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 דירקטוריון ה דוח
 הכללי השותף של

 
 

" )להלן:  ניהול בע"מ  וגז  נפט  להגיש השותף הכללידירקטוריון פלר  "( מתכבד 

  30ביום    ושהסתיימושלושה חודשים  שישה  של    ותבזה את דוח הדירקטוריון לתקופ

 (.", בהתאמהרבעון שני"  –ו  "תקופת הדוח)להלן: "  2021, ביוני

 

דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת, של העניינים בהם הוא עוסק  

גם הדוח התקופתי לשנת   מצוי  אשר    2020ונערך בהתחשב בכך שלפני הקורא 

הדוח  ( )להלן: " 2021-01-048372:  )אסמכתא מספר   2021במרץ,    26פורסם ביום  

 "(. 2020לשנת  התקופתי

 

 

 התאגיד   עסקי למצב הדירקטוריון הסברי
 

"( פועלת  נאוויטס" או "השותפות )להלן: "   , שותפות מוגבלתנאוויטס פטרוליום

בצפון   התמקדות  תוך  טבעי  וגז  נפט  של  וההפקה  הפיתוח  החיפושים,  בתחום 

 אמריקה. 

מתמקדת השותפות בעיקר באיתור ומימוש   ,בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה

הזדמנויות השקעה בנכסי נפט וגז הכוללים עתודות נפט וגז מוכחות, שטרם פותחו. 

פיתוח עתודות אלה הוא בעל פוטנציאל משמעותי להשאת ערך בלוח זמנים קצר  

 יחסית. 

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

רישיון אקספלורציה ימי באזור מזרח  ופרויקטים: בקסקין, שננדואה, נצ'ס, דנברי  ב

 פאונדלנד שבקנדה. -ניו

 

 עיקרי תוצאות הפעילות של השותפות

  :2021של שנת   במחצית הראשונה

 

 

 מיליון דולר 41.0 -הכנסות של כ ▪

▪ EBITDA  מיליון דולר 25.8-כשל  

 דולרמיליון   11.7-רווח נקי של כ ▪

1 

 לתקופה
 שהסתיימה 

 2021, ביוני 30 ביום



 : הדוח בתקופת השותפות פעילות של  תמציתי תיאור
  

 שננדואה 

 (FID)  שננדואההחלטת השקעה סופית בפרויקט   קבלת 

",  הפרויקט"-ו  "שננדואה  שותפות )להלן: "שננדואה פרויקט ב ותהשותפ, 2021באוגוסט,  25ביום 

מיליארד דולר    1.8- לפיתוח הפרויקט בתקציב של כ(  FID)סופית  החלטת השקעה  קיבלו  (  בהתאמה

 .  מהזכויות בפרויקט( 100%ארה"ב )בגין 

, מפעילת שננדואהלהערכת 
1
 .  2024שנת  בסוףהתחיל לצפויה פרויקט  המההפקה  

 הפרויקטליהמימון  הסכמי

השותפות  , חברה בת )בשרשור( בבעלות מלאה של   ShenHai LLCהחתמ  2021,  באוגוסט  1  ביום

 מימון   הסכם  עללחתימת שותפות שננדואה,   במקביל(,  "חברת הפרויקט או "ו/"  ShenHai)להלן: "

בנק    עם   פרויקטלי בהובלת  וזרים,  מקומיים  פיננסיים  ומוסדות  בנקים  של   Societeקונסורציום 

Generaleבעלויות הפיתוח של הפרויקט. לפי    , לצורך מימון חלקה של כל אחת משותפות שננדואה

  היא  וכן"ב,  ארה  דולר  מיליון  444-הלוואות בסך כולל של כ  ShenHai-ל  תועמדנההסכם המימון,  

 מיליון  544-נוספים, עד לסכום כולל של כ  ארה"ב  דולר  מיליון  100-בכ  זה  סכום  להגדיל  זכאית  תהיה

ההון הנדרש לפרויקט, וצפויה רק לאחר השקעת כל סך    תתבצע  הראשונהדולר ארה"ב. המשיכה  

 .  2023לקראת תחילת שנת  

( של  Closingהתקיימו כל התנאים המוקדמים לסגירה פיננסית )כאמור לעיל,    FID-במועד קבלת ה

 .  הסכמי המימון הפרויקטלי

 

 גיוסי הון וחוב 

לפרויקט שננדואה, השלימה השותפות במהלך הנדרש  לשם הפקדת חלק השותפות בהון העצמי  

 חודש אוגוסט מספר גיוסי הון/חוב:

 מיליון דולר ארה"ב.  152-הנפקת יחידות השתתפות של השותפות בהיקף של כ ▪

 מיליון דולר ארה"ב.   56-הרחבת אג"ח סדרה ב' של השותפות בהיקף של כ ▪

, נאוויטס ארה"ב  בכורה של חברת הבת )בשרשור(הנפקת מניות  ▪
2
מיליון דולר   45-בהיקף של כ 

הגוף המוסדי לנאוויטס ארה"ב סך של העביר    ההשקעה  כאשר במועד חתימת הסכםארה"ב,  

 . מיליון דולר ארה"ב 30-כ

גיוסי ההון והחוב ראו פירוט בסעיף "מצב פיננסי" להלן. לפרטים נוספים  לפרטים נוספים אודות  

מיום  הסכם  אודות   מיידי של השותפות  דיווח  ראו  מניות בכורה,    15ההשקעה בתמורה להקצאת 

   (, המובא בדוח זה על דרך ההפניה. 2021-01-065119)אסמכתא מספר:   2021באוגוסט, 

 בטוחות    הפקדת 

כל שותפות  החלטת השקעה סופית בפרויקט, הפקידו    התקבלהבטרם  ,  2021באוגוסט,    23ביום  

לטובת פרויקט  שננדואה בטוחות במזומן בחשבון נאמנות או כתבי אשראי בנקאי בלתי הדירים,  

הכולל שננדואה,   התקציב  סך  לבין  הפרויקטלי,  המימון  בין  לפער  השווה  כאשרבסכום  היקף    , 

 מיליון דולר ארה"ב.   311-( עומד על כShenHaiהבטוחה שהופקדה במזומן על ידי השותפות )בגין 

 
1 LLC ,BOE Exploration & Production   " :(שננדואה מפעילת)לעיל ולהלן" . 
2 Navitas Petroleum Holdings, LLC  ,  :חברה בת בבעלות מלאה )בשרשור( של השותפות, המחזיקה בנכסים של השותפות בארה"ב )להלן 

 "(. "ב ארה  נאוויטס "
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 שינויים בהחזקות בפרויקט

 נחתמו הסכמים מחייבים לשינויים בהחזקות בפרויקט, כדלקמן: ,FID-לקראת ה  כחלק מההכנה

▪ iShenHa    למכרה-Beacon34.1%   בתמורה בפרויקט,  כמהזכויות  דולר    6.3-לסכום של  מיליון 

 מיליון דולר ארה"ב.   1.5-ארה"ב במזומן, ותהא זכאית לתשלום נדחה נוסף, בהיקף של כ

BOE IIחברת האם של   ▪
הינה    BOE II.  HEQ Deepwater-במניותיה    את  HEQ Deepwater-ל  מכרה  4

שותפות ייעודית המתמקדת בקידוחים במים העמוקים במפרץ מקסיקו בארה"ב והמוחזקת על 

והגז  Quantum Energy Partnersידי   הנפט  בתחום  המתמחה  ומוכרת  מובילה  השקעות  קרן   ,

ו והגז במפרץ מקסיקו בארה"ב  Houston Energy LP-בארה"ב  , חברה הפעילה בתחום הנפט 

  BOE II  10.95%המניות כאמור לעיל, מכרה    מכירת   לאחר"(.  HEQ Deepwaterהלן: "ול  עיל)ל

, שהינה בבעלות מלאה של BOE II Exploration LLCמהזכויות בפרויקט לחברה ייעודית בשם  

  .BOE IIחברת האם של  

מה ככתוצאה  הזכויות  מכירות  בפרויקטלעיל  אמורשלמת  ההחזקה  שיעורי  כיום  ,  הם   שננדואה 

 כדלקמן:  

 

 

 

 

 

השינויים   ,ם, ההסכמות המסחריות והעדכונים להלפרטים נוספים אודות הסכמי המימון הפרויקטלי

של   ים מיידיים, ראו דיווחותבטוחהוכן הפקדת    מול גוף פיננסי  ההתחייבותכתב  בהחזקות הפרויקט,  

מספר:    ות)אסמכתא  2021באוגוסט,    26-ו  2021באוגוסט,    5,  2021באוגוסט,    2  תאריכיםהשותפות מ

מובא    הם, אשר המידע על פי(, בהתאמה2021-01-071194  -ו  127782-01-2021,  2021-01-060337

לרבות הנפקת מניות    . לפרטים אודות גיוסי הון וחוב שביצעה השותפותבדוח זה בדרך של הפניה

בת בחברה  להלן.  בכורה  ו"מימון"  פיננסי"  "מצב  בסעיפים  ראו  המימון  ,  אודות  נוספים  לפרטים 

פתי דוח התקוהכלולים    בדוח הדירקטוריוןובפרק תיאור עסקי השותפות    8.2.5הפרויקטלי ראו סעיף  

 .   2020לשנת 

 הקמה  הסכמי

והגז    2021ביוני,    16ביום   ▪ הנפט  יצוא  צנרות  להקמת  הסכמים  נחתמו  כי  השותפות  עדכנה 

 מפלטפורמת ההפקה של הפרויקט לצנרות הולכה קיימות. 

עדכנה מפעילת שננדואה כי חתמה על חוזה רב שנתי לתכנון, רכש,    2021באוגוסט,    4ביום   ▪

)EPCבנייה ומסירה ) המערכת צפויה להיות  פרויקט.  ( לFPS( של מערכת הפקה ואחסון צפה 

 .  2024מותקנת מעל מאגר הנפט שננדואה במהלך הרבעון השלישי של שנת 

לפרק תיאור עסקי השותפות בדוח   8.2.3אודות תכנית הפיתוח של הפרויקט ראו סעיף  לפרטים  

 .  2020התקופתי לשנת 

למועד תחילת  בקשר  לרבות    ,בקשר לפרויקט שננדואההמידע המפורט בדוח זה    –   עתיד  פני   צופה  מידע   בגין  אזהרה

המשיכה  ,  ביצוע תנאיוועל ידי המלווים בהסכם המימון  ההלוואות  העמדת  ,  המימון הפרויקטלי  ההפקה הצפוי מהפרויקט,

מהווים מידע   ,ותשלום נדחה נוסף בקשר למכירת הזכויות בפרויקט  FPS-ה  הצפי להתקנתהראשונה בהתאם להסכם המימון,  

 
3 Beacon Offshore Energy Development LLC.  
 דואה.  נמזכויות בנכס הנפט שנ 30.95%-והחזיקה בכ , Blackstoneמקבוצת  Beaconטרם הרכישה הוחזקה במלואה על ידי   4
 . HEQ Deepwaterמוחזקת, לאחר רכישתה, על ידי   5
 .  Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת  6
 . Blackstone חברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת 7

49% ShenHai  LLC 

20% 
5BOE II Shen LLC 

20.05% 
6Beacon Offshore Energy Development LLC 

10.95% 
7BOE II Exploration LLC 

3 



חלקו, או  מידע צופה פני עתיד זה עשוי שלא להתממש, כולו או .  1968-פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"חצופה  

גורמים במגוון  עיכובים  ו/או  שינויים  עקב  וזאת  מהצפוי  מהותית  שונה  באופן  הפיננסיים  להתממש  בתנאים  שינוי  לרבות   ,

  והמימוניים ו/או אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם המימון ו/או אי התקיימות התנאים של שאר ההסכמים דלעיל ו/או 

בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או התפתחויות הקשורות בפרויקט שננדואה ו/או    התפתחויות בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק

שאינם בשליטת השותפות ו/או בעקבות גורמים  בשותפות ו/או בחברות הבנות של השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים  

ות במועד דוח זה.  הערכות אלה מתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת השותפ  שונים שלא ניתן להעריכם מראש.  

אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות.  ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע והערכות שהתקבלו מאת המפעילה,  

בפרויקט  ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים  

 . שננדואה

 בקסקין       

מיליון דולר )לפרטים    18.8  - כ  2021של שנת    במחצית הראשונהשל השותפות    EBITDA  -פרויקט בקסקין תרם ל

 נוספים ראו ניתוח תוצאות הפעילות בהמשך(.

 

קיימת זכאות לזיכוי בגין תמלוגים ששולמו לממשל הפדראלי בארה"ב בשיעור    לשותפים בנכס הנפט בקסקין
בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתנאי הרישיון, באם מחירי הנפט או הגז בבורסת  וזאת    ,(Royalty Relief)  12.5%של  

  פט. ( נמצאים מתחת לרף שנקבע בהתאם לנוסחה הקבועה ברישיון של נכס הנNYMEXיורק )-הסחורות של ניו

מיליון דולר בגין זיכוי עבור תמלוגים ששולמו לממשל הפדראלי   2-הכנסה של כ  ברבעון הראשוןהשותפות כללה  
וזאת בהמשך לפרסום הפרמטרים העדכניים לפיהם מחושב הזיכוי. ההכנסה בגין הזיכוי   2020בארה"ב בשנת  

 ו מתמלוגים.נרשמה ברבעון הראשון ברווח והפסד בסעיף הכנסות ממכירת נפט וגז, נט

במאגר הצפוני בפרויקט אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לבצע קידוח פיתוח שלישי    2021ביולי,    15ביום  

קידוח הפיתוח צפוי להתחיל להתבצע   )בקסקין צפון(, אשר נועד לפתח עתודות נוספות בנכס הנפט.בקסקין  

 .  2021בתחילת חודש ספטמבר  

הערכה    2021ביולי,    30ביום   קידוח  לבצע  החלטה  קיבלו  השותפות(  )וביניהם  בקסקין  לפרויקט  השותפים 

(Appraisal( ואימות במאגר הדרומי בפרויקט )בקסקין דרום   )Colt אשר נועד לאשש את הערכות המפעילה ,))

 .  2022הראשון של שנת   בחציוןוהשותפים בפרויקט לגבי היקף המאגר וטיבו. הקידוח צפוי להתחיל להתבצע 

כל ההיבטים הנוגעים לביצוע הקידוחים והשלמתם, לרבות מועד תחילת ביצועם ומשך הזמן הצפוי    –  עתיד  פני   צופה   מידע   בגין   אזהרה

לביצוע הקידוחים, מבוססים על הערכות והשערות השותפות והמפעילה בנכס הנפט, המהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות  

ת והשערות מקצועיות המבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי,  . ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכו 1968-ערך, התשכ"ח

הנדסי ואחר, שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן במהלך הזמן ו/או להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל,  -טכני

 לרבות כתוצאה מתנאים תפעוליים, תנאי שוק ותנאים רגולטוריים.  

 

 יבשתיים  נכסים        
מיליון דולר )לפרטים נוספים    10.8  - כ  2021של שנת    במחצית הראשונהשל השותפות    EBITDA  -הנכסים היבשתיים תרמו ל

 ראו ניתוח תוצאות הפעילות בהמשך(.

 
דירקטוריון השותף הכללי לבצע ארבעה קידוחי פיתוח אופקיים נוספים בשדות הנפט היבשתיים  אישר    2021ביולי,    15ביום  

Thompson   ו-  Webster    באמצעותPeles, LLC" :והקידוחים, חברה בת בבעלותה המלאה של השותפות )להלן  שדות"-" 

בהמשך להתחייבות השותפות בהסכם הפיתוח ביצוע הקידוחים נועד לפיתוח העתודות בשדות הנפט    8  ", בהתאמה(.הנפט

" )להלן:  הנפט  בשדות  הזכויות  לרכישת  העסקה  במסגרת  שנחתם  הפיתוחהמשותף  אודות הסכם  נוספים  לפרטים   .)"

  .2020ב לדוח התקופתי לשנת .8.3.10התחייבות השותפות בהתאם להסכם הפיתוח ראו סעיף 

 

 
, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך  (118287-01-2021)אסמכתא מספר:  2021ביולי,   19של השותפות מיום  דיווח מיידי ראו  8

 . הפניה של
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הינה מידע צופה פני עתיד    ביצוע הקידוחיםההערכה לעיל בדבר    –  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה

. ההערכה הנ"ל עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה  1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

 . נפטהבשדות  קשורים בפעולות בלתי צפויים ה

    

 

  מתחדשות אנרגיות

הבורסה   2021ביולי,    7ביום   והנחיות  הבורסה  תקנון  לתיקון  הרשויות  אישור  התקבל 

" )להלן:  מתחדשות  אנרגיות  מתאפשר    "(.התיקוןבנושא  התיקון,  עקרונית לפי 

, כהגדרתה המתחדשתלשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום האנרגיה  

וזאת   המתוקן,  הבורסה  המוגבלתבתקנון  השותפות  הסכם  תיקון  לאישור   בכפוף 

באסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות באופן שיאפשר פעילות זו, וקבלת כל האישורים 

אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות של  השותפות בוחנת זימון    הנדרשים לכך על פי דין.

