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 לשנה 
   שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר 

של  לתקופה  
 חודשים שלושה

   שהסתיימה
במרץ  31 ביום  

 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד  המקבילה התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020 2020

ש נובע  בתקופה  הגידול   רכישת  השלימה  השותפות  מכך  את 
דנברי   לשנת  נכסי  הראשון  הרבעון  חלה    2020בסוף  ובכך 

כיעלי  של  דנברי    168%  -ה  בנכסי  שהופקו  החביות  בכמות 
אשתקד. בפרויקט בקסקין נרשם  לעומת התקופה המקבילה  

גידול בקצבי ההפקה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  
יתרה מזאת, חלה עלייה במחירי המכירה הממוצעים    .אשתקד

כן, כמו  אשתקד.  המקבילה  התקופה  לעומת  הנפט    של 
זכאית  השות לממשל    תמלוגיםגין  ב  לזיכויפות  ששולמו 

בשנת   בארה"ב  כ  2020הפדראלי  של  דולר    2  -בסך  מיליון 
בהתאם לקריטריונים של מחירי הנפט שנקבעו בתנאי הרישיון  

 .א' לדוחות הכספיים המצורפים(3)ראו גם באור   של הנכס

 מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות  20,380 9,854 42,919

נובע   לעומת התקופה המקבילה אשתקד  בסעיף  הגידול  עיקר
ש דנברי  השלימה  השותפות  מכך  נכסי  רכישת  בסוף  את 

 . 2020הרבעון הראשון לשנת  
(21,323)  (4,501)  (6,848)  וגז   נפט הפקת עלות 

 (8,536)  (1,901)  (2,661)  ואזילה פחת הוצאות 

 

 גולמי  רווח  10,871 3,452 13,060

    

(1,470)  (473)  (246)  
 וקידום וגז נפט חיפושי הוצאות

 פרויקטים

 (6,778)  (1,791)  (1,962)  וכלליות  הנהלה הוצאות 

מיליון    2.5-השותפות זכאית לפיצוי מחברת החשמל בסך של כ
בעקבות תקלה באספקת החשמל לשדה נצ'ס, עקב תנאי  דולר  

בשדה למשך  מזג אוויר קשים, אשר גרמה להפסקת ההפקה  
באור   )ראו  הדוח  תקופת  במהלך  ימים  לדוחות  3מספר  ב' 

המצורפים(. תאריך    הכספיים  לאחר  התקבל  הפיצוי  סכום 
 .המאזן

 אחרות  הכנסות 2,454 - -

 תפעולי  רווח  11,117 1,188 4,812 

המקבילה   התקופה  לעומת  נטו  המימון,  בהכנסות  הגידול 
גובה   על  החליפין  שערי  מהשפעת  בעיקר  נובע  אשתקד 
ההתחייבות של אגרות חוב )סדרה ב'( של השותפות וכן מגידול  

(22,076) בעלויות אשראי שהוונו לנכס נפט וגז.   נטו, מימון( הוצאות)  הכנסות 797 271 

שניתנה   ההלוואה  בגין  אשראי  להפסדי  בהפרשה  קיטון  חל 
 .2021לבקסטון לאור הפדיון הצפוי בחודש יולי  

427 (493)  524 
 ( ערך ירידת)  ערך ירידת ביטול
 פיננסיים  נכסים

 (16,837 )  הכנסה   על מסים לפני( הפסד ) רווח  12,438 966 

     

 925 (164)  (2,011)  ( הכנסה על מסים)   מס הטבת 

 (15,912 )  (הפסד ) נקי רווח  10,427 802 

 (1,085 )  9,364 (1,906 )  נטו, אחר כולל( הפסד ) רווח  כ"סה 

 (16,997 )  כולל( הפסד ) רווח  כ"סה 8,521 10,166 
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 אסטרטגיית גידור 
 

 מחיר ממוצע היקף )אלפי חביות( תקופת הגידור 
 )דולר לחבית(  

SWAP+PUT 43.5 257 2021דצמבר  -מאי 

PUT מאי  -ינואר 
 2022 175 45 

מחיר ממוצע  אלפי חביות() היקף ת הגידור תקופ גידור  אסטרטגיית
 )דולר לחבית( 

PUT CALL 

COLLAR דצמבר  -אפריל
2021 213 45 55 

COLLAR  55 45 258 2022שנת 

COLLAR  70 48 60 2023, 1רבעון 



 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2020בדצמבר,  31לעומת   דולר   אלפי 31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020   

 
 שוטפים נכסים    

המזומנים    מעלייה בתזריםהגידול ביתרת המזומנים נובע בעיקר  
בהכנסות   גידול  לאור  הדוח  בתקופת  שוטפת  מפעילות  שנבע 

במהלך תקופת הדוח ביצעה השותפות  ממכירת נפט וגז. בנוסף,  
כ של  נוספת  המימון    10  -משיכה  מסגרת  מתוך  דולר  מיליון 

תוכנית הפיתוח   פיננסי עבור  ומוסד  שהתקבלה מתאגיד בנקאי 
באור   )ראו  דנברי  נכסי  הכס 3של  לדוחות  המצורפים(. ג'  פיים 

פרויקט   בפיתוח  השקעה  בעקבות  ביתרה  קיטון  חל  מנגד 
 שננדואה ונכסי דנברי. 

 מזומנים ושווי מזומנים 111,487 94,654 104,014

 קצר  לזמן פקדונות 10,796 10,765 10,789 

נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת   הגידול ביתרת הלקוחות 
 לקוחות  10,286 3,200 5,611 נפט וגז בתקופת הדוח. 

  2.5  -עיקר הגידול נובע מזכאותה של השותפות לפיצוי בסך של כ
באספקת החשמל   תקלה  בעקבות  החשמל  מחברת  דולר  מיליון 

ב' לדוחות הכספיים המצורפים(. סכום  3)ראו באור    בשדה נצ'ס
 .הפיצוי התקבל לאחר תאריך המאזן

 חובה  ויתרות חייבים 4,109 1,113 2,579

משינוי בשווי ההוגן של עסקאות הגנה  נובע בעיקר    ביתרה  הקיטון
בעקבות עלייתם של מחירי הנפט בתקופת הדוח  מחירי הנפט  על

 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4 )ראו באור
 פיננסיים  נגזרים 500 12,972 781

מ לקבל  ריבית  מייצגים  הלוואה  ב   Buckstone-הסכומים  גין 
)גב בתנאים  חוב-אל-שניתנה  לאגרות  מימון  גב(  )סדרה    בקסקין 

( לדוחות הכספיים  3)11ב'(, שהונפקו על ידי חברה בת )ראו באור  
 .השנתיים(

 לקבל  ריבית 2,080 2,080 5,201

 שניתנו  הלוואות של שוטפת חלות 159,452 - 158,424 

 שוטפים  נכסים סך 298,710 124,784 287,399 

 שוטפים לא נכסים    

בעיקר   נובע  הדוח  בתקופת  הפיתוח  הגידול  עבודות  מהמשך 
( של פרויקט שננדואה וכן מפיתוח נכסי  FEEDוהתכנון ההנדסי )

 דנברי ובניכוי הוצאות פחת בגין נכסים מפיקים.
 נטו , וגז נפט בנכסי  השקעות 151,281 128,811 143,806

הקיטון ביתרה נובע בעיקר משינוי בשווי ההוגן של עסקאות הגנה  
עלייתם של מחירי הנפט בתקופת הדוח  על מחירי הנפט בעקבות  

 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4)ראו באור 
 פיננסיים  נגזרים 124 2,599 745

 בנאמנות  סכומים 400 710 400 

 נדחה  מס נכס 5,551 3,182 7,049 

 נטו , שימוש זכות נכסי 947 1,273 1,118 

 נטו , קבוע רכוש 249 265 270 

 שניתנו  הלוואות - 155,828 - 

 
 שוטפים  לא נכסים סך 158,552 292,668 153,388

 440,787 417,452 62457,2  נכסים סך 



 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2020בדצמבר,  31לעומת   

דולר  אלפי  31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020  

 שוטפות  התחייבויות    

 זכות ויתרות זכאים, ספקים 14,026 11,244 13,559 

 5,201 3,859 4,716 
 חוב אגרות בגין לשלם ריבית

 והלוואה 

הגידול ביתרה נובע בעיקר משינוי בשווי ההוגן של עסקאות הגנה  
על מחירי הנפט בעקבות עלייתם של מחירי הנפט בתקופת הדוח  

 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4)ראו באור 
 פיננסיים  נגזרים 2,538 - 776

היתרה מייצגת את סכומי הקרן הצפויים להיפרע במהלך תקופה  
ומוסד   בנקאי  מתאגיד  שהתקבל  המימון  עם  בקשר  שנה  של 

 פיננסי לרכישת נכסי דנברי ופיתוחם. 
8,888 945 9,848 

  לזמן הלוואה של שוטפת חלות
 ארוך 

 חוב  אגרות  של שוטפת חלות 160,275 - 159,795 

 473 398 473 
 בגין התחייבויות של שוטפת חלות

 חכירות 

 מבעל הלוואות של שוטפת חלות - 4,611 - 
 לשעבר  שליטה

 שוטפות התחייבויות סך 191,876 21,057 188,692 

 
 

 

 שוטפות לא התחייבויות   

  10  -במהלך תקופת הדוח ביצעה השותפות משיכה נוספת של כ
מיליון דולר מתוך מסגרת המימון שהתקבלה מתאגיד בנקאי ומוסד  

ג' לדוחות  3פיננסי עבור תוכנית הפיתוח של נכסי דנברי )ראו באור  
 הכספיים המצורפים(.

33,600 42,497 42,273 
 בנקאי מתאגיד ארוך לזמן הלוואה

 פיננסי ומוסד

הגידול ביתרה נובע בעיקר משינוי בשווי ההוגן של עסקאות הגנה  
על מחירי הנפט בעקבות עלייתם של מחירי הנפט בתקופת הדוח  

 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4)ראו באור 
 פיננסיים  נגזרים 551 - -

 6,949 5,993 7,008 
 נכסי לסילוק מחויבות בגין הפרשה

 וגז  נפט

 חכירות  בגין התחייבויות 597 902 695 

הקיטון נובע בעיקר משינוי בשערי החליפין אשר הקטינו את גובה  
לדוחות    (2)  11מיליון דולר )לפרטים ראו באור    4.6  -ההתחייבות בכ

הנובעת   ביתרה  גידול  חל  ומנגד  המאוחדים(,  השנתיים  הכספיים 
הריבית   לשיטת  בהתאם  ההנפקה  עלויות  של  שוטפת  מהפחתה 

 האפקטיבית.  

125,406 234,343 120,899 

 
 חוב  אגרות

 שוטפות לא התחייבויות סך 171,328 283,735 166,650 

 התחייבויות סך 363,204 304,792 355,342 

 
 השותפות הון 94,058 112,660 85,445

 והון התחייבויות סך 457,262 417,452 440,787 
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 אלפי דולר  התחייבויות 
 (128,022) אגרות חוב )סדרה ב'(  

 (54,245) הלוואה למימון עסקת דנברי
 (2,465)  , נטונגזרים פיננסיים

 (2,065) התחייבויות פיננסיות אחרות, נטו 
 ( 186,797) סה"כ התחייבויות 

  
  נכסים

 111,307 (1)מזומניםמזומנים ושווי 
 10,796 פקדונות לזמן קצר 

 400 סכומים בנאמנות
 122,503 סה"כ נכסים

  
 ( 64,294) חוב פיננסי, נטו  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31עד  2021באפריל,  1 
 2021בדצמבר, 

 עד  2022בינואר,  1
 2022בדצמבר,  31 

 עד  2023בינואר,  1
 2023במרץ, 31 

 דולר  אלפי 
 53,376 66,636 84,380 ( 1)יתרת פתיחה 

 שימושים: 
    תזרים מזומנים לפעילות שוטפת:

 (1,268) (5,072) (3,804) עלויות מטה ויועצים מקצועיים
ריבית אג"ח )סדרה ב'( של תשלומי 

 - (8,188) (8,188) השותפות

 - - (752) פירעון התחייבויות לבעלי עניין 
    

 ( 2) תזרים מזומנים לפעילות השקעה:
 מחויבות להשקעת הון עצמי לפיתוח

 (3) שדה דנברי 
(5,000) - - 

 52,108 53,376 66,636 (4) יתרת סגירה

FID ) 
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  אסמכתא )  2020  ,בדצמבר  7  מיום  השותפות  דיווח  ראו   לפרטים.  יציבה  בתחזית ,    -ilA  בדירוג  Standard & Poor's Maalot  ידי   על  מדורגות'(  ב  סדרה )   החוב  אגרות .1
 (. 2020-01-132876: מספר

  

שם החברה   סדרה
 המדרגת

הדירוג הקבוע   הדירוג שנקבע למועד הנפקת הסדרה 
 למועד הדוח 

דירוגים נוספים שנקבעו בין מועד  
 הנפקת הסדרה לבין מועד הדוח

 דירוג  מועד  דירוג  מועד  

 - - ilA-, Stable ilA-, Stable 19/10/2020 מעלות  S&P ב'

 (. כולל) 2026 ועד  2020  מהשנים אחת כל של ביוני 30 וביום  בדצמבר 31 ביום שנתיים-חצי תשלומים'(:  ב סדרה )  חוב אגרות הריבית  תשלומי מועדי .2
  25%  יהווה  התשלומים  משני  אחד  שכל   באופן,  2025-ו  2024  מהשנים  אחת  כל  של  בדצמבר  31  ביום  ישולמו  אשר  תשלומים  בשני  תפרע'(  ב  סדרה )  החוב  אגרות  קרן .3

  החוב  אגרות  של  הכולל  הנקוב  מערכן  50%  יהווה  2026  בדצמבר  31  ביום  ישולם  אשר,  והאחרון  השלישי  והתשלום'(,  ב  סדרה)  החוב  אגרות  של  הכולל  הנקוב  מערכן
  2020,  בנובמבר  8  ביום  השותפות  ידי  על  שדווח  כפי  הנאמנות  לשטר  6  סעיף  ראו,  החוב  אגרות  של  מוקדם  פדיון  לבצע  השותפות  זכות  בדבר  לפרטים  '(.ב  סדרה)
 . כלשהו מטבע  או למדד צמודות  אינן'( ב סדרה) החוב אגרות  של והריבית הקרן(. 2020-01-120144: מספר אסמכתא)

-תל,  94  אלון  יגאל:  כתובת,  ori@slcpa.co.il:  אלקטרוני  דואר,  03-5613824:  פקס,  03-6237777:  טלפון,  לזר  אורי(  ח"רו)  ד"עו:  הנאמן  אצל  הקשר  איש  פרטי  להלן .4
  התקבלה לא וכן, בטוחות מימוש/מיידי לפירעון עילה שהתקיימה או ובהתחייבויות בתנאים עומדת אינה השותפות כי מהנאמן הודעה  התקבלה  לא, הדוח   למועד. ביבא

 . החוב אגרות מחזיקי את לכנס  זה  ובכלל שונות פעולות לבצע  הנאמן דרישת

 התחייבויות השותפות בהתאם לתנאי אגרות החוב 

דת הסדרות לפירעון  למועד הדוח השותפות עומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(, ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמ
 מיידי/מימוש בטוחות. 

 ות מובטחות בבטוחות המתוארות בנספח א' לשטר הנאמנות. פי שטר הנאמנ-: התחייבויות השותפות עלנכסים משועבדים 

לשטר הנאמנות, התחייבה השותפות כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות, כהגדרתו    5.3.1: בהתאם לסעיף  הון כלכלי מזערי 
  מיליארד דולר(.  1.8ההון הכלכלי של השותפות הינו   2021במרץ,  31ים רצופים )ליום מיליון דולר במשך שני רבעונ 800בשטר הנאמנות, לא יפחת מסך של 

  -לשטר הנאמנות, התחייבה השותפות כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל 5.3.2: בהתאם לסעיף נטו  CAP  - יחס חוב פיננסי נטו, ל  
CAP  ליום   75%נטו, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של( .יחס החוב פיננסי נטו, ל  2021במרץ,  31במשך שני רבעונים רצופים- CAP 20%נו  נטו הי  .) 

לשטר הנאמנות, השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, ההון העצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים,    5.3.3: בהתאם לסעיף  הון עצמי 
 מיליון דולר(.  94ההון העצמי של השותפות הינו   2021במרץ,   31מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים. )ליום  60כהגדרתו בשטר הנאמנות, לא יפחת מסך של  

לשטר הנאמנות, השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ב'( לא נפרעו במלואן, יחס ההלוואה לבטוחה, כהגדרתו    5.3.4: בהתאם לסעיף  יחס הלוואה לבטוחה 
 (. 50%יחס ההלוואה לבטוחה הינו    2021במרץ,  31ם  במשך שני רבעונים רצופים. )ליו  80%בשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של 

 

 

ע.נ. מקורי  מועד הנפקה  סדרה
 )אלפי ש"ח( 

 (3)יתרת ע.נ.
 )אלפי ש"ח( 

יתרת ע.נ. 
משוערך 

 )אלפי ש"ח( 
שיעור ריבית 

 ( 2)נקובה
יתרה  ( 3)הצמדה

בספרים  
 )אלפי ש"ח( 

ריבית 
שנצברה  

 )אלפי ש"ח( 
שווי בבורסה  

ליום 
31.03.2021 
 )אלפי ש"ח( 

 (4) פרטי נאמן   (1)דירוג 

 -ilA 466,872 6,825 403,077 -  6.5% 420,000 420,000 420,000 11/2020 ב'
שטראוס, לזר  

חברה  
לנאמנות  

(1992 )
 בע"מ 





 
 
 
 
 

 נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
 

 2021,  סבמר   31ליום  מאוחדים  דוחות כספיים ביניים  
 

 באלפי דולר של ארה"ב
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
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 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
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 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    2021במרס,    31הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום  

ושה חודשים שהסתיימה באותו  על הרווח הכולל, השינויים בהון השותפות ותזרימי המזומנים לתקופה של של 
זו  ביניים  לתקופת  כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  הכללי  השותף  של  וההנהלה  הדירקטוריון  תאריך. 

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

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
קופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לת

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

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 

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

 .IAS  34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 . 1970- תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

בבאור   לאמור  הלב  תשומת  את  מפנים  אנו  הנ"ל  דעתנו  חוות  את  לסייג  הכספיים   ג' 1מבלי  לדוחות 
    .לצורך פיתוח נכס נפט של השותפות  המאוחדים בדבר הצורך בגיוס מקורות 

 
 
 
 
 פורר גבאי את קסיררקוסט   אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, במאי 27

 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

       נכסים שוטפים
       

 104,014  94,654  111,487  מזומנים ושווי מזומנים 
 10,789  10,765  10,796  פקדונות לזמן קצר

 5,611  3,200  10,286  לקוחות
 2,579  1,113  4,109  חייבים ויתרות חובה 

 781  12,972  500  נגזרים פיננסיים
 5,201  2,080  2,080  ריבית לקבל

 158,424  -  159,452  חלות שוטפת של הלוואות שניתנו
       
  298,710  124,784  287,399 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 143,806  128,811  151,281  , נטו השקעות בנכסי נפט וגז
 745  2,599  124  נגזרים פיננסיים

 400  710  400  סכומים בנאמנות 
 7,049  3,182  5,551  נכס מס נדחה 

 1,118  1,273  947  נכסי זכות שימוש 
 270  265  249  רכוש קבוע, נטו
 -  155,828  -  הלוואות שניתנו 

       
  52158,5  292,668  153,388 
       
  62457,2  417,452  440,787 
       
       
       
 
 
 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   

       התחייבויות שוטפות
       

 13,559  11,244  14,026  זכאים ויתרות זכות  ,ספקים
 5,201  3,859  4,716  והלוואה  ריבית לשלם בגין אגרות חוב

 776  -  2,538  נגזרים פיננסיים
 8,888  945  9,848  חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך

 159,795  -  160,275  חלות שוטפת של אגרות חוב
 473  398  473  חלות שוטפת של התחייבויות בגין חכירות

 -  4,611  -  לשעבר  שליטה מבעל הלוואות של שוטפת חלות
       
  191,876  21,057  188,692 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 33,600  42,497  42,273  הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי ומוסד פיננסי
 -  -  551  נגזרים פיננסיים

 6,949  5,993  7,008  הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז
 695  902  597  התחייבויות בגין חכירות 

 125,406  234,343  120,899  אגרות חוב 
       
  171,328  283,735  166,650 
       

       השותפות  הון 
       

 160,469  156,636  161,079  הון יחידות השתתפות 
 603  4,436  -  כתבי אופציה 

 2,377  2,429  2,462  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004  8,004  8,004  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 ( 1,458)  8,991  ( 3,364)  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 84,550)  ( 67,836)  ( 74,123)  יתרת הפסד 

       
  94,058  112,660  85,445 
       
  457,262  417,452  440,787 
       
 
 
 
 
 

       2021במאי,  27
 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  
 סמנכ"ל כספים

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ
 השותף הכללי 
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 הרווח הכולל על  מאוחדים    דוחות 
 
 

 

  

 
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  

 אלפי דולר 
ליחידת  )הפסד(נקי רווח )למעט נתוני  

 השתתפות( 
       

 42,919  9,854  20,380  הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים
 ( 21,323)  ( 4,501)  ( 6,848)  עלות הפקת נפט וגז 
 ( 8,536)  ( 1,901)  ( 2,661)  הוצאות פחת ואזילה 

       
 13,060  3,452  10,871  רווח גולמי

       
 ( 1,470)  ( 473)  ( 246)    וקידום פרויקטיםהוצאות חיפושי נפט וגז 
 ( 6,778)  ( 1,791)  ( 621,9)  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  2,454  הכנסות אחרות 
       

 4,812  1,188  ,17111  תפעולי רווח 

       
 17,842  5,040  6,769  הכנסות מימון
 ( 39,918)  ( 4,769)  ( 5,972)  הוצאות מימון 

 427  ( 493)  452  ירידת ערך )ירידת ערך( נכסים פיננסיים ביטול 
       

 ( 16,837)  966  3812,4  לפני מסים על הכנסה (הפסדרווח )
       

 925  ( 164)  ( 2,011)  )מסים על הכנסה(  מס הטבת
       

 ( 15,912)  802  2710,4    )הפסד(  נקי רווח
       

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

הפסד סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או 
       בהתקיים תנאים ספציפיים: 

       
 3,343  9,830  ( 3,061)  רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 

העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי  
 ( 4,428)  ( 466)  1,155  מזומנים

       
 ( 1,085)  9,364  ( 61,90)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

       
 ( 16,997)  10,166  218,5  סה"כ רווח )הפסד( כולל

       
       :רווח נקי )הפסד( ליחידת השתתפות )בדולר(

       
 ( 0.264)  0.014  0.171  בסיסי( הפסדרווח )

       
 ( 0.264)  0.013  0.171  מדולל (הפסדרווח )

       



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 

 

 הון 
 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  בגין קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין קרן
 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  בגין קרן

עסקאות 
 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
               

 85,445  ( 84,550)  ( 1,458)  2,377  8,004  603  160,469  )מבוקר( 2021, בינואר 1יתרה ליום  
               

 2710,4  2710,4  -  -  -  -  -  רווח נקי 
 ( 1,906)  -  ( 1,906)  -  -  -  -  כולל אחר  הפסד

               
 218,5  2710,4  ( 1,906)  -  -  -  -  כולל)הפסד( סה"כ רווח 

               
 85  -  -  85  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 7  -  -  -  -  ( 1)  8  ד'( 3)ראו באור  מימוש אופציות סחירות
 -  -  -  -  -  ( 602)  602  ד'( 3)ראו באור  פקיעת אופציות סחירות

               
 94,058  ( 74,123)  ( 3,364)  2,462  8,004  -  161,079  2021, במרס 31יתרה ליום  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
 

- 7   - 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות  
 
 
 

 

 

 הון 
 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  בגין קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין קרן
 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  בגין קרן

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  
               

 802  802  -  -  -  -  -  רווח נקי 
 9,364  -  9,364  -  -  -  -  כולל אחר  רווח

               
 10,166  802  9,364  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

               
 137  -  -  137  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 78,921  -  -  -  -  -  78,921  הנפקת הון לציבור  
 2  -  -  -  -  -  2  מימוש אופציות סחירות

               
 112,660  ( 67,836)  8,991  2,429  8,004  4,436  156,636  2020, במרס 31יתרה ליום  

 
 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 

 

 הון 
 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  בגין קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין קרן
 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  בגין קרן

עסקאות 
 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
               

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

 ( 15,912)  ( 15,912)  -  -  -  -  -   הפסד
 ( 1,085)  -  ( 1,085)  -  -  -  -  הפסד כולל אחר 

               
 ( 16,997)  ( 15,912)  ( 1,085)  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל 

               
 85  -  -  85  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 78,921  -  -  -  -  -  78,921  הנפקת הון לציבור  
 2  -  -  -  -  -  2  מימוש אופציות סחירות

 -  -  -  -  -  ( 3,833)  3,833  פקיעת כתבי אופציה לא סחירים
               

 85,445  ( 84,550)  ( 1,458)  2,377  8,004  603  160,469  2020, בדצמבר 31יתרה ליום  
 
 
 
  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  
 
 

   
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

 ( 15,912)  802  10,427   רווח נקי )הפסד(
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  
        שוטפת:

        
        התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

        
 8,951  2,012  852,8   פחת והפחתות אזילה, 

 85  137  85   תשלום מבוסס מניות
 ( 427)  493  ( 452)   )ביטול ירידת ערך( נכסים פיננסיים ירידת ערך 

 ( 925)  164  2,006   מסים נדחים 
 25,050  1,003  ( ,4971)   הוצאות מימון, נטו

 ( 1,061)  ( 243)  520   , נטועל יתרות מזומנים הפרשי שער
        
   3,223  3,566  31,673 

        והתחייבויות: שינויים בסעיפי נכסים 
        

 ( 697)  1,714  ( 4,675)   בלקוחות )עלייה( ירידה 
 ( 749)  126  ( 2,090)   ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 ( 1,384)  ( 3,407)  801,3   גידור תזרימי מזומנים 
 3,192  1,447  262   בספקים, זכאים ויתרות זכות עלייה 

        
   (5,123 )  (120 )  362 
        

 12,482  6,241  6,241   ריבית שהתקבלה 
        

 ( 27,414)  ( 06,25)  ( 6,323)   ריבית ששולמה
        

 1,191  4,239  8,445   שוטפתשנבעו מפעילות מזומנים נטו 
        

        פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
        

 ( 65,911)  ( 44,809)  ( 9,999)   נפט וגז השקעה בנכסי 
 311  -  -   שחרור סכומים מנאמנות 

 ( 8,000)  ( 8,000)  -   בפקדונות ההשקע 
 ( 92)  ( 7)  -   קבוע  רכוש רכישת

        
 ( 73,692)  ( 52,816)  ( 9,999)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 

  

 
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 45,000  45,000  9,602  ומוסד פיננסי בנקאיים מתאגידים ההלווא קבלת
 ( 945)  -  -  ומוסד פיננסי מתאגידים בנקאיים ה הלווא  פירעון

 ( 424)  ( 103)  ( 62)  פירעון התחייבויות בגין חכירות
 120,142  -  -  , נטוהנפקת אגרות חוב

 ( 2,878)  ( 1,254)  -  הלוואות ואגרות חוב עלויות גיוס
 ( 79,794)  -  -  פירעון אגרות חוב 

 80,047  80,047  -  הון לציבורהנפקת 
 2  2  7  מימוש אופציות ליחידות השתתפות

 ( 1,126)  ( 1,126)  -  עלויות גיוס הון 
 ( 4,992)  -  -  לשעבר  שליטה מבעל ותהלווא  פירעון

       
 155,032  122,566  9,547  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

       
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים  

 1,061  243  ( 520)  המוחזקות במטבע חוץ
       

 83,592  74,232  7,473  עלייה במזומנים ושווי מזומנים
       

 20,422  20,422  104,014  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
       

 104,014  94,654  111,487  מזומנים לסוף התקופה יתרת מזומנים ושווי 
       

       פעילויות מהותיות שלא במזומן
       

 2,293  2,423  2,460  כנגד זכאים ויתרות זכות  נפט וגזהשקעה בנכסי 
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 כללי  -  :1באור 

 
ליום   א.  במתכונת מתומצתת  נערכו  של שלושה    ולתקופה  2021,  במרס  31דוחות כספיים אלה 

. יש לעיין בדוחות  ("דוחות כספיים ביניים מאוחדים"  -להלן)באותו תאריך    החודשים שהסתיימ
של   השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  ולשנה    2020בדצמבר,    31ליום    השותפותאלה 

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

 
"השותפות"( נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת    -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 
וח וההפקה  . מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים, הפית1975-השותפויות, תשל"ה

 של נפט וגז.
 

גבוהה   ג. ובדרגה  כספיות משמעותיות  בהשקעות  כרוכה מעצם טבעה  השותפות  של  פעילותה 
תידרש השותפות לגייס   נכס הנפט שננדואהיחסית של סיכון כספי ואי וודאות. לצורך פיתוח  

הנפט והגז  מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או חוב ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי  
שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי, ביכולתה של השותפות להמשיך ולגייס מקורות מימון  

 כאמור. 
 

בבאור   ד.  לאמור  הקורונה  1בהמשך  נגיף  בדבר  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ד' 
השפעה   צופה  אינה  השותפות  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  נכון  הכלכליות,  והשלכותיו 

למשבר הקורונה לא היתה השפעה שלילית    בתקופת הדוחתוצאותיה העתידיות.    שלילית על
על תוצאותיה העסקיות של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה. השותפות תמשיך ותבחן את 

 התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את אומדניה במידת הצורך. 

 
 

 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
 

ם ביניים עקבית לזאת שיושמה  המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיי
 :בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן

 
 איים וטעויות נים חשבונויים באומדנאית, שיניות חשבוינמד IAS 8-תיקון ל

 
: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2021בחודש פברואר  

"התיקון"(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה   –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן  
 חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים". 

 
ודאות   לאי  הכפופים  הכספיים  בדוחות  כספיים  כ"סכומים  מוגדרים  חשבונאיים  אומדנים 

ה משינויים  במדידה".  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  תיקון 
 במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות. 

 
והוא חל  2023 ,בינואר 1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

תקופה    על שינויים במדיניות חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה
 או אחריה. 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 על לממשל הפדרלי בארה"ב  תמלוג . א  

 
השותפים בו זכאים לזיכוי בגין תמלוגים ששולמו    ,בנכס הנפט בקסקין  על פי תנאי הרישיון  

של   בשיעור  בארה"ב  הפדראלי  ניו  12.5%לממשל  בבורסת  הגז  או  הנפט  מחירי  יורק  -באם 
(NYMEX  נמצאים מתחת לרף שנקבע ברישיון של נכס הנפט וכל זאת בהתאם לקריטריונים )

בתקופת הדוח כללה השותפות הכנסה   .Bureau of Ocean Energy Management  - ה  שנקבעו ע"י 
  , 2020מיליון דולר בגין זיכוי עבור תמלוגים ששולמו לממשל הפדראלי במהלך שנת    2  -בסך של כ

נרשמה  הזיכוי  בגין    ההכנסה.  וזאת בהמשך לפרסום הפרמטרים העדכניים לפיהם מחושב הזיכוי
  על הרווח הכולל.בדוחות המאוחדים  הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגיםבסעיף 

 
 הכנסות אחרות  .ב  

 
  תקלה הופסקה הפקת הנפט והגז בשדה נצ'ס למספר ימים בשל    2021במהלך חודש פברואר,   

במסגרת הסכם של    .אוויר קשים-תנאי מזגוזאת כתוצאה של  ממושכת של אספקת החשמל  
 חברת החשמל זכאית חברת הבת עם    ,המחזיקה ברישיון נכס הנפט  ,חברת הבת של השותפות

  הפיצוי בגין    ההכנסה  הפקה בשדה נצ'ס.הפסקת המיליון דולר בגין    2.5  -בסכום של כ  לפיצוי
 בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל. הכנסות אחרות נרשמה בסעיף 

 
 הלוואה מתאגיד בנקאי ומוסד פיננסי  .ג  

 
, חברת בת של  NPOביצעה  בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    8בהמשך לאמור בבאור   

מיליון דולר מתוך מסגרת המימון שהתקבלה מתאגיד בנקאי    10  -של כ   השותפות, משיכה בסך
ההלוואה שהתקבלה תשמש לפיתוח נכסי דנברי בהתאם להתחייבות הקבוצה  ומוסד פיננסי.  

 רת הסכמי הרכישה.לתוכנית הפיתוח שנקבעה במסג
 

 (4סחירים )סדרה  יה אופצכתבי מימוש ופקיעת  .ד  
 

, מומשו  2021בינואר,    10ביום  בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    13בהמשך לאמור בבאור  
יחידות השתתפות של השותפות בתמורה לסך    1,700  -ל  (4סחירים )סדרה  כתבי אופציה    1,700
שנותרו בסך של    (4הסחירים )סדרה    יתרת כתבי האופציה  ה אלפי דולר. במועד זה פקע  7  -של כ

 כתבי אופציה.  1,435,300
 

 הקצאה פרטית לנושא משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בת  ה. 
 

"התכנית"(.    -דירקטוריון השותף הכללי תכנית תגמול הוני )להלן, אימץ  2018באוגוסט,    30ביום  
שירותים   ונותני  עובדים  משרה,  לנושאי  פרטיות  הקצאות  לביצוע  למסגרת  בהתאם  זאת 
ובשותפות   הכללי  בשותף  השליטה  בעלי  על  נמנים  אינם  אשר  בנות,  בחברות  או  בשותפות 

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

 
של    2021,  מרסב  25ביום   פרטית  הקצאה  הדירקטוריון  )זכויות    RSUיחידות    131,573אישר 

התנאים  להתקיימות  בכפוף  מימוש,  מחיר  ללא  השותפות,  של  השתתפות  יחידות  לקבלת 
בת.  שנקב ובחברה  בשותפות  עובדים  ולמספר  משרה  לנושא  בתכנית(  של  עו  ההוגן  השווי 

 מיליון דולר. 0.5 -המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך, למועד הענקתם, בכ
 
 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 - 13 -   

 
 םימכשירים פיננסי - : 4באור 

 
 שווי הוגן 

 
פיננסיים והשווי ההוגן של מכשירים  )מלבד אלו   הנמדדים בעלות מופחתת  להלן היתרות בספרים 

 : (אשר עלותם המופחתת אינה שונה מהותית משווים ההוגן
 
 2020בדצמבר,  31  2020במרס,  31  2021במרס,  31  
 שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

             פיננסיים:  נכסים 
             

   Buckstone  161,532  164,870  157,908  152,083   163,625   165,039 - הלוואה ל
             

           פיננסיות:  התחייבויות 
             

 -     -     *(  34,738  35,927    -    -  אגרות חוב )סדרה א'( 
 *(   134,295     6125,40   -  -  *(   140,034  6122,94  אגרות חוב )סדרה ב'( 
אגרות חוב שהונפקו  

 ידי חברה בת-על
 
535162,  164,870   )*  202,051  193,452   )*  6164,99     165,039   )* 

  
 בהתאם למחיר שוק מצוטט. *(  

 
 

 עסקאות גידור 
 
עסקאות גידור פתוחות מסוג אופציות מכר    Navitas Buckskin  -קיימות ל  2021,  סבמר  31ליום   ( 1

(Put ( וחוזי החלפה עתידיים )Forward  המוגבלים להפסד מקסימלי של ,)דולר לחבית, לגידור   15
אלפי חביות נפט במחיר  496 -בהיקף כולל של כ 2022 לעד לחודש אפרי WTIמחירי נפט מסוג 

דולר לחבית. השווי ההוגן של ההתחייבות, נטו בגין עסקאות הגידור הנ"ל ליום   44-ממוצע של כ
 אלפי דולר.   526  -הינו כ 2021, סבמר 31

  
לגידור   NPOבדבר התחייבות  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים    8בהמשך לאמור בבאור   ( 2

המימון,  הסכם  במסגרת  הנפט  וברבעונים   NPOהתקשרה    מחירי  ההלוואה,  קבלת  במועד 
  2021, סבמר  31ליום   .Collarבאסטרטגיית  WTIשלאחריה, בעסקאות לגידור מחירי נפט מסוג 

 כמפורט להלן:   אלפי חביות נפט  531  - עסקאות גידור פתוחות בהיקף כולל של כ  NPO-קיימות ל
 

דצמבר לשנת   לחודש עד  ו  2021לשנת    אפריל  בתקופה שבין חודש חביות נפט  אלפי    471  -כ -
 דולר לחבית.  55דולר ובמחיר מקסימלי של   45במחיר חבית מינימלי של  2022

דולר   48במחיר חבית מינימלי של    2023לשנת   סאלפי חביות בחודשים ינואר עד מר  60  -כ -
 דולר לחבית.  70ובמחיר מקסימלי של 

 
אלפי    1,939  - הינו כ  2021,  סבמר  31ליום    אות הגידורההתחייבות, נטו בגין עסקהשווי ההוגן של  

  דולר.
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 השקעות בנכסי נפט וגז    - : 5באור 

 
 :ההרכב

 
 בדצמבר 31   במרס 31   
   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        

        נכסי נפט וגז 
 42,659  44,953  41,140   פרויקט בקסקין 

 29,837  16,760  36,829   פרויקט שננדואה  
 51,768  46,910  53,948   פרויקט דנברי
 18,268  18,882  18,088   פרויקט נצ'ס

        
   150,005  127,505  142,532 
        

 1,274  1,306  1,276   נכסי חיפוש והערכה
        
   151,281  128,811  143,806 

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן   - : 6באור 
 

 הקצאה פרטית לנושא משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בת
 

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

בחברות בנות, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות שאישרה האסיפה הכללית 
. לפרטים נוספים אודות התכנית 2018ביולי,    18של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ביום  

 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.  14ראו באור 
 

הדירקטורי  2021,  במאי  27ביום   של  אישר  פרטית  הקצאה  לקבלת   RSUחידות  י 232,584ון  )זכויות 
יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש, בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו בתכנית(  
לנושא משרה ולמספר עובדים בשותפות ובחברה בת. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו  

 . מיליון דולר 1.2  -הוערך, למועד הענקתם, בכ
 
 
 

 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 לשותפות   המיוחסים 
 

 2021  , במרס   31  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
  

 8-9 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  
 )שותפות מוגבלת(   השותפים של נאוויטס פטרוליום 

 
 

 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 
התש"ל )להלן    -   פטרוליום  נאוויטסשל    1970-ומיידיים(,  מוגבלת  ליום  שותפותה   – שותפות    2021במרס,    31(, 

באחריות הדירקטוריון ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו  
וההנהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת  

 ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 הסקירה   היקף 
 

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

ערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנ
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  לא,  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( 
 

 נפרדהביניים  ה  מידע הכספיל ג'  1  בבאורהנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור    מסקנתנולסייג את    מבלי
 נכס נפט של השותפות.    חבדבר הצורך בגיוס מקורות לצורך פיתו

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, במאי 27
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 ד' 38  תקנה   לפי   מיוחד  דוח 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 
 לשותפות המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה    בינייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים    המיוחסיםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
  לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2021,  במרס  31ליום  

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

 
 

 במרס 31 ליום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  

       נכסים שוטפים
       

 75,222  70,460  73,584  מזומנים ושווי מזומנים 
 10,789  10,765  10,796  פקדונות לזמן קצר

 4,204  2,227  4,460  חייבים ויתרות חובה 
       
  88,840  83,452  90,215 

       נכסים לא שוטפים 
       

 121,417  66,075  129,000  עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
 632  704  488  נכסי זכות שימוש 
  400  -  400  סכומים בנאמנות 

 173  137  161  נטו, קבוע רכוש
       
  130,049  66,916  122,622 
       
  218,889  150,368  212,837 

       התחייבויות שוטפות
       

 1,327  1,044  1,298  זכות   ויתרות זכאים
 -  749  2,047  ריבית לשלם בגין אגרות חוב

 337  306  357  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
       
  3,702  2,099  1,664 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 125,406  35,178  120,899  אגרות חוב 
 322  431  230  ות ת בגין חכיריוהתחייבו

       
  121,129  35,609  125,728 

       השותפות  הון 
       

  160,469  156,636  161,079  השתתפות  הון יחידות
  603  4,436  -  כתבי אופציה 

  2,377  2,429  2,462  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  8,004  8,004  8,004  שליטה בעל עם עסקאות  בגין קרן

 (1,458)  8,991  ( 3,364)  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 84,550)  ( 67,836)  ( 74,123)  הפסד  יתרת

       
  94,058  112,660  85,445 
       
  218,889  150,368  212,837 
 

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

       2021במאי,  27
  הדוחות אישור תאריך

 הכספיים
 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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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות 

 
 
  

 שהסתיימו  החודשים 3-ל
 במרס 31ביום 

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
   בדצמבר 31

 

  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

   2,205  561  634  ניהול מחברות מוחזקות הכנסות דמי 
 ( 5,545)  ( 1,477)  ( 1,549)  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 ( 3,340)  ( 916)  ( 915)  תפעולי הפסד

       
  9,472  1,706  4,687  הכנסות מימון
 ( 16,478)  ( 79)  ( 464)  הוצאות מימון 

 ( 5,566)  91  7,119  חברות מוחזקות  (הפסדירווחי ) חלק השותפות ב
       

 ( 15,912)  802  10,427  (הפסדרווח נקי ) 
       

       רווח כולל אחר )לאחר השפעת מס(:
       

הפסד  או  לרווח  מחדש  המסווגים  או  שיסווגו  סכומים 
       בהתקיים תנאים ספציפיים: 

       
 3,343  9,830  ( 3,061)  גידור תזרימי מזומנים רווח )הפסד( בגין עסקאות 

 ( 4,428)  ( 466)  1,155  העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
       

 ( 1,085)  9,364  ( 1,906)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
       

 ( 16,997)  10,166  8,521  כולל (הפסדרווח )
       
       
 
 
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימו  החודשים 3-ל

 במרס 31ביום 

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ( 15,912)  802  ,42710  (הפסדרווח נקי ) 
       

תזרימי מזומנים מפעילות   להצגתהתאמות הדרושות 
     :שוטפת

 
 

       
       : והפסד רווח לסעיפי התאמות

       
 227  82  185  פחת והפחתות

 85  137  85  מניות מבוסס תשלום
 5,566  ( 91)  ( ,1197)  מוחזקות  חברותהפסדי )רווחי( ב השותפות  חלק

 11,559  ( 1,524)  ( 3,934)  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
 ( 1,061)  ( 243)  520  הפרשי שער

       
  (310,26 )  (1,639 )  16,421 

       והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 ( 3,070)  ( 1,093)  ( 652)  עלייה בחייבים ויתרות חובה 
  348  65  ( 92)  זכאים ויתרות זכות ב  עלייה )ירידה(

       
  (582 )  (1,028 )  (2,722 ) 
       

 ( 8,184)  ( 6)  ( 76)  ששולמה ריבית
       

 ( 10,397)  ( 1,871)  ( 197)  שוטפת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות
       
       

       פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
       

 ( 71,657)  ( 4,076)  ( 893)  השקעה בחברות מוחזקות 
 ( 400)  -  -  הפקדת סכומים בנאמנות 

 ( 8,000)  ( 8,000)  -  השקעה בפקדונות
 ( 92)  ( 7)  -  קבוע  רכוש רכישת

       
 ( 80,149)  ( 12,083)  ( 893)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

       
 
 
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימו  החודשים 3-ל

 במרס 31ביום 

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

       פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
       

 ( 347)  ( 78)  ( 35)  התחייבויות בגין חכירותפירעון  
 120,142  -  -  , נטוהנפקת אגרות חוב

 (1,074)  -  -  עלויות גיוס אגרות חוב
 (38,263)  -  -  פירעון אגרות חוב 
 80,047  80,047  -  הנפקת הון לציבור

 2  2  7  ליחידות השתתפותמימוש אופציות 
 (1,126)  ( 1,126)  -  עלויות גיוס הון 

       
 159,381  78,845  ( 28)  מימון  )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות

       
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים  

 243  ( 520)  המוחזקות במטבע חוץ
 

1,061 
       

 69,896  65,134  ( 1,638)  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( היעלי
       

 5,326  5,326  75,222  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 75,222  70,460  73,584  תקופה ושווי מזומנים לסוף היתרת מזומנים 
 
 
 
 

 . הנפרד הכספי  ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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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    2020בדצמבר,    31הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום  

  31ביניים מאוחדים ליום  תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים  
 (. "מאוחדים ביניים כספיים"דוחות   -)להלן  2021במרס, 

 
"( 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.

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

תידרש השותפות לגייס   שננדואהנפט  היחסית של סיכון כספי ואי וודאות. לצורך פיתוח נכס  
מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או חוב ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט והגז  
שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי, ביכולתה של השותפות להמשיך ולגייס מקורות מימון  

 כאמור.  
 
בבאור   .ד לאמור  השנתיל  ד'1בהמשך  הכספיים  הדוחות  על  הנפרד  הכספי  ליום  מידע    31ים 

בדבר נגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים   2020בדצמבר,  
למשבר הקורונה    בתקופת הדוחהשותפות אינה צופה השפעה שלילית על תוצאותיה העתידיות.  

לא היתה השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה.  
 תמשיך ותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את אומדניה במידת הצורך. השותפות  

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע  
 . 2020בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
 

 מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -  3באור 
 

 (4מימוש ופקיעת כתבי אופציה סחירים )סדרה    א. 
 

, מומשו  2021בינואר,    10ביום  בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    13בהמשך לאמור בבאור  
יחידות השתתפות של השותפות בתמורה לסך    1,700  -ל  (4סחירים )סדרה  כתבי אופציה    1,700
שנותרו בסך של   ( 4הסחירים )סדרה   אלפי דולר. במועד זה פקעו יתרת כתבי האופציה   7-של כ

 כתבי אופציה.  1,435,300
 

 הקצאה פרטית לנושא משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בת  ב. 
 

"התכנית"(.    -תף הכללי תכנית תגמול הוני )להלן, אימץ דירקטוריון השו2018באוגוסט,    30ביום  
שירותים   ונותני  עובדים  משרה,  לנושאי  פרטיות  הקצאות  לביצוע  למסגרת  בהתאם  זאת 
ובשותפות   הכללי  בשותף  השליטה  בעלי  על  נמנים  אינם  אשר  בנות,  בחברות  או  בשותפות 

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

 
)זכויות לקבלת   RSUיחידות    131,573אישר הדירקטוריון הקצאה פרטית של    2021,  מרסב  25ביום  

שנקבעו   התנאים  להתקיימות  בכפוף  מימוש,  מחיר  ללא  השותפות,  של  השתתפות  יחידות 
ובחברה בת.   ולמספר עובדים בשותפות  השווי ההוגן של המכשירים בתכנית( לנושא משרה 

 מיליון דולר. 0.5  -ההוניים שהוענקו הוערך, למועד הענקתם, בכ
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
   מידע נוסף 

-  9   - 

 
 תאריך המאזןאירועים לאחר  -  4באור 

 
 הקצאה פרטית לנושא משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בת

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

או   בשותפות  שירותים  ונותני  עובדים  משרה,  לנושאי  פרטיות  הקצאות  לביצוע  למסגרת  בהתאם 
בחברות בנות, אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות שאישרה האסיפה הכללית 

ת . לפרטים נוספים אודות התכני2018ביולי,    18של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ביום  
 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.  14ראו באור 

 
של    2021,  במאי  27ביום   פרטית  הדירקטוריון הקצאה  לקבלת    RSUיחידות    232,584אישר  )זכויות 

יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש, בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו בתכנית(  
השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו    לנושא משרה ולמספר עובדים בשותפות ובחברה בת.

 מיליון דולר.  1.2  -הוערך, למועד הענקתם, בכ
 

 
- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -   - 
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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 2021במרס,  31

 

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

, במרס  31ליום    שותפותה  של  מאוחד  תמציתי  כספי   מידע  על   2021,  במאי  27מיום  סקירה  דוח   .1
 באותו תאריך. השלושה חודשים שהסתיימולתקופה של    2021

  ביניים   כספיה  מידעתמצית ה  על  2021,  במאי  27המבקר מיום    החשבון  רואה   של  מיוחד  דוח .2
באותו    שלושה חודשים שהסתיימהשל    ולתקופה  2021,  במרס  31ליום    שותפותנפרד של הה

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 רואי חשבון 

 





1 
 

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

 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות )אנרגיה מתחדשת( לסעיף  7.1.8 ףסעי .1

פורסמה להערות הציבור טיוטת התיקון לתקנון הבורסה המאפשרת    2021באפריל    12ביום  

המתחדשתעקרונית   האנרגיה  בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב  וגז  נפט  תחת  לשותפויות 

   .מגבלות שונות

השותפות   הסכם  תיקון  לאישור  השתתפות  יחידות  מחזיקי  אסיפת  זימון  בוחנת  השותפות 

באפריל    12באופן שיאפשר פעילות זו. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

  (.2021-01-062103)אסמכתא מספר:   2021

כל ודאות כי התיקון יאושר וכי יתקבלו כל   איןלמועד זה,  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

האישורים הדרושים על מנת שהשותפות תוכל לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת. כמו כן, גם  

במקרה בו יאושר התיקון, אין כל ודאות בדבר נוסחו הסופי, ובהתאם אין כל ודאות בדבר סוג  

בעקבותיו בפעילותה  לשלב  השותפות  תוכל  אשר  הפרויקטים  את  והיקף  ו/או  בכלל,  אם   ,

 השפעת הכניסה לתחום הפעילות על תוצאות השותפות )ככל שתהא(.   

 פרויקט שננדואה  –לדוח התקופתי   8.2.5סעיף  .2

בסעיף   לאמור  פיתוח    8.2.5בהמשך  לצורך  הפרויקטלי  המימון  מבנה  בדבר  התקופתי  לדוח 

פה כללית מיוחדת של  פרסמה השותפות דוח זימון אסי 2021במאי  13ביום , פרויקט שננדואה

מחזיקי יחידות ההשתתפות לטובת אישור גיוס יתרת ההון הנדרש לטובת פרויקט שננדואה  

מיום   אסיפה  זימון  דוח  ראו  נוספים  לפרטים  אחידה.  לא  הצעה    2021במאי    13באמצעות 

 . (2021-01-026452)אסמכתא מספר: 

להערכת  בדבר תוכנית פיתוח פרויקט שננדואה,    לדוח התקופתי  8.2.5בהמשך לאמור בסעיף  

  הרבעון השלישי   התקבל בתחילתל ( צפויה  FID)  מפעילת הפרויקט, החלטת ההשקעה הסופית

 . 2024שנת  ברבעון הרביעי של  ותחילת ההפקה צפויה ,2021של שנת 

עתיד פני  צופה  מידע  בגין  ה   –  אזהרה  החלטת  קבלת  מועד  בדבר  לעיל  שקעה  הההערכות 

ותחילת הפקה בנכס הנפט שננדואה הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק  (  FID)  סופיתה

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

מתווה  הערכות של  ההנדסי  התכנון  השלמת  בדבר  )  המפעילה  הנפט  (  FEEDהפיתוח  בנכס 

להתממש באופן    הפרויקט. ההערכות הנ"ל עשויות שלא להתממש אוהשלמת מימון  ו  שננדואה

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

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

 . ט שננדואהבפעולות לפיתוח פרויק

 ביצוע קידוחים אופקיים בשדות דנברי  –לדוח התקופתי   8.3.4סעיף  .3

אפריל   חודש  והשל השותפות    2021במהלך  בשדה  ימה  קדחה  אופקיים  פיתוח  קידוחי  שני 

Websterהחלה ההפקה מאחד  במסגרת התקציב ולוחות הזמנים המתוכננים. למועד זה,    ת, וזא

 . הקרוב בזמן תחל  שניהקידוחים האמורים, והשותפות צופה כי ההפקה מהקידוח ה

 
  בסמוך ועד  2021של שנת הראשון  במהלך הרבעון עדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות    1

עדכון זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק    . התקופתי  בדוח   לתארו   שיש   עניין   בכל  זה   דוח   פרסום   מועד   לפני
-2021-01  )אסמכתא מספר:  2021במרץ    26שפורסם ביום    2020שנת  תיאור עסקי השותפות לדוח התקופתי של השותפות ל

 . , אלא אם צוין אחרת"(הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "048372



2 
 

מידע  הינה    מהקידוחתחילת ההפקה  לעיל בדבר    הההערכ  –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

שלא להתממש או להתממש    ההנ"ל עשויה  ההערכ.  צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך

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

   .הבשדהתפעוליים והטכניים ו/או בשל גורמים בלתי צפויים הקשורים בפעולות 

 Sea Lionתגלית  -הסכם הבנות  – לדוח התקופתי  9סעיף  .4

 Premier Oil Explorationבין    המיזוג  עסקת   השלמת  על  השותפות  עודכנה  2021  אפריל  בחודש

and Production Limited  ,הנפט  נכס ב  המפעילה  Sea Lion  " לבין  PMO)להלן:   ,)"Chrysaor 

Holdings Limited לתוך  התמזגה האחרונה, לפיהPMO . 

בנובמבר    1עד ליום    הוארך  Sea Lion  הרשיונות בנכס הנפט בנוסף עודכנה השותפות כי תוקף  

2022.   

 הון אנושי  –לדוח התקופתי  15סעיף  .5

אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות הצעה פרטית של יחידות    2021במאי    27ביום  

לנושא משרה בשותפות ולעובדים בשותפות ובחברות בת בבעלותה    RSUsהשתתפות חסומות  

)אסמכתא מספר:   2021במאי    27המלאה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

2021-01-031969.)   

 מימון -לדוח התקופתי  18סעיף  .6

מון  למיהלוואה  השותפות עמדה באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה במסגרת    יצוין כי

  עסקת דנברי, כמפורט להלן: 

 

 

 

 

 

 :בקסקין בפרויקט 2021ברבעון הראשון של שנת   2נפט ה תהפקנתוני  .7

 1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   סך הכל תפוקה
 267.88 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

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

57.68 

המשויכים   ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה  תמלוגים 
 ( 4.26) 3)דולר לחבית(   השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
 ( 8.37) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים   תקבולים 
 45.05 4)דולר לחבית(   השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

 
   הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות בנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח.         2

ליחידת   ממוצע  עד  במחיר  עוגל  נטו,  ובתקבולים  ההפקה  בעלויות  ששולמו,  בתמלוגים  הנקודה   2תפוקה,  אחרי    ספרות 
 העשרונית.  

בגין תמלוגים ששולמו לממשל הפדראלי   מיליון דולר  2-ר בסך של כהחז בניכוי    מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב    3
כמפורט  .  לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי  , תמלוגים לדוחות הכספיים   א' 3בבאור  כמפורט    2020בשנת  בארה"ב  

לדוח התקופתי, עד לפירעון המלא של אגרות החוב אשר הונפקו על ידי נאוויטס בקסקין מימון בע"מ, חברה בת   8.1.8בסעיף 
כם השותפות אשר ינבעו מהכנסות  שותף הכללי מכוח הסבעלי העניין ב  םשל השותפות, התמלוגים להם זכאיבבעלות מלאה  

   .יצברו וישולמו לאחר מועד הפירעון המלא של אגרות החוב האמורותי, בקסקין מנכס הנפט
של    4 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  ההוניות של  הזכויות  למחזיקי  המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו  הממוצעים   התקבולים 

חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות של  דולר לחבית בגין  15.93-כ
ו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות  השותפות כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נט

 של השותפות.    

 אמת מידה פיננסית 31.3.2021לתאריך היחס 

29% LTV  60%שלא יעלה על   

1.68 Projected DSCR 1.25-שלא יפחת מ 



3 
 

 

 :ידנבר שדות ב 2021ברבעון הראשון של שנת   5נתוני הפקת הנפט  .8

 1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   סך הכל תפוקה
 115.04 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

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

המשויכים   ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה  תמלוגים 
 ( 12.54) 6)דולר לחבית(   השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
 ( 20.15) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

תפוקה ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים   תקבולים 
 26.23 )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

 

 :'סנצ בפרויקט 2021הראשון של שנת  ברבעון  7ט נתוני הפקת הנפ .9

 1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות סך הכל תפוקה  
 24.76 של השותפות בתקופה )באלפי חביות(

למחזיקי  המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 58.89 הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית( 

תמלוגים ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה המשויכים 
 ( 14.12) 6למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית(

המשויכות  תפוקה  ליחידת  ממוצעות  הפקה  עלויות 
 ( 29.06) למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית(

המשויכים  תפוקה  ליחידת  ממוצעים  נטו  תקבולים 
 15.71 8למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית( 

 

 

 27.05.2021תאריך: 

 

                   
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

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

 חנן רייכמן, מנכ"ל  

       

 
  הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר   כמויות גז בשיעור זניח.  כולל        5

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.    2ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 
 מייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.  6
המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר    כולל כמויות גז בשיעור זניח. הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור          7

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.   2ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 
של        8 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו  הממוצעים     התקבולים 

     של   דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות  38.23  -כ 
  ההוניות    שותפות כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויותה  
   של השותפות. 





בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   2021ראשון של שנת דוח רבעון 

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

דירקטוריון   בפיקוח  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  הכללישמבצע  נועדוו   השותף    לספק   אשר 

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

מידע   שה   ת נדרש  שהשותפותכי  בדוחות  מפרסילגלות  מעובד,  - על  מתא  נאסף,  הדין  הוראות  פי 

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  ת נדרש  שהשותפותבטיח כי מידע  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו לה

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

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

 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

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

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

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

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית  )להלן: "  2020בדצמבר    31סתיימה ביום  נ התקופתי לתקופה ש

הפנימית  האחרון הבקרה  את  הכללי  השותף  והנהלת  הכללי  השותף  דירקטוריון  העריכו   ,)"

בשותפות; בהתבסס על הערכה זו, דירקטוריון השותף הכללי והנהלת השותף הכללי הגיעו למסקנה  

 . , הינה אפקטיבית2020בדצמבר  31כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

כל אירוע או    ת השותף הכלליוהנהלהשותף הכללי  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת דירקטוריון  

הובאה במסגרת  ש עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי  

 הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.  

ימית בדוח השנתי בדבר הבקרה  הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנ למועד הדוח, בהתבסס על  

השותף  ודירקטוריון    ת השותף הכלליבהתבסס על מידע שהובא לידיעת הנהלהפנימית האחרון, ו

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.   ,כאמור לעילהכללי  



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

 
 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 
 

 , מצהיר כי: חנן רייכמןאני, 

של שנת   ראשוןהלרבעון ( "השותפות"  :)להלן נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת של  הרבעוני הדוחאת  בחנתי (1)
 (; "הדוחות: ")להלן 2021

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  לפי ידיעתי, הדוחות   (2)
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

 הדוחות;

הבחינות המהותיות,  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל   (3)
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים    השותפותאת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של  

 הדוחות;

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

על  השותפות  דירקטוריון  של  הכספיים על הדיווח  , בהתבסס  לגבי הבקרה הפנימית  ביותר  הערכתי העדכנית 

 הכספי ועל הגילוי:

על   .1 הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 

של השותפות לאסוף, לעבד, לסכם    ההדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

והכנת הדוחות הכספיים    או לדווח על בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי  מידע כספי באופן שיש 

 בהתאם להוראות הדין, וכן;

או   .2 במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 

 הכספי ועל הגילוי.  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

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

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   .1

)דוחות  לרבות חברות מאוחדות שלה  שמידע מהותי המתייחס לשותפות,   ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות 

, בפרט במהלך  ובחברות המאוחדות  ובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפותמ,  2010- כספיים שנתיים(, התש"ע

 - תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   .2

בות בהתאם  באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לר

 לכללי חשבונאות מקובלים;

רבעוני או תקופתי,  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) .3

( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות  לפי הענין

 .ועל הגילוי של השותפותהבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  

 

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

 .  27.05.2021 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, 

של נאוויטס  לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  את המידע הו  ביניים   ות הכספייםהדוחבחנתי את   (1)

הדוחות  או "  "הדוחות: ")להלן   2021של שנת  ראשון  הרבעון  ( ל"השותפות"  :)להלן  פטרוליום שותפות מוגבלת

 (; "לתקופת הביניים

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

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

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

משקפים באופן  לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  המידע  הוביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   (3)

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל    השותפות נאות, 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים    הביקורת  לוועדת  ,לדירקטוריון ,  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  השותפות  דירקטוריון   של

 הגילוי: 

ה .1 הליקויים  כל  על  את  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  משמעותיים 

הכלול   האחר  הכספי  ולמידע  ביניים  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח 

יכולת על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הביניים,  לתקופת  לעבד,    הבדוחות  לאסוף,  השותפות  של 

פי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים  ס על מידע כ  לסכם או לדווח

 - בהתאם להוראות הדין; וכן 

  או  במישרין   לו  שכפוף  מי   או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה ,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית   ביןת,  תרמי  כל .2

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי.  שיש אחרים עובדים   מעורבים

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

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח  תחת פיקוחנו  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   .1

לשותפות המתייחס  מהותי  מאוחדות  ,  שמידע  חברות  ניירות    שלהלרבות  בתקנות  )דוחות  כהגדרתן  ערך 

, בפרט במהלך  ובחברות המאוחדות  מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות ,  2010- כספיים שנתיים(, התש"ע

 - תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח    פיקוחנוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת   .2

כנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי וה

 לכללי חשבונאות מקובלים;

רבעוני או תקופתי,  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) .3

הענין בדוחולפי  כספי אחר הכלול  מידע  ולכל  ביניים  לדוחות הכספיים  זה, המתייחס  דוח  מועד  לבין  ת  ( 

לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות  

 .הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות

 

 



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

 

 
         . 27.05.2021 תאריך:   

  ________________________ 

 , סמנכ"ל כספים עמית קורנהאוזר 
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