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

ביום    ו שהסתיימושלושה חודשים    תשעה של  ותבזה את דוח הדירקטוריון לתקופ

 (. ", בהתאמהשלישירבעון " –ו   "תקופת הדוח)להלן: " 2021, בספטמבר 30

 

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. 

, השותפות, באמצעות חברות מוחזקות, היא  אישור הדוחות הכספייםנכון למועד  

רישיון אקספלורציה  ונצ'ס,  ,  דנברי  בעלת זכויות בפרויקטים: בקסקין, שננדואה,  

 פאונדלנד שבקנדה. - ימי באזור מזרח ניו

 

 עיקרי תוצאות הפעילות של השותפות

  :2021 שנתבתשעת החודשים הראשונים של 

 

 

 מיליון דולר 61.6 -כ שלהכנסות  ▪

▪ EBITDA  מיליון דולר 41.1-כשל  

 דולר מיליון 16.6-כ המיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות של נקי רווח ▪
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 לתקופה
 שהסתיימה 

,  בספטמבר 30 ביום
2021 



 : הדוח בתקופת השותפות פעילות של  תמציתי תיאור
  

 שננדואה 

 ( FID)  שננדואההחלטת השקעה סופית בפרויקט   קבלת 

" שננדואה  פרויקט  ב  ותהשותפקיבלו  ,  2021באוגוסט,    25ביום   ושננדואה  שותפות)להלן:   "-

מיליארד    1.8-לפיתוח הפרויקט בתקציב של כ(  FID)סופית  החלטת השקעה  ", בהתאמה(  הפרויקט"

. "(החלטת השקעה סופית מהזכויות בפרויקט( )להלן: "  100%דולר ארה"ב )בגין 
1  

, מפעילת שננדואהלהערכת 
 .  2024שנת  להתחיל בסוףצפויה ההפקה מהפרויקט  2

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

"(, חברת הפרויקטו/או ""  ShenHai, LLCו/או "  "ShenHai)להלן: "
3

השותפות לחתימת    במקביל  

קונסורציום של בנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים    עם  פרויקטלי  מימון  הסכם  על,  האחרות בפרויקט 

בעלויות   , לצורך מימון חלקה של כל אחת משותפות שננדואהSociete Generaleוזרים, בהובלת בנק  

 מיליון   444-הלוואות בסך כולל של כ  ShenHai-ל  תועמדנההפיתוח של הפרויקט. לפי הסכם המימון,  

ארה"ב נוספים, עד לסכום    דולר  מיליון  100- בכ  זה  סכום  להגדיל  זכאית  תהיה  היא  וכן"ב,  ארה  דולר

ההון  ך  רק לאחר השקעת כל ס  תתבצע  הראשונהדולר ארה"ב. המשיכה    מיליון  544-כולל של כ

 .  2023הנדרש לפרויקט, וצפויה לקראת תחילת שנת  

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

 .  הסכמי המימון הפרויקטלי

נובמבר   זכאותה להגדלת סכום המימון הפרויקטלי בכ, מימשה  2021בחודש    100-השותפות את 

נוספים  ארה"ב  דולר  בוצעהמיליון  הפרויקטלי  המימון  סכום  הגדלת  של   .  הצטרפותה  באמצעות 

ייעודית בבעלות מלאה של השותפות נאוויטס שנחי  " )להלן:    נאוויטס שנחי מימון בע"מ, חברה 

ו/או  מימון הייעודית " "  בקונסורציום    "( החברה  נוספת  המימון  .  המלוויםכמלווה  סכום  הגדלת 

מיליון דולר   100- אג"ח סחיר בהיקף של כהפרויקטלי כאמור בוצעה על ידי השותפות באמצעות גיוס  

עם התקיימות התנאים המתלים לשחרור אשר  כ  ,2021בחודש נובמבר    מיליון ש"ח(  330-ארה"ב )כ

הלוואת בעלים כ)נטו(    ההנפקה  תמורתמלוא  , הועמדה  2021בנובמבר,    11תמורת ההנפקה ביום  

  לקונסורציום את החברה הייעודית לצורך הצטרפותה  ושימשה  על ידי השותפות לחברה הייעודית,  

בעקבות הצטרפות החברה    .של חברת הפרויקט   המלווים כמלווה נוספת בהסכם המימון הפרויקטלי

הייעודית לקונסורציום המלווים והעמדת הלוואתה לחברת הפרויקט, גדל סכום המימון הפרויקטלי,  

סכום המימון  )להלן: "מיליון דולר ארה"ב    544-שאותו חברת הפרויקט זכאית למשוך, לסך של כ

 "(.  הפרויקטלי המוגדל 

מיליון דולר ארה"ב שהפקידה    311  -המוגדל ולהון עצמי בסך של כ  בנוסף לסכום המימון הפרויקטלי

בנובמבר,    16ביום  חברת הפרויקט  הפקידה  ,  2021באוגוסט,    23השותפות עבור חברת הפרויקט ביום  

, בחשבון הנאמנותמיליון דולר ארה"ב    60-הון עצמי נוסף בהיקף של  כ  2021
4

ובכך השלימה את   

ב הנדרש  ההון  סכום  כל  של  הפקדת  חלקה  שננדואה   ShenHai, LLCגין  פרויקט  פיתוח    בתקציב 

 .  (49%ושמרה על חלקה בפרויקט שננדואה )

 
      באוגוסט, 26דיווח מיום ( )להלן: " 071194-01-2021)אסמכתא מספר:  2021באוגוסט,  26כמפורט בדיווח המיידי של השותפות מיום   1

 "(, המובא בזאת בדרך של הפניה. 2021   
2 BOE Exploration & Production, LLC   (. שננדואה מפעילתולהלן: " )לעיל" 
 מהזכויות בנכס הנפט   49%-חברה בת )בשרשור( בשליטה מלאה של השותפות, שהתאגדה במדינת דלאוור בארה"ב, המחזיקה ישירות ב  3

 . שננדואה   
 באוגוסט,  2דיווח מיום )להלן: "  (060337-01-2021)אסמכתא מספר:  2021באוגוסט,  2כהגדרתו בדיווח המיידי של השותפות מיום   4
 ,המובא בזאת בדרך של הפניה. "(2021   

2 



והסכם    לרבות הנפקת מניות בכורה בחברה בת  השותפות  שביצעה  וחוב  הון  גיוסי  אודות  לפרטים 

 מימון" להלן. מקורות "ף , ראו בסעיזו  נפקהההשקעה בקשר לה

הגדלת ההסכמות המסחריות והעדכונים להם,  ,  הפרויקטליהסכמי המימון    אודות  נוספים  פרטיםל

ראו דיווחים מיידיים של השותפות  המימון הפרויקטלי של פרויקט שננדואה והשלמת מימון הפרויקט,  

  21-ו  2021בנובמבר,    14,  2021בספטמבר,    22,  2021באוגוסט,    26,  2021באוגוסט,    2מתאריכים  

-2021  ,2021-01-147987  ,2021-01-071194,  2021-01-060337)אסמכתאות מספר:    2021בנובמבר,  

אשר המידע על פיהם  ,  2021לשנת    וכן בדוח רבעון שני  בהתאמה(   , 2021-01-099529-ו  01-096895

בפרק    8.2.5ון הפרויקטלי ראו סעיף  מובא בדוח זה בדרך של הפניה. לפרטים נוספים אודות המימ

 .   2020דוח התקופתי לשנת  בתיאור עסקי השותפות ובדוח הדירקטוריון הכלולים 

מימון הפרויקטלי,  בקשר להמידע המפורט בדוח זה בקשר לפרויקט שננדואה, לרבות    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המשיכה הראשונה בהתאם להסכם המימון,  מהווים מידע  ו וביצוע תנאיוהעמדת ההלוואות על ידי המלווים בהסכם המימון 

. מידע צופה פני עתיד זה עשוי שלא  "(ערך ניירות  חוק)להלן: "  1968-צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

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

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

ההסכמים דלעיל ו/או התפתחויות בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט בפרט ו/או התפתחויות הקשורות  

תפות ו/או בחברות הבנות של השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שאינם בשליטת השותפות  בפרויקט שננדואה ו/או בשו 

להנהלת   הידוע  מידע  על  היתר,  בין  מתבססות,  הערכות אלה  להעריכם מראש.   ניתן  שונים שלא  גורמים  בעקבות  ו/או 

ו מאת המפעילה, אשר לגביהם  השותפות במועד דוח זה. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע והערכות שהתקבל

ו/או כתוצאה ממכלול של   נוסף  וודאות. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע  לא קיימת כל 

 גורמים הקשורים בפרויקט שננדואה.

 

 

 בקסקין       

  26.4  -כ  2021  שנתבתשעת החודשים הראשונים של  של השותפות    EBITDA  -פרויקט בקסקין תרם ל

דולר   לעומת  מיליון  כ  EBITDAוזאת  דולר בתקופה המקבילה אשתקד  11.8-של  )לפרטים    מיליון 

  2021ברבעון השלישי של שנת    EBITDA  -תרומת ה   נוספים ראו ניתוח תוצאות הפעילות בהמשך(.

 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.   4.7- של כ EBITDAמיליון דולר לעומת  7.5-הסתכמה בכ

ידוח  קלנקודת    West Neptuneעודכנה השותפות על הגעת אוניית הקידוח    2021בספטמבר,    19ביום  

הנפט  ב בנכס  הצפוני  "בקסקין  מאגר  תחילת  "(צפון בקסקין  )להלן:  של ועל  פיתוח ה  קידוח  ו 

 .  שלישי בבקסקין צפון ה

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

(, אשר נועד לאשש  "(Colt)  דרום   בקסקין" ( ואימות במאגר הדרומי בפרויקט )Appraisalהערכה )

את הערכות המפעילה והשותפים בפרויקט לגבי היקף המאגר וטיבו. הקידוח צפוי להתחיל בחציון 

 .  2022הראשון של שנת 
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 יבשתיים  נכסים       
שנת בתשעת החודשים הראשונים של  של השותפות    EBITDA -הנכסים היבשתיים תרמו ל

מיליון דולר בתקופה המקבילה   3.8-של כ  EBITDAוזאת לעומת  מיליון דולר    17.4  -כ  2021

ברבעון    EBITDA  -תרומת ה   )לפרטים נוספים ראו ניתוח תוצאות הפעילות בהמשך(.אשתקד  

מיליון דולר   1.9-של כ  EBITDAמיליון דולר לעומת    6.6-הסתכמה בכ  2021השלישי של שנת  

 בתקופה המקבילה אשתקד.