 באופן שיאפשר פעילות זו. לאישור תיקון הסכם השותפות 

ולאחריו הדוח  תקופת  המתחדשת במהלך  האנרגיה  תחומי  את  השותפות  בוחנת   ,

ושותפויות אסטרטגיות לכניסה לתחום, ובכלל זאת הזדמנויות בתחום אנרגיית ים יחד 

   .עם אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

 

למועד זה, אין כל ודאות כי יתקבלו כל האישורים הדרושים על מנת    –  עתיד  פני  צופה   מידע   בגין   אזהרה

שהשותפות תוכל לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת. כמו כן, אין כל ודאות בדבר סוג והיקף הפרויקטים  

, אם בכלל,  תיקון התקנון ובהתאם להגדרות הקבועות בו  אשר תוכל השותפות לשלב בפעילותה בעקבות

 יסה לתחום הפעילות על תוצאות השותפות )ככל שתהא(.ו/או את השפעת הכנ
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 תוצאות הפעילות

 מסכמת השותפות עם התוצאות הבאות:  2021של שנת  המחצית הראשונהאת 

 מיליון דולר,  41.0 -הכנסות השותפות הסתכמו לסך של כ ▪

 .2020של שנת  הראשונה במחצית מיליון דולר  19.0 -לעומת הכנסות של כ

▪ EBITDA מיליון דולר, 25.8 -של השותפות הסתכמה לסך של כ 

 .2020של שנת  במחצית הראשונה מיליון דולר  5.3 -של כ  EBITDAלעומת    

 מיליון דולר,  11.7-רווח נקי של השותפות הסתכם לסך של  כ ▪

 . 2020של שנת  במחצית הראשונהמיליון דולר  2.6 -של כ הפסד לעומת    

 

 מסכמת השותפות עם התוצאות הבאות:  2021של שנת  הרבעון השניאת 

 מיליון דולר,  20.6 -הכנסות השותפות הסתכמו לסך של כ ▪

 . 2020של שנת   ברבעון השנימיליון דולר  9.2 -לעומת הכנסות של כ

▪ EBITDA מיליון דולר, 11.7 -של השותפות הסתכמה לסך של כ 

 .2020של שנת  ברבעון השנימיליון דולר  1.9 -של כ  EBITDAלעומת    

 מיליון דולר,  1.3 -רווח נקי של השותפות הסתכם לסך של  כ ▪

 . 2020של שנת   ברבעון השנימיליון דולר  3.4 -של כ הפסד לעומת    

 

 נתוני הפקה 

עמד   2021של שנת    ברבעון השני  WTIשל חבית נפט  )לפני התאמות(  המחיר הממוצע  

 .  2020של שנת  השנידולר ברבעון  27.85דולר לעומת מחיר ממוצע של  66.07על 

עמד   2021בחציון הראשון של שנת    WTIהמחיר הממוצע )לפני התאמות( של חבית נפט  

 . 2020דולר בחציון הראשון של שנת  37.01דולר לעומת מחיר ממוצע של  61.96על 

הופקו בפרויקט סך של   2021של שנת    המחצית הראשונהבמהלך    -  פרויקט בקסקין

ברבעון השני של   הופקו  אלפי חביות  3,193, מתוכן  (100%אלפי חביות נפט )   6,765  -כ

)  ;2021שנת   אלפי חביות,   239  -וכ  אלפי חביות נפט  507-( הינו כ7.5%חלק השותפות 

 .  בהתאמה

ובבמהלך   הדוח  תקופת  הדוחות   2021  ואוגוסט,יולי  חודשים  כל  אישור  למועד  )עד 

מספר    למעט   אלפי חביות נפט.  39  -הכספיים(, קצב ההפקה היומי הממוצע עמד על כ

בהתאם לפרוטוקול   דהיאי  ההוריקןימי השבתה מניעתית בסוף חודש אוגוסט בעקבות  

הושבתה ההפקה מפרויקט בקסקין    2021במהלך חודש יוני,  .בטיחות של מפרץ מקסיקו

 ימים לאור טיפול שנתי בפלטפורמת ההפקה.  10-למשך כ

 

 בנכסים היבשתיים הופקו  2021של שנת המחצית הראשונה במהלך   -  נכסים יבשתיים

ברבעון השני   הופקו  אלפי חביות  312, מתוכן  (100%אלפי חביות נפט )  567  -כסך של  

שנת   כ  ;2021של  הינו  השותפות  נפט  311  -חלק  חביות  חביות,   171  -וכ  אלפי  אלפי 

.בהתאמה
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המשך  | הפעילות תוצאות  
   והפסד רווח דוחות ניתוח

 
 לשנה 

   שהסתיימה
 בדצמבר  31 ביום

של  לתקופה  
  שהסתיימה חודשים שישה

ביוני  30 ביום  
 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד המקבילה  התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020 2020

 הגידול  בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהסיבות הבאות:
 
 ; 56% -בסך קצבי ההפקה של חביות נפט בשיעור של כעלייה  .1

הן בשל    68%  -גדל במהלך תקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשיעור של כ  קצב ההפקה בבקסקין ▪
גידול ביכולות ההפקה בפרויקט והן לאור העובדה שבתקופה המקבילה אשתקד, עם פרוץ משבר הקורונה, הוחלט  

 באופן יזום על קיטון בקצב ההפקה.  
את רכישת    השלימההשותפות  ש   מכך  בעיקר  נובעבקצב ההפקה של הנכסים היבשתיים ה  40%  -חל גידול של כ ▪

דנברי   שנת   .2020  לשנת  הראשון   הרבעון  בסוףנכסי  בסוף  האופקיים    2020בנוסף,  מהקידוחים  החלה ההפקה 
 ג' לדוחות הכספיים השנתיים(.  12שבוצעו בהתאם לתוכנית הפיתוח )ראו באור 

  נרשמו   הדוח  בתקופת  הנפט  במחירי   העלייה  בשל   לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  67%  -מחיר הנפט בתקופה עלה בכ .2
דולר בתקופה    ון מילי  5.2-כ  של  הכנסות   לעומת   וזאת ,  דולר  מיליון  1.8  -כ  של  סך בעל מחירי הנפט    גידורעסקאות  מ  הוצאות 

 המקבילה אשתקד. 
מיליון דולר    2  -בסך של כ  2020תמלוגים ששולמו לממשל הפדראלי בארה"ב בשנת    גיןב  לזיכויזכאית  הייתה  השותפות   .3

 (. המצורפים  הכספיים  לדוחותא'  3  באור  גם)ראו    הנכס  של  הרישיון  בתנאי  שנקבעו   הנפט  מחירי   של   לקריטריונים  בהתאם

 מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות 41,022 19,068 42,919

, ולכן חל גידול בעלויות הפעלה לעומת התקופה  2020  לשנת  הראשון  הרבעון  בסוףאת רכישת נכסי דנברי    השלימההשותפות  
(21,323) המקבילה אשתקד. כמו כן, חל גידול בעלויות ההולכה של הנפט והגז לאור הגידול בקצבי ההפקה.    (10,002)  וגז   נפט הפקת עלות (13,793) 

 (8,536)  (3,863)  ואזילה פחת הוצאות (5,238) 

 

 גולמי  רווח  21,991 5,203 13,060

    

(1,470)  (896) (506)  פרויקטים וקידום וגז נפט חיפושי הוצאות 

 (6,778)  (3,337) (3,979)  וכלליות  הנהלה הוצאות 

בעקבות תקלה באספקת החשמל לשדה נצ'ס, עקב   דולרמיליון  2.5-זכאית לפיצוי מחברת החשמל בסך של כהייתה השותפות 
ב' לדוחות  3תנאי מזג אוויר קשים, אשר גרמה להפסקת ההפקה בשדה למשך מספר ימים במהלך תקופת הדוח )ראו באור  

 הכספיים המצורפים(. 
 אחרות  הכנסות 2,454 - -

 תפעולי  רווח  19,960 970 4,812 

 מהסיבות הבאות: לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  (נטו) המימון הוצאותב  הגידול
על מחירי הנפט אשר אינן עומדות בתנאים   גידורמשערוך עסקאות  הנובעהמימון   בהוצאותדולר  מיליון 3.3 -של כ גידול . חל 1

 לגידור חשבונאי ונמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 
מיליון דולר בהוצאות המימון שנרשמו בגין הלוואה מתאגיד בנקאי ומוסד פיננסי שנלקחה ברבעון הראשון    0.5  -חל גידול של כ.  2

ג' לדוחות  3מיליון דולר נוספים )ראו באור    10  -שיכה של כבוצעה מ  2021. יתרה מזאת, ברבעון הראשון לשנת  2020לשנת  
(22,076) הכספיים המצורפים(.  (3,594)  (8895,)  נטו, מימון( הוצאות)  הכנסות 
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 לשנה 

   שהסתיימה
 בדצמבר  31 ביום

של  לתקופה  
  שהסתיימה חודשים שישה

ביוני  30 ביום  
 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד המקבילה  התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020 2020

הוצאות מימון  בתקופת הדוח הנפיקה השותפות אגרות חוב )סדרה ב'( אשר בגינן נרשמו    2020. במהלך הרבעון האחרון לשנת  3
הכנסות מימון של   בתקופת הדוח  נרשמו  תהשקליו  בגין השפעת שערי החליפין על גובה ההתחייבות . מנגד, מיליון דולר 4.6של 

מיליון דולר בגין אגרות חוב )סדרה א'( אשר נפרעו במקביל להנפקה    1.5-של כ  , נטומיליון דולר. זאת לעומת הוצאות מימון  1.8-כ
 לדוחות הכספיים השנתיים(. 11)ראו באור  הנ"ל

לדוחות    10מיליון דולר בהוצאות המימון )ראו באור   0.5-כבשל פירעון סופי של ההלוואות מקבוצת דלק חלק קיטון בסך של . 4
 הכספיים השנתיים(. 

 מיליון דולר.  0.7-. חל גידול בהיוון עלויות אשראי בסך של כ5
)סדרה א'( שהנפיקה חברה בת של    בקסקין מימון  מיליון דולר בגין אגרות חוב   1.8  -. חל קיטון בהוצאות המימון בסך של כ6

 ( לדוחות הכספיים השנתיים(. 3)11)ראו באור   2020השותפות ונפרעו ברבעון האחרון לשנת 
 

  2021בחודש יולי , לאחר תאריך הדוח, הצפוי  חל קיטון בהפרשה להפסדי אשראי בגין ההלוואה שניתנה לבקסטון לאור הפדיון
 . ' לדוחות הכספיים המצורפים(ו6)ראו באור 

427 (493) 1,116 
 ( ערך ירידת)  ערך ירידת ביטול
 פיננסיים  נכסים

 (16,837 )  הכנסה  על מסים לפני( הפסד ) רווח  15,088 (3,117) 

     

 ( הכנסה על מסים)   מס הטבת (3,393) 522 925 

 (15,912 )  (הפסד ) נקי רווח  11,695 (2,595) 

 (1,085 )  נטו, אחר כולל( הפסד ) רווח  כ"סה (3,783) 3,225 

 (16,997 )  כולל( הפסד ) רווח  כ"סה 7,912 630 
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של  לתקופה  
 חודשיםשלושה 

   שהסתיימה
ביוני  30 ביום  

 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד המקבילה  התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020

גדל    קצב ההפקה בבקסקיןלעומת התקופה המקבילה אשתקד.   47%  -גידול בסך קצבי ההפקה של חביות נפט בשיעור של כחל  
הן בשל גידול ביכולות ההפקה בפרויקט והן לאור   80%  -במהלך תקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשיעור של כ

 העובדה שבתקופה המקבילה אשתקד, עם פרוץ משבר הקורונה, הוחלט באופן יזום על קיטון בקצב ההפקה. 
העלייה במחירי הנפט בתקופת הדוח  בשל    לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  137%  -בנוסף,  מחיר הנפט בתקופה עלה בכ

מיליון דולר בתקופה    4.3-מיליון דולר, וזאת לעומת הכנסות של כ  0.5  -נרשמו הוצאות מעסקאות גידור על מחירי הנפט בסך של כ
 המקבילה אשתקד. 

 נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות 20,642 9,214
 מתמלוגים

 וגז   נפט הפקת עלות (6,945) (5,501) עלויות ההולכה של הנפט והגז לאור הגידול בקצבי ההפקה.  ב עיקר הגידול נובע מעלייה 

 ואזילה פחת הוצאות (2,577) (1,962) 

 

 גולמי  רווח  11,120 1,751

   

(423) (260) 
 וקידום וגז נפט חיפושי הוצאות

 פרויקטים

 וכלליות  הנהלה הוצאות (2,017) (1,546) 

 (218 )  תפעולי )הפסד( רווח  8,843 

 מהסיבות הבאות: לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  (נטו) המימון הוצאותב  הגידול
מחירי הנפט אשר אינן עומדות בתנאים  על  גידור  משערוך עסקאות    מיליון דולר בהוצאות המימון הנובע  0.7  -חל גידול של כ.  1

 לגידור חשבונאי ונמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 
הוצאות מימון   בתקופת הדוח  הנפיקה השותפות אגרות חוב )סדרה ב'( אשר בגינן נרשמו  2020. במהלך הרבעון האחרון לשנת  2

  2.9-מימון של כ הוצאות  בתקופת הדוח נרשמו שקליותה  מיליון דולר. בגין השפעת שערי החליפין על גובה ההתחייבות 2.4של 
  מיליון דולר בגין אגרות חוב )סדרה א'( אשר נפרעו במקביל להנפקה הנ"ל   1.9  -כמיליון דולר. זאת לעומת הוצאות מימון, נטו של  

 . לדוחות הכספיים השנתיים( 11)ראו באור 
לדוחות    10מיליון דולר בהוצאות המימון )ראו באור   0.3-קיטון בסך של כ. בשל פירעון סופי של ההלוואות מקבוצת דלק חלק 3

 הכספיים השנתיים(. 
 מיליון דולר.  0.2-. חל גידול בהיוון עלויות אשראי בסך של כ4
בת של    )סדרה א'( שהנפיקה חברה  בקסקין מימון  מיליון דולר בגין אגרות חוב   0.9  -. חל קיטון בהוצאות המימון בסך של כ5

 נטו, מימון( הוצאות)  הכנסות (6,785) (3,865) לדוחות הכספיים השנתיים(.  (3)11)ראו באור   2020השותפות ונפרעו ברבעון האחרון לשנת 

  2021בחודש יולי , לאחר תאריך הדוח, הצפוי  חל קיטון בהפרשה להפסדי אשראי בגין ההלוואה שניתנה לבקסטון לאור הפדיון
 . ' לדוחות הכספיים המצורפים(ו6)ראו באור 

- 592 
 ( ערך ירידת)  ערך ירידת ביטול
 פיננסיים  נכסים
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של  לתקופה  
 חודשיםשלושה 

   שהסתיימה
ביוני  30 ביום  

 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד המקבילה  התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020

 (4,083) 2,650 
  על מסים לפני( הפסד ) רווח 

 הכנסה

    

 ( הכנסה על מסים)   מס הטבת (1,382) 686 

 (הפסד ) נקי רווח  1,268 (3,397) 

 נטו, אחר כולל הפסד  כ"סה (1,877) (6,139) 

 כולל  הפסד  כ"סה (609) (9,536) 
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י מצב פיננס  

הנפקה    2021באוגוסט,    5ביום   ▪ השותפות    167,000,000של  לציבור  השלימה 

סדרה הרחבת  של  בדרך  ב'(  )סדרה  חוב  ברוטו    .אגרות  המיידית  התמורה 

  180,527  לסך של  הסתכמההשותפות במסגרת ההצעה לציבור    בידישנתקבלה  

לאלפי   דיווח    פרטים ש"ח.  ראו  ההנפקה  תוצאות    6  מיום  השותפותאודות 

, אשר המידע על פיו מובא  (2021-01-062317  :מספר)אסמכתא   2021, באוגוסט

 .  בדוח זה בדרך של הפניה

ביוני,    20בהמשך לאישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות מיום   ▪

2021 ,
9
יחידות    30,000,000השלימה השותפות הנפקה של    2021באוגוסט,    5ביום    

מוסדיים למשקיעים  אחידה  לא  הצעה  של  בדרך  השותפות  של  , השתתפות 
10
 

)ברוטו( לתקנות ההצעה, בתמורה לסך כולל    1)א(11בהתאם להוראות תקנה  

אלפי ש"ח. לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דיווח השותפות    450,000של  

, אשר המידע על פיו (2021-01-062314)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    6מיום  

 .  מובא בדוח זה בדרך של הפניה

יחידות    2,538,200השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021באוגוסט,    8ביום   ▪

פות בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי, בתמורה לסך  השתתפות של השות

אלפי ש"ח. לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דיווח   38,073כולל )ברוטו( של  

מיום   מספר:    2021באוגוסט,    8השותפות  אשר  (2021-01-062812)אסמכתא   ,

 .  המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה

לבין גוף מוסדי   נאוויטס ארה"בבין  השקעה  נחתם הסכם    2021באוגוסט,    12ביום   ▪

בתמורה    מיליון דולר  45ישראלי להשקעה בנאוויטס ארה"ב בהיקף כולל של  

כאשר במועד חתימת ההסכם הגוף  ,  בנאוויטס ארה"בלהקצאת מניות בכורה  

כ של  סך  ארה"ב  לנאוויטס  העביר  ארה"ב.  30-המוסדי  דולר  לפרטים    מיליון 

באוגוסט,    15אודות תנאי הסכם ההשקעה ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה (2021-01-065119)אסמכתא מספר:    2021

 .  בדרך של הפניה

 

 

 

 

 

 

 

 
 2021)אסמכתאות מספר:  2021ביוני,  20וכן דוח תוצאות האסיפה מיום  2021י, במא 13ראו דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום   9

 ., אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה, בהתאמה(2021-01-041158-ו 01-026452-  
 משקיעים )לעיל ולהלן: " 2007-משקיעים מוסדיים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז 10

 ", בהתאמה(.ההצעה תקנות" -" ומוסדיים    
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התקשרה בעסקאות    ,באמצעות חברות מוחזקות  ,השותפות  –  נפטה   ימחיר  גידור

 לגידור מחירי נפט.  

  :למועד אישור הדוחות הכספייםלהלן פירוט בדבר העסקאות הפתוחות 

  

 בקסקין  הנפט נכס

 

 ים יבשתיים נכס 

  

 אסטרטגיית גידור 
 

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

PUT דצמבר   -ספטמבר
2021 125 40 

SWAP דצמבר  -נובמבר
להפסד מקסימלי   מוגבל * 10 2021

 דולר לחבית  15של 

PUT אוגוסט -ינואר 
 2022 275 45 

PUT אוקטובר-ספטמבר 
 2022 30 50 

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

PUT CALL 

COLLAR דצמבר   -ספטמבר
2021 94 45 55 

COLLAR  55 45 258 2022שנת 

COLLAR  70 48 60 2023, 1רבעון 

COLLAR  80 50 60 2023, 2רבעון 
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  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

   מצב כספי . א
 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2020בדצמבר,  31לעומת   דולר  אלפי 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020   

 
 שוטפים נכסים    

בעיקר   נובע  המזומנים  ביתרת  המזומנים    מעלייההגידול  בתזרים 
בהכנסות   גידול  לאור  הדוח  בתקופת  שוטפת  מפעילות  שנבע 

וגז.   נפט  זאתממכירת  בעקבות  ,לעומת  ביתרה  קיטון  תשלומי    חל 
דולר.    11.9  -ריבית בסך של כ במהלך תקופת הדוח  מיליון  בנוסף, 

מיליון דולר מתוך מסגרת    10  -ביצעה השותפות משיכה נוספת של כ
תכנית   עבור  פיננסי  ומוסד  בנקאי  מתאגיד  שהתקבלה  המימון 

  ג' לדוחות הכספיים המצורפים(.3הפיתוח של נכסי דנברי )ראו באור  
שהתקבלה   ההלוואה  של  חלקי  פירעון  השותפות  ביצעה  מנגד, 

חל  מיליון דולר. כמו כן,    5.6  -אי ומוסד פיננסי בסך של כמתאגיד בנק
ונכסי   שננדואה  פרויקט  בפיתוח  השקעה  בעקבות  ביתרה  קיטון 

 . דנברי

 מזומנים ושווי מזומנים 105,708 85,730 104,014

 קצר  לזמן פקדונות 10,801 10,775 10,789 

ממכירת נפט  הגידול ביתרת הלקוחות נובע בעיקר מגידול בהכנסות  
 לקוחות  7,378 2,399 5,611 וגז בתקופת הדוח. 

 חובה  ויתרות חייבים 1,350 1,354 2,579 

  על  הגנה עסקאות  של  ההוגן בשווי  משינוינובע בעיקר    ביתרה  הקיטון
עלייתם של מחירי הנפט בתקופת הדוח )ראו    בעקבותמחירי הנפט  

 לדוחות הכספיים המצורפים(. 4באור 
 פיננסיים  נגזרים 266 5,687 781

 סכומים בנאמנות  - 706 - 

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

  .( לדוחות הכספיים השנתיים(3)11על ידי חברה בת )ראו באור 
 לקבל  ריבית 5,201 5,201 5,201

 שניתנו  הלוואות של שוטפת חלות 160,622 - 158,424 

 שוטפים  נכסים סך 291,326 111,852 287,399 

 שוטפים לא נכסים    

נובע בעיקר מהמשך עבודות הפיתוח והתכנון  הגידול בתקופת הדוח 
( של פרויקט שננדואה וכן מפיתוח נכסי דנברי ובניכוי  FEEDההנדסי )
 . ('ט6-א' ו6)ראו באורים   מפיקיםבגין נכסים  אזילההוצאות  

 נטו , וגז נפט בנכסי  השקעות 167,166 130,949 143,806

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

 לדוחות הכספיים המצורפים(. 4באור 
 פיננסיים  נגזרים 336 2,480 745

 בנאמנות  סכומים 402 - 400 

 נדחה  מס נכס 4,668 5,500 7,049 

 נטו , שימוש זכות נכסי 928 1,172 1,118 

 נטו , קבוע רכוש 229 276 270 

 שניתנו  הלוואות - 156,354 - 

 
 שוטפים  לא נכסים סך 173,729 296,731 153,388

 נכסים סך 465,055 408,583 440,787 
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   המשך |  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

 )המשך(  מצב כספי  .א
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 

2020בדצמבר,  31לעומת   
דולר אלפי 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020  

 שוטפות  התחייבויות    

עיקר הגידול נובע מהתחייבויות לתשלום בגין הקמת פרויקט  
התחייבויות לתשלום  מ וכן מיליון דולר  3.3 -שננדואה בסך של כ

ה' לדוחות  18בשותף הכללי )ראו באור תמלוגים לבעלי העניין 
 הכספיים השנתיים(. 

13,559 9,023 49119,  זכות ויתרות זכאים, ספקים 

  לשלם ריבית 5,201 5,201 5,201 

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

 לדוחות הכספיים המצורפים(. 4באור 
 פיננסיים  נגזרים 5,363 - 776

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

 לרכישת נכסי דנברי ופיתוחם. 
  לזמן הלוואה של שוטפת חלות 10,112 6,021 8,888

 ארוך 

 חוב  אגרות  של שוטפת חלות 160,828 41,084 159,795 

 בגין התחייבויות של שוטפת חלות 495 307 473 
 חכירות 

 מבעל הלוואות של שוטפת חלות - 4,871 - 
 לשעבר  שליטה

 שוטפות התחייבויות סך 201,490 66,507 188,692 

 
 

 

 שוטפות  לא התחייבויות   

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

ג' לדוחות הכספיים  3עבור תוכנית הפיתוח של נכסי דנברי )ראו באור 
  - כ  ,ביצעה השותפות פירעון של ההלוואה בסך שלמנגד    המצורפים(.

 .בהתאם למועדי הפירעון שנקבעו מיליון דולר 5.6

 בנקאי מתאגיד ארוך לזמן הלוואה 36,521 36,905 33,600
 פיננסי ומוסד

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

 הכספיים המצורפים(.לדוחות   4באור 
 פיננסיים  נגזרים 1,549 - -

 נכסי לסילוק מחויבות בגין הפרשה 7,375 6,088 6,949 
 וגז  נפט

 חכירות  בגין התחייבויות 527 919 695 

גובה   את  הקטינו  אשר  החליפין  בשערי  משינוי  בעיקר  נובע  הקיטון 
בכ )1.8  -ההתחייבות  דולר  באור  מיליון  ראו  לדוחות  2)   11לפרטים   )

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

 האפקטיבית.  

125,406 194,947 123,980 

 
 חוב  אגרות

 שוטפות לא התחייבויות סך 169,952 238,859 166,650 

 התחייבויות סך 371,442 305,366 355,342 

 
 השותפות הון 93,613 103,217 85,445

 והון התחייבויות סך 465,055 408,583 440,787 
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 מימון  .ב
 

אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך    167,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021באוגוסט,    5ביום  

לציבור   ההצעה  במסגרת  השותפות  בידי  שנתקבלה  ברוטו  המיידית  התמורה  סדרה.  הרחבת  של 
 אלפי ש"ח.   180,527הסתכמה לסך של 

 
יחידות השתתפות של השותפות בדרך    30,000,000השלימה השותפות הנפקה של    2021באוגוסט,    5ביום  

 אלפי ש"ח.  450,000בתמורה לסך כולל )ברוטו( של  םשל הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיי

 
יחידות השתתפות של השותפות    2,538,200השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021באוגוסט,    8ביום  

 . אלפי ש"ח 38,073)ברוטו( של בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי, בתמורה לסך כולל 
 

 

 
 

 חוב פיננסי, נטו של השותפות  .ג

  (1)2021, ביוני  30ליום וחברות מאוחדות 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפי דולר התחייבויות 
 (128,834) אגרות חוב )סדרה ב'(  

 (48,095) הלוואה למימון עסקת דנברי 

 (6,310)  , נטונגזרים פיננסיים

 (12,838) התחייבויות פיננסיות אחרות, נטו 

 ( 196,077) סה"כ התחייבויות 

  
  נכסים

 105,573 (1)מזומנים ושווי מזומנים

 10,801 פקדונות לזמן קצר 

 402 סכומים בנאמנות

 116,776 סה"כ נכסים 

  

 ( 79,301) חוב פיננסי, נטו  
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 חזוי  מזומנים תזרים .ד
 

 

 

  

  אין   השותפות   ולהערכת(,  סולו)  הנפרד  במידע  והן   המאוחדים   הכספיים  בדוחותיה  הן,  חיובי  חוזר  הון  לשותפות

  בהגיע   והצפויות  הקיימות   בהתחייבויותיה  תעמוד לא  היא  החזוי  המזומנים   תזרים תקופת  במהלך  כי  סביר  חשש

 . קיומן מועד

 הצורך  לגבי  לב  תשומת  הפניית  כוללת  2021ביוני,    30  ליום  המבקר  החשבון  רואה  של  הסקירה  דוח,  זאת  עם

  . שננדואה הנפט נכס פיתוח בדבר נוספים מימון מקורות בגיוס

ומיידיים(, התש"ל14)ב()10לתקנה  בהתאם   )דו"חות תקופתיים  ערך  ניירות  "תקנות    1970-( לתקנות  )להלן: 

גיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות במחזור, יצרף גילוי בדבר א הדיווח"(, ת

לב   תשומת  הפניית  וביניהם  סעיף,  באותו  הוגדרו  אשר  האזהרה  סימני  התקיימו  אם  חזוי  מזומנים  תזרים 

 המתייחסת למצבו הפיננסי של התאגיד. 

ר חיובי, הן בדוחותיה הכספיים המאוחדים והן במידע לאור האמור, על אף העובדה שלשותפות קיים הון חוז

לא  היא  אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי  ה  הערכתהנפרד )סולו(, ועל אף העובדה של

סעיף  להוראות  בהתאם  גילוי  להלן  מובא  קיומן,  מועד  בהגיע  והצפויות  הקיימות  בהתחייבויותיה  תעמוד 

 :  הדיווח( לתקנות 14)ב()10
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  ( המשך) חזוי  מזומנים תזרים .ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31עד  2021 ביולי, 1 
 2021בדצמבר, 

 עד  2022בינואר,  1
 2022בדצמבר,  31 

 עד  2023בינואר,  1
 2023 , ביוני 30 

 דולר  אלפי 
 46,695 18,639 78,998 ( 1)יתרת פתיחה 

 : מקורות
    :מימון פעילות מתזרים מזומנים 

 - 50,000 203,957 ( 2)וחוב גיוסי הון

 - - 50,000 (3)בנקאימימון 

    
 שימושים: 

    תזרים מזומנים לפעילות שוטפת:

 ( 2,580) ( 5,160) ( 2,580) עלויות מטה ויועצים מקצועיים

תשלומי ריבית אג"ח )סדרה ב'( של 
 ( 5,852) ( 11,704) ( 5,852) השותפות

 ( 1,415) ( 5,080) ( 5,443) ( 4)אשראי אחרותעלויות מימון מסגרות 

 - - (726) פירעון התחייבויות לבעלי עניין 

    

     תזרים מזומנים לפעילות השקעה:

 - - (299,715) ( 5)העמדת הון עצמי לפרויקט שננדואה

 36,848 46,695 18,639 (6) יתרת סגירה

עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  ביחס    בתזרים  -   אזהרה  השותפות  ותוכניות  תחזיות  הערכות,  על  המבוססים  נתונים  כלולים  לעיל  המזומנים 
לפעולותיה, שהם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. לפיכך, אין כל ודאות כי הנתונים או ההערכות או התחזיות או  

ותית מאלו המוצגים בדוח זה. הערכות ו/או תחזיות הנהלת השותפות מבוססות  התוכניות יתממשו, כולם או חלקם והם עלולים להיות שונים מה

ונוגעות להכנסות השותפות וההוצאות והתשלומים הצפויים שלה.   מידע צופה פני על מיטב ידיעתה והבנתה במועד עריכת תזרים המזומנים 
ינם תלויים בשותפות, לרבות שינויים כלכליים, משתנים  עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שא

רגולטוריים, משתנים הקשורים לפעילות פיתוח והפקה בפרויקטי נפט וגז, משתני שוק שונים ובפרט משתני שוק המתייחסים לגורמי הסיכון  
 .2020לשנת  בחלק א' לדוח התקופתי 26המפורטים בסעיף 
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מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר על בסיס המידע הכספי  1.
 הנפרד )סולו( של השותפות.

אוגוסט  2 חודש  במהלך  הדוח,  תאריך  לאחר  השלימה  2021.   ,
לסך    יחידות  32,538,200  של  הנפקה  השותפות  השתתפות בתמורה 

  אגרות ש"ח ע.נ.    מיליון  167של    הנפקה  וכןמיליון דולר    148  -של כ

 55.5  - כ  של)סדרה ב'( בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסך    חוב
 (. זה לדוח" פיננסי "מצב   סעיףדולר )ראו   מיליון

  בינלאומי  בנקאי   תאגיד   עם  בהסכם   להתקשר  צפויה   השותפות .  3
 .דולר מיליון 50 - כ של בסך  הלוואה לקבלת

. עלויות המימון הנוספות כוללות עלויות בקשר עם ההלוואה הצפויה  4

לעיל( וכן עלויות בקשר    3להתקבל מהתאגיד הבנקאי )כאמור בסעיף  
עם כתב התחייבות בלתי חוזרת אשר נחתם מול גוף פיננסי לטובת  

בבאור   כאמור  שננדואה  פרויקט  הכספיים  6מימון  לדוחות  ב' 
 המצורפים. 

בבאור  5 לאמור  בהמשך  בנוגע  6.  המצורפים  הכספיים  לדוחות  א' 

, הפקידה השותפות ביום  להשקעת ההון הנדרשת בפרויקט שננדואה
מיליון דולר בחשבון ייעודי לטובת מפעילת   311-כ 2021באוגוסט,  23

מיליון הועברו מיתרות מזומנים המוחזקים    266  - הפרויקט. סכום של כ
ואילו-על היתרה הועברה מיתרות מזומנים המוחזקים    ידי השותפות, 

שנבעו  -על מתקבולים  לרבות  השותפות,  של  מוחזקות  חברות  ידי 
ה' לדוחות הכספיים  6מהנפקת מניות בכורה בחברה בת )ראו באור  

המצורפים(. בהתאם לתנאי ההסכם שנחתם עם השותפים בפרויקט  

  טלייל את סכום המימון הפרויקדובהנחה כי השותפות תג  שננדואה
יהיה  100-עוד כב דולר ארה"ב,  על השותפות להפקיד סכום    מיליון 

 .2021בנובמבר,   23מיליון דולר עד ליום  45 - של כנוסף 
  

 

הנחת התזרים הינה כי הסכום הנ"ל ימומן מתוך מקורותיה העצמיים של  
לעיל( וכן מהשלמת    3השותפות )לאחר קבלת ההלוואה כאמור בסעיף  

מיליון    15  -השלב השני בהנפקת מניות הבכורה בחברה בת בסך של כ

בפרויקט  דולר.   ייעודית    שננדואההזכויות  חברה  באמצעות  מוחזקות 
(SPC  והתפעול השוטף ( שהתאגדה בארה"ב לטובת המימון, הפיתוח 

ת  הזרמ ולאחר  של זכויותיה בפרויקט. עם השלמת גיוס המימון לפרויקט  
  מקורות כל היהיו קיימים  לחברה הייעודית  ההון הנדרש כאמור לעיל,  

האמור, לאור  ההפקה.  ותחילת  הפיתוח  להשלמת  תזרים    הנדרשים 

המזומנים החזוי לשותפות אינו כולל יתרות מזומנים, העמדת הלוואות  
פרויקט   בגין  תקבולים  קבלת  מתנהל  שננדואהו/או  אשר  בתקופת  , 

  כיחידה עצמאית בחברה הייעודית.התזרים החזוי 

. יתרת הסגירה אינה כוללת מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים על ידי  6

השותפו של  מוחזקות  על    .תחברות  בהתבסס  השותפות,  להערכת 
עלויות   שבבעלותה,  המפיקים  מהנכסים  החזויים  המזומנים  תזרימי 

בסעיף   המפורטות  העיקריות  וההנחות  המוחזקות  בחברות    5המטה 

לעיל, יתרות הסגירה של המזומנים ושווי מזומנים בחברות המוחזקות  
להלן:  בתום כל אחת מתקופות התזרים המוצגות צפויה להיות כמפורט  

מיליון דולר;    55  –  2022בדצמבר    31מיליון דולר;    25  –  2021בדצמבר    31
   מיליון דולר. 79 – 2023ביוני  30

 



 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי 

 

 קריטיים  חשבונאיים   אומדנים

 . 2020 לשנת התקופתי לדוח 3  באור ראו  קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות לפרטים

 

 הדוח   תקופת לאחר אירועים

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

 

   נוסף מידע

 
 כולו  העובדים וצוות המשרה נושאי, השותפות להנהלת הוקרתו את מביע הדירקטוריון

 . השותפות עסקי לקידום ותרומתם המסורה עבודתם על

 

 , רב בכבוד
 

 

 

 

 מ "בע   ניהול וגז  נפט פלר

 מוגבלת  שותפות, פטרוליום נאוויטס: בשם

 

 

 

 

 

 

 

 :חתימה תאריך

 .2021, באוגוסט 29

 

  

   תדמור גדעון

 הדירקטוריון  ר"יו

   רייכמן  חנן

 מנכ"ל 
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 הדירקטוריון  לדוח נספח

   התאגיד של  התחייבות תעודות בדבר פרטים

 

פי דוח הצעת מדף שפרסמה  -על  , שאינן המירות, אגרות חוב )סדרה ב'(  נקוב  ש"ח ערך   אלפי   420,000  לראשונה  לציבור  השותפותפיקה  הנ  2020  בחודש נובמבר  .1
בספטמבר,    22, הנושא תאריך  2020בספטמבר,    21של השותפות מיום  מכוח תשקיף המדף   (2020-01-120144אסמכתא מספר:  )  2020בנובמבר,    8  ביום   שותפותה

    ."(השותפות   של  המדף   תשקיף )להלן: "( 2020-01-103425)אסמכתא מספר:  2020
פי דוח הצעת  -ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת סדרה עלאלפי  167,000הנפיקה השותפות לציבור , לאחר תאריך המאזן,  2021 בחודש אוגוסט

 ( מכוח תשקיף המדף של השותפות.  2021-01-127884)אסמכתא מספר:  2021באוגוסט,  5מדף שפרסמה השותפות ביום 
 . סדרה ב' של אגרות החוב הינה מהותית .2
  7  ,2020באוקטובר,    19  מתאריכים  השותפות  ידיווח  ראו  לפרטים.  יציבה  בתחזית ,    -ilA  בדירוג  Standard & Poor's Maalot  ידי  על  מדורגות'(  ב  סדרה)  החוב  אגרות .3

, אשר המידע על פיהם מובא  (, בהתאמה2021-01-060484  -ו  2020-01-132876  ,2020-01-113904  :מספר  ותאסמכתא)  2021באוגוסט,    2  –ו      2020  ,בדצמבר
 . בדוח זה בדרך של הפניה

  

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 אגרותשל   הריבית  תשלומי מועדי .4
  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 .5

  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)
 . , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה(2020-01-120144: מספר אסמכתא)

 . כלשהו מטבע או  למדד צמודות  אינן'( ב סדרה) החוב אגרות של והריבית הקרן .6
-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 .7

  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. 

 הנאמנות. פי שטר הנאמנות מובטחות בבטוחות המתוארות בנספח א' לשטר -: 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(. 1.8של השותפות הינו   ההון הכלכלי  2021, ביוני 30מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים )ליום  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  במשך שני רב 75%נטו, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של( .יחס החוב פיננסי נטו, ל  2021, ביוני 30עונים רצופים- CAP   21%נטו הינו  .) 

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(.  94פות הינו  ההון העצמי של השות 2021, ביוני  30מיליון 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 
 (. 56%ס ההלוואה לבטוחה הינו  יח   2021,  ביוני 30במשך שני רבעונים רצופים. )ליום    80%בשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של 

 

 

 

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

 (5)יתרת ע.נ.
 )אלפי ש"ח( 

יתרת ע.נ. 
משוערך 

 )אלפי ש"ח( 
שיעור ריבית 

 ( 4)נקובה
יתרה  ( 6)הצמדה

בספרים  
 )אלפי ש"ח( 

ריבית 
שנצברה  

 )אלפי ש"ח( 
שווי בבורסה  

ליום 
30.06.2021 
 )אלפי ש"ח( 

 (7) פרטי נאמן   (3)דירוג 

 -ilA 474,684 -  403,620 -  6.5% 587,000 587,000 420,000 11/2020 ב'
שטראוס, לזר  

חברה  
לנאמנות  

(1992 )
 בע"מ 

19 

 





 
 

 
 
 

 נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
 

 2021,  ביוני   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
 
 

 11-21 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 פורר גבאי את קסירר   קוסט 
 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 על  2021,  ביוני  30הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום  

שלושה חודשים  ו  שישהשל    ות הכולל, השינויים בהון השותפות ותזרימי המזומנים לתקופאו ההפסד, הרווח  הרווח  
כספי  באו  ושהסתיימ מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  הכללי  השותף  של  וההנהלה  הדירקטוריון  תאריך.  תו 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים   - IAS   34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  ולתקופ
- פתיים ומידיים(, התש"ל לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקו  אלהת ביניים  ולעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970
 
 

 היקף הסקירה 
 

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

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

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

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

 . 1970- , התש"לתקופתיים ומידיים(
 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים  ג'1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  
 . השותפות של נפט  נכס פיתוח לצורךבדבר הצורך בגיוס מקורות מימון 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021באוגוסט,  29 
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 על המצב הכספי  מאוחדים  דוחות  
 
 

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

       נכסים שוטפים
       

 104,014  85,730  8105,70  מזומנים ושווי מזומנים 
 10,789  10,775  10,801  פקדונות לזמן קצר

 5,611  2,399  7,378  לקוחות
 2,579  1,354  1,350  חייבים ויתרות חובה 

 781  5,687  266  פיננסיים נגזרים
 -  706  -  בנאמנות סכומים 

 5,201  5,201  5,201  ריבית לקבל
 158,424  -  160,622  שניתנו  הלוואות של שוטפת חלות

       
  291,326  111,852  287,399 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 143,806  130,949  167,166  נטו השקעות בנכסי נפט וגז, 
 745  2,480  336  פיננסיים נגזרים

 400  -  402  סכומים בנאמנות 
 7,049  5,500  4,668  נכס מס נדחה 

 1,118  1,172  928  נכסי זכות שימוש 
 270  276  229  רכוש קבוע, נטו
 -  156,354  -  הלוואות שניתנו 

       
  729173,  296,731  153,388 
       
  055465,  408,583  440,787 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי  
 
 

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   

       התחייבויות שוטפות
       

 13,559  9,023  19,491  ספקים, זכאים ויתרות זכות 
 5,201  5,201  5,201  ריבית לשלם

 776  -  5,363  פיננסיים נגזרים
 8,888  6,021  10,112  ארוך לזמן הלוואה של שוטפת חלות
 159,795  41,084  160,828  חוב אגרות של שוטפת חלות

 473  307  495  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
 -  4,871  -  חלות שוטפת של הלוואות מבעל שליטה לשעבר 

       
  201,490  66,507  188,692 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 33,600  36,905  36,521  פיננסי ומוסד בנקאי מתאגיד ארוך לזמן הלוואה
 -  -  1,549  פיננסיים נגזרים

 6,949  6,088  7,375  הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז
 695  919  527  ות ת בגין חכיריוהתחייבו

 125,406  194,947  123,980  אגרות חוב 
       
  169,952  238,859  166,650 
       

       הון השותפות 
       

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

 2,377  2,522  2,626  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004  8,004  8,004  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 ( 1,458)  2,852  ( 5,241)  מזומנים תזרימי גידור בגין קרן
 ( 84,550)  ( 71,233)  ( 72,855)  יתרת הפסד 

       
  93,613  103,217  85,445 
       
  465,055  408,583  440,787 
       
 
 
 
 
 
 
 

       2021באוגוסט,  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  
 סמנכ"ל כספים

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

  
 חודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום 

 
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  ביוני  30ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 ליחידת השתתפות(  (הפסד) רווח)למעט נתוני  דולר אלפי  
           
           

 42,919   9,214   20,642  19,068   41,022  מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות
 ( 21,323)  ( 5,501)  ( 6,945)  ( 10,002)  ( 13,793)  וגז  נפט הפקת עלות

 ( 8,536)  ( 1,962)  (2,577)  ( 3,863)  (5,238)  ואזילה  פחת הוצאות
           

 13,060  1,751  11,120  5,203  ,99121  גולמי רווח
           

 ( 1,470)  ( 423)  (260)  ( 896)  ( 506)    פרויקטים  קידוםהוצאות חיפושי נפט ו 
 ( 6,778)  ( 1,546)  ( 2,017)  ( 3,337)  ( 3,979)  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  -  -  2,454  אחרות  הכנסות
           

 4,812  ( 218)  8,843  970  ,96019  )הפסד( תפעולי  רווח
           

 17,842  4,739   4,775  8,574  8,798  הכנסות מימון
 ( 39,918)  (8,604)  ( 11,560)  (12,168)  ( 14,786)  הוצאות מימון 

 427  -   592  ( 493)   1,116  פיננסיים  נכסים( ערך )ירידת  ערך ירידת ביטול
           

 ( 16,837)  ( 4,083)  2,650  ( 3,117)  15,088  הכנסההלפני מסים על  (הפסד) רווח
           

 925  686  ( ,3821)  522  ( 3,393)  ( הכנסההעל  מסים) מס הטבת
           

 ( 15,912)  ( 3,397)  1,268  ( 2,595)  11,695  נקי )הפסד(    רווח
           

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

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

           
  תזרימי גידור עסקאות בגין)הפסד(  רווח

 3,343  ( 3,036)  ( 3,302)  6,794  ( 6,363)  מזומנים
  גידור עסקאות  בגין הפסד או  לרווח העברה

 ( 4,428)  ( 3,103)  1,425  ( 3,569)  2,580  מזומנים תזרימי
           

 ( 1,085)  ( 6,139)  ( 1,877)  3,225  ( 3,783)  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

 ( 16,997)  ( 9,536)  ( 609)  630  ,9127  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

           :ליחידת השתתפות )בדולר( (הפסד) רווח
           

 ( 0.264)  ( 0.056)  0.021  ( 0.043)  .1920  בסיסי   (הפסד) רווח
 ( 0.264)  ( 0.056)  0.021  ( 0.043)  .1910  מדולל)הפסד(  רווח
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   השותפות בהון  על השינויים  מאוחדים  דוחות  
 
 

 2021  , ביוני   30  ביום  שהסתיימו  החודשים  6- 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 

 מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
               

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

 11,695  11,695  -  -  -  -  -  נקי  רווח
 ( 3,783)  -  ( 3,783)  -  -  -  -  אחר  כולל הפסד

               
 7,912  11,695  ( 3,783)  -  -  -  -  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
               

 249  -  -  249  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 סחירות אופציות מימוש

 ד'(3)ראו באור  
 

8  (1 )  -  - 
 

-  -  7 
 אופציות סחירות   פקיעת

 ד'(3)ראו באור 
 

602  (602 )  -  - 
 

-  -  - 
               

 93,613  ( 72,855)  ( 5,241)  2,626  8,004  -  161,079  2021,  ביוני 30יתרה ליום  
               
 
 

 2020  ,ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 6-ל  

  
 הון 

 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
               

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

 ( 2,595)  ( 2,595)  -  -  -  -  -  הפסד
 3,225  -  3,225  -  -  -  -  אחר  כולל רווח

               
 630  ( 2,595)  3,225  -  -  -  -  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
               

 230  -  -  230  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 78,921  -  -  -  -  -  78,921  הון לציבור   הנפקת
 2  -  -  -  -  -  2  סחירות אופציות מימוש

               
 103,217  ( 71,233)  2,852  2,522  8,004  4,436  156,636  2020,  ביוני 30יתרה ליום  
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 השותפות    דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

2021,  ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ל    

  
 הון 

  השותפות 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
             

 94,058  ( 74,123)  ( 3,364)  2,462  8,004  161,079  2021, באפריל 1יתרה ליום  
             

 1,268  1,268  -  -  -  -  נקי  רווח
 ( 1,877)  -  ( 1,877)  -  -  -  אחר  כולל הפסד

             
 ( 609)  1,268  ( 1,877)  -  -  -  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
             

 164  -  -  164  -  -  מניות מבוסס תשלום
             

 93,613  ( 72,855)  ( 5,241)  2,626  8,004  161,079  2021,  ביוני 30יתרה ליום  

             
 
 

 2020  ,ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ל  

  
 הון 

 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
               

 112,660  ( 67,836)  8,991  2,429  8,004  4,436  156,636  2020, באפריל 1יתרה ליום  
               

 ( 3,397)  ( 3,397)  -  -  -  -  -  הפסד
 ( 6,139)  -  ( 6,139)  -  -  -  -  אחר  כולל הפסד

               
 ( 9,536)  ( 3,397)  ( 6,139)  -  -  -  -  כולל  הפסד"כ סה
               

 93  -  -  93  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
               

 103,217  ( 71,233)  2,852  2,522  8,004  4,436  156,636  2020,  ביוני 30יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות  
 
 

  
 הון 

 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 מבוקר  
 דולר  אלפי  
               

 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)  -  -  -  -  אחר  כולל הפסד

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

 85  -  -  85  -  -  -  מניות מבוסס תשלום
 78,921  -  -  -  -  -  78,921  הון לציבור   הנפקת
 2  -  -  -  -  -  2  סחירות אופציות מימוש
 -  -  -  -  -  ( 3,833)  3,833  סחירים לא אופציה כתבי פקיעת

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

  
 חודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום 

 
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  ביוני  30ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 ( 15,912)  ( 3,397)  1,268  ( 2,595)  11,695  נקי )הפסד(    רווח
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
           מפעילות שוטפת: 

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

           
 8,951  2,081  2,664  4,093  5,549  , פחת והפחתות אזילה

 85  93  164  230  249  תשלום מבוסס מניות
 ( 427)  -  ( 592)  493  ( 1,116)  פיננסיים  נכסים( ערך  ירידת)ביטול  ערך ירידת

 ( 925)  ( 686)  ,3811  ( 522)  3,387  מסים נדחים 
 25,050  3,850  305,9  4,853  ,1814  נטו, מימון הוצאות
 ( 1,061)  ( 14)  ( 308)  ( 257)  212  נטו, מזומנים יתרות על שער הפרשי

           
  12,462  8,890  9,239  5,324  31,673 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
           

 ( 697)  801  82,90  2,515  ( 1,767)  בלקוחות )עלייה(  ירידה
 ( 749)  ( 241)  2,728  ( 115)  638  בחייבים ויתרות חובה (עלייה) ירידה
 ( 1,384)  11  1,783  ( 3,396)  3,163  מזומנים  תזרימי גידור
 3,192  (502)  1,997  945  ,2592  )ירידה( בספקים, זכאים ויתרות זכות עלייה

           
  2934,  (51 )  9,416    69  362 
           

 12,482  -  142  6,241  6,383  ריבית שהתקבלה 
           

 ( 27,414)  ( 4,071)  ( 5,564)  ( 10,321)  ( 11,887)  ריבית ששולמה
           

)ששימשו   מפעילות שנבעומזומנים נטו 
 1,191  ( 2,075)  114,50  2,164  22,946  לפעילות( שוטפת 

           
           פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 

           
 ( 65,911)  ( 5,877)  ( 15,026)  ( 50,686)  ( 25,025)  וגז  נפטהשקעה בנכסי 

 311  -  -  -  -  סכומים מנאמנות  שחרור
 ( 8,000)  -  -  ( 8,000)  -  בפקדונות השקעה
 ( 92)  ( 29)  -  ( 36)  -  קבוע  רכוש רכישת

           
 ( 73,692)  ( 5,906)  ( 15,026)  ( 58,722)  ( 25,025)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 

  
 חודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום 

 
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  ביוני  30ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
            

 45,000  -  -  45,000  9,602  ומוסד פיננסי בנקאי מתאגיד הלוואה קבלת
 ( 945)  ( 486)  ( 5,562)  ( 486)  ( 5,562)  פיננסי ומוסד בנקאי מתאגיד הלוואה   פירעון
 ( 424)  ( 74)  -  ( 177)  ( 26)  חכירות בגין התחייבויות  פירעון
 120,142  -  -  -  -  נטו, חוב אגרות הנפקת

 ( 2,878)  ( 397)  -  ( 1,651)  -  עלויות גיוס הלוואות ואגרות חוב
 ( 79,794)  -  -  -  -  חוב  אגרות פירעון
 80,047  -  -  80,047  -  לציבור הון הנפקת
 2  -  -  2  7  השתתפות ליחידות אופציות מימוש
 ( 1,126)  -  -  ( 1,126)  -  הון  גיוס עלויות
 ( 4,992)  -  -  -  -  לשעבר  שליטה מבעל הלוואות  פירעון

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  

 155,032  ( 957)  ( 5,562)  121,609  53,98  לפעילות( מימון 
           

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
 1,061  14  308  257  ( 212)  מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

           
 83,592  ( 8,924)  ( 5,779)  65,308  41,69  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 20,422  94,654  111,487  20,422  104,014  התקופה 
           

 104,014  85,730  8105,70  85,730  8105,70  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
           

           פעילויות מהותיות שלא במזומן
           

  ויתרות זכאים כנגד וגז נפט בנכסי השקעה
 2,293  647  5,587  647  5,587  זכות
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 כללי  -  :1באור 
 
"השותפות"( נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת    -שותפות מוגבלת )להלן  -  נאוויטס פטרוליום . א

  - , וכפי שתוקן מעת לעת, בין פלר נפט וגז ניהול בע"מ )להלן2015באוגוסט,    30שנחתם ביום  
ובין   מצד שני כשותף מוגבל   Flair Oil and Gas LP"השותף הכללי"( כשותף כללי מצד אחד 

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

 של נפט וגז.
 

ליום   .ב מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים    שישה של    ותולתקופ  2021,  ביוני  30דוחות 
"דוחות כספיים ביניים מאוחדים"(. יש לעיין    -באותו תאריך )להלן  ו שלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה   2020בדצמבר,   31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות ליום  
)להלן אליהם  נלוו  אשר  ולבאורים  תאריך  באותו  השנתיים    -שהסתיימה  הכספיים  "הדוחות 

 המאוחדים"(. 
 

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

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

 .'ה- 'ב6 יםבאור ראולפרטים בדבר גיוס מקורות מימון לאחר תקופת הדוח,  כאמור.
 
הקורונה  1  בבאורלאמור    בהמשך . ד נגיף  בדבר  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ד' 

השפעה   צופה  אינה  השותפות  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  נכון  הכלכליות,  והשלכותיו 
השפעה שלילית    היתה שלילית על תוצאותיה העתידיות. בתקופת הדוח למשבר הקורונה לא  

דרה. השותפות תמשיך ותבחן את על תוצאותיה העסקיות של השותפות והפעילות המשיכה כס
 במידת הצורך.  אומדניההתפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזאת שיושמה  
 .בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 
 יישומם שלפני  בתקופה  IFRSלתקני  גילוי .ב

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

 
: מדיניות  8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  - , פרסם ה2021פברואר    בחודש

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

 
  לאי   הכפופים  הכספיים  בדוחות  כספיים"סכומים  כ  מוגדרים  חשבונאיים  אומדנים

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

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

תחילת והוא חל על שינויים במדיניות חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים ב
 אותה תקופה או אחריה.  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 )המשך( שלפני יישומם   בתקופה  IFRSלתקני  גילוי .ב
 

 מסים על ההכנסה   IAS 12 –תיקון ל  -

 
, מסים על ההכנסה 12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -פרסם ה  2021במאי  

" או "התקן"( אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים "IAS 12)להלן:  
 )להלן: "התיקון"(. IAS 12ל  24 -ו   15נדחים המובא בסעיפים 

 
הכרה בנכסי   IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  

נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה  והתחייבויות מסים
לראשונה'.  ההכרה  'חריג  מכונה  זה  חריג  מסוימות.  בעסקאות  והתחייבויות  בנכסים 
התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה  

צי אינה  אשר  מעסקה  הנובעים  נדחים  מסים  והתחייבויות  ואשר בנכסי  עסקים  רוף 
בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי 

 החריג. 
 

או לאחריו. יישום   2023בינואר,    1התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום  
התיקון    -מוקדם אפשרי. בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום  

מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם ייושם החל  
התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת 

 הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי( למועד זה. 
 

הדוחוהשותפותלהערכת   על  מהותית  השפעה  להיות  צפויה  לא  לעיל  לתיקון  ת , 
 . השותפותהכספיים של 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 "ב בארה הפדרלי לממשל על תמלוג . א  

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

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 )

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

הזיכוי.   מחושב  לפיהם  העדכניים  הפרמטרים  בסעיף    הזיכוי בגין    ההכנסהלפרסום  נרשמה 
  הראשון   ברבעון   להכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים בדוחות המאוחדים על הרווח הכול

   .2021 שנת של
 

 אחרות  הכנסות .ב  
 

'ס למספר ימים בשל תקלה  נצהפקת הנפט והגז בשדה    הופסקה   2021במהלך חודש פברואר,    
. במסגרת הסכם של  קשיםאוויר  -מזג  תנאי  של  כתוצאה  וזאתממושכת של אספקת החשמל  

  חברת  זכאית  הייתהחברת הבת של השותפות, המחזיקה ברישיון נכס הנפט, עם חברת החשמל  
כ  לפיצוי  הבת של  בגין    2.5  -בסכום  דולר  נצ'ס.  ה  הפסקתמיליון  בשדה  בגין    ההכנסההפקה 

  הראשון   ברבעון   אחרות בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל  הכנסותנרשמה בסעיף    הפיצוי
   .2021 שנת של
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 
 

 פיננסי  ומוסד בנקאי מתאגיד הלוואה .ג  
 

, חברת בת של השותפות,  NPOלדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    8  בבאורלאמור    בהמשך 
"(  המימון"מסגרת    -)להלן   המימון  מסגרת  מתוך   דולר  מיליון  10  - כ  של  בסך  משיכה  ביצעה

פיננסי.    בנקאי  מתאגיד  שהתקבלה נכסי    ההלוואהומוסד  לפיתוח  שימשה    דנברישהתקבלה 
  באורגם    אובהתאם להתחייבות הקבוצה לתוכנית הפיתוח שנקבעה במסגרת הסכמי הרכישה )ר

 (.ט'6
 

 (4)סדרה  סחירים אופציה  כתבי ופקיעת מימוש .ד  
 

, מומשו  2021בינואר,    10ביום  הכספיים השנתיים המאוחדים,    דוחותל  13  בבאורלאמור    בהמשך
יחידות השתתפות של השותפות בתמורה לסך    1,700  -( ל4)סדרה    סחיריםכתבי אופציה    1,700
( שנותרו בסך של  4יתרת כתבי האופציה הסחירים )סדרה    ה אלפי דולר. במועד זה פקע  7  -של כ

 כתבי אופציה.  1,435,300
 

 ת לנושא משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בתהקצאה פרטי  .ה 
 

תכנית 2) 14באור  בלאמור    בהמשך אישור  בדבר  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  לדוחות   )
ההוני   , פרטיות  הקצאות   הדירקטוריון  אישר,  "התכנית"(  -)להלן  2018  יולי   בחודשהתגמול 

 :כדלקמן
 

של    2021,  מרסב  25ביום   פרטית  הקצאה  הדירקטוריון  )זכויות    RSUיחידות    131,573אישר 
התנאים  להתקיימות  בכפוף  מימוש,  מחיר  ללא  השותפות,  של  השתתפות  יחידות  לקבלת 

בת.   ובחברה  בשותפות  עובדים  ולמספר  משרה  לנושא  בתכנית(  של  שנקבעו  ההוגן  השווי 
 מיליון דולר. 0.5 -המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך, למועד הענקתם, בכ

 
לנושא משרה   RSUחידות  י 232,584אישר הדירקטוריון הקצאה פרטית של    2021,  במאי  27ביום  

ולמספר עובדים בשותפות ובחברה בת. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך,  
 מיליון דולר. 1.2 -למועד הענקתם, בכ

 
  יחידות   18,030  -ל  RSUיחידות    18,030הומרו    2021ביולי,    11  ביום,  הדוחתאריך    לאחר

 . בתוכנית שנקבעו ההבשלה בתנאי הניצעים עמידת לאחר השותפות  של השתתפות
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 םימכשירים פיננסי - : 4באור 
 

 שווי הוגן 
 

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

 
 
 2020בדצמבר,  31  2020,  ביוני 30  2021,  ביוני 30  
 הוגן  שווי    יתרה  הוגן  שווי    יתרה  הוגן  שווי    יתרה  
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  

             פיננסיים:  נכסים 
             

   Buckstone  165,823  166,856  161,555  154,297  163,625   165,039 - הלוואה ל
             

           :ות פיננסי   התחייבויות 
             

 -    -    *(  556,36  36,253  -    -    אגרות חוב )סדרה א'( 
 *(   134,295     125,406   -  -  *(   145,609  123,980  '( ב)סדרה  חוב אגרות

אגרות חוב שהונפקו  
 ידי חברה בת-על

 
166,029  166,856   )*  204,979  195,179   )*  164,996     165,039   )* 

  
 .מצוטט שוק למחיר בהתאם *(  

 
 גידור עסקאות 

 
מחירי נפט מסוג    גידורל  פתוחות  עסקאות  Navitas Buckskin  -קיימות ל  2021,  ביוני  30ליום   ( 1

WTI   : כמפורט להלן 
 

  שבין   בתקופה  נפט  חביות  אלפי  473  -כ  של  בהיקף(  Putגידור מסוג אופציות מכר )  עסקאות -
 דולר לחבית. 44-במחיר ממוצע של כ 2022 ספטמבר  לחודש ועד 2021 יולי  חודש

אלפי חביות נפט    20  -בהיקף של כ(,  Forwardמסוג חוזי החלפה עתידיים )גידור    עסקאות -
מוגבלים להפסד מקסימלי  העתיידים. חוזי ההחלפה 2021בחודשים יולי, נובמבר ודצמבר 

 דולר לחבית. 15של 
 

אלפי    46  -הינו כ  2021,  ביוני  30, נטו בגין עסקאות הגידור הנ"ל ליום  הנכסהשווי ההוגן של  
 דולר. 

  
לגידור   NPOהכספיים השנתיים המאוחדים בדבר התחייבות    לדוחות  8בהמשך לאמור בבאור   ( 2

 לאחר ובתקופותבמועד קבלת ההלוואה,   NPOמחירי הנפט במסגרת הסכם המימון, התקשרה 
קיימות    2021,  ביוני  30ליום    .Collarבאסטרטגיית    WTI, בעסקאות לגידור מחירי נפט מסוג  מכן

 אלפי חביות נפט כמפורט להלן:   519  -עסקאות גידור פתוחות בהיקף כולל של כ NPO-ל
 

במחיר   2022ועד לחודש דצמבר    2021  יוליאלפי חביות נפט בתקופה שבין חודש    399  -כ -
 דולר לחבית.  55דולר ובמחיר מקסימלי של  45חבית מינימלי של 

דולר   48יר חבית מינימלי של  במח  2023אלפי חביות בחודשים ינואר עד מרס לשנת    60  -כ -
 דולר לחבית.  70ובמחיר מקסימלי של 

דולר  50במחיר חבית מינימלי של  2023לשנת   יוניעד  אפרילאלפי חביות בחודשים   60 -כ -
 דולר לחבית.  80ובמחיר מקסימלי של 

 
אלפי    6,356  -הינו כ  2021,  ביוני  30ליום    הגידור  עסקאות  בגין  נטו,  ההתחייבותהשווי ההוגן של  

 דולר. 
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 השקעות בנכסי נפט וגז    - : 5באור 
 

 :ההרכב
 

 בדצמבר 31   ביוני  30   
   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        

        נכסי נפט וגז 
 42,659  43,955  39,598     בקסקיןפרויקט 
 29,837  22,180  49,384   ויוקטן שננדואה פרויקט

 51,768  44,953  59,022    דנבריפרויקט 
 18,268  18,554  17,886   'ס נצפרויקט 

        
   165,890  129,642  142,532 
        

 1,274  1,307  1,276   נכסי חיפוש והערכה
        
   167,166  130,949  143,806 

 
 

 הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 
 

  שננדואהנכס הנפט  פיתוח  . א
 

המאוחדים,  7  בבאורלאמור    בהמשך השנתיים  הכספיים  לדוחות    2021באוגוסט,    25  ביוםד' 
 : להלן)  Final Investment Decision"(  השותפים נכס הנפט שננדואה )להלן: "ב  יםשותפהקיבלו  

"FID"  ) -    מיליארד דולר   1.8- לפיתוח פרויקט שננדואה בתקציב של כהחלטת השקעה סופית
  . 2024שנת    בסוףצפויה    שננדואההנפט    מנכסתחילת ההפקה    מהזכויות בפרויקט(.  100%)בגין  

,  השותפות  של  בת  חברת  "(,ShenHai"  )להלן:  ShenHai, LLC,, חתמה  FID  -במסגרת קבלת ה
לחיוב   על )  הרשאות  כ"AFE"הוצאות  של  בהיקף  חלקה  890  -(  כל  בגין  דולר,    ( 49%)  מיליון 

 בתקציב הפרויקט.
 

מימון הנדרש לפיתוח נכס ב  חלקהפועלת להשגת  ו  פעלה , השותפות  FID  -להחלטת ה  כהכנה 
 : באמצעות וזאת, הנפט שננדואה

 
קונסורציום של מ  שהתקבל"(  הפרויקטליהמימון    הסכם"  )להלן:  מימון פרויקטלי  הסכם -

   (.ב'6 באורבנקים ומוסדות פיננסים מקומיים וזרים )ראו 
 '(. ג6 באור)ראו  גיוס חוב -
 .'(ה-'ד6  באורים)ראו  הון גיוסי -
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 )המשך(  הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 

 
 )המשך(  שננדואהנכס הנפט  פיתוח  . א

 
 אשר,  )להלן: "ההסכם"(  Joint Liability Agreementעל    השותפים   חתמו  2021,  ביולי  16  ביום

לוודא כי כל הסכומים הנדרשים לפיתוח הפרויקט יהיו   מטרתו.  2021באוגוסט,    23עודכן ביום  
לפי    .מהשותפיםמובטחים מראש, באופן שבו הפרויקט לא יהיה חשוף לסיכוני מימון מצד מי  

את כל הסכום הנדרש לתקציב  פקיד  י  מהשותפים  אחד, כל  FID  -תנאי הסכם זה, עד למועד ה
י( )להלן: "סך ההון"(, בחשבון ייעודי  המימון הפרויקטל  שהתקבלו בהסכם  הפיתוח )בניכוי סכומי

 ,BOE Exploration & Productionאו בכתבי אשראי בלתי הדירים, לטובת מפעילת הפרויקט,  

LLC  .)"להלן: "מפעילת הפרויקט( 
 

 "(ההבנות"הסכם    - )להלן  Letter Agreement על    בנוסף  ShenHai  חתמה,  2021,  באוגוסט  23  ביום
  ליום לא תפקיד את כל סך ההון, עד    ShenHai, אם  ההבנות. לפי הסכם  מהשותפים  אחד  מול
ההון    מהשותפים  אחדשלים  י ,  2021,  בנובמבר  23 מסך  החסרים  הסכומים    - מרכוש  י ו את 

ShenHai   .אחוזים בפרויקט, במחיר מוסכם, בהיקף הנגזר מסך ההון אותו השלימה במקומה  
  - בנאמנות שטרי העברה בגין כ   ShenHaiהפקידה  להבטחת השלמת סכום ההון הנדרש החסר  

מהזכויות בפרויקט )להלן: "הזכויות"(. ההיקף המדויק יקבע בהתאם לסכום ההון החסר   13.37%
 באםמיליון דולר.    11-במועד הבדיקה, מחולק בכ  ShenHaiבחשבון הנאמנות, בגין חלקה של  

ShenHai  סך של  ל  תסתכםמכר,  תתמורה לכל אחוז מהזכויות שה,  ההון  סך  כל  את   תפקיד  לא
מיליון דולר ותשלום נדחה על סך   1.5  -מיליון דולר המחולקים לתשלום מיידי על סך כ  1.9  -כ
מיליון דולר. התשלום הנדחה ישולם במועד שבו חלוקות כספים בהיקף המתאים תהיינה    0.4  -כ

 (. ב'6 באורמותרות בהתאם להסכם המימון הפרויקטלי )ראו 
 

  311  -סכום מינימום של כ  ShenHaiתפקיד    FID  - הסכם ההבנות היה כפוף לכך שעד למועד ה
מיליון    311  -כ  ShenHaiהפקידה    2021באוגוסט,    23מיליון דולר במזומן בחשבון הנאמנות. ביום  

 דולר בחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט.
 

ה  ל  זכויותיהמ  4.1%למכירת    בהסכם  ShenHai  התקשרה  FID  -במועד   Beacon -בפרויקט 
Offshore Energy Development LLC    מיליון דולר במזומן, ותהא זכאית   6.3-של כ  לסךבתמורה

מיליון דולר, שישולם לאחר תחילת ההפקה מהפרויקט,    1.5  -לתשלום נדחה נוסף, בהיקף של כ
 ב'(.6  באור)ראו    הפרויקטלין  במועד שבו חלוקות כספים תהיינה מותרות לפי הסכם המימו

כתוצאה  מס(  השפעות  )לפני  לשותפות  לנבוע  שצפוי  הרווח  זה,  בשלב  השותפות,  להערכת 
 .  דולר מיליון 3 -בכמהמימוש האמור נאמד 

 
יוני,  בנוסף  על הסכמים לקבלת שירותי הקמת צנרות   השותפים, חתמו  2021, במהלך חודש 

 מפעילת ות הולכה קיימות. ההסכמים נחתמו בין  יצוא הנפט והגז מפלטפורמת ההפקה לצנר
ספקים  בפרויקט  והשותפיםפרויקט  ה מספר  "הספקים"(ןל)לה  לבין  להסכמים  :  בהתאם   .

ויפותחו על חשבונם של הספקים, וכתוצאה מכך יקטן תקציב   יוקמו  שנחתמו צנרות היצוא 
בהתאם למתווה זה, דמי ההולכה שישולמו במהלך תקופת  .  מיליון דולר  260  - תוכנית הפיתוח בכ

ההפקה יגדילו את עלות ההפקה לחבית נפט, וזאת בכפוף לתשלומי מינימום מסוימים שנקבעו  
 בהסכמים. 
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 )המשך(  הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 
 

 מימון פרויקטלי   שננדואה  . ב

 
 הסכם המימון הפרויקטלי לפיתוח הפרויקט   

 
 שננדואה   הנפט  נכסב  השותפיםהמימון הפרויקטלי בין    םהסכ  םנחת  2021באוגוסט,    1ביום  

, לצורך מימון  זרלבין קונסורציום של בנקים ומוסדות פיננסים מקומיים וזרים, בהובלת בנק  
כל    וחלק הנפט    אחדשל  בנכס  )להלן:    שננדואהמהשותפים  הפרויקט  של  הפיתוח  בעלויות 

הלוואות    ShenHai  -ל  תועמדנה,  הפרויקטלי  הסכם המימון הפרויקטלי"(. לפי הסכם המימון"
מיליון דולר    100  -להגדיל סכום זה בכ  ShenHaiמיליון דולר. בנוסף, זכאית    444-בסך כולל של כ

  פועלת להשלים את יתרת הסכום   ShenHaiמיליון דולר.    544  -נוספים, עד לסכום כולל של כ
בחודשים הקרובים. משיכה ראשונה תתבצע רק לאחר השקעת כל סך ההון הנדרש לפרויקט,  

 . 2023את תחילת שנת לקר ,זה  בשלב, וצפויה
 

, התקיימו כל התנאים המוקדמים (לעיל  א'6  באור)ראו    FID  -ה  במועד,  2021באוגוסט,    25  ביום
 המימון הפרויקטלי. ם( של הסכClosingלסגירה פיננסית )

 
יקבע לפי    המרווח  . 5.25%ועד    3.25%בתוספת מרווח בטווח שבין    , ליבורתישא ריבית    ההלוואה 

  .מספר פרמטרים הקשורים להתקדמות הפרויקט
 

 עד למוקדם מבין:  תיפרעההלוואה  
 

  25, קרי מיום  הפרויקטלי  מועד הסגירה הפיננסית של הסכם המימון משנים    7תום   -
 . 2021, באוגוסט

מהעתודות שנלקחו    25%-הנותרות יהיו נמוכות ב  (P1)  המועד שבו עתודות הפרויקט -
 בחשבון במודל הבנקאי המקורי.

 

המימון הסכם  שעיקרן    ShenHai,  הפרויקטלי  במסגרת  שונות,  התחייבויות  עצמה  על  נטלה 
 כדלקמן:

 
,  3.5  -ל  1לא יעלה על  ש  EBITDA-עמידה ביחס חוב פיננסי ל  :פיננסיות  מידה  אמות -

 . 1.1  -לא יפחת משחזוי  DSCR))  חוב שרות ביחס עמידהוכן 
 
 . הפרויקטליביצוע עסקאות גידור למחירי הנפט בהיקפים המפורטים בהסכם המימון   -

  
שלא ,  התחייבויות שלא ליצור בטחונות על איזה מנכסיה,  למעט במקרים שהוחרגו -

העברה בכל דרך אחרת של כל או חלק משיעורי לבצע עסקאות למכירה, חכירה או  
ושלא תיטול על עצמה חוב פיננסי נוסף על    ובתשתיות הפרויקט   החזקתה בפרויקט

 סכום ההלוואה )למעט היכולת להגדילו כאמור(. 
 
 : עיקריות בטוחות

, בין היתר, בשעבוד קבוע ראשון בדרגה את חלקה  ShenHaiלהבטחת פירעון ההלוואה, תשעבד  
זכויותיה במתקני הפרויקט, הסכמי הפרויקט,   )לרבות  ובנכסים הקשורים לפרויקט  בפרויקט 

המימון בהסכם  שהוגדר  כפי  הכל  הפרויקט,  חשבון  הביטוח,  בנוסף, הפרויקטלי  פוליסות   .)
 . ShenHai -בההלוואה תהיה מובטחת גם באמצעות שעבוד המניות של השותפות 
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 )המשך(  הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 
 

 (המשך) מימון פרויקטלי שננדואה  . ב
 

תהיה אפשרית החל ממועד השלמת פיתוח הפרויקט, בכפוף   ShenHaiידי  -חלוקות עלביצוע  
לעמידה בתנאים שעיקרם: אי התרחשות איזה מבין אירועי ההפרה המפורטים בהסכם המימון  

סכומי חשבון רזרבת ;  1.3  -חזוי לשנה הקרובה לא יפחת מ DSCR))   חוב  שרות  יחס;  הפרויקטלי
בגובה של לפחות תשלומי קרן וריבית    הינם  ,הפרויקטלי, כמוגדר בהסכם המימון  שירות חוב

 לתקופה של שמונה חודשים.

 
 כתב התחייבות בלתי חוזרת מגוף פיננסי 

 
, חתמה השותפות על כתב התחייבות מול גוף הפרויקטלי  המימון  םבמקביל לחתימה על הסכ

  100פיננסי, לפיו הגוף הפיננסי מעמיד התחייבות בלתי חוזרת, לתקופה קצרה, בסכום של עד  
 המימון הפרויקטלי.   בהסכם שנקבע  ההלוואהיליון דולר, במטרה לאפשר את הגדלת סכום מ
 

בגין העמדת כתב ההתחייבות, השותפות התחייבה לשלם לגוף הפיננסי עמלת ייזום ועמלת קו  
, עד למועד המשיכה הראשונה של ההלוואה, אך לא פחות מסך 7%אשראי בשיעור שנתי של  

כ של  לתשלומים   5-מצטבר  זכאי  יהיה  הפיננסי  הגוף  בתוקף,  הערבות  עוד  כל  דולר.  מיליון 
במסגרת ההסכם בהתאם לחלקו, כאילו היה מלווה במסגרת הסכם   שישולמו בפועל למלווים

 המימון הפרויקטלי. 
 

את לסיים  תוכל  דעתה   מכחההתקשרות    השותפות  שיקול  לפי  עת,  בכל  ההתחייבות  כתב 
הבלעדי, ובתנאי שתשחרר את הגוף הפיננסי מכל התחייבויתיו כלפי צדדים שלישיים, שנעשו  

התחייבה לפעול לשחרור הגוף הפיננסי מהתחייבויותיו    בקשר עם כתב ההתחייבות. השותפות 
או במועד מוקדם   2024,  בדצמבר  31ובכל מקרה לא יאוחר מיום    2022בדצמבר,    31עד ליום  

 יותר במקרה של העמדה של חוב מהותי של השותפות )כפי שהוגדר( לפירעון מיידי. 
 

, השותפות תפקיד כספים 2022להבטחת ההתחייבויות על בסיס ההסכם, החל מחודש ינואר,  
 מיליון דולר, לפי התנאים שנקבעו בכתב ההתחייבות.  12בפיקדון נצבר, עד לגובה מקסימלי של  

 
 אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת סדרה  הנפקת  . ג
 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    167,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021,  באוגוסט  5ביום  
ב'( של ה   2020שותפות בדרך של הרחבת סדרה סחירה שהונפקה לראשונה בנובמבר  )סדרה 

החוב הוצעו בדרך של מכרז    אגרות( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  2) 11)ראו באור  
הוא   במכרז  שנקבע  המחיר  החוב.  אגרות  מחיר  לכל   108.1על  התמורה    1אגורות  ע.נ.  ש"ח 

ש  ברוטו  בההמיידית  השותפות  ידי  על  של  תקבלה  לסך  מסתכמת  לציבור  ההצעה  מסגרת 
  - כ   של  לסך  הסתכם  בהנפקה  הכרוכות  העלויות  סךמיליון דולר(.    56.1  -אלפי ש"ח )כ 180,527

 (. דולר מיליון 0.6  -"ח )כש אלפי 1,990
 

לצורך הפקדת חלק מסך ההון הנדרש לתקציב הפיתוח של נכס   שימשה המלוא תמורת ההנפק
 (.'א 6 באורבחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט )ראו  הנפט שננדואה
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 )המשך(  הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 
 

 השתתפות   יחידות הנפקות  . ד
 

  של   השתתפות  יחידות  30,000,000  של  הנפקה  השותפות  השלימה  2021,  באוגוסט  5  ביום
אחידה  השותפות  לא  הצעה  של  בדרך  מוסדיים  למשקיעים  מדף  הצעת  התמורה  במסגרת   .

  של   לסך  הסתכמההצעת מדף למשקיעים מוסדיים    במסגרתהמיידית ברוטו שנבעה לשותפות  
  - כ  של  לסך  הסתכם  בהנפקה   הכרוכות העלויות  סך (.  דולר  מיליון  140  - "ח )כש  אלפי  450,000  -כ

 (. דולר מיליון 2.8  -"ח )כש אלפי 9,100

 
של    2021באוגוסט,    8  ביום הנפקה  השותפות  של    2,538,200השלימה  השתתפות  יחידות 

השותפות בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי. התמורה המיידית ברוטו שנבעה לשותפות  
כ של  לסך  הסתכמה  לציבור  ההצעה  )כ  38,073  -במסגרת  ש"ח  סך   11.8  -אלפי  דולר(.  מיליון 
 מיליון דולר(.  0.2 -אלפי ש"ח )כ 791 -העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לסך של כ

 
לצורך הפקדת חלק מסך ההון הנדרש לתקציב הפיתוח של נכס    שימשה   ותמלוא תמורת ההנפק 

 (.'א 6 באורבחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט )ראו  שננדואההנפט 
 
 בת בחברה  בכורה מניות הנפקת  .  ה
 

להשקעה    2021באוגוסט,    12  ביום "המשקיע"(,  )להלן:  ישראלי  מוסדי  גוף  עם  הסכם  נחתם 
בת בבעלות מלאה של  -)חברה  הולדינגס  נאוויטסבמניות בכורה הניתנות לפדיון מוקדם בחברת  

 השותפות(.  
 

מיליון דולר, בתמורה להקצאת   45ל  בהיקף כולל ש  הולדינגסהמשקיע יבצע השקעה בנאוויטס  
 מניות בכורה )כהגדרתן להלן(, בשני שלבים: 

 
מיליון דולר   30-סך של כ  הולדינגס( במועד חתימת ההסכם, המשקיע העביר לנאוויטס  1

 וזאת כנגד הקצאת מניות הבכורה;  
 
של  2 סך  דולר    15(  מספ  הולדינגסלנאוויטס    ויועבר  נוספיםמיליון  להתקיימות  ר  בכפוף 

 תנאים, לרבות: 
 

  זה   תנאי.  הון הנדרש למימון פרויקט שננדואהמיליון דולר בגין סכום    300העמדת   -
 (;   א'6 באור)ראו  2021, באוגוסט 23  ביום התקיים

 מתאגיד בנקאי בינלאומי; בשותפות  הלוואהסגירה פיננסית של  -
בת    הולדינגסנאוויטס   - חברת  )באמצעות  מ,ShenHaiתחזיק  פחות  לא   )-49%  

 (;א'6 באורמזכויות ההשתתפות בפרויקט שננדואה )ראו 
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 )המשך(  הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 
 

 )המשך(  בת בחברה  בכורה מניות הנפקת  .  ה
 

הצבעה, ויצברו דיבידנד וקצו למשקיע במספר סדרות בנות פדיון, ללא זכויות  ה מניות הבכורה 
 לשנה. 19%בכורה בשיעור של  

 
נאוויטס    שבו תחלק  במועדים  ישולם  הבכורה  לבעלי מניותיה,    הולדינגסדיבידנד  דיבידנדים 

 בשיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה יבוצעו התשלומים כפי שסוכם. 
 

, על  2025ביולי,    1יום  החל מ  ,הולדינגס  נאוויטסידי  -, עלמניות הבכורה תהיינה ניתנות לפדיון 
 הולדינגספני תקופות עוקבות במועדים שנקבעו לכל סדרה. לאחר מועדים אלה, תוכל נאוויטס  

של המשקיע עבור    IRR-לפדות את מניות הבכורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכך שה
 שנים.  5לשנה למשך תקופה מינימלית של   19%כל סדרה נפדית, ישקף 

 
במספר מוגבל של נושאים תהיינה טעונות אישורו של המשקיע,    הולדינגסהחלטות נאוויטס   

 לרבות:
 פירוק מרצון;   -
 עסקאות עם צדדים קשורים;  -

אשר פוגעים בזכויות של    הולדינגסתיקונים להסכם בעלי המניות של נאוויטס   -
 המשקיע;   

 ; הולדינגסחריגה מיחסי מינוף שנקבעו ברמת נאוויטס  -
 עם זכויות עדיפות למניות הבכורה;  הולדינגסמניות חדשות בנאוויטס הקצאת  -

 
למשקיע לא תהא זכות לדרוש פירעון של מניות הבכורה, למעט בנסיבות מיוחדות שנקבעו, בין  

 . הולדינגסהיתר, במקרה של פירוק והנפקה לציבור של נאוויטס 
 

ועתידה לשמש לצורך הפקדת חלק מסך ההון הנדרש לתקציב    שימשה  המלוא תמורת ההנפק
 (. 'א 6  באורובת מפעילת הפרויקט )ראו בחשבון ייעודי לט שננדואההפיתוח של נכס הנפט 

 
 בת   חברהידי חברה בת והלוואה שהעמידה - פרעון סופי ומלא של אגרות חוב שהונפקו על .ו

  
המאוחדים3)11  בבאורלאמור    בהמשך  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ,  2021ביולי,    21  ביום,  ( 

דולר לחשבון נאמנות על שם הנאמן  מיליון  167  -כסך של  )להלן: "הלווה" Buckstone (העבירה
על ומלא של ההלוואה שהעמידה    נאוויטסידי  - לאגרות החוב שהונפקו  כפירעון סופי  מימון, 

מימון ללווה. בהתאם לתנאי שטר הנאמנות של אגרות החוב, כספי הפקדון משמשים  נאוויטס
שהעמידה השעבודים  חלף  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  התחייבויות  לקיום  הלווה,    בטוחה 

   .ובהתאם לכך נתן הנאמן ללווה את הסכמתו למחיקת השעבודים הקיימים וביטולם
 

 נאוויטסידי  -בוצע פדיון מלא של אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו על  2021באוגוסט,    1  ביום
מימון ניירות    לנאוויטסמיליון דולר. בעקבות הפדיון הסופי לא נותרו    167  -מימון בסך של כ

מימון מלהיות תאגיד מדווח   נאוויטסכך חדלה    עקבם למסחר בבורסה לניירות ערך.  ערך רשומי
 . 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
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 )המשך(  הדוחאירועים לאחר תאריך    - : 6באור 
 

 החלטת ביצוע קידוח פיתוח שלישי במאגר הצפוני בנכס הנפט בקסקין  .ז
 

אישר דירקטוריון השותף הכללי קידוח פיתוח שלישי במאגר הצפוני בנכס   2021ביולי,    15  ביום  
המתוכננת.  בקסקין הנפט   העבודה  לתכנית  בהתאם  הנפט  בנכס  העתודות  תקציב   לפיתוח 

 ( כ100%הקידוח  של  בסכום  נאמד  בתקציב    מיליון  68.5  -(  השותפות  של  חלקה  סה"כ  דולר. 
  מיליון דולר. 5.14- ( הוא כ7.5%הקידוח ) 

 
 ( Coltהחלטת ביצוע קידוח הערכה ואימות בבקסקין דרום ) . ח
 

ואימות בבקסקין דרום    2021ביולי,    30  ביום אישר דירקטוריון השותף הכללי קידוח הערכה 
(Colt.)    תכליתו של קידוח הערכה לאשש את הערכות לגבי היקף המאגר וטיבו, שעל בסיסם בין

  מיליון   64.4  -( נאמד בסכום של כ100%היתר תתקבלנה החלטות לגבי פיתוחו. תקציב הקידוח )
 מיליון דולר. 4.83-( הוא כ7.5%של השותפות בתקציב הקידוח )דולר. סה"כ חלקה 

 
 ביצוע תכנית קידוחים אופקיים בנכסי הנפט היבשתיים המשך . ט 

  
בבאור     לאמור  התחייבות  12בהמשך  בדבר  המאוחדים,  השנתיים  הכספיים  לדוחות   NPOג' 

לתוכנית פיתוח אשר תכלול ביצוע עשרה קידוחים אופקיים בנכסי דנברי, אישר דירקטוריון  
תוכנית לביצוע ארבעה קידוחי פיתוח אופקיים    2021,  ביולי  15השותף הכללי של השותפות ביום  

  מיליון   10.6  -( נאמד בסכום של כ100%)  יםנוספים בשדות הנפט היבשתיים. תקציב הקידוח
 דולר. 

 
 

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

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )שותפות מוגבלת(   נאוויטס פטרוליום 
 

 
 המאוחדים   ביניים מתוך הדוחות הכספיים  נתונים כספיים  

 לשותפות   המיוחסים 
 

 2021  , ביוני   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
  

 8-9 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  
 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 
  ות ולתקופ  2021,  ביוני  30(, ליום  שותפותה  -שותפות מוגבלת )להלן    -   פטרוליום  נאוויטסשל    1970-ומיידיים(, התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון   ו שלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  
ת ווההנהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. אלהביניים 
 
 

 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( 
 

ג' למידע הכספי הביניים הנפרד  1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  
 בדבר הצורך בגיוס מקורות לצורך פיתוח נכס נפט של השותפות.   

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, באוגוסט 29 
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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 , המוצגים בהתאם  דוחות מאוחדים(  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2021,  ביוני  30ליום  

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

 
 
 

 ביוני  30 ליום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  

       נכסים שוטפים
       

 75,222  63,290  68,197  מזומנים ושווי מזומנים 
 10,789  10,775  10,801  פקדונות לזמן קצר

 4,204  2,746  4,955  חייבים ויתרות חובה 
       
  83,953  76,811  90,215 

       נכסים לא שוטפים 
       

 121,417  63,616  134,308  עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
 632  631  497  נכסי זכות שימוש 
  400  -  402  סכומים בנאמנות 

 173  158  151  נטו, קבוע רכוש
       
  135,358  64,405  122,622 
       
  219,311  141,216  212,837 

       התחייבויות שוטפות
       

 1,327  1,078  1,163  זכות   ויתרות זכאים
 337  312  378  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 

       
  1,541  1,390  1,664 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 125,406  36,254  123,980  אגרות חוב 
 322  355  177  ות ת בגין חכיריוהתחייבו

       
  124,157  36,609  125,728 

       השותפות  הון 
       

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

  2,377  2,522   2,626  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  8,004  8,004   8,004  שליטה בעל עם עסקאות  בגין קרן

 (1,458)  2,852  (5,241)  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 84,550)  ( 71,233)  (72,855)  הפסד  יתרת

       
  93,613  103,217  85,445 
       
  219,311  141,216  212,837 
 
 
       2021באוגוסט,  29 

  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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 המיוחסים לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל  

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  
           

   2,205  479  581  1,040  1,215  הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות 
 ( 5,545)  ( ,2271)  ( 1,514)  ( ,7042)  ( 3,063)  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 ( 3,340)  ( 748)  ( 933)  ( 1,664)  ( 1,848)  תפעולי הפסד

           
  9,472  2,292  72,63  33,58  4,577  הכנסות מימון
 ( 16,478)  (1,868)  ( 5,222)  ( 1,532)  ( 2,939)  הוצאות מימון 

חלק השותפות ברווחי )הפסדי( חברות 
 ( 5,566)  ( ,0733)  4,786  ( 982,2)  11,905  מוחזקות 

           
 ( 15,912)  ( ,3973)  1,268  ( ,5952)  11,695  (הפסדרווח נקי ) 

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

           
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח 

       או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: 
 

   
           

רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי  
 (3,302)  6,794  (6,363)  מזומנים

 
(3,036 )  3,343 

העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור  
 1,425  ( 3,569)  2,580  תזרימי מזומנים

 
(3,103 )  (4,428 ) 

           
 ( 1,085)  ( 6,139)  ( 1,877)  3,225  ( 3,783)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

           
 ( 16,997)  ( 9,536)  ( 609)  630  ,9127  כולל (הפסדרווח )
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 המזומנים המיוחסים לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי  

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 ( 15,912)  ( ,3973)  1,268  ( ,5952)  11,695  (הפסדרווח נקי ) 
           

תזרימי מזומנים   להצגתהתאמות הדרושות 
           : מפעילות שוטפת

           
           : והפסד רווח לסעיפי התאמות

           
 227  81   52  163  237  פחת והפחתות

 85  93   164  230  249  מניות מבוסס תשלום
חלק השותפות בהפסדי )רווחי( חברות 

 5,566  3,073  ( 4,786)  2,982  ( 11,905)  מוחזקות 
 11,559  659  3,581  ( 865)  ( 335)  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 

 ( 1,061)  ( 14)  ( 308)  ( 257)  212  הפרשי שער
           
  (11,560 )  2,253  (1,297 )  3,892  16,421 

           והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 ( 3,070)  ( 519)  ( 495)  ( ,6121)  ( 751)  עלייה בחייבים ויתרות חובה 
  348  34  ( 135)  99  ( 164)  זכאים ויתרות זכות ב  )ירידה( עלייה

           
  (915 )  (5131, )  (630 )  (485 )  (2,722 ) 
           

 -  -  139  -  139  ריבית שהתקבלה 
           

 ( 8,184)  ( 1,538)  ( 4,284)  ( 1,544)  ( 4,360)  ששולמה ריבית
           

 ( 10,397)  ( ,5281)  ( 44,80)  ( ,3993)  ( 5,001)  שוטפת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות
           
           

           פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
           

 ( 71,657)  ( 5,556)  ( 906)  ( 9,632)  ( 1,799)  השקעה בחברות מוחזקות 
 ( 400)  -  -  -  -  הפקדת סכומים בנאמנות 

 ( 8,000)  -  -  ( 8,000)  -  השקעה בפקדונות
 ( 92)  ( 29)  -  ( 36)  -  קבוע  רכוש רכישת

           
 ( 80,149)  ( ,5855)  ( 906)  ( ,66817)  ( 1,799)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות 

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר  אלפי  
           

           פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
           

 ( 347)  ( 71)  15  ( 149)  ( 20)  התחייבויות בגין חכירותפירעון  
 120,142  -  -  -  -  הנפקת אגרות חוב 

 (1,074)  -  -  -  -  עלויות גיוס אגרות חוב
 (38,263)  -  -  -  -  פירעון אגרות חוב 
 80,047  -  -  80,047  7  הנפקת הון לציבור

 2  -  -  2  -  מימוש אופציות ליחידות השתתפות
 (1,126)  -  -  ( 1,126)  -  עלויות גיוס הון 

           
)ששימשו   מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 159,381  ( 71)  51  78,774  ( 31)  מימון  לפעילות(
           

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
 1,061  14  308  257  ( 212)  מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

           
 69,896  ( ,1707)  ( 75,38)  57,964  ( 7,025)  מזומניםבמזומנים ושווי )ירידה( ה יעלי

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 5,326  70,460  73,584  5,326  75,222  תקופה ה
           

 75,222  63,290  68,197  63,290  68,197  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 כללי  -  1באור 
 

ד' לתקנות ניירות  38תקנה    להוראות  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  
  30הכספיים ביניים מאוחדים ליום  תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות  

 "(. מאוחדים ביניים כספיים"דוחות  -)להלן  2021, ביוני
 

"( 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 משמע ג.  בהשקעות  כרוכה מעצם טבעה  השותפות  של  גבוהה  פעילותה  ובדרגה  ותיות 
יחסית של סיכון כספי ואי וודאות. לצורך פיתוח נכס הנפט שננדואה תידרש השותפות לגייס 
מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או חוב ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט והגז  

מימון    שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי, ביכולתה של השותפות להמשיך ולגייס מקורות
 '(.ב-א'4 יםכאמור. לפרטים בדבר גיוס מקורות מימון לאחר תקופת הדוח, ראו באור

 
בדצמבר,   31מידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום  ל  ד'1בהמשך לאמור בבאור   .ד

בדבר נגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים השותפות    2020
למשבר הקורונה לא היתה    בתקופת הדוחאינה צופה השפעה שלילית על תוצאותיה העתידיות.  

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

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
 

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

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח -  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. 
 

ב לאמור  השנ  (2) 14באור  בהמשך  הכספיים  המאוחדיםלדוחות  תכנית תיים  אישור  בדבר   ,
יולי   בחודש  ההוני  פרטיות, "התכנית"(  -)להלן  2018התגמול  הקצאות  הדירקטוריון  אישר   ,

 כדלקמן:
 

)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
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 )המשך(  מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -  3באור 
 

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

לנושא משרה   RSUחידות  י 232,584אישר הדירקטוריון הקצאה פרטית של    2021,  במאי  27ביום  
ולמספר עובדים בשותפות ובחברה בת. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך,  

 מיליון דולר. 1.2 -למועד הענקתם, בכ
 

יחידות השתתפות   18,030  -ל  RSUיחידות    18,030הומרו    2021ביולי,    11ביום  ,  דוחלאחר תאריך ה
לדוחות  14שנקבעו בתוכנית )ראו באור   של השותפות לאחר עמידת הניצעים בתנאי ההבשלה

 הכספיים השנתיים המאוחדים(. 
 
 

 הדוחאירועים לאחר תאריך  -  4באור 
 

  סדרהנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת ה א. 
 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    167,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021באוגוסט,    5ביום  
ב'( של     2020השותפות בדרך של הרחבת סדרה סחירה שהונפקה לראשונה בנובמבר  )סדרה 

( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. אגרות החוב הוצעו בדרך של מכרז  2) 11)ראו באור  
הוא   במכרז  שנקבע  המחיר  החוב.  אגרות  מחיר  לכל    108.1על  התמורה    1אגורות  ע.נ.  ש"ח 

  180,527במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת לסך של  המיידית ברוטו שהתקבלה על ידי השותפות  
אלפי    1,990  -מיליון דולר(. סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לסך של כ  56.1  -אלפי ש"ח )כ

 מיליון דולר(. 0.6 -ש"ח )כ
 

סך ההון הנדרש לתקציב הפיתוח של נכס  חלק משימשה לצורך הפקדת  המלוא תמורת ההנפק
( הפרויקט  מפעילת  לטובת  ייעודי  בחשבון  שננדואה  באור  הנפט  ראה  נוספים   א'6לפרטים 

 (. לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

 הנפקות יחידות השתתפות   ב. 

  
של    2021באוגוסט,    5ביום   הנפקה  השותפות  של    30,000,000השלימה  השתתפות  יחידות 

ב התמורה  השותפות  אחידה.  לא  הצעה  של  בדרך  מוסדיים  למשקיעים  מדף  הצעת  מסגרת 
המיידית ברוטו שנבעה לשותפות במסגרת הצעת מדף למשקיעים מוסדיים הסתכמה לסך של  

  - מיליון דולר(. סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לסך של כ   140  - אלפי ש"ח )כ  450,000  -כ
 . מיליון דולר( 2.8  -אלפי ש"ח )כ 9,100

 
של    2021באוגוסט,    8ביום   הנפקה  השותפות  של    2,538,200השלימה  השתתפות  יחידות 

השותפות בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי. התמורה המיידית ברוטו שנבעה לשותפות  
כ של  לסך  הסתכמה  לציבור  ההצעה  )כ  38,073  -במסגרת  ש"ח  סך   11.8  -אלפי  דולר(.  מיליון 

 מיליון דולר(. 0.2 -אלפי ש"ח )כ 791 -תכם לסך של כהעלויות הכרוכות בהנפקה הס
 

סך ההון הנדרש לתקציב הפיתוח של נכס  מ  חלק  שימשה לצורך הפקדת   ותמלוא תמורת ההנפק 
 א'(. 6הנפט שננדואה בחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט )ראו באור 
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 לכבוד 
 

 שותפות מוגבלת – של השותף הכללי של שותפות נאוויטס פטרוליום  הדירקטוריון 

 .ג.נ., א 

 

  ליום   הנפרד  ביניים  הכספי  המידע  ותמצית  מאוחד  תמציתי  כספי  למידע  הסכמה  מכתב : הנדון
  )"השותפות"(  שותפות מוגבלת  – פטרוליום נאוויטס שותפות של  2021,  ביוני 30

 

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

,  ביוני  30  ליום  השותפות  של  מאוחד  תמציתי  כספי  מידעעל    2021,  באוגוסט   29סקירה מיום    דוח .1
 .תאריך באותו  שהסתיימוחודשים   שלושה ו  שישה  של ולתקופות  2021

  ביניים  הכספי  המידע  תמצית  על  2021,  באוגוסט  29מיום    המבקר  החשבון   רואה  של  מיוחד  דוח .2
  שהסתיימוחודשים    שלושה ו  שישה  של   ולתקופות   2021,  ביוני  30של השותפות ליום    הנפרד
 . 1970-ל"התש(,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות) ערך  ניירות לתקנות' ד38  תקנה לפי תאריך באותו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , רב בכבוד

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

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

 

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

יחידות השתתפות של השותפות בדרך    30,000,000הנפיקה השותפות    2021באוגוסט,    5ביום  

לא   הצעה  מוסדייםשל  למשקיעים  שננדואה.  ,אחידה  לפרויקט  הנדרש  ההון  גיוס    לטובת 

ההנפקה תוצאות  אודות  מיום    ,לפרטים  השותפות  דיווח  )אסמכתא    2021באוגוסט,    6ראו 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-062314מספר: 

יחידות השתתפות של השותפות    2,538,200לציבור  הנפיקה השותפות    2021באוגוסט,    8ביום  

לפרטים    , לטובת גיוס ההון הנדרש לפרויקט שננדואה.בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי

-2021)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    8ראו דיווח השותפות מיום    הנפקה, אודות תוצאות ה

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  01-062812

להשקעה    2021וגוסט,  בא   12ביום   ישראלי  מוסדי  גוף  עם  השקעה  הסכם  בנאוויטס  נחתם 

לטובת  בתמורה להקצאת מניות בכורה בנאוויטס ארה"ב, לטובת גיוס ההון הנדרש    2ארה"ב, 

של השותפות מיום    ראו דיווח מיידי,  לפרטים אודות תנאי הסכם ההשקעה.  פרויקט שננדואה

על פיו מובא בדוח זה  2021-01-065119)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    15 (, אשר המידע 

 בדרך של הפניה.  

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות )אנרגיה מתחדשת(  –דוח התקופתי  ל 7.1.8 ףסעי .2

הבורסה בנושא  התקבל אישור הרשויות לתיקון תקנון הבורסה והנחיות    2021ביולי,    7ביום  

" )להלן:  מתחדשות  וגז  התיקוןאנרגיות  נפט  לשותפויות  עקרונית  מתאפשר  התיקון,  לפי   .)"

המתוקן,   הבורסה  בתקנון  כמוגדר  המתחדשת,  האנרגיה  בתחום  פרויקטים  בפעילותן  לשלב 

וזאת בכפוף לאישור תיקון הסכם השותפות המוגבלת באסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות  

פ זו,באופן שיאפשר  דין.    עילות  פי  על  כל האישורים הנדרשים לכך  בוחנת  וקבלת  השותפות 

אסיפת מחזיקי יחידות השתתפות לאישור תיקון הסכם השותפות באופן שיאפשר  של  זימון  

 פעילות זו.  

עתיד פני  צופה  מידע  בגין  זה,    –  אזהרה  ודאות    איןלמועד  האישורים  כי  כל  כל  יתקבלו 

כל לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת. כמו כן, אין כל ודאות  הדרושים על מנת שהשותפות תו

בעקבות בפעילותה  לשלב  תוכל השותפות  והיקף הפרויקטים אשר  סוג  תיקון התקנון    בדבר 

בו הקבועות  להגדרות  על  ובהתאם  הפעילות  לתחום  הכניסה  השפעת  את  ו/או  בכלל,  אם   ,

 תוצאות השותפות )ככל שתהא(.  

 בקסקין  פרויקט –לדוח התקופתי  8.1.11-ו 8.1.5, 8.1.4 סעיפים .3

בשותפות    2021  ,ביולי  15ביום   דירקטוריון השותף הכללי  שלישי  אישר  פיתוח  קידוח  לבצע 

ראו דיווח מיידי    ,אודות ההחלטהלפרטים    .)בקסקין צפון(  בקסקיןבמאגר הצפוני בפרויקט  

 
  בסמוך  ועד  2021שנת    של  השני  הרבעון  במהלךעדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות    1

  2021של שנת    ראשון   רבעון  בדוח   שנכללו  עדכונים  למעט ,  התקופתי  בדוח   לתארו  שיש  עניין  בכל  זה   דוח   פרסום  מועד  לפני
עדכון זה מתייחס למספרי  .  "(ראשון  רבעון  דוח ( )להלן: "2021-01-032149)אסמכתא מספר:    2021במאי,    30שפורסם ביום  

  2021  ,במרץ  26שפורסם ביום    2020הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי השותפות לדוח התקופתי של השותפות לשנת  
 . אחרת צוין  אם  אלא,  "(הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "2021-01-048372 )אסמכתא מספר:

2 LLCNavitas Petroleum Holdings,  בבעלות מלאה )בשרשור( של השותפות, המחזיקה בנכסים של השותפות    ברה בת  , ח
 "(.נאוויטס ארה"בבארה"ב )להלן: "



 
2 

(, אשר המידע על פיו  2021-01-118308)אסמכתא מספר:    2021ביולי,    19מיום    השותפותשל  

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  

וביניהם השותפות )באמצעות תאגיד מוחזק(,  פרויקט בקסקין,  השותפים ל  2021  ,ביולי  30ביום  

)קיבלו     בקסקין )   בפרויקט  הדרומי   במאגר  ואימות (  Appraisalהחלטה לבצע קידוח הערכה 

  2021באוגוסט,    2של השותפות מיום    מיידי ראו דיווח    . לפרטים אודות ההחלטה,((Coltדרום )

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-060313)אסמכתא מספר: 

והשלמתם  –  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה הקידוחים  לביצוע  הנוגעים  ההיבטים  , כל 

המיידיים   בדיווחים  הפניה,השמופיעים  של  בדרך  זה  בדוח  הערכות    מובאים  על  מבוססים 

והשערות השותפות והמפעילה בנכס הנפט, המהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות  

. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות  "(ערך  ניירות   חוק)להלן: "  1968-ערך, התשכ"ח

הנדסי ואחר,  -, טכניגיאופיסיוהשערות מקצועיות המבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי,  

שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן במהלך הזמן ו/או להיות שונות מהותית  

תפעוליים מתנאים  כתוצאה  לרבות  הנ"ל,  וההשערות  ותנאים  מההערכות  שוק  תנאי   ,

 רגולטוריים.  

אודות  מעודכנים  לפרטים  תזרים מהוון  ונתוני  עתודות  פרסמה    דוח  לפרויקט בקסקין אשר 

-2021-01)אסמכתא מספר:    2021ביולי,    28של השותפות מיום  מיידי  ראו דיווח  השותפות,  

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  058738

העתודותה  –  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה בדוח  המהוונים  ,  הערכות  התזרימים  נתוני 

מידע צופה    הינם  מובא בדוח זה בדרך של הפניה,ה, שמופיעים בדוח העתודות  ניתוחי הרגישותו

ה  ערך.  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  אלו  פני  גיאולוגי,  ערכות  מידע  על  היתר,  בין  מבוססות, 

הערכות   בגדר  והינן  במאגר  המפעילה  ומאת  מהקידוחים  שנתקבל  ואחר,  הנדסי  גיאופיסי, 

של  בלבד  יתממשו  ןלגביהו ,  המעריך   והשערות  כי  וודאות  כל  התזרימיים  אין  הנתונים   .

שיופקו, והנפט  הגז  לכמויות  ביחס  הנחות  ביניהן  שונות,  הנחות  על  ומשך    מבוססים  קצב 

הוצאות נטישה ושיקום,   ת,מכירות הגז הטבעי מהפרויקט, עלויות תפעוליות, הוצאות הוניו

ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או  ,  שיעורי תמלוגים ומחירי המכירה

בפועל שיופקו  שונות    ,הנפט  להיות  עשויות  האמורות  וההכנסות  האמורות  ההוצאות 

השערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים  מההערכות וה

ו/או מתנאים מסחריים   ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הנפט  רגולטוריים 

ו/או ממחירי הנפט בשוק העולמי והגז הטבעי בשוק האמריקאי ו/או מהביצועים בפועל של  

רה בפועל ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.  הפרויקט ו/או כתוצאה ממחירי המכי

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול  

   .של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי

 פרויקט שננדואה  –לדוח התקופתי   8.2.5סעיף  .4

צנרות יצוא הנפט והגז מפלטפורמת ההפקה לצנרות הולכה  להקמת  אודות הסכמים  לפרטים  

מיום  ,  קיימות השותפות  של  מיידי  דיווח  מספר:    2021ביוני,    16ראו  -2021-01)אסמכתא 

 . (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה039655

מערכת הפקה  ( של  EPCחוזה רב שנתי לתכנון, רכש, בנייה ומסירה )  ה עלחתימלפרטים אודות  

  2021באוגוסט,    5ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  ,  שננדואה( לפרויקט  FPSואחסון צפה )

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-127782)אסמכתא מספר: 



 
3 

והסכמות מסחריות נוספות    פרויקטליהמימון  ההסכמי  על  השותפות  לפרטים אודות חתימת  

לקבלת   הנדרש  ההון  את  העמדתה  הפרויקט    FIDעבור  של  הפיתוח  בעלויות  חלקה  ומימון 

בנות)לרבות   ובחברות  וחוב ברמת השותפות  נוספים בדבר הסגירה  גיוסי הון  וכן עדכונים   ,)

ות  הפיננסית של הסכמי המימון הפרויקטלי ועדכונים שונים שנערכו בהסכמי המימון ובהסכמ

האמורות דיווח,  המסחריות  השותפותמיידיים    יםראו    6,  2021באוגוסט,    2  מתאריכים   של 

  ות)אסמכתא  2021באוגוסט,    26-ו  2021באוגוסט,    15,  2021באוגוסט,    8,  2021באוגוסט,  

-2021-01,  2021-01-062812,  2021-01-062317  ,2021-01-062314,  2021-01-060337מספר:  

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.   הםאשר המידע על פי, בהתאמה(, 2021-01-071194- ו 065119

(  FIDקיבלו השותפות בפרויקט שננדואה החלטת השקעה סופית )  2021באוגוסט,    25ביום  

 מהזכויות בפרויקט(.  100%מיליארד דולר ארה"ב )בגין    1.8-לפיתוח הפרויקט בתקציב של כ

קבלת   הפרויקט  FID-הבמסגרת  חברת  חתמה   ,ShenHai, LLC    בת   (בשרשור))חברה 

בהיקף  ( "AFE") על הרשאות להוצאות, "(ShenHai)להלן: " בבעלות מלאה של השותפות(

במקביל, חתמו השותפות .  מיליון דולר ארה"ב, בגין כל חלקה בתקציב הפרויקט  890-של כ

אישרו   הכל  ובסך  חלקן,  בגין  הרשאות  על  בפרויקט  הוצאות הנוספות  שננדואה  שותפות 

. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום מיליארד דולר ארה"ב  1.8-בהיקף של כ

, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה  ( 2021-01-071194)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    26

 . בדרך של הפניה

 . 2024שנת בסוף להיות צפויה מהפרויקט תחילת ההפקה   ,להערכת מפעילת הפרויקט

מיום   השותפות  של  המיידי  לדיווח  מספר:    2021באוגוסט,    5בהמשך  -2021-01)אסמכתא 

( ובהתאם למתווה העסקה שדווח בדיווח זה, נחתמו הסכמים מחייבים בין חברת האם  127782

לרכישת מניותיה של    HEQ Deepwaterלבין    3"(BOE II)להלן: "  Shen LLC   BOE IIשל

BOE II    .ידי האחרונה בקידוחים    HEQ Deepwaterעל  ייעודית המתמקדת  שותפות  הינה 

, קרן  Quantum Energy Partnersבמים העמוקים במפרץ מקסיקו בארה"ב והמוחזקת על ידי  

ו בארה"ב  והגז  הנפט  בתחום  המתמחה  ומוכרת  מובילה  , Houston Energy LP- השקעות 

ב הפעילה  "חברה  ולהלן:  )לעיל  בארה"ב  מקסיקו  במפרץ  והגז  הנפט   HEQתחום 

Deepwaterלאחר רכישת המניות כאמור לעיל, מכרה .)"  BOE II  10.95%    מהזכויות בפרויקט

, שהינה בבעלות מלאה של חברת האם של  BOE II Exploration LLCלחברה ייעודית בשם  

BOE II  . 

ה קבלת  במועד  אלו,  זכויות  למכירת   Beacon Offshore-ל  ShenHaiמכרה    FID-בנוסף 

Energy Development LLC  4.1%    מהזכויות בפרויקט. בתמורה למכירה קיבלהShenHai  

- מיליון דולר ארה"ב במזומן, ותהא זכאית לתשלום נדחה נוסף בהיקף של כ  6.3-סכום של כ

לוקות כספים  מיליון דולר ארה"ב, שישולם לאחר תחילת ההפקה מהפרויקט, במועד שבו ח  1.5

 בהיקף המתאים תהיינה מותרות לפי הסכם המימון.  

 

 

 
מזכויות בנכס הנפט    30.95%-, והחזיקה בכBlackstoneמקבוצת    Beaconבמלואה על ידי    BOE IIטרם רכישתה, הוחזקה       3

 שננדואה.  
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 הם כדלקמן:    כיום אמור, שיעורי ההחזקה בפרויקטשלמת מכירות הזכויות ככתוצאה מה

 

 

 

 

 

עתיד פני  צופה  מידע  בגין  המפורט    –  אזהרה  הפרויקטלי  לעילהמידע  המימון  עם    בקשר 

, מהווים מידע צופה פני עתיד  וכן בקשר לצפי בדבר תחילת ההפקה  והסכמות מסחריות נוספות

כמשמעו בחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד זה עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או  

להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי וזאת עקב שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים, לרבות  

בהסכם המימון  שינוי בתנאים הפיננסיים והמימוניים ו/או אי התקיימות התנאים המתלים  

ו/או התפתחויות בסביבה הכלכלית   ו/או אי התקיימות התנאים של שאר ההסכמים דלעיל 

ובתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או התפתחויות הקשורות בפרויקט שננדואה ו/או  

בשליטת   שאינם  שונים  גורמים  בעקבות  ו/או  השותפות  של  הבנות  בחברות  ו/או  בשותפות 

עקבות גורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש.  הערכות אלה מתבססות,  השותפות ו/או ב

בין   זה. ההערכות לעיל מבוססות,  דוח  להנהלת השותפות במועד  הידוע  על מידע  היתר,  בין 

וודאות.   כל  קיימת  לא  לגביהם  אשר  המפעילה,  מאת  שהתקבלו  והערכות  מידע  על  היתר, 

שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול    ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל 

   של גורמים הקשורים בפרויקט שננדואה.

 בשדות דנברינוספים ביצוע קידוחים אופקיים  –לדוח התקופתי   8.3.4סעיף  .5

ארבעה קידוחי פיתוח    לבצעשל השותפות  דירקטוריון השותף הכללי    אישר  2021ביולי,    15ביום  

ראו דיווח מיידי  . לפרטים  Webster- ו  Thompsonאופקיים נוספים בשדות הנפט היבשתיים  

(, אשר המידע על פיו  2021-01-118287)אסמכתא מספר:    2021ביולי,    19של השותפות מיום  

   מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

ומועד תחילת    הנותר  הקידוח  מועדההערכה לעיל בדבר    –  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה

הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכה הנ"ל עשויה    יםההפקה מהקידוח

במגוון   עיכובים  ו/או  שינויים  יחולו  אם  מהותית  שונה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא 

בשל   ו/או  והטכניים  התפעוליים  התנאים  לרבות  הקשורים  גורמים,  צפויים  בלתי  גורמים 

 . הנפט בשדות בפעולות 

 מימון -לדוח התקופתי  18סעיף  .6

של   אגרות חוב )סדרה ב'(  167,000,000לציבור של  הנפיקה השותפות    2021באוגוסט,    5ביום  

סדרה  השותפות הרחבת  של  שימשה,  בדרך  התמורה  הנדרש  ל  כאשר  מההון  חלק  השלמת 

לפרטים    .לשותפות לטובת יכולתה להשקיע את חלקה בתקציב הפיתוח של פרויקט שננדואה

דיווח    ,אודות תוצאות ההנפקה )אסמכתא    2021באוגוסט,    6השותפות מיום  מיידי של  ראו 

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. לפרטים אודות  2021-01-062317מספר:  

 
 .HEQ Deepwaterמוחזקת, לאחר רכישתה, על ידי      4
 .  Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת      5
 . Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת      6

49% ShenHai 

20% 4BOE II Shen LLC 

20.05% 5Beacon Offshore Energy Development LLC 

10.95% 6xploration LLCBOE II E 
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ב' )סדרה  החוב  אגרות  השותפותתנאי  של  ביאור    ,(  הכספיים  11ראו  הדוח    לדוחות  של 

 .  פתיהתקו

מימון העבירה    2021ביולי,    21ביום   בקסקין  נאוויטס  של  הלווה  בת  בע"מ  החברה  חברת   ,

אלפי דולר ארה"ב    167,299-סך של כ  "(,בקסקין מימוןבבעלות מלאה של השותפות )להלן: "

, כפירעון סופי ומלא  בקסקין מימוןלחשבון נאמנות על שם הנאמן לאגרות חוב )סדרה ב'( של  

. בהתאם לכך, הוסרו השעבודים לטובת  לווהחברה ה בקסקין מימון לשל ההלוואה שהעמידה  

של   ב'(  )סדרה  החוב  אגרות  מימוןמחזיקי  של    בקסקין  חלקה  הה על    בפרויקט   והלוחברה 

באוגוסט,    1נפרעו במלואן ביום    בקסקין מימון (, ואגרות החוב )סדרה ב'( של  28.8%)  בקסקין 

)אסמכתא מספר:   2021ביולי,    21לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  .  2021

חות  לדו  6וכן ראו ביאור    ,אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה  ,(2021-01-056044

 .  שבדוח זה הכספיים

 עמידה באמות מידה פיננסיות בקשר עם מימון נכסי הנפט היבשתיים 

במסגרת   התחייבה  להן  הפיננסיות  המידה  באמות  עמדה  עסקת  הלוואה  השותפות  למימון 

   דנברי, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 בקסקין: בפרויקט 2021של שנת  8ברבעונים הראשון והשני  7הפקת הנפט נתוני  .7

 2רבעון  1רבעון  

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות    סך הכל תפוקה 
 239.54 267.88 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של 

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

57.68 64.55 

תפוקה   תמלוגים  ליחידת  ששולמו    ממוצעים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי    השותפותהמשויכים 

 9)דולר לחבית( 
(4.26 ) (12.10 ) 

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

10 
(12.92 ) (12.32 ) 

תפוקה  ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים    תקבולים 
 40.13 40.50 )דולר לחבית(   השותפות למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 
 בנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח. הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות          7

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

   ימים לאור טיפול שנתי בפלטפורמת ההפקה. 10-הושבתה ההפקה מפרויקט בקסקין למשך כ 2021במהלך חודש יוני,         8
ברבעון הראשון לשנת  תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.  ,  מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב    9

בגין תמלוגים ששולמו  שהתקבל    מיליון דולר  2- ר בסך של כהחז  בניכויחושבו התמלוגים לממשל הפדראלי לארה"ב    2021
   . הכספייםא' לדוחות 3כמפורט בבאור  2020בשנת 

של    10 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  15.16-כ

השותפות כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות  
 של השותפות.    

 
 
 
 

 אמת מידה פיננסית 30.06.2021היחס לתאריך 

26% LTV  60%שלא יעלה על   

1.51 Projected DSCR 1.25-שלא יפחת מ 

1.59 Historic DSCR 1.25-שלא יפחת מ 
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 : ידנבר שדותב 2021ברבעונים הראשון והשני של שנת  11נתוני הפקת הנפט  .8

 2רבעון  1רבעון  

תפוקה הכל  הזכויות    סך  למחזיקי  המשויכת 
 140.75 115.04 בתקופה )באלפי חביות(  השותפותההוניות של 

למחזיקי   המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 66.61 58.92 )דולר לחבית( השותפות הזכויות ההוניות של 

תפוקה   תמלוגים  ליחידת  ששולמו    ממוצעים 
  השותפות המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 12)דולר לחבית( 
(12.54 ) (12.82 ) 

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

 13  לחבית(
(20.15 ) (17.92 ) 

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

 לחבית( 
26.23 35.87 

 

 :'סבפרויקט נצ 2021הראשון והשני של שנת  ניםברבעו 14ט נתוני הפקת הנפ .9

 2רבעון  1רבעון  

הזכויות   למחזיקי  המשויכת  תפוקה  הכל  סך 
 30.05 24.76 ההוניות של השותפות בתקופה )באלפי חביות( 

למחזיקי   המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 53.25 58.89 הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית(

תפוקה   ליחידת  ששולמו  ממוצעים  תמלוגים 
למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  המשויכים  

 6)דולר לחבית(
(14.12 ) (12.73 ) 

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

 15  לחבית(
(29.06 ) (26.49 ) 

תפוקה המשויכים   ליחידת  נטו ממוצעים  תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  )דולר  למחזיקי  השותפות 

 לחבית( 
15.71 14.03 

 

 

 

 . 2021באוגוסט,  29תאריך: 

 

                   
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 ידי: גדעון תדמור, יו"ר הדירקטוריון  נחתם על 

 חנן רייכמן, מנכ"ל  

       

 
  אים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר כולל כמויות גז בשיעור זניח. הנתונים המוב       11

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.    2ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 
 מייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.  12
של התקבולים     13 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו     הממוצעים 

     של   דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות  21.36  -כ 
  ההוניות    האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויותשותפות כאשר הוא מחולק במספר החביות  ה  
 של השותפות.  

תפוקה,       14 ליחידת  ממוצע  במחיר  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  לבעלי  המשויך  לשיעור  ביחס  בטבלה  המובאים  הנתונים 
 אחרי הנקודה העשרונית. ספרות  2בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 

של      15 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  ההוניות של  הזכויות  למחזיקי  המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו  הממוצעים     התקבולים 
     של   לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות  דולר   34.82  -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   2021של שנת שני 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:  בהתאמההשותפות"-ו  "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  

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

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  שהשותפותמידע    הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי 

, 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. 

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

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

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

בדבר הבקרה הפנימית    רבעוני ה  הדוח)להלן: "  2021במרץ,    31סתיימה ביום  נ לתקופה שהרבעוני  

 . אפקטיבית נמצאה הבקרה הפנימית"(, האחרון

כל אירוע או עניין שיש בהם    ת השותף הכלליוהנהל  דירקטוריוןהעד למועד הדוח, לא הובא לידיעת  

בדבר הבקרה  הרבעוני  דוח  בשנמצאה  כפי    כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

 הפנימית האחרון.  

על   והרבעוני  בדוח    האמורלמועד הדוח, בהתבסס  הפנימית האחרון,  על  בדבר הבקרה  בהתבסס 

ה לידיעת  שהובא  הכללי  ודירקטוריון    הנהלה מידע  לעילהשותף  היא    ,כאמור  הפנימית  הבקרה 

 אפקטיבית.  



- ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל( לתקנות  1)(ד )ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  
1970 : 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 
 , מצהיר כי: חנן רייכמןאני, 

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

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

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

ומ (3) הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  מכל  לפי  נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ידע 
של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  את המצב הכספי,  המהותיות,    השותפות הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

  ולוועדה לבחינתת הביקורת  לוועד,  לדירקטוריון,  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

הכספיים הכללי  דירקטוריון  של  הדוחות  העדכנית  שותפותב  השותף  הערכתי  על  בהתבסס   ,

 ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

של   ההשפיע לרעה על יכולת הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר ל

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

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

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

על   הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי.

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

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

לשותפות המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  שלה  ,  המיועדים  מאוחדות  חברות  לרבות 

מובא לידיעתי על  ,  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

  , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ובחברות המאוחדות  ידי אחרים בשותפות

– 

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

הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

לשנת  רבעון   מסקנת  2021ראשון  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין   )

וה בשותפותנהלהדירקטוריון  על    ת השותף הכללי  הפנימית  בנוגע לאפקטיביות הבקרה 

 . הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות

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

 . 2021באוגוסט  29 תאריך: 

  ________ __________ 

 , מנכ"ל חנן רייכמן 



ביותר בתחום הכספיםהצהרת   ניירות ערך  (  2()ד )ג38לפי תקנה    נושא המשרה הבכיר  לתקנות 
 : 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 
 הצהרת מנהלים 

 ביותר בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר 
 

 , מצהיר כי:עמית קורנהאוזראני, 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  ה כספי  את המידע הו  ביניים  ות הכספייםהדוחבחנתי את   (1)

נאוויטס   מוגבלת   ,פטרוליוםשל  ל"השותפות"   :)להלן  שותפות  שנת  השני  רבעון  (    2021של 

 (;"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 

 ת; בהתייחס לתקופת הדוחו

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  המידע  ה וביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   (3)

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; השותפותהמזומנים של 

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

הכספיים   ב  של הדוחות  הכללי  לגבי  שותפותהשותף  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס   ,

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

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

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

פי באופן שיש בו להטיל  סשל השותפות לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כ  העל יכולת 

 –  וח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכןספק במהימנות הדיו

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

על    שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין הפנימית  בבקרה  משמעותי  תפקיד  להם 

 הדיווח הכספי והגילוי. 

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

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

לשותפות המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  מאוחדות  ,  המיועדים  חברות    שלהלרבות 

ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע מובא לידיעתי על  ,  2010-כהגדרתן בתקנות 

  , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן אוחדותובחברות המ  ידי אחרים בשותפות

– 

תחת   (ב) וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים,    יפיקוחקבעתי  בקרות  של 

הכספיים   הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;



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

( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע  2021רבעון ראשון לשנת  

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

ו  בשותפותהנהלהדירקטוריון  הכללי  השותף  על    ת  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע 

 . הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות

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

 
        . 2021באוגוסט  29 תאריך:   

  ________________________ 

 , סמנכ"ל כספים עמית קורנהאוזר 
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