בדרגה על זכויות הבעלות של השותפות ב הסכם המימון  
  מון.תחת הסכם המי  NPOערבות של השותפות להבטחת התחייבויות ניתנה 

 
הסכם     ותנאי  דנברי  עסקת  אודות  נוספים  באור  לפרטים  ראו  לדוחות3המימון  הכספיים   ב' 

 המאוחדים. 
 

 לעובדים של השותפות ושל חברה בתלנושאת משרה והקצאה פרטית  .ג
 

"התכנית"(.    -, אימץ דירקטוריון השותף הכללי תכנית תגמול הוני )להלן2018באוגוסט,    30ביום  
שירותים   ונותני  עובדים  משרה,  לנושאי  פרטיות  הקצאות  לביצוע  למסגרת  בהתאם  זאת 

או   ובשותפות  נוב  בחברותבשותפות  הכללי  בשותף  השליטה  בעלי  על  נמנים  אינם  אשר  ת, 
.  2018ביולי,  18ל מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ביום  שאישרה האסיפה הכללית ש 

)זכויות    RSUיחידות    116,714אישר הדירקטוריון הקצאה פרטית של    2020באוגוסט,    27ביום  
התנאים  להתקיימות  בכפוף  מימוש,  מחיר  ללא  השותפות,  של  השתתפות  יחידות   לקבלת 

בת. שווי ההקצאה הכולל    ובחברהות  מספר עובדים בשותפ נושאת משרה ולשנקבעו בתכנית( ל
 דולר.אלפי  331 -נאמד בכ

 
 

 פקיעת כתבי אופציה לא סחירים .ד
   

כתבי אופציה לא סחירים לרכישת יחידות השתתפות   3,586,649פקעו    2020בספטמבר,    19ביום  
ו המייסדים(  )אופציות  השותפות  יחידות   662,853  -של  לרכישת  סחירים  לא  אופציה  כתבי 

של השותפות )אופציות המשקיעים(. כתבי האופציה הוענקו לבעלי המניות בשותף  השתתפות 
הכללי ולמשקיעים פרטיים במסגרת הסכמי ההשקעה שנחתמו לפני הנפקת יחידות ההשתתפות 

 של השותפות בבורסה.  
   

באור   ראו  המשקיעים,  ואופציות  המייסדים  אופציות  אודות  נוספים  לדוחות   13לפרטים 
 הכספיים השנתיים. 

 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
   מידע נוסף 

-  10   - 

 
 לאחר תאריך המאזןאירועים  -  4באור 

 
 פקיעת כתבי אופציה לא סחירים שהוענקו לבעל השליטה  . א

 
, ביצעה הקבוצה פירעון סופי של הלוואות דלק  2020באוקטובר,    29לאחר תאריך המאזן, ביום 

לדוחות הכספיים השנתיים(. במועד הפירעון    10)לפרטים אודות ההלוואות שהועמדו, ראו באור  
  658,125כאמור בוטלה הערבות האישית שהעמיד בעל השליטה בשותפות לקבוצת דלק ופקעו 

סחירים לרכישת יחידות השתתפות של השותפות שהוענקו לבעל השליטה    כתבי אופציה לא
ראו  לפרטים נוספים אודות האופציות שהוענקו לבעל השליטה,    בתמורה להעמדת הערבות. 

 לדוחות הכספיים השנתיים.  3ג'18באור 
 

 
הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות והודעה על פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב   ב.

 דרה א'( של השותפות ואגרות החוב )סדרה א'( של חברה בת)ס
 

, החליט דירקטוריון השותף הכללי של השותפות  2020באוקטובר,    11לאחר תאריך המאזן, ביום  
על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה ביוזמת השותפות, של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה א'( 

 . 2020במבר, בנו 25של השותפות שבמחזור, שיבוצע ביום 
 

)להלן בע"מ  מימון  בקסקין  נאוויטס  הבת,  חברת  דירקטוריון  החליט  מועד  "החברה   -באותו 
הבת"(, על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה הבת, של מלוא יתרת אגרות החוב  

 . 2020בנובמבר,  25)סדרה א'( שבמחזור, שיבוצע ביום  
 

בהשלמת  מותנה  יהיה  המלאים  המוקדמים  הפדיונות  ביצוע  שהתקבלו,  להחלטות  בהתאם 
 הנפקה של אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות.  

 
של    2020בנובמבר,    10ביום   הנפקה  השותפות  החוב   420,000,000השלימה  אגרות  ע.נ.  ש"ח 

  97.3קבע במכרז הוא  מחיר שנה.  אגרות החובבדרך של מכרז על מחיר    )סדרה ב'( של השותפות
התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי השותפות במסגרת ההצעה    ש"ח ע.נ. 1אגורות לכל  

של   לסך  מסתכמת  )כ  408,660לציבור  ש"ח  הכרוכות    121  -אלפי  העלויות  סך  דולר(.  מיליון 
 .דולר מיליון 1.6 -בהנפקה הסתכם לכ

 
ביצעו השותפות והחברה הבת את הפדיונות המוקדמים בתמורה לסך    2020בנובמבר,    25ביום 
אלפי ש"ח, בהתאמה. התמורה ששולמה כוללת את יתרת   148,060  -אלפי ש"ח ו   145,253של  

 .החוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב וכן רכיב פיצוי בגין הפדיון המוקדם
 

באור   ראו  שהונפקו,  ב'(  )סדרה  חוב  אגרות  אודות  נוספים  הכספיים   ב' 6לפרטים  לדוחות 
 המאוחדים. 

 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -   - 
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 לכבוד 
 

 שותפות מוגבלת – השותף הכללי של שותפות נאוויטס פטרוליום   הדירקטוריון של

 א.ג.נ.,  

 

מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ותמצית המידע הכספי ביניים הנפרד ליום   הנדון: 
  )"השותפות"(  שותפות מוגבלת  – של שותפות נאוויטס פטרוליום 2020, בספטמבר 30

 

 המפורטים   שלנו  הדוחות  של(  הפנייה  של  בדרך  לרבות)  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  הננו
  בספטמבר,  21  מיום  שותפותמדף של ה  תשקיף  בסיס  על  בהצעות מדף אשר יפורסמו על ידכם  להלן
2020 : 

  30ליום    שותפותה  של  מאוחד  תמציתי  כספי  מידע  על  2020,  בנובמבר  29מיום  סקירה  דוח   .1
 באותו תאריך.  השלושה חודשים שהסתיימו  תשעהולתקופה של  2020, בספטמבר

  ביניים  כספיה  מידעתמצית ה  על  2020,  בנובמבר  29המבקר מיום    החשבון   רואה  של  מיוחד  דוח .2
  שלושה חודשים שהסתיימה ו   תשעהשל    ולתקופה  2020,  בספטמבר  30ליום    שותפותנפרד של הה

 . 1970-ל"התש(,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)ערך  ניירות לתקנות' ד38  תקנה לפי באותו תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 רואי חשבון 

 





 1נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 
 עדכון תיאור עסקי השותפות 

 

 השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות הערך שלה  – לדוח התקופתי  3סעיף  .1

)לא סחירות( וכן פקעו יחידות    2017פקעו כל יתרת אופציות    2020בחודשים ספטמבר ואוקטובר  

RSU  שהוענקו לעובדים בשותפות ,2018וכתבי אופציה . 

מתאריכים   מיידיים  דיווחים  ראו  נוספים     2020בספטמבר    21,  2020באוגוסט    24לפרטים 

מספר:    2020באוקטובר    29  -ו    2020-01-103143,  2020-01-092859)אסמכתאות 

 . פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניההמידע על   אשר ,, בהתאמה(117633-01-2020 -ו

 פרויקט שננדואה  –לדוח התקופתי   8.2.5סעיף  .2

רכישת זכויות נוספות בפרויקט על  בדבר  ,  2020ביולי    28יום  מלדיווח השותפות    בהמשך .2.1

)להלן בסעיף    ( חברה בקבוצת בלקסטון)  Beacon Offshore Energy Development, LLCידי  

 BOEעודכנה כי העסקה הושלמה וכי    השותפות(,  , בהתאמה"העסקה" -" וBeacon"זה:  

Exploration & Production LLC  חברה בת בבעלותה המלאה של(Beacon )  מונתה כמפעילה

-2020)אסמכתא מספר:    2020ביולי    28לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום    . פרויקטב

 .  מובא בדוח זה בדרך של הפניה ופיהמידע על   אשר ,(073429-10

סכם התפעול  חלק מסעיפי הבנוגע לעדכון    Beaconעם    לסיכום  הכמו כן, השותפות הגיע .2.2

אינו כולל שינויים מהותיים ביחסי  הסיכום האמור  .  ( ברשיונות שננדואהJOAהמשותף )

   .LLOGנוכחיים עם  ה הצדדים בנוגע לפרויקט בהשוואה ליחסים 

סוף הרבעון  סמוך ל( תתקבל בFIDלהערכת מפעילת הפרויקט, החלטת ההשקעה הסופית ) .2.3

 . 2024, וההפקה צפויה להתחיל באמצע שנת 2021הראשון של שנת 

ו  .2.4 פרויקט פיתוח ה לאחוד  פרויקטלי הה  מימוןה  לקדם אתממשיכות    Beacon  -השותפות 

 את המימון.   מובילאשר  ,זרבנק  ומונה, זריםבשיתוף עם בנקים 

  ההערכות לעיל בדבר מועד קבלת החלטת השקעה סופית   –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

(FID  )  ,ותחילת הפקה בנכס הנפט שננדואה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ערך"  :להלן)   1968-התשכ"ח ניירות  הערכות  ("חוק  על  היתר,  בין  מבוססות,  לעיל  הערכות   .

הפיתוח  מתווה  של  ההנדסי  התכנון  השלמת  בדבר  שננדואה,  (  FEED)  המפעילה  הנפט  בנכס 

הפרויקט   מימון  או  אישוהשלמת  להתממש  שלא  עשויות  הנ"ל  ההערכות  הפיתוח.  תכנית  ור 

להתממש באופן שונה מהותית אם יחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים, לרבות התנאים  

צפויים   בלתי  גורמים  בשל  ו/או  והמימוניים  הפיננסיים  התנאים  ו/או  והטכניים  התפעוליים 

 .הקשורים בפעולות לפיתוח פרויקטי נפט מסוג זה

 ביצוע קידוחים אופקיים בשדות דנברי ונצ'ס –לדוח התקופתי  8.4.4-ו 8.3.4פים סעי .3

מיום   השותפות  לדיווח  הכללי  2020באוגוסט    30בהמשך  השותף  דירקטוריון  אישור  בדבר   ,

תכנית לביצוע ארבעה קידוחי פיתוח אופקיים בשדות הנפט היבשתיים דנברי ונצ'ס, השותפות  

, שניים מהקידוחים בשדות איסט היסטינגס  Peles LLCהשלימה, באמצעות  קדחה ו מעדכנת כי  

 
  בסמוך ועד    2020של שנת  השלישי  במהלך הרבעון  עדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות   1

  29ראשון שפורסם ביום  , למעט עדכונים שנכללו בדוח רבעון  התקופתי  בדוח   לתארו  שיש  עניין   בכל  זה   דוח   פרסום  מועד  לפני
)להלן: (    2020-01-095037  -ו  2020-01-067719מספר:  ות )אסמכתא  2020  אוגוסט ב  27  ביום  שפורסם   שניודוח רבעון    2020ביוני  

עדכון זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי    .(בהתאמה "דוח רבעון שני",  -וראשון"    דוח רבעון"
( )לעיל 2020-01-027949)אסמכתא מספר:    2020במרץ    29שפורסם ביום    2019השותפות לדוח התקופתי של השותפות לשנת  

 . , אלא אם צוין אחרת"(הדוח התקופתיולהלן: "



הקרוובסטר.   דנברי,  בחודשים  ידי  על  ההפקה  למערכת  הקידוחים  שני  חיבור  לאחר  ובים, 

 השותפות תעבור לביצוע הקידוחים הנוספים כמתוכנן. 

  ,(095217-01-2020:  )אסמכתא מספר 2020באוגוסט    30ח מיידי מיום  ווי ד  ראולפרטים נוספים  

 . מובא בדוח זה בדרך של הפניה  ופיהמידע על  אשר

דוחות עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון   –לדוח התקופתי     8.4  –   8.1סעיפים   .4

 מעודכנים 

משאבים    השותפות  פרסמה  2020בספטמבר    21  ביום מותנים,  משאבים  עתודות,  דוחות 

, ביחס לחלקה בנכסי הנפט בקסקין,  30.6.2020מנובאים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים ליום  

 ונכסי האקספלורציה של השותפות.    שננדואה, נצ'ס, שדות דנברי

  , (103110-01-2020)אסמכתא מספר:    2020בספטמבר    21לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  

 .  מובא בדוח זה בדרך של הפניה  ופיהמידע על  אשר

 Sea Lionתגלית  – לדוח התקופתי  9סעיף  .5

)אסמכתאות מספר:    2020באפריל    30ומיום    2020בינואר    7בהמשך לדיווחי השותפות מיום  

אוקטובר  2020-01-037852-ו  2020-01-002797 בחודש  בהתאמה(,  השותפות  2020,  עודכנה   ,

המפעילה את  ,  Premier Oil Exploration and Production Limitedבין  צפויה  בדבר עסקת מיזוג  

הנפט   "נכס  לבין  PMO)להלן:   ,)"Chrysaor Holdings Limited  לתוך תתמזג  האחרונה  לפיה   ,

PMO  " :להלן(Chrysaorהמיזוג"-" וה  .)השלמת המיזוג, כפי שנמסר לשותפות מ", בהתאמה-

PMO, 2021ת  התרחש במהלך רבעון ראשון של שנל הצפוי . 

, חתימה על  PMOהשותפות כי חלף אישור נציגות בעלי החוב של  עודכנה    2020בחודש נובמבר  

בעניין   וכי החלטה  היישות הממוזגת  הנהלת  לאישור  כפופה  מסמכי העסקה הסופיים תהיה 

  , . לאור המיזוג ולוחות הזמנים לאישורו, סיכמה השותפותתתקבל רק לאחר השלמת המיזוג

תקופת הבלעדיות המחייבת  כי    ,הנפטעם השותפים הקיימים בנכס  ,  2020בנובמבר,    27ביום  

מבין המוקדם  עד  )2021  בספטמבר  30 (i) :תוארך   ;ii  עסקה מסמכי  על  הצדדים  חתימת   )

( החלטת השותפות להפסיק את המשא ומתן בקשר עם העסקה. במהלך תקופה  iiiמחייבים; )

יהיו מנועים מקיום מגעים מסחריים עם צדדים שלישיים  בנכס הנפט  זו, השותפים הקיימים  

 בנוגע למכירת זכויות בנכס הנפט.  

מידע צופה    ההינ   השלמת המיזוגלעיל בדבר מועד    הההערכ  –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, בהתאם  PMO  -, המבוסס על מידע שקיבלה השותפות מפני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

ת,  שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותי   עשויות  הערכות אלה.  להערכותיה במועד זה

ולהתפתחויות   למיזוג  הקשורים  שונים  גורמים  בעקבות  ווזאת  הנפט  בנכס  בשוק  הקשורות 

 . הנפט והגז

 הון אנושי –לדוח התקופתי  16סעיף  .6

  RSUsהשלימה השותפות הצעה פרטית של יחידות השתתפות חסומות    2020באוקטובר    14ביום  

ובחבר  בשותפות  ולעובדים  בשותפות  של השותפות,   ותלנושאת משרה  בבעלותה המלאה    בת 

  . 2020וסט  באוג  27וזאת בהמשך לאישור דירקטוריון השותף הכללי מיום    שאינם נושאי משרה,

מהימים השותפות  של  מיידים  דיווחים  ראו  מספר:   2020באוגוסט    27  לפרטים   )אסמכתא 

המידע על    (, אשר2020-01-112479)אסמכתא מספר:    2020באוקטובר    15  –( ו  2020-01-094917

   פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

  



 מימון –לדוח התקופתי  19סעיף  .7

ביצעה השותפות פדיון מוקדם מלא של יתרת אגרות החוב )סדרה   2020בנובמבר    25ביום   .א

.ב' 7של השותפות )כמפורט בס"ק   א'(, וזאת בהמשך להשלמת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(

 להלן(.  

   2020בנובמבר    10  ,2020באוקטובר    12  תאריכיםמ  םמיידי  יםדיווח  אור  נוספים  לפרטים

 ,2020-01-120864,  2020-01-110730מספר:    ות)אסמכתא  2020בנובמבר    25-ו

על    אשר  ,(127269-01-2020  -ו  121065-01-2020 של המידע  בדרך  זה  בדוח  מובא  פיהם 

 .  הפניה

'(. ב)סדרה    חוב  אגרות  420,000,000השלימה השותפות הנפקה של    2020בנובמבר    10   ביום .ב

של    לסךהשותפות בעקבות ההנפקה הסתכמה    בידי   שהתקבלה המיידית ברוטו    התמורה 

 אלפי ש"ח.    408,660

)אסמכתא   2020בנובמבר    10דיווח השותפות מיום    או ראודות תוצאות ההנפקה    לפרטים

על    אשר  ,(120864-01-2020מספר:   זה בדרך של הפניה  ו פיהמידע    לפרטים.  מובא בדוח 

 לדוחות הכספיים.   6  ביאור אור'( ב)סדרה  החוב   אגרות  תנאי אודות

, התקשרה השותפות, באמצעות נאוויטס בקסקין, עם בנק זר )להלן:  2020בחודש נובמבר   .ג

"( בהסכם מסגרת אשר על בסיסו תוכל השותפות להתקשר בעסקאות גידור  הגוף המגדר"

מחירי הנפט ביחס להפקה מנכס הנפט בקסקין. הגוף המגדר צורף להסכם בין המלווים,  

זה תהא המשמעות    שותפות כלפיו מובטחות בשעבודים. למונחים בס"ק ג' וחבויותיה של ה

לאגרות החוב )סדרה ב'(. לפרטים אודות עסקאות הגידור    אשר ניתנה להם בשטר הנאמנות

לדוח  ד'  3בהן התקשרה השותפות עם הגוף המגדר, נכון למועד פרסום דוח זה, ראו סעיף  

 הדירקטוריון. 

לאמור   .ד כי  לדוח  19.4בסעיף  בהמשך  יצוין  המידה    התקופתי,  באמות  עמדה  השותפות 

   למימון עסקת דנברי, כמפורט להלן:הלוואה הפיננסיות להן התחייבה במסגרת 

 

 

 

 

 

  

 אמת מידה פיננסית למועד הבחינה היחס 

27% LTV  60%שלא יעלה על   

1.56 Projected DSCR 1.25-שלא יפחת מ 



 :בקסקין בפרויקט 2020של שנת והשלישי  השני, הראשוןנים ברבעו 2נפט ה תהפקנתוני  .8

 3  בעוןר 2בעון  ר 1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   סך הכל תפוקה
 212.32 132.97 168.59 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

למחזיקי  )המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 3( )דולר לחבית( השותפותהזכויות ההוניות של  

45.42 16.10 39.63 

המשויכים   ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה  תמלוגים 
 ( 7.43) ( 3.02) ( 8.52) 4)דולר לחבית(   השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
 ( 12.44) ( 10.86) ( 12.04) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים   תקבולים 
 19.76 2.22 24.86 5)דולר לחבית(   השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

 

 : יבנכסי דנבר 2020של שנת והשלישי  השני, נים הראשוןברבעו 6נתוני הפקת הנפט  .9

 3רבעון   2בעון  ר 1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   סך הכל תפוקה
 113.58 122.25 43.19 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

למחזיקי  )המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 42.63 26.46 33.44 ( )דולר לחבית( השותפותהזכויות ההוניות של  

המשויכים   ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה  תמלוגים 
 ( 8.30) ( 5.99) ( 7.51) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
 ( 16.74) ( 14.93) ( 19.01) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

ליחידת   ממוצעים  נטו  המשויכים   תפוקהתקבולים 
 17.59 5.54 6.91 )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

 

 :'סבשדה נצ 2020ל שנת שוהשלישי השני , הראשוןברבעון   6טנתוני הפקת הנפ .10

 3רבעון   2בעון  ר 1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   סך הכל תפוקה
 24.41 27.03 47.16 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

למחזיקי  )המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 36.45 24.69 37.43 ( )דולר לחבית( השותפותהזכויות ההוניות של  

המשויכים   ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה  תמלוגים 
 ( 8.81) ( 5.16) ( 7.98) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
 ( 31.26) ( 25.22) ( 29.19) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים   תקבולים 
 ( 3.62) ( 5.69) 0.26 )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

 

 29.11.2020תאריך: 

 

                   
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

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

 חנן רייכמן, מנכ"ל  

       

 
 בנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח.            2
 משקף מחיר מכירה בפועל שאינו כולל תקבולים בגין עסקאות גידור.   3
לדוח התקופתי,    7.1.8כמפורט בסעיף  מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב, לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.      4

עד לפירעון המלא של אגרות החוב אשר הונפקו על ידי נאוויטס בקסקין מימון בע"מ, חברה בת של השותפות, התמלוגים להם  
ינבעו מהכנסות מנכס הנפט שותף הכללי מכוח הסכבעלי העניין ב  םזכאי יצברו וישולמו לאחר  י,  בקסקין  ם השותפות אשר 

   .מועד הפירעון המלא של אגרות החוב האמורות
של   5 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו  הממוצעים   התקבולים 

זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות של  דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס    714.-כ
השותפות כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות  

 של השותפות.    

 כמויות גז בשיעור זניח. כולל       6





בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  2020של שנת  שלישידוח רבעון 

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

 

פלר נפט וגז ניהול בע"מ, השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום  ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של  

מוגבלת "  שותפות  הכללי )להלן:  בהתאמהותהשותפו"  "השותף  לקביעתה  ,  (",  אחראית 

 . בשותפותוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 לעניין זה חברי ההנהלה הם: 

 ומנהל כללי.  דירקטורחנן רייכמן,  .1

 . עמית קורנהאוזר, סמנכ"ל כספים .2

, אשר תוכננו  בשותפותבקרה 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 

לספק מידה    , אשר נועדו השותף הכללישמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון  

הדין,  סבירה   להוראות  בהתאם  הדוחות  ולהכנת  הכספי  הדיווח  למהימנות  בהתייחס  בטחון  של 

פי הוראות הדין נאסף,  -על  מתא מפרס ילגלות בדוחות שה   תנדרש  שהשותפותולהבטיח כי מידע  

 מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  ת נדרש  שהשותפותהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע  

, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר  השותף הכללילגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת  

לאפשר קבלת    ם או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, זאת כדיביותר בתחום הכספי

 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

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

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

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

בדבר הבקרה הפנימית    הרבעוניהדוח  "  :)להלן  2020ביוני    30  לתקופה שנסתיימה ביום  הרבעוני

 נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.(, "האחרון

כל אירוע או    ת השותף הכלליוהנהלהשותף הכללי  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת דירקטוריון  

כפי   הפנימית,  הבקרה  של  האפקטיביות  הערכת  את  לשנות  כדי  בהם  שיש  דוח  ב  שנמצאהעניין 

 . בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוני

על   על    הרבעוניבדוח  האמור  למועד הדוח, בהתבסס  ובהתבסס  הפנימית האחרון,  בדבר הבקרה 

הנהל  לידיעת  שהובא  הכללי מידע  השותף  הכללי  ודירקטוריון    ת  לעיל השותף  הבקרה    כאמור 

 הפנימית היא אפקטיבית.  



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

 
 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 
 

 , מצהיר כי: חנן רייכמןאני, 

לרבעון  ( "השותפות"  :)להלן נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת של  הרבעוני הדוחאת   בחנתי (1)
 (;"הדוחות: ")להלן  2020של שנת   שלישיה

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות   (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל   (3) נאות,  באופן  בדוחות משקפים  כספי אחר הכלול  ומידע  ידיעתי, הדוחות הכספיים  לפי 
ותזרימי המזומנים של     השותפות הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

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

הכספיים  על  השותפות  דירקטוריון  של  הדוחות  בהתבסס  לגבי  ,  ביותר  העדכנית  הערכתי 

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .1

של  ההפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת 

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

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

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   .2

על   הפנימית  בבקרה  שיש להם תפקיד משמעותי  עובדים אחרים  מעורבים  או  במישרין 

 הכספי ועל הגילוי. הדיווח

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

פיקוחי,   .1 תחת  ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

לשותפות,   המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  שלה  המיועדים  מאוחדות  חברות  לרבות 

ובא לידיעתי על  מ ,  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 - , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןובחברות המאוחדות  ידי אחרים בשותפות

ונהלים,  .2 בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 

הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות הדין, לר

האחרון   .3 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   )

ועל הגילוי  הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  

 . של השותפות

 

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

   29.11.2020 תאריך: 



  ________________________ 

 , מנכ"ל חנן רייכמן 
  



 ( לתקנות הדוחות.2()ד )ג38לפי תקנה   נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים. הצהרת ב
 

 
 מנהלים הצהרת 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 

 , מצהיר כי:עמית קורנהאוזראני, 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  ה כספי  את המידע הו  ביניים  ות הכספייםהדוח בחנתי את   (1)

  2020של שנת  שלישי  הרבעון  ( ל"השותפות"  :)להלן  פטרוליום שותפות מוגבלתשל נאוויטס  

 (;"הדוחות לתקופת הביניים או " "הדוחות: ")להלן

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

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  המידע  הוביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   (3)

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; השותפותהמזומנים של 

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

הכספיים   ביותר  השותפות  דירקטוריון  שלהדוחות  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס  לגבי  , 

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .1

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

ס באופן  העלולים  הביניים,  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  להשפיע  ולמידע  ביר 

של השותפות לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כפי באופן שיש בו    ה לרעה על יכולת

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 .2

על    שיש  אחרים  עובדים  עורביםמ  או  במישרין הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם 

 הדיווח הכספי והגילוי. 

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

וקיומם   .1 קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחנו  קבעתי  ונהלים, תחת  בקרות  של 

לשותפות המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  מאוחדות  ,  המיועדים  חברות    שלה לרבות 

מובא לידיעתי על  ,  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 - , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןובחברות המאוחדות  ידי אחרים בשותפות

תחת   .2 וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים,   פיקוחנוקבעתי  בקרות  של 

הכספיים  המיועדי הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  ם 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;



האחרון   .3 הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 

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

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

מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  

 . הגילוי של השותפות

 

 

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

 

 
         29.11.2020 תאריך:   

  ________________________ 

 , סמנכ"ל כספים עמית קורנהאוזר 
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