האופקיים תרמו לגידול של  היבשתיים  כפי שניתן לראות בנתוני ההפקה להלן, הקידוחים  

 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.  2021בהפקה ברבעון השלישי של שנת   30%-כ

, השלימה השותפות את הפיתוח של עשרה  2021לאחר תאריך הדוח, במהלך חודש נובמבר  

קידוחים אופקיים, כפי שהתחייבה במסגרת הסכם הרכישה מול דנברי. ארבעה קידוחים 

ידי דנברי עד לסוף חודש ינואר,  -ממתינים לחיבור לתשתית ההפקה בשדות אשר תבוצע על

ארה"ב  מיליון דולר    30  -חים האופקיים הסתכמה בכ. עלות הפיתוח של עשרת הקידו2022

 השותפות במועד חתימת הסכם הרכישה עם דנברי.  ותואמת את ההערכה המוקדמת של

 

   Sea-Lionתגלית               

 Premier Oil Explorationבהסכם הבנות לא מחייב עם  של השותפות    ה התקשרותל  בהמשך

and Production Limited
5

Rockhopper Exploration plcועם    
6

השותפות:     עם  יחד  )להלן 

שבאיי פוקלנד    Sea-Lionמהזכויות ברישיונות תגלית הנפט הימית    30%לרכישת    "(הצדדים"

, ), בהתאמה"נכס הנפט"   –ו    "העסקה " ,  "הסכם ההבנות: "בסעיף זה  )להלן
7

  23ביום    

(, המתפקדת  Premier Oil Plcהיישות אשר מוזגה עם  )  Harbour Energy plc    ,2021בספטמבר,  

הודיעה על  מהזכויות בנכס הנפט,  60%- בכ  זה  במועד   מחזיקהכמפעילת נכס הנפט ואשר  

לאסטרטגיית   התאמה  אי  בשל  הנפט  נכס  פיתוח  את  לקדם  להמשיך  שלא  החלטתה 

כמו גם הצמיחה שלה וכי תבחן אפשרויות מסחריות שונות למכירת זכויותיה בנכס הנפט,  

 ביתר הרישיונות שלה באזור איי פוקלנד.  

בקשר עם הסכם ההבנות ונכס הנפט, לרבות   דרך פעולתההשותפות ממשיכה לבחון את  

האפשרות לרכישת זכויות בנכס הנפט בתנאים הזדמנותיים, כפי שעשתה בנסיבות   בחינת

בה נמצאת  השותפות  בנוסף,  ושננדואה.  בקסקין  בפרויקטי  שהתקיימו  בחינה  דומות  ליכי 

עם   יחד  נכס   Rockhopperוהערכה  פיתוח  היתכנות  את  הנפט(  בנכס  הנותרת  )השותפה 

 הנפט והחלופות העסקיות השונות. 
 

סעיפי הסודיות, אינו מחייב את הצדדים לו. המשך  למעט הסכם ההבנות,  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הבחינה בעתיד של השותפות את פעילותה בנכס הנפט ואת חלקה במזכר ההבנות ולרבות המשך בחינתה את  

מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר  היתכנות פיתוח הנכס והחלופות העסקיות השונות,  

הצדדים שנותרו  ובפרט אין וודאות ש   ,כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר  אין כל וודאות כי יתממש,

המידע האמור עשוי להתממש באופן  בעסקה יחתמו על ההסכמים וכן שהשותפות תהפוך למחזיקה בנכס הנפט, ו

וכן כתוצאה    העסקהשונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים, ובכלל זה, אי הגעה להסכמות בין הצדדים בקשר עם  

ההערכות וההשערות הנ"ל  בנוסף,    .מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת השותפות

החתימה  .  בכלל  הפקה של נפטבו  בפרט  עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט

סמכים של השותפות והאישורים הנדרשים  על ההסכמים והשלמת העסקה כפופים לקבלת אישור האורגנים המו

 פי כל דין. -על

 
    על   , המוחזקתChrysaor Holdings Limited  חברת  . החברה התמזגה לאחרונה עםPremier Oil plcחברה בת בבעלותה המלאה של   5

 (. HBR, תחת הסימול  LSEהנסחרת בבורסת לונדון ) – Harbour Energy plcידי    
 . (RKH, תחת הסימול AIMחברת נפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון )  6
   של השותפות  2020דוח רבעון שלישי לשנת  ;2020באפריל,  30-ו 2020בינואר,  7דיווחים מיידיים של השותפות מתאריכים ראו   7

      ,2020-01-002797)אסמכתאות מספר:  2021במרץ,  26מיום  2020ודוח תקופתי של השותפות לשנת  ;2020בנובמבר,  29מיום    
 .בזאת בדרך של הפניה, המובאים  , בהתאמה(2021-01-048372- ו 2020-01-129240, 2020-01-037852   

4 



 

  מתחדשות אנרגיות

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

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

, כהגדרתה פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשתלשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן  

וזאת   המתוקן,  הבורסה  המוגבלתבתקנון  השותפות  הסכם  תיקון  לאישור   בכפוף 

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

   הנדרשים לכך על פי דין.

אנרגיה   ות לבין אנלייטנחתם הסכם שיתוף פעולה בין השותפ  2021בספטמבר,    20ביום  

בע"מ "   מתחדשת  של   "(אנלייט)להלן:  ותפעול  הקמה  מימון,  פיתוח,  לייזום,  בנוגע 

"תחום הפעילות" ( בשוק הבינלאומי )להלן:  Offshore Windפרויקטי אנרגיית רוח בים ) 

הצדדים  יפעלו בתחום הפעילות במסגרת מיזם משותף כאשר  (,  , בהתאמה"ההסכם"-ו

פרויקט במסגרת המיזם המשותף יפעל תחת תאגיד ייעודי אשר יוחזק על ידי אנלייט וכל  

של   בשיעורים  צדדים 40%- ו  60%והשותפות  של  להחזקות  )בכפוף  בהתאמה   ,

 שלישיים(.  

של השותפות כניסת ההסכם לתוקף מותנית באישור אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות 

)להלן:  לעסוק בתחום הפעילות  לתיקון הסכם השותפות באופן המאפשר לשותפות 

המתלה " התנאי התנאי  התקיימות  ממועד  שנתיים  למשך  בתוקף  יהיה  וההסכם   ,)"

מיום    המתלה. השותפות  של  מיידי  דיווח  ראו  ההסכם,  אודות  נוספים    22לפרטים 

 . , המובא בזאת בדרך של הפניה(2021-01-147978)אסמכתא מספר:    2021בספטמבר,  

יחידות ההשתתפות של השותפות  מחזיקי  כללית של  אסיפה  לזמן  בכוונת השותפות 

הפעילות  בתחום  לעסוק  לשותפות  שיתאפשר  כך  השותפות,  הסכם  תיקון  לאישור 

 התנאי המתלה בהסכם. כתוצאה מכך גם למלא את ו

ולאחריו הדוח  תקופת  לבחון  ,  במהלך  השותפות  האנרגיה   תחוםאת  ממשיכה 

לכינון שיתופי פעולה המתחדשת   גם אפשרות  כמו  בו,  והסגמנטים השונים הנכללים 

 אסטרטגיים כחלק מהכניסה לתחום. 
 

האישורים   –  עתיד  פני  צופה  מידע  בגין  אזהרה כל  יתקבלו  כי  ודאות  כל  אין  זה,  דוח  למועד  כי  יובהר 

אין כל ודאות באשר לקיום ולכן    שהשותפות תוכל לפעול בתחום האנרגיה המתחדשתהדרושים על מנת  

התנאי המתלה המאפשר לשותפות לעסוק בתחום הפעילות ולקיים את התנאי המתלה בהסכם ו/או לאיתור  

בתחום הפעילות. יתר על כן, למועד זה, אין כל  ו/או כינון שיתופי פעולה אסטרטגיים  פרויקטים מתאימים  

כמו כן, אין כל ודאות בדבר סוג והיקף     ת בכל הנוגע להשפעת חתימת ההסכם על פעילות השותפות.ודאו

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

 אם בכלל, ו/או את השפעת הכניסה לתחום הפעילות על תוצאות השותפות )ככל שתהא(. 
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  תוצאות הפעילות

של  את   הראשונים  החודשים  עם    2021שנת  תשעת  השותפות  מסכמת 

 התוצאות הבאות: 

 מיליון דולר,  61.6 -הכנסות השותפות הסתכמו לסך של כ ▪

 .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  31.8 -לעומת הכנסות של כ

▪ EBITDA מיליון דולר, 41.1 -של השותפות הסתכמה לסך של כ 

 . בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר   10.2 -של כ  EBITDAלעומת    

 מיליון דולר  16.6-כ הסתכם לסך שלרווח נקי המיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות   ▪

 .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון דולר  2.8 -של כ הפסד לעומת    

 

 מסכמת השותפות עם התוצאות הבאות:  2021לשנת  השלישיהרבעון את 

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

 .2020של שנת  השלישיברבעון מיליון דולר   12.7 -לעומת הכנסות של כ

▪ EBITDA מיליון דולר, 15.3 -של השותפות הסתכמה לסך של כ 

 .2020של שנת השלישי ברבעון מיליון דולר  4.9 -של כ  EBITDAלעומת    

 , מיליון דולר 4.9-כ הסתכם לסך שלרווח נקי המיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות  ▪

 .2020של שנת השלישי ברבעון מיליון דולר  0.1 -של כ הפסד לעומת    
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 נתוני הפקה 

 
בתשעת החודשים הראשונים של    WTIהמחיר הממוצע )לפני התאמות( של חבית נפט  

על    2021שנת   של    64.82עמד  ממוצע  מחיר  לעומת  ארה"ב  ארה"ב    38.32דולר  דולר 

 .  2020בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

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

של השלישי  ברבעון  ארה"ב  דולר    40.93לעומת מחיר ממוצע של  ארה"ב,  דולר    70.56על  

 .  2020שנת 

חלק השותפות   2021במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת    -  פרויקט בקסקין

אלפי חביות נפט בתקופה   514-לעומת כ   אלפי חביות נפט  696  - כ  היהבהפקה  (  7.5%)

אשתקד.   שנת  המקבילה  של  השלישי  הרבעון  )   2021במהלך  השותפות  (  7.5%חלק 

אלפי חביות נפט בתקופה המקבילה   212-לעומת כ  אלפי חביות נפט   189  -כ  היהבהפקה  

 ., וזאת בשל השבתות יזומות כמפורט להלןאשתקד

אלפי חביות   39  -עמד על כ(  100%)קצב ההפקה היומי הממוצע  תקופת הדוח  במהלך  

ה השבת  למעט  ,מתחזית ההפקה המקורית של הפרויקט(  30%-)המהווה גידול של כ  נפט

  , בין החודשים אוגוסט עד ספטמבר   תקופה של כשלושה שבועותההפקה ל  מניעתית של

לפרוטוקול בטיחות של מפרץ מקסיקו  דהיאי  ההוריקןבעקבות    2021 וכן של   בהתאם 

 לאור תחילת קידוח הפיתוח השלישי.  2021כשבוע בסוף חודש ספטמבר, 

( עמד 100%, קצב ההפקה הממוצע ) 2021לאחר תאריך הדוח ועד לאמצע חודש נובמבר  

לצורך , החלה השבתה יזומה  2021אלפי חביות נפט. החל מאמצע חודש נובמבר    39-על כ

אשר צפויה להסתיים  , עבודות תחזוקה תקופתיות מתוכננות בפלטפורמת ההפקהיצוע ב

 .  2021בסוף השבוע הראשון של חודש דצמבר  

 

חלק השותפות    2021במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת    -  נכסים יבשתיים

אלפי חביות נפט בתקופה המקבילה   378-לעומת כ   אלפי חביות נפט  489  -כ  היהבהפקה  

  178  -כ  היהבהפקה  חלק השותפות    2021אשתקד. במהלך הרבעון השלישי של שנת  

אלפי חביות נפט בתקופה המקבילה אשתקד.  138- לעומת כ  אלפי חביות נפט
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המשך  | הפעילות תוצאות  
   והפסד רווח דוחות ניתוח

 
 לשנה 

   שהסתיימה
 בדצמבר  31 ביום

של  לתקופה  
  שהסתיימה חודשים תשעה

בספטמבר  30 ביום  
 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד  המקבילה התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020 2020

 הגידול  בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מהסיבות הבאות:
 
 ; עלייה בסך קצבי ההפקה של חביות נפט .1

  36%  -בקסקין גדל במהלך תקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשיעור של כפרויקט  קצב ההפקה ב ▪
הן בשל גידול ביכולות ההפקה בפרויקט והן לאור העובדה שבתקופה המקבילה אשתקד, עם פרוץ משבר הקורונה,  

 קצב ההפקה.   צמצום הוחלט באופן יזום על  
את רכישת    השלימההשותפות  ש  מכך  בעיקר   נובעל הנכסים היבשתיים הההפקה ש  בהיקף   30%  -חל גידול של כ ▪

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

  הדוח   בתקופת  הנפט במחירי  העלייה בשלמנגד,  לעומת התקופה המקבילה אשתקד.    69%  -מחיר הנפט בתקופה עלה בכ .2
  6.3-כ של הכנסות  לעומת וזאת, דולר מיליון 4 -כ של בסךעל מחירי הנפט   גידור עסקאות מ  נרשם קיטון בהכנסות הנובע

 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון
 

42,919 0931,7  מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות 61,590 

נובע בעיקר מכך ש דנברי    השלימההשותפות  הגידול  נכסי  גידול  2020  שנתשל    הראשון  הרבעון  בסוףאת רכישת  חל  ולכן   ,
לאור הגידול בקצבי   והגז  של הנפט  גידול בעלויות ההולכה  כן, חל  בעלויות הפעלה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמו 

 ההפקה.  
 (21,323 )   (16,055 )   (20,146 )  וגז   נפט הפקת עלות 

  (8,536 )   (6,442 )   (7,786 )  ואזילה פחת הוצאות 

 

 גולמי  רווח  33,658 9,293 13,060

    

 (1,470 )  פרויקטים וקידום וגז נפט חיפושי הוצאות (702) (1,226) 

נובע   הגידול  נרש  .מגידול בהיקף הפעילות של הקבוצה בארה"בעיקר  קיטון בהוצאות  בנוסף, בתקופה המקבילה אשתקד,  ם 
( 6,778)  תשלום מבוסס מניות בשל היפוך הפרשה בגין הענקות לעובדים אשר הסתיימה העסקתם טרם הבשלת התנאים.    וכלליות  הנהלה הוצאות (6,350) (4,658) 

למכירת   בהסכם  השותפות  של  בת  התקשרה חברת  תקופת הדוח  כתוצאה    4.1%במהלך  שנבע  הרווח  בפרויקט.  מזכויותיה 
זכאית לפיצוי מחברת  הייתה  השותפות  . בנוסף,  א' לדוחות הכספיים המצורפים(3)ראו באור   מיליון דולר  3.3  -מהמימוש נאמד בכ

כ גרמה    דולרמיליון    2.5-החשמל בסך של  אוויר קשים, אשר  תנאי מזג  נצ'ס, עקב  בעקבות תקלה באספקת החשמל לשדה 
 לדוחות הכספיים המצורפים(.    יא'3להפסקת ההפקה בשדה למשך מספר ימים במהלך תקופת הדוח )ראו באור 

 אחרות  הכנסות 5,773 - -

 תפעולי  רווח  32,379 3,409 4,812 

 מהסיבות הבאות: לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  (נטו) המימון הוצאותב  הגידול
מיליון דולר אשר החליפו את אגרות   120 -הונפקו אגרות חוב )סדרה ב'( בתמורה לכ  2020במהלך הרבעון האחרון של שנת . 1

מיליון   80 -שך כ ידי חברה בת בסך כולל-חוב )סדרה א'( של השותפות ואת אגרות חוב בקסקין מימון )סדרה א'( שהונפקו על
, השלימה השותפות הנפקה  2021בנוסף, במהלך הרבעון השלישי של שנת  דוחות הכספיים השנתיים(.ל 11)ראו באור  דולר

' לדוחות הכספיים  ג3)ראו באור  מיליון דולר 56.1 -של אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת בתמורה לכ  (22,076 )   (6,557 )  נטו, מימון הוצאות (10,600) 
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 לשנה 

   שהסתיימה
 בדצמבר  31 ביום

של  לתקופה  
  שהסתיימה חודשים תשעה

בספטמבר  30 ביום  
 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד  המקבילה התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020 2020

  -שערי החליפין על גובה ההתחייבות השקלית נרשמו בתקופת הדוח הכנסות מימון בסך של כ. מנגד, בגין השפעת המצורפים(
 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  0.1 -מיליון דולר לעומת הוצאות מימון של כ 0.7

על מחירי הנפט אשר אינן עומדות בתנאים   גידורמשערוך עסקאות  הנובעהמימון   בהוצאותדולר  מיליון 3.3 -של כ גידול חל . 2
 לגידור חשבונאי ונמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

מיליון דולר   19 -של כבסך  ותמשיכ עקב הלוואות לזמן ארוךמיליון דולר בהוצאות המימון שנרשמו בגין  0.7  -. חל גידול של כ3
   ' לדוחות הכספיים המצורפים(.יב3באור   )ראו מהלוואה שהתקבלה מתאגיד בנקאי ומוסד פיננסינוספות 

לדוחות    10מיליון דולר בהוצאות המימון )ראו באור   0.7-. בשל פירעון סופי של ההלוואות מקבוצת דלק חלק קיטון בסך של כ4
 הכספיים השנתיים(. 

 מיליון דולר.  1.2 -. חל גידול בהיוון עלויות אשראי בסך של כ5
 

בגין ההלוואה שניתנה לבקסטון לאור הפדיוןשל    ביטול מלאחל   יולי    הפרשה להפסדי אשראי  ו'  3)ראו באור    2021בחודש 
 .לדוחות הכספיים המצורפים(

 ( ערך ירידת)  ערך ירידת ביטול 1,313 (130) 427
 פיננסיים  נכסים

 (16,837 )  הכנסה   על מסים לפני( הפסד ) רווח  23,092 (3,278) 

     

 ( הכנסה על מסים)   מס הטבת (5,733) 539 925 

 (15,912 )  (הפסד ) נקי רווח  17,359 (2,739) 

 (1,085 )  נטו, אחר כולל( הפסד ) רווח  כ"סה (3,381) 1,495 

 (16,997 )  כולל( הפסד ) רווח  כ"סה 13,978 (1,244) 
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של  לתקופה  
 חודשיםשלושה 

   שהסתיימה
בספטמבר  30 ביום  

 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד  המקבילה התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020

החלה ההפקה מהקידוחים    2020בסוף שנת  שההפקה של הנכסים היבשתיים הנובע בעיקר מכך    בהיקף  30%  -חל גידול של כ
באור   )ראו  הפיתוח  לתוכנית  בהתאם  שבוצעו  השנתיים(.  12האופקיים  הכספיים  לדוחות  ההפקה  ג'  בקצב  קיטון  חל  מנגד, 

השבתה מניעתית של ההפקה לתקופה של כשלושה שבועות בין החודשים אוגוסט  בשל    2021מבקסקין ברבעון השלישי לשנת  
בעקבות ההוריקן איידה בהתאם לפרוטוקול בטיחות של מפרץ מקסיקו וכן של כשבוע בסוף חודש ספטמבר,    2021עד ספטמבר,  

 לאור תחילת קידוח הפיתוח השלישי.  2021
 

העלייה במחירי הנפט בתקופת הדוח  לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בשל    72%  -בנוסף,  מחיר הנפט בתקופה עלה בכ
מיליון דולר    1.1  -מיליון דולר, וזאת לעומת הכנסות של כ  2.2  -מעסקאות גידור על מחירי הנפט בסך של כ  נרשם קיטון בהכנסות

   בתקופה המקבילה אשתקד.

 מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות 20,568 12,722

 וגז   נפט הפקת עלות (6,353) (6,053) 

 ואזילה פחת הוצאות (2,548) (2,579) 

 

 גולמי  רווח  11,667 4,090

   

 פרויקטים וקידום וגז נפט חיפושי הוצאות (196) (330)

בנוסף, בתקופה המקבילה אשתקד, נרשם קיטון בהוצאות  עיקר הגידול נובע מגידול בהיקף הפעילות של הקבוצה בארה"ב. 
הפרשה בגין הענקות לעובדים אשר הסתיימה העסקתם טרם הבשלת התנאים. תשלום מבוסס מניות  בשל היפוך   וכלליות  הנהלה הוצאות (2,371) (1,321) 

מזכויותיה בפרויקט. הרווח   4.1%התקשרה חברת בת של השותפות בהסכם למכירת  , 2021שנת של הרבעון השלישי במהלך  
.מיליון דולר .33 -שנבע כתוצאה מהמימוש נאמד בכ א' לדוחות הכספיים המצורפים(.3)ראו באור    הכנסות אחרות  3,319 - 

 תפעולי  רווח  12,419 2,439 

 המקבילה אשתקד נובע בעיקר מהסיבות הבאות:הגידול בהוצאות המימון )נטו( לעומת התקופה 
מיליון דולר אשר החליפו את אגרות   120  -הונפקו אגרות חוב )סדרה ב'( בתמורה לכ  2020במהלך הרבעון האחרון של שנת  .  1

מיליון    80  -ידי חברה בת בסך כולל שך כ-חוב )סדרה א'( של השותפות ואת אגרות חוב בקסקין מימון )סדרה א'( שהונפקו על
, השלימה השותפות הנפקה  2021לדוחות הכספיים השנתיים(. בנוסף, במהלך הרבעון השלישי של שנת    11דולר )ראו באור  

א' לדוחות הכספיים  3מיליון דולר )ראו באור    56.1  -גרות חוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת בתמורה לכשל א
  -מימון בסך של כ הוצאות, בגין השפעת שערי החליפין על גובה ההתחייבות השקלית נרשמו בתקופת הדוח בנוסףהמצורפים(. 

 השפעות בגין השפעת שערי חליפין על גובה ההתחייבות. . בתקופה המקבילה אשתקד לא נרשמו מיליון דולר 1
 מיליון דולר.  0.5 -. חל גידול בהיוון עלויות אשראי בסך של כ2
על מחירי הנפט אשר אינן עומדות בתנאים    גידורמשערוך עסקאות    הנובעהמימון    בהוצאותדולר    מיליון  0.3  -של כ  גידולחל  .  3

 . לגידור חשבונאי ונמדדות בשווי הוגן דרך
 

 (2,963 )  נטו, מימון הוצאות (4,612) 
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של  לתקופה  
 חודשיםשלושה 

   שהסתיימה
בספטמבר  30 ביום  

 

לעומת העיקריים לשינויים הסבר  
אשתקד  המקבילה התקופה  

 אלפי דולר  2021 2020

 363 197 
 פיננסיים  נכסים ערך ירידת ביטול

 הכנסה   על מסים לפני( הפסד ) רווח  8,004 (161) 

    

 ( הכנסה על מסים)   מס הטבת (2,340) 17 

 (הפסד ) נקי רווח  5,664 (144) 

 נטו, אחר כולל (הפסד ) רווח  כ"סה 402 (1,730) 

 כולל( הפסד ) רווח  כ"סה 6,066 (1,874) 
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  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

   מצב כספי . א

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2020בדצמבר,  31לעומת    31/12/2020 2020/930/0  2021/930/0 דולר   אלפי   

 
 שוטפים נכסים    

לפרטים נוספים אודות השינויים ביתרת המזומנים  
תזרימי   על  מאוחדים  דוחות  ראו  המזומנים  ושווי 

 המזומנים בדוחות הכספיים המצורפים.   
 מזומנים ושווי מזומנים 58,979 86,336 104,014

 קצר  לזמן פקדונות 8,002 10,773 10,789 

מגידול   בעיקר  נובע  הלקוחות  ביתרת  הגידול 
 לקוחות  8,896 3,837 5,611 בהכנסות ממכירת נפט וגז בתקופת הדוח. 

 חובה  ויתרות חייבים 1,846 2,533 2,579 

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

 לדוחות הכספיים המצורפים(. 4באור 
 פיננסיים  נגזרים 342 2,704 781

 סכומים בנאמנות  - 706 - 

-שניתנה לבקסטון על ,הקיטון נובע מפירעון הלוואה
)ראו   2021בחודש יולי   של השותפות, ידי חברה בת

 . ו' לדוחות הכספיים המצורפים(3באור 

 לקבל  ריבית - 2,080 5,201

 שניתנו  הלוואות של שוטפת חלות - 157,274 158,424

 שוטפים  נכסים סך 78,065 266,243 287,399 

 שוטפים לא נכסים    

עבודות  מהמשך  בעיקר  נובע  הדוח  בתקופת  הגידול 
שננדואה  הפיתוח  פרויקט  דנברי ,  של  נכסי    מפיתוח 

ובניכוי    ומפיתוח הקידוח השלישי בפרויקט בקסקין, 
א',  3)ראו באורים    בגין נכסים מפיקים   אזילההוצאות  

 . (לדוחות הכספיים המצורפים ט' 3 -ז' ו3

 נטו , וגז נפט בנכסי  השקעות 197,527 135,451 143,806

אוגוסט,   חודש  השותפות  הפקידה    2021במהלך 
עילת פרויקט שננדואה את  פבחשבון ייעודי לטובת מ

 - סך חלקה בהון הנדרש לפיתוח הפרויקט בסך של כ
מחשבון    בוצעו  במהלך תקופת הדוחמיליון דולר.    311

כ  זה  של  פיתוח    34  -משיכות  לטובת  דולר  מיליון 
עלויות   ותשלום  הפרויקטלי  הפרויקט  למימון  נדחות 

באורים   לדוחו-א'3)ראו  המצורפים(ב'  הכספיים   .ת 
בנקאי  מתאגיד  שהתקבלה  הלוואה  במסגרת  בנוסף, 

השלישי   הרבעון  במהלך  ,  2021שנת  של  בינלאומי 
מיליון דולר לטובת   12.8  -השותפות סך של כהעבירה  

חשבון רזרבת ריבית וסכום פירעון מינימלי )ראו באור  
 יג' לדוחות הכספיים המצורפים(.  3

 מוגבלים סכומים 291,916 - 400

הדו תקופת  הסכם  במהלך  על  השותפות  חתמה  ח 
  אשר בגינו   מימון פרויקטלי לפיתוח פרויקט שננדואה

, לרבות עמלת אי ניצול אשראי,  נדחותהתהוו עלויות  
כ של  כולל  דולר  29  -בסך  באור    מיליון  ב'  3)ראו 

 לדוחות הכספיים המצורפים(. 

 עלויות נדחות  29,408 - -

הקיטון ביתרה נובע בעיקר משינוי בשווי ההוגן של  
על מחירי הנפט   PUTמסוג אופציות  עסקאות הגנה

בעקבות עלייתם של מחירי הנפט בתקופת הדוח  
 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4)ראו באור 

 פיננסיים  נגזרים 303 1,843 745

 נדחה  מס נכס 2,221 5,976 7,049 

 נטו , שימוש זכות נכסי 838 1,116 1,118 
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 נטו , קבוע רכוש 211 260 270 

 
 שוטפים  לא נכסים סך 522,424 144,646 153,388

 נכסים סך 600,489 410,889 440,787 
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   המשך |  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

 )המשך(  מצב כספי  .א
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 

2020בדצמבר,  31לעומת   
31/12/2020 2020/930/0  2021/930/0 דולר  אלפי    

 שוטפות  התחייבויות    

מגידול ביתרות הבאות:  עיקר הגידול נובע  
. הוצאות לשלם בגין עלויות נדחות של הסכם המימון הפרויקטלי  1

ב' לדוחות הכספיים  3מיליון דולר )ראו באור  2.5 -בסך של כ
.(המצורפים  

מיליון דולר בהוצאות לשלם בגין עסקאות הגנה   1 -. גידול של כ2
 על מחירי הנפט.  

 זכות ויתרות זכאים, ספקים 19,304 11,952 13,559

יתרת הסעיף בתקופת הדוח מורכבת מריבית לשלם בגין אגרות  
מיליון דולר וכן מריבית לשלם בסך   2.6  -חוב )סדרה ב'( בסך של כ

שהתקבלה מתאגיד בנקאי   מיליון דולר בגין הלוואה 0.7 -של כ
יב'  3 -ג'  ו3)ראו באורים    לרכישת נכסי דברי ופיתוחםומוסד פיננסי  

בתקופה המקבילה אשתקד יתרת   לדוחות הכספיים המצורפים(.
)סדרה  בקסקין מימון  הסעיף נבעה מריבית לשלם בגין אגרות חוב

)ראו באור   2021שהנפיקה חברה בת אשר נפרעו בחודש יולי  ב'(
ו' לדוחות הכספיים המצורפים(. 3  

  לשלם ריבית 3,267 4,246 5,201

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

 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4הנפט בתקופת הדוח )ראו באור  
 פיננסיים  נגזרים 5,981 - 776

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

 לרכישת נכסי דנברי ופיתוחם. 
 ההלווא של שוטפת חלות 11,121 6,021 8,888

 ארוך לזמן

 473 441 994   התחייבויות של שוטפת חלות 
 חכירות  בגין

ידי חברה  - אשר הונפקו על, מפירעון אגרות חוב )סדרה ב'(הקיטון נובע 
ו' לדוחות הכספיים  3)ראו באור  2021בחודש יולי   של השותפות, בת

.המצורפים(  
 חוב  אגרות  של שוטפת חלות - 200,414 159,795

  הלוואות של שוטפת חלות - 5,161 - 
 לשעבר  שליטה מבעל

 שוטפות התחייבויות סך 40,172 228,235 188,692 

 
 

 

 שוטפות לא התחייבויות   

משיכ  ביצעה השותפות  תקופת הדוח  כונוספ  ותבמהלך  של    19  -ת 
מיליון דולר מתוך מסגרת המימון שהתקבלה מתאגיד בנקאי ומוסד  

' לדוחות  יב3פיננסי עבור תוכנית הפיתוח של נכסי דנברי )ראו באור  
,ביצעה השותפות פירעון של ההלוואה    הכספיים המצורפים(. מנגד 

. כמו כן,  מיליון דולר בהתאם למועדי הפירעון שנקבעו  5.6  -בסך של כ
התקשרה השותפות בהסכם    ,2021שנת  של  במהלך הרבעון השלישי  

מיליון דולר   50 -הלוואה נוסף מול תאגיד בנקאי בינלאומי בסך של כ
 (.  ' לדוחות הכספיים המצורפיםיג3)ראו באור 

 

 הלוואות לזמן ארוך  93,677 36,979 33,600

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

 לדוחות הכספיים המצורפים(.  4הנפט בתקופת הדוח )ראו באור  
 פיננסיים  נגזרים 1,188 - -

  לסילוק מחויבות בגין הפרשה 6,886 7,243 6,949 
 וגז  נפט נכסי

 חכירות  בגין התחייבויות 415 747 695 

, השלימה השותפות הנפקה  2021שנת  של  במהלך הרבעון השלישי  
של אגרות חוב )סדרה ב'( בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת בתמורה  

 ג' לדוחות הכספיים המצורפים(. 3מיליון דולר )ראו באור  56.1 -לכ
125,406 36,571 180,628 

 
 חוב  אגרות

 שוטפות לא התחייבויות סך 282,794 81,540 166,650 

 התחייבויות סך 322,966 309,775 355,342 

14 



 
הון המיוחס לבעלי יחידות  247,428 101,114 85,445

 השתתפות של השותפות 

, הונפקו מניות בכורה  2021שנת של במהלך הרבעון השלישי 
  -בחברה בת של השותפות לגוף מוסדי ישראלי בהיקף כולל של כ

ה' לדוחות הכספיים המצורפים(. מניות  3מיליון דולר )ראו באור   30
לשנה.  19%דיבידנד בכורה בשיעור של  צוברותהבכורה    

זכויות שאינן מקנות   30,095 - -
 שליטה 

 והון התחייבויות סך 600,489 410,889 440,787 

     

 
 

 מימון מקורות . ב
 
 .  ארה"ב מיליון דולר 62-נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לשותפות יתרות נזילות בסך של כ ▪

בחשבון הנאמנות לפיתוח  ארה"ב מיליון דולר  337-בסך של כאלו לשותפות יתרות  לסכומיםבנוסף 

נאוויטס שנחי מימון אשר הצטרפה  בארה"ב  מיליון דולר    103-פרויקט שננדואה וכן יתרות בסך של כ

   כמלווה למימון הפרויקטלי של שננדואה.

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

סדרה  הרחבת  של  שנתקבלה    .בדרך  ברוטו  המיידית  ההצעה    בידיהתמורה  במסגרת  השותפות 

  השותפות אודות תוצאות ההנפקה ראו דיווח    פרטיםש"ח. לאלפי    180,527  לסך של   הסתכמהלציבור  

זה  ( 2021-01-062317  :מספר)אסמכתא    2021,  באוגוסט  6  מיום מובא בדוח  פיו  על  , אשר המידע 

 .  בדרך של הפניה

אסיפת   ▪ לאישור  מיום  בהמשך  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  , 2021ביוני,    20מחזיקי 
8

  5ביום    

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

מוסדיים, למשקיעים  אחידה  לא  הצעה  של 
9

תקנה     להוראות  ההצעה,    1)א(11בהתאם  לתקנות 

)ברוטו( של   כולל  דיווח    450,000בתמורה לסך  ראו  תוצאות ההנפקה  אודות  לפרטים  אלפי ש"ח. 

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

 בדוח זה בדרך של הפניה.  

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

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

-2021)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    8לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דיווח השותפות מיום  

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

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    330,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021בנובמבר,    8ביום   ▪

  הסתכמההשותפות במסגרת ההצעה לציבור    בידיהתמורה המיידית ברוטו שנתקבלה  )סדרה ג'(.  

 ש"ח. אלפי   330,000 לסך של

  ידי   על  בעלים  הלוואת  העמדת  לצורך  יועדה  נטו'(  ג)סדרה    החוב  אגרות  של  ההנפקה  תמורת  מלוא

 המלווים   לקונסורציום  להצטרפות  אותה  המשמשת,  מימון  שנחי  נאוויטס,  הבת  לחברת  השותפות

 מעמידה   הייעודית  שהחברה  כך,  שננדואה  לפרויקט  הפרויקטלי  המימון  בהסכם  נוספת  כמלווה

  המידע  ראו  ההנפקה  תמורת  ייעוד  אודות  נוספים  לפרטים  .ShenHai, LLC-ל  כהלוואה  אלו  כספים

 לדוח  המצורף  בדוח "  התאגיד  של  ההתחייבות  תעודות  בדבר"פרטים    בנספח   המופיעים  וההפניות

 . זה דירקטוריון

 
 - ו 026452-01-2021)אסמכתאות מספר:  2021ביוני,  20וכן דוח תוצאות האסיפה מיום  2021במאי,  13ראו דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום   8

 , בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.2021-01-041158   
   תקנות " - " ומוסדיים  משקיעים)לעיל ולהלן: "  2007-)אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"זמשקיעים מוסדיים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך     9

 ", בהתאמה(.ההצעה   
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דיווח  נוספים    פרטיםל ראו  ההנפקה  תוצאות  )אסמכתא    2021  בנובמבר,  9  מיום  השותפותאודות 

 .  בדרך של הפניה, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה ( 2021-01-095548 :מספר

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    155,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021בנובמבר,    9ביום   ▪

ד'(.   )סדרה  ברוטו שנתקבלה  להמרה  המיידית  לציבור    בידיהתמורה  ההצעה  השותפות במסגרת 

 מיום  השותפותאודות תוצאות ההנפקה ראו דיווח    פרטיםש"ח. לאלפי    152,830  לסך של  הסתכמה

, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך (2021-01-165000  :מספר)אסמכתא    2021  בנובמבר,  10

 .  של הפניה

להשקעה    לבין גוף מוסדי ישראלי  נאוויטס ארה"בנחתם הסכם השקעה בין    2021באוגוסט,    12ביום   ▪

מיליון דולר ארה"ב בתמורה להקצאת מניות בכורה בנאוויטס   45בהיקף כולל של    "בארה  בנאוויטס

מיליון דולר    30-ארה"ב. במועד חתימת ההסכם, הגוף המוסדי העביר לנאוויטס ארה"ב סך של כ

התקיים מועד    2021בנובמבר,    16ביום  מניות בכורה בנאוויטס ארה"ב.    200ארה"ב, כנגד הקצאה של  

יתרת ההשקעה  את  לנאוויטס ארה"ב    , והגוף המוסדי העבירסכם ההשקעהההשלמה השני של ה

נוספות בנאוויטס ארה"ב. לפרטים אודות    מניות בכורה  100  מיליון דולר ארה"ב, כנגד הקצאת  15בסך  

-ו 2021באוגוסט,  15תנאי הסכם ההשקעה והשלמתו ראו דיווחים מיידיים של השותפות מתאריכים  

מספר:  )אסמכ  2021בנובמבר,    17 אשר  2021-01-098416-ו  2021-01-065119תאות  בהתאמה(,   ,

 המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  

עם תאגיד בנקאי  (  Corporate Facilityהתקשרה השותפות בהסכם מימון )  2021בספטמבר,    19ביום   ▪

סכם המימון מיליון דולר ארה"ב. סגירת ה  50-בינלאומי להעמדת הלוואה לשותפות בהיקף של כ

הושלמה מיד לאחר חתימתו. לפרטים נוספים אודות הסכם זה, ראו דיווח מיידי של השותפות מיום 

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך  2021-01-147987)אסמכתא מספר:   2021בספטמבר,    22

 של הפניה.  
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 סיכוני שוק: חשיפה ל

מטבע א.   של    –  סיכון  הפעילות  דולרמטבע  הינו  חשופה   השותפות .  ארה"ב  השותפות 

 ש"ח אל מול דולר  בעיקר לסיכוני מטבע חוץ הנובעים לשינויים בשערי חליפין של מטבע

   .ארה"ב 

 -לשותפות עודף התחייבויות שקליות על נכסים שקליים בהיקף של כנכון למועד הדוח,  

דולר  187 הכספיים,  ארה"ב   מיליון  הדוחות  אישור  למועד  נכון  עודף .  לשותפות 

 .  ארה"ב מיליון דולר 255 -התחייבויות שקליות על נכסים שקליים בהיקף של כ

עסקאות לגידור מחירי התקשרה ב  ,באמצעות חברות מוחזקות  , השותפות  –  סיכון מחירב.  

   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  40 30 2021דצמבר 

SWAP  להפסד מקסימלי   מוגבל * 5 2021דצמבר
 דולר לחבית  15של 

PUT דצמבר -ינואר 
 2022 405 60 

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

PUT CALL 

COLLAR  55 45 70 2021דצמבר 

COLLAR  55 45 258 2022שנת 

COLLAR  70 48 60 2023, 1רבעון 

COLLAR  80 50 60 2023, 2רבעון 

COLLAR  80 50 59 2023, 3רבעון 
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 השותפות חוב פיננסי, נטו של  .ג

   (1)2021, ספטמברב 30ליום וחברות מאוחדות 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 14)ב() 10תקנה  – ירקטוריון גילוי החלטת הדד. 
 

לשותפות )בדוחות הכספיים הנפרדים בלבד( תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות 

שוטפת. הדירקטוריון בחן את קיומם של סימני אזהרה בשותפות, כהגדרתם בתקנה 

בחינה . לאחר  1970-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל14)ב() 10

ו הקרובותזו  לשנתיים  השותפות  של  החזויים  המזומנים  תזרימי  בחינת   , לאחר 

כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בשותפות, וזאת בהתחשב,  הדירקטוריון קבע  

 מזומנים  תזריםישנו  ד(  במאוח)   לשותפות    2021בספטמבר,    30בין היתר, בכך שליום  

 הכספיים   ובדוחות  במאוחד)  חיובי  חוזר  הון  וכן  שוטפת  מפעילות  מתמשך  חיובי

 הנפרדים   בדוחות  שוטפת  מפעילות  השלילי  לתזרים  ביחס  משמעותי  בהיקף(  הנפרדים

  . המאזן תאריך לאחר שהושלמו חוב בגיוסי ובהתחשב

 
 

 

 

 

 אלפי דולר  התחייבויות 
 (184,400) אגרות חוב )סדרה ב'(  

 (58,838) הלוואה למימון עסקת דנברי

 (50,000) הלוואה מתאגיד בנקאי בינלאומי 

 (6,524)  , נטונגזרים פיננסיים

 (3,269) התחייבויות פיננסיות אחרות, נטו 

 ( 303,031) התחייבויות סה"כ 

  
  נכסים

 58,882 מזומנים ושווי מזומנים

 8,002 פקדונות לזמן קצר 

 13,220 מזומנים מוגבלים

 80,104 סה"כ נכסים

  

 ( 222,927) חוב פיננסי, נטו  

  

 277,476 מזומנים מוגבלים שהופקדו לטובת פיתוח נכס הנפט שננדואה 
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 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 לדוחות 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, בנובמבר 28

 

  

   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

    . , המובאים בזאת בדרך של הפניה"(השותפות   של  המדף   תשקיף ( )להלן: "2020-01-103425)אסמכתא מספר:  2020
אוגוסט לציבור  2021  בחודש  על  167,000הנפיקה השותפות  סדרה  של הרחבת  בדרך  ב'(  )סדרה  חוב  אגרות  נקוב  ערך  ש"ח  שפרסמה  -אלפי  מדף  דוח הצעת  פי 
 .  , המובא בזאת בדרך של הפניה( מכוח תשקיף המדף של השותפות2021-01-127884)אסמכתא מספר:  2021באוגוסט,  5השותפות ביום 
נובמבר   דוח הצעת מדף שפרסמה  -על  , שאינן המירות,'(גאגרות חוב )סדרה    נקוב  ש"ח ערך  אלפי  330,000לראשונה    לציבור  השותפותפיקה  הנ  2021בחודש  פי 

 .   , המובא בזאת בדרך של הפניההשותפות  שלמכוח תשקיף המדף  (2021-01-164094אסמכתא מספר: )  2021בנובמבר,  8 ביום שותפותה
 שותפותפי דוח הצעת מדף שפרסמה ה-על  ,'(ד)סדרה    להמרה  אגרות חוב  נקוב  ש"ח ערך   אלפי   155,000לראשונה    לציבור  השותפותפיקה  הנ  2021בחודש נובמבר  

 .   , המובא בזאת בדרך של הפניהשל השותפותמכוח תשקיף המדף  (2021-01-095590אסמכתא מספר:  ) 2021בנובמבר,  9 ביום
 . מהותיתסדרה ב' של אגרות החוב הינה    .2

 סדרה ג' של אגרות החוב הינה מהותית.  
 הינה מהותית. להמרה  סדרה ד' של אגרות החוב  

  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
)אסמכתא   2021באוקטובר,  21לפרטים ראו דיווח השותפות מיום   .יציבה בתחזית,  -ilA בדירוג Standard & Poor's Maalotאגרות החוב )סדרה ג'( מדורגות על ידי 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-158754מספר: 
 אגרות החוב להמרה )סדרה ד'( אינן מדורגות.  

  

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'

 - - ilA-, Stable ilA-, Stable 21/10/2021 מעלות  S&P ג' 

 (. 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
התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב והמסתיימת  עד  ב  2022בינואר    15ביום מועדי תשלומי הריבית של אגרות חוב )סדרה ג'(:  

)כולל(, בעד התקופה    2028עד    2023ביולי של כל אחת מהשנים    15-בינואר ו  15וכן בימים    2022ביולי    15וביום    הריבית הראשונה"()"תקופת    2022בינואר    14ביום  
בעד תקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום,    2028באוקטובר    15של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום, וכן ביום  

 "תקופת הריבית האחרונה"(.  ) 2028באוקטובר   14ועד ליום  2028ביולי  15בתקופה שהחל מיום  קרי 
התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום  בעד    2021בדצמבר    31ביום  שנתיים  -תשלומים חצימועדי תשלומי הריבית של אגרות חוב להמרה )סדרה ד'(:  

  2022בדצמבר של כל אחת מהשנים    31-ביוני ו  30ובימים   )"תקופת הריבית הראשונה"(  2021בדצמבר   30ד'( והמסתיימת ביום  המכרז על אגרות החוב להמרה )סדרה  
 .( חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום6)כולל(, בגין התקופה של שישה ) 2026עד 

  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

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 
30.09.2021 
 )אלפי ש"ח( 

 (7) פרטי נאמן   (3)דירוג 

 11/2020 ב'
08/2021 420,000 587,000 587,000 6.50%  - 595,428  - 665,973 ilA- 

שטראוס, לזר  
חברה  

לנאמנות  
(1992 )

 בע"מ 
 -ilA -  -  -  -  5.25% 330,000 330,000 330,000 11/2021 ג' 

שטראוס, לזר  
חברה  

לנאמנות  
(1992 ) 

 -  -  -  -  -  5.00% 158,896 155,000 155,000 11/2021 ד' 
שטראוס, לזר  

חברה  
לנאמנות  

(1992 ) 
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  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)

, ישולמו ארבעה  2027-ו  2026ביולי של כל אחת מהשנים    15-בינואר ו  15לפירעון בשישה תשלומים לא שווים כדלקמן: בימים    תאגרות החוב )סדרה ג'( עומדקרן  
מערכן הנקוב   16.67%יהווה    2028בינואר    15מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'(, התשלום החמישי, אשר ישולם בתאריך    16.67%תשלומים, באופן שיהוו  

 מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ג'(.   16.65%יהווה    2028באוקטובר    15לל של אגרות החוב )סדרה ג'(, והתשלום השישי והאחרון, אשר ישולם ביום  הכו
)אסמכתא מספר:    2021מבר,  בנוב  8לשטר הנאמנות כפי שדווח על ידי השותפות ביום   6לפרטים בדבר זכות השותפות לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו סעיף 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2021-01-164094
 . לשותפות אין הזכות לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב. 2026בדצמבר,  31תיפרע בתשלום אחד ביום   קרן אגרות החוב להמרה )סדרה ד'(

צמודות    הקרן והריבית של אגרות החוב להמרה )סדרה ד'(  .כלשהו  מטבע  או  למדד  צמודות  אינן  ושל אגרות החוב )סדרה ג'(  '(ב  סדרה)  החוב  אגרות  של  והריבית  הקרן .6
ש"ח לדולר ארה"ב, בהתאם לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר    3.1030בשער    2021בנובמבר    8לשער הדולר שנקבע ביום המכרז למשקיעים מסווגים, היינו יום  

 הע.נ. של אגרות חוב )סדרה ד'( שוערכו למועד אישור הדוחות הכספיים.  לאגרות החוב להמרה )סדרה ד'(.  הנאמנות
-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 

 אגרות החוב )סדרה ב'(:

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

 פי שטר הנאמנות מובטחות בבטוחות המתוארות בנספח א' לשטר הנאמנות. -: 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 
  ליארד דולר(. מי 2.2ההון הכלכלי של השותפות הינו   2021, ספטמברב  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  75%נטו, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לא יעלה על שיעור של ( .יחס החוב פיננסי נטו, ל  2021, בספטמבר  30ליום  במשך שני רבעונים רצופים- CAP   39.7%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(.  247.4ההון העצמי של השותפות הינו    2021,  בספטמבר 30ליום דולר במשך שני רבעונים רצופים. ) מיליון  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 
  (. 67.8%יחס ההלוואה לבטוחה הינו    2021, בספטמבר 30ליום  במשך שני רבעונים רצופים. )   80%הנאמנות, לא יעלה על שיעור של בשטר 

 החוב )סדרה ג'(:  אגרות

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

 פי שטר הנאמנות מובטחות בבטוחות המתוארות בשטר הנאמנות. -: התחייבויות השותפות עלנכסים משועבדים

לשטר הנאמנות, לא יפחת מסך    1.4כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ג'( לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות, כהגדרתו בסעיף    התחייבה: השותפות  הון כלכלי מזערי 
 לשטר הנאמנות. 5.3מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף  1,100של 

לשטר   1.4נטו, כהגדרתם בסעיף   CAP -ד אגרות החוב )סדרה ג'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו לכי כל עו התחייבה: השותפות נטו  CAP  - יחס חוב פיננסי נטו, ל  
 לשטר הנאמנות.  5.3במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף  75%הנאמנות, לא יעלה על שיעור של  

לשטר הנאמנות,   1.4במלואן, ההון העצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים, כהגדרתם בסעיף   : השותפות מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב )סדרה ג'( לא נפרעו הון עצמי 
 לשטר הנאמנות.  5.3מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף  70לא יפחת מסך של 

 '(:ד)סדרה  להמרה  החוב אגרות

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

 החוב להמרה )סדרה ד'( אינן מובטחות בבטוחה או בשעבוד כלשהו  אגרות: נכסים משועבדים

, לא יפחת מסך  הנאמנות  בשטרכי כל עוד אגרות החוב להמרה )סדרה ד'( לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות, כהגדרתו    התחייבה: השותפות  זעריהון כלכלי מ  
 לשטר הנאמנות. 5.3מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף  1,100של 

  בשטרנטו, כהגדרתם    CAP-כי כל עוד אגרות החוב להמרה )סדרה ד'( לא נפרעו במלואן, יחס החוב הפיננסי נטו ל  התחייבה: השותפות  נטו  CAP  - יחס חוב פיננסי נטו, ל  
 לשטר הנאמנות.  5.3במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף  75%, לא יעלה על שיעור של  הנאמנות

, לא  הנאמנות בשטרוב להמרה )סדרה ד'( לא נפרעו במלואן, ההון העצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים, כהגדרתם  כי כל עוד אגרות הח  התחייבה: השותפות  הון עצמי 
 לשטר הנאמנות.  5.3מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים, והכל כמפורט בסעיף   70יפחת מסך של 

כי כל זמן שאגרות החוב )סדרה ד'( טרם נפרעו במלואן, כלל חובות הסולו המוגבלים של השותפות עצמה )כהגדרת מונח   התחייבה: השותפות בשותפות   סולו   חוב  מגבלת 
   מסך מאזן השותפות על פי הדוחות הכספיים המאוחדים הרבעונים והשנתיים המבוקרים או הסקורים האחרונים, לפי העניין.                    35%זה להלן(, לא יעלה על 

הלוואה שנטלה השותפות עצמה סולו מגוף פיננסי שאיננה הלוואה במסגרת הסכם פרוייקטלי או הלוואה שאיננה מובטחת בשעבוד ספציפי   –"חוב סולו מוגבל" משמעו 
 .הנאמנות  לשטר 5.3.4ל לצורכי סעיף כלשהוא, לרבות בשעבוד שני. למען הסר ספק, גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב לציבור, לא יחשבו בכל מקרה כחוב סולו מוגב
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  נאוויטס פטרוליום (שותפות מוגבלת)
  

  2021,  ספטמבר ב   30ליום  מאוחדים  דוחות כספיים ביניים  
  

  באלפי דולר של ארה"ב
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד 
  
  

  2  מאוחדיםסקירת דוחות כספיים ביניים  
  
  

  3-4  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

  65-  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות  
  
  

  7-11  השותפות   בהון דוחות מאוחדים על השינויים  
  
  

  12-13  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 14-28  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  
  
  
  

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



  
  

- 2   -  

 
  
  
  

  
  
  

  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 על הרווח   2021בספטמבר,    30הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

באותו    ו שלושה חודשים שהסתיימתשעה ו של    ות רווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופואו ההפסד  
 אלה ת ביניים  ותאריך. הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ 

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

  בהתבסס על סקירתנו.  אלהת ביניים ולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופ
  
  

  היקף הסקירה 
  

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

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת  
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 
  

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

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

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

  
  

  
  
  
  
 

  קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 רואי חשבון   2021בנובמבר,  28

 קסירר קוסט פורר גבאי את  
  ,  144שדרות מנחם בגין 

 6492102אביב -תל
 

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

ey.com  
  
  



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

   ספטמבר ב 30ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 דולר אלפי  

           נכסים שוטפים
             

  104,014  86,336   58,979   מזומנים ושווי מזומנים 
  10,789   10,773    8,002    פקדונות לזמן קצר

  5,611  3,837    8,896    לקוחות
  2,579   2,533    1,846   חייבים ויתרות חובה 

  781   2,704    342    פיננסיים נגזרים
  -  706   -    סכומים בנאמנות 

  5,201  2,080   -    ריבית לקבל
  158,424  157,274   -   שניתנו  הלוואות של שוטפת חלות

          
   78,065   243266,  287,399  
          

           נכסים לא שוטפים 
             

  143,806   135,451     197,527   נטו השקעות בנכסי נפט וגז, 
  400   -     291,916   סכומים מוגבלים 

  -   -    29,408    עלויות נדחות 
  745   1,843    303    פיננסיים נגזרים

  7,049  5,976   ,2212    נכס מס נדחה 
  1,118  1,116    838    נכסי זכות שימוש 

  270  260    211    רכוש קבוע, נטו
          
   522,424   144,646  153,388  
          
   600,489   410,889  440,787  
           
           
           
  
  
  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

   ספטמבר ב 30ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
 2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי דולר  

          שוטפותהתחייבויות 
             

  13,559   11,952    19,304    ספקים, זכאים ויתרות זכות 
  5,201  4,246   3,267    ריבית לשלם

  776   -    5,981    פיננסיים נגזרים
  8,888   6,021    11,121    ארוך לזמן הלוואה של שוטפת חלות

  473   441    499    ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
  159,795   200,414    -    חוב אגרות של שוטפת חלות

  -  5,161   -    חלות שוטפת של הלוואות מבעל שליטה לשעבר 
          
   40,172   228,235  188,692  
          

          התחייבויות לא שוטפות 
           

  33,600   36,979   93,677      ארוך לזמן  ותהלווא
  -   -   1,188    פיננסיים נגזרים

  6,949  7,243   6,886    הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז
  695   747   415    ות ת בגין חכיריוהתחייבו

  125,406  36,571   180,628    אגרות חוב 
          
    282,794   81,540  166,650  
           

          השותפות המיוחס לבעלי יחידות השתתפות של הון 
          

  160,469   160,288    309,357   השתתפות הון יחידות 
  603  784   -      כתבי אופציה 

  2,377  2,293    2,862    קרן בגין תשלום מבוסס מניות
  8,004   8,004     8,004   קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

  ) 1,458(   1,122    ) 4,839(    מזומנים תזרימי גידור בגין קרן
  ) 84,550(   ) 71,377(    ) 67,956(   יתרת הפסד 

             
    247,428    101,114   85,445  
          

     -     -   30,095   זכויות שאינן מקנות שליטה 
             

  85,445   101,114    277,523    סה"כ הון 
             
    600,489   410,889  440,787  
             
  
  
  
  
  

             2021בנובמבר,  28
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  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים המצורפים 
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  על הרווח הכולל מאוחדים    דוחות 

  
  
  

  
  חודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    בספטמבר  30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

  42,919     ,72212  20,568  0931,7  61,590   מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות
  ) 21,323(    ) 6,053(  ) 6,353(  ) 16,055(  ) 20,146(   וגז  נפט הפקת עלות

  ) 8,536(    ) 2,579(  ) 2,548(  ) 6,442(  ) 7,786(   ואזילה  פחת הוצאות
               

  13,060    4,090  11,667  9,293 33,658   גולמי רווח
              

  ) 1,470(    ) 330(  ) 619(  ) 1,226(  ) 270(    פרויקטים  קידוםהוצאות חיפושי נפט ו 
  ) 6,778(    ) 211,3(  ) ,3712(  ) ,6584(  ) 056,3(   הוצאות הנהלה וכלליות

 -    -  ,3193  -  735,7   אחרות  הכנסות
               

  4,812    2,439  12,419  3,409  ,37932   תפעולי  רווח
               

  17,842    4,364  1,314  12,938  8,795   הכנסות מימון
  ) 39,918(    ) 77,32(  ) 5,926(  ) 519,49(  ) 19,395(   הוצאות מימון 

  427    363  197  ) 130(  1,313   פיננסיים  נכסים) ערך (ירידת  ערך ירידת ביטול
               

  ) 16,837(    ) 161(  8,004  ) 3,278(  23,092   הכנסהה(הפסד) לפני מסים על  רווח
               

  925    17  ) 2,340(  539  ) ,3375(   ) ההכנסהעל  מסים( מס הטבת
               

  ) 15,912(    ) 144(  5,664  ) 2,739(  17,359   נקי (הפסד)    רווח
  
  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים המצורפים 
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

  
  
  

  
  חודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    בספטמבר  30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

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

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

                 
   גידור עסקאות בגין(הפסד)  רווח

 3,343   ) 1,160(   ) 973(   5,634    ) 7,336(   מזומנים  תזרימי 
  גידור עסקאות  בגין הפסד או  לרווח העברה

  ) 4,428(    ) 570(   1,375   ) 4,139(    3,955   מזומנים תזרימי
                   

  ) 1,085(    ) 1,730(   402   1,495    ) ,3813(   אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה
                    

  ) 16,997(    ) 1,874(    6,066   ) 1,244(    13,978   כולל(הפסד)  רווח"כ סה
                   

                   נקי (הפסד) מיוחס ל:רווח 
                   

  ) 15,912(    ) 144(   4,899   ) 2,739(    16,594   יחידות השתתפות של השותפות בעלי 
  -    -    765   -    765   זכויות שאינן מקנות שליטה 

                    
   17,359    )2,739 (   5,664    )144 (    )15,912 (  

                    סה"כ רווח (הפסד) כולל מיוחס ל: 
                    

  ) 16,997(    ) 1,874(    5,301   ) 1,244(    13,213   יחידות השתתפות של השותפות בעלי 
  -    -    765   -    765   זכויות שאינן מקנות שליטה 

                    
   13,978    )1,244 (   6,066    )1,874 (    )16,997 (  
                    

המיוחס  ) ליחידת השתתפותהפסד(  נקי רווח
לבעלי יחידות השתתפות של השותפות  

                    :(בדולר)
                    

  ) 0.264(    ) 0.002(    610.0   ) 0.046(    470.2   (הפסד) בסיסי   רווח
  ) 0.264(    ) 0.002(   610.0   ) 0.046(    460.2   מדולל(הפסד)  רווח

  
  

    



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

          יחידות השתתפות של השותפות מיוחס לבעלי     

    
  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 

  
זכויות  
שאינן  
מקנות 
  שליטה

  

  סה"כ 
  הון 

  מבוקר בלתי    
  דולר  אלפי    
                     

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

  17,359  765  16,594    16,594    -    -    -    -   -    נקי  רווח
  ) 3,381(  -  ) 3,381(    -    ) 3,381(    -    -    -    -    אחר  כולל הפסד

                                      
  13,978  765  13,213    16,594    ) 3,381(    -    -    -    -    כולל(הפסד)  רווח"כ סה
                                      

  148,278    -    148,278    -    -    -    -    -    148,278    )ד'3באור  (ראו , נטוהנפקת הון לציבור
  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מניות בכורההנפקת 

  ה') 3(ראו באור  
  

-    -    -    -    -    -    -    29,330    29,330  
  485  -  485    -    -    485    -    -    -    מניות מבוסס תשלום
  7  -  7    -    -    -    -    ) 1(    8    )'יד3(ראו באור  סחירות אופציות מימוש
  -  -  -    -    -    -    -    ) 602(    602    )'יד3אופציות סחירות (ראו באור  פקיעת

                                  
  277,523  30,095  247,428    ) 67,956(    ) 4,839(    2,862    8,004    -    309,357    2021, בספטמבר 30יתרה ליום  

                                  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

      

    
  הון 

 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  הון קרן
  בגין

 אותעסק
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  הון קרן

  בגין
עסקאות 

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ הון 

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר     
                 

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

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

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

                              
  1    -    -    1    -    -    -    מניות מבוסס תשלום

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

  -    -    -    -    -    ) 3,652(    3,652    פקיעת כתבי אופציה לא סחירים 
                              

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

  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

  מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות     

    
  הון 

  השותפות 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ 

  
זכויות  
שאינן  
מקנות 
  שליטה

  

  סה"כ 
  הון 

  מבוקר בלתי    
  דולר  אלפי    
                         

  93,613    -   93,613    ) 72,855(    ) 5,241(    2,626    8,004   161,079   2021, יוליב 1יתרה ליום  
                                 

  5,664  765    4,899    4,899    -    -    -   -    נקי  רווח
  402  -    402    -    402    -    -    -    אחר  כולל רווח

                                  
  6,066  765    5,301    4,899    402    -    -    -    כולל רווח"כ סה
                                  

  148,278    -    148,278    -    -    -    -    148,278    )ד'3באור  (ראו , נטוהנפקת הון לציבור
  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בכורה  מניותהנפקת 

  ה') 3(ראו באור  
  -  

  
-  

  
-    -  

  
-  

  
-    29,330    29,330  

  236  -    236    -    -    236    -    -    מניות מבוסס תשלום
                                

  277,523  30,095    247,428    ) 67,956(    ) 4,839(    2,862    8,004    309,357    2021, בספטמבר 30יתרה ליום  
                                

  
   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

      

    
  הון 

 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  הון קרן
  בגין

 אותעסק
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  הון קרן

  בגין
עסקאות 

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ הון 

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר     
                 

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

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

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

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

  -    -    -    -    -    ) 3,652(    3,652    פקיעת כתבי אופציה לא סחירים 
                              

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

  
  

    



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים המצורפים 
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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  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    ספטמבר ב 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2021    2020    2021    2020    2020  
  מבוקר     בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  

                    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
                    

  ) 15,912(    ) 144(  5,664  ) 2,739(  17,359   נקי (הפסד)    רווח
               

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
               מפעילות שוטפת: 

                
                התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

                
  8,951    2,696 2,674  6,789 8,223    , פחת והפחתות אזילה

  85    ) 229(  236  1  485    תשלום מבוסס מניות
  ) 427(    ) 363(  ) 197(  130  ) 1,313(    פיננסיים  נכסים) ערך  ירידת(ביטול  ערך ירידת
  -      -    ) 3,319(  -    ) 3,319(    ממימוש זכויות בנכסי נפט וגזרווח 

  ) 925(    ) 17(  2,342  ) 539( 5,729    מסים נדחים 
  25,050    3,094  4,634  7,947  158,8    נטו, מימון הוצאות
  ) 1,061(    ) 13(  96  ) 270(  308    נטו, מזומנים יתרות על שער הפרשי

                
    18,928  814,05  6,466  5,168    31,673  

                שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
                

  ) 697(    ) 1,438(  ) 81,51(  1,077  ) 53,28(    בלקוחות (עלייה)  ירידה
  ) 749(    ) 1,179(  ) 496(  ) 1,294(  142    בחייבים ויתרות חובה(עלייה)  ירידה
  ) 1,384(    1,204  637  ) 2,192(  ,8003    מזומנים  תזרימי גידור
  3,192    2,145  ) 2,239(  090,3  20    בספקים, זכאים ויתרות זכות (ירידה) עלייה

                
    677  681  )6163, ( 732    362  
                

  12,482    6,241  216,3  12,482  ,70412    ריבית שהתקבלה 
                

  ) 27,414(    ) 6,268(  ) 6,176(  ) 16,589(  ) 18,063(    ריבית ששולמה
                

  1,191    5,729  8,659  7,893  31,605    שוטפת מפעילות שנבעומזומנים נטו 
                

                פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
                

  ) 65,911(    ) 030,5(  ) 38,079(  ) 55,716(  ) 63,104(    וגז  נפטהשקעה בנכסי 
  -      -    6,304  -    6,304    תמורה ממימוש זכויות בנכסי נפט וגז 

  311    -    ) 290,294(  -    ) 290,294(    תנועות בסכומים מוגבלים
  -      -    161,058  -    161,058    פירעון הלוואות שניתנו 

  ) 8,000(    -    2,777  ) 000,8(  2,777    בפקדונות  )השקעהפירעון ( 
  ) 92(    ) 2(  -    ) 38( -      קבוע  רכוש רכישת

                
  ) 73,692(    ) 032,5( ) 158,234(  ) 63,754( ) 183,259(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
  
  

  
  חודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    ספטמבר ב 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2021    2020    2021    2020    2020  
  מבוקר     בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  

                    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
                     

  45,000   -    60,086  45,000  69,688   לזמן ארוך  ותהלווא קבלת
  ) 945(    -    -    ) 486(  ) 5,562(   פיננסי ומוסד בנקאי מתאגיד הלוואה   פירעון
  120,142    -    56,117  -    56,117    חוב אגרות הנפקת

  ) 2,878(    -    ) 052,6(  ) 1,651(  ) 502,6(    עלויות גיוס הלוואות ואגרות חוב
  ) 79,794(    -    ) 161,058(  -    ) 161,058(    חוב  אגרות פירעון

  -      -    ) 26,877(  -    ) 26,877(    עלויות נדחות 
  ) 424(    ) 104(  ) 284(  ) 281(  ) 346(   חכירות בגין התחייבויות  פירעון
  80,047    -    151,528  780,04  151,528    לציבור הון הנפקת
  ) 1,126(    -    ) 3,250(  ) 1,126(  ) 3,250(    הון  גיוס עלויות

לבעלי זכויות שאינן   בכורהמניות הנפקת 
  -      -    29,330  -    29,330    מקנות שליטה 

  2    -    -    2  7    השתתפות ליחידות אופציות מימוש
  ) 4,992(    -    -    -    -      לשעבר  שליטה מבעל הלוואות  פירעון

                
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו  

  155,032    ) 104(  102,942  121,505  106,927    לפעילות) מימון 
                

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
  1,061    13  ) 96(  270  ) 308(    מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

                
  83,592    606    )46,729(  465,91  ) 45,035(    עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

                
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 

  20,422    85,730  105,708  20,422  104,014    התקופה 
                

  104,014    86,336  58,979  86,336  58,979    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
                

                פעילויות מהותיות שלא במזומן
                

  ויתרות זכאים כנגד וגז נפט בנכסי השקעה
  2,293    1,656 5,175  1,656  5,175    זכות

                
  -      -   2,531  -    2,531    כנגד זכאים ויתרות זכות  נדחותעלויות 

                
  -      -    1,220  -    1,220    תמורה נדחית ממימוש זכויות בנכסי נפט וגז
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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  
מצד שני כשותף מוגבל   Flair Oil and Gas LP"השותף הכללי") כשותף כללי מצד אחד ובין  

ביום    -(להלן נרשמה  השותפות  הראשון").  המוגבל  פקודת    2015ספטמבר,    8"השותף  לפי 
ק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה  . מטרת השותפות הינה לעסו1975-השותפויות, תשל"ה

פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהשקעות כספיות משמעותיות ובדרגה    של נפט וגז. 
וודאות. בתקופת הדוח  לפרטים בדבר גיוס מקורות מימון    גבוהה יחסית של סיכון כספי ואי 

 . ב'-א'6- , וג'י3ה',  -'ג3 יםבאור ראו, ואחריה
  

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

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

  השנתיים המאוחדים").
 

הקורונה  1  ורבבאלאמור    בהמשך  . ג נגיף  בדבר  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ד' 
השפעה שלילית על   היתהבתקופת הדוח למשבר הקורונה לא  יצוין כי    והשלכותיו הכלכליות,

למועד אישור הדוחות  כמו כן,  תוצאותיה העסקיות של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה.  
תוצאותיה העתידיות. השותפות תמשיך  הכספיים השותפות אינה צופה השפעה שלילית על  
 במידת הצורך.  אומדניהותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את 

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 

  
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים   . א

  
לתקופות  דיווח כספי    34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

תקופתיים   (דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  ביניים, 
 . 1970-ומיידיים), התש"ל

  
יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזאת שיושמה   המדיניות החשבונאית אשר 

  .בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
  

 קני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה של תיקונים לת  .ב
 

  -בדבר הרפורמה בריביות ה  IAS 39 -ו IFRS 4, IFRS 16,IFRS 7 , IFRS 9 -תיקונים ל - 
IBOR 

 
מכשירים   9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי    IASB-, פרסם ה2020בחודש אוגוסט  

בינלאומי   כספי  דיווח  לתקן    7פיננסים, לתקן  גילויים,  פיננסים:  חשבונאות מכשירים 
חוזי ביטוח   4מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה, לתקן דיווח כספי בינלאומי    39בינלאומי  

  "התיקונים"). -חכירות (להלן  16ולתקן דיווח כספי בינלאומי  
  

התיקונים מספקים הקלות מעשיות המתמודדות עם השפעות של הטיפול החשבונאי 
  (IBORs - Interbank Offered Rates)  בדוחות הכספיים כאשר יוחלפו ריביות הבנצ'מרק

  ). RFRs – Risk Free Interest Rates(בריביות אלטרנטיביות חסרות סיכון 
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 
  

 (המשך)  יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים  .ב
  

המעשיות,   חוזיים או בתיקונים   השותפותבהתאם לאחת מההקלות  בתיקונים  תטפל 
לטיפול  בדומה  הרפורמה  מיישום  כתוצאה  ישירות  הנדרשים  המזומנים  בתזרימי 

כלומר,   משתנה.  בריבית  בשינויים  השינויים   השותפות החשבונאי  את  להכיר  נדרשת 
לשנות את ערכו הפנקסני  בריביות באמצעות התאמת שיעור הריבית האפקטיבית מבלי

 RFR -ל IBOR -של המכשיר הפיננסי. השימוש בהקלה מעשית זו תלוי בכך שהמעבר מ
  מתרחש על בסיס תנאים כלכליים שווים.

  
שינויים שיעשו לייעוד הגידור   כן, בהתאם לתיקונים, בהתקיים תנאים מסוימים,  כמו 

להפסקת יחסי הגידור. במסגרת לא יגרמו    IBOR  -ולתיעוד כתוצאה מיישום רפורמת ה
הנוגעת  גידור  יישום חשבונאות  עם  בקשר  זמנית  הקלה מעשית  גם  ניתנה  התיקונים 

  'ניתן לזיהוי בנפרד'. -לזיהוי הסיכון המגודר כ
  

במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה  
הכספיים של השותפות לרבות התייחסות לאופן בו השותפות מנהלת את יישום רפורמת 

ליהם היא חשופה כתוצאה מהרפורמה הצפויה וגילויים כמותיים אהריביות, לסיכונים  
  הצפויים להשתנות. IBORבנוגע למכשירים פיננסיים בריביות 

  
או לאחר   2021  ,בינואר  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  

מכן. התיקונים ייושמו באופן רטרוספקטיבי, אולם הצגה מחדש של מספרי השוואה לא 
  נדרשת. 

  
המעבר   של  בכלל,  אם  החשבונאיות,  ההשלכות  את  בוחנת  השותפות  זה,  בשלב 

על חוזי מכשירים פיננסיים שצפויים להתקיים במועד    RFRיביות  לר   IBORמריביות  
  המעבר, לרבות השפעות יישום התיקונים הנ"ל. 

  
 יישומם שלפני  בתקופה  IFRSלתקני  גילוי  .ג

  
  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  .ג
 

 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  

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

מעסק הנובעים  נדחים  מסים  והתחייבויות  ואשר בנכסי  עסקים  צירוף  אינה  אשר  ה 
בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי 

 החריג. 
  

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

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

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

מה השותפותלהערכת   השפעה  להיות  צפויה  לא  לעיל  לתיקון  הדוחות ,  על  ותית 
  . השותפותהכספיים של 

  
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 

 
   שננדואהנכס הנפט  פיתוח    . א
  

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

"FID"  (-  מיליארד דולר    1.8  - החלטת השקעה סופית לפיתוח פרויקט שננדואה בתקציב של כ
.  2024שנת    בסוףצפויה    שננדואההנפט    מנכסמהזכויות בפרויקט). תחילת ההפקה    100%(בגין  

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

  בתקציב הפרויקט.
  

ה  כהכנה   השותפות  FID  -להחלטת  הנפט ב  חלקהלהשגת    פעלה ,  נכס  לפיתוח  הנדרש  מימון 
  באמצעות:  וזאתשננדואה, 

קונסורציום של מ  שהתקבל")  הפרויקטליהמימון    הסכם"  -מימון פרויקטלי (להלן  הסכם - 
 ב').  3 באורבנקים ומוסדות פיננסים מקומיים וזרים (ראו 

  ).ב'-א'6 - ו 'ג3  יםבאורחוב (ראו  יגיוס - 
  ').ה-'ד3  באוריםהון (ראו  גיוסי - 
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 
  

  (המשך)  שננדואהנכס הנפט  פיתוח    . א
  

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
המימון   ב'). 3  באור(ראו    הפרויקטליבמועד שבו חלוקות כספים תהיינה מותרות לפי הסכם 

  דולר   מיליון  3.3  -בכנאמד  לשותפות (לפני השפעת מס) כתוצאה מהמימוש האמור    שנבעהרווח  
  . ונרשם בסעיף הכנסות אחרות בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל

  
 אשר"ההסכם"),    - (להלן  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  

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

 ,BOE Exploration & Productionאו בכתבי אשראי בלתי הדירים, לטובת מפעילת הפרויקט,  
LLC מפעילת הפרויקט").  -(להלן"  

  
") ההבנות"הסכם    - (להלן  Letter Agreement על    בנוסף  ShenHai  חתמה,  2021,  באוגוסט  23  ביום
  23  ליוםלא תפקיד את סך ההון, עד    ShenHai, אם  ההבנותסכם  . לפי ה מהשותפים  אחדמול  

  ShenHai - רכוש מיאת הסכומים החסרים מסך ההון ו  מהשותפים  אחדשלים  י, 2021,  בנובמבר
להבטחת  אחוזים בפרויקט, במחיר מוסכם, בהיקף הנגזר מסך ההון אותו השלימה במקומה.  

  13.37%  -בנאמנות שטרי העברה בגין כ  ShenHaiהשלמת סכום ההון הנדרש החסר הפקידה  
  "הזכויות").   -מהזכויות בפרויקט (להלן 

  
  311  -סכום מינימום של כ  ShenHaiתפקיד    FID  - הסכם ההבנות היה כפוף לכך שעד למועד ה

מיליון    311  -כ  ShenHaiהפקידה    2021באוגוסט,    23. ביום  ייעודימיליון דולר במזומן בחשבון  
בסעיף סכומים מוגבלים בדוחות    מוצג  . סכום זהייעודי לטובת מפעילת הפרויקטדולר בחשבון  

  המאוחדים על המצב הכספי.
  

  מיליון דולר   60  -של כ  נוסף, הפקידה השותפות סך  2021בנובמבר,    11ביום  ,  הדוחלאחר תאריך  
  13.37%  -בהתאם לכך שוחררו שטרי העברה בגין כ   בחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט.

השותפות השלימה את סך חלקה במימון הנדרש    מהזכויות בפרויקט אשר הוחזקו בנאמנות.
הנפט שננדואה  תקציב  ל נכס  בפרויקט שננדואה   משמרת את שיעור אחזקותיה בכך  ופיתוח 

  .   49%בהיקף של  
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  (המשך)  מהותיים בתקופת הדוחאירועים     - : 3באור 
  

 מימון פרויקטלי   שננדואה    . ב
 

  הסכם המימון הפרויקטלי לפיתוח הפרויקט   
  

בין    םהסכ  םנחת  2021באוגוסט,    1ביום   שננדואה   הנפט  בנכס  השותפיםהמימון הפרויקטלי 
ון  מיממ  כחלק ,  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
מיליון דולר. משיכה ראשונה תתבצע רק לאחר השקעת כל   544  -נוספים, עד לסכום כולל של כ

  . 2023, לקראת תחילת שנת זה בשלבסך ההון הנדרש לפרויקט, וצפויה, 
  

דולר מיליון    40  -הפקדת קרן בהיקף של כלתהיה כפופה, בין היתר,    הראשונה  בנוסף, המשיכה
קרן צפויה  ב  ההפקדה .  )CERA – Contingent Equity Reserve Accountלטובת חריגות בתקציב (

  או במזומן.  Letter of Creditבאמצעות  , בסמוך לביצוע משיכה ראשונה,להתבצע
  

המוקדמים א'3  באור(ראו    FID  -ה  במועד,  2021באוגוסט,    25  ביום התנאים  כל  התקיימו   ,(
  המימון הפרויקטלי. ם) של הסכClosingפיננסית (לסגירה 

  
, השלימה השותפות הנפקה לציבור של אגרות חוב 2021בנובמבר,    8לאחר תאריך הדוח, ביום  

  כהלוואה   הועמדהמיליון דולר)    106.3  - (כ  , נטוא'). מלוא תמורת ההנפקה6(סדרה ג') (ראו באור  
) שהתאגדה בישראל, בבעלות ישירה  SPC(לטובת נאוויטס שנחי מימון בע"מ, חברה ייעודית  

  ShenHai  -ידי השותפות לצורך גיוס מקורות כספיים ל-מלאה של השותפות, אשר הוקמה על
הפרויקטלי המימון  בהסכם  נוסף  כצד  לקונסורציום  הצטרפות  של  גדל בדרך  זאת,  בעקבות   .
  .מיליון דולר 544  -סכום המימון הפרויקטלי אותו זכאית חברת הפרויקט למשוך, לסך של כ

  
.  5.25%ועד    3.25%, בתוספת מרווח בטווח שבין  ליבורתישא ריבית    הלוואת המימון הפרויקטלי

  יקבע לפי מספר פרמטרים הקשורים להתקדמות הפרויקט.  המרווח
  

  עד למוקדם מבין:  תיפרעההלוואה   
  

  . הפרויקטלימועד הסגירה הפיננסית של הסכם המימון  משנים   7תום  - 
ש -  (המועד  הפרויקט  עתודות  נמוכות  1Pבו  יהיו  הנותרות  מהעתודות    25%  -מ) 

 .שנלקחו בחשבון במודל הבנקאי המקורי
 

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

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

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

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

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

  סכום ההלוואה (למעט היכולת להגדילו כאמור). 
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 
  

 (המשך)מימון פרויקטלי  שננדואה    . ב
  
  : עיקריות בטוחות

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

המימון   בהסכם  שהוגדר  כפי  הכל  הפרויקט,  חשבון  הביטוח,  בנוסף, הפרויקטליפוליסות   .(
  .ShenHai - ב יה מובטחת גם באמצעות שעבוד המניות ההלוואה תה

  
תהיה אפשרית החל ממועד השלמת פיתוח הפרויקט, בכפוף   ShenHaiידי  -ביצוע חלוקות על

לעמידה בתנאים שעיקרם: אי התרחשות איזה מבין אירועי ההפרה המפורטים בהסכם המימון  
; סכומי חשבון רזרבת 1.3  -ת מחזוי לשנה הקרובה לא יפח DSCR)(   חוב  שרות  יחס;  הפרויקטלי

, הינם בגובה של לפחות תשלומי קרן וריבית  הפרויקטלישירות חוב, כמוגדר בהסכם המימון  
 לתקופה של שמונה חודשים.

 
 יםפיננסי פיםהתחייבות בלתי חוזרת מגו יכתב

  
השותפות חתמה על מספר כתבי התחייבות מול גופים פיננסיים, לפיו הגופים פיננסיים העמידו  
התחייבות בלתי חוזרת, במטרה לאפשר את הגדלת סכום ההלוואה שנקבע בהסכם המימון  
הפרויקטלי. בגין העמדת כתבי ההתחייבות, השותפות התחייבה לשלם לגופים הפיננסיים עמלת 

, עד למועד המשיכה הראשונה של ההלוואה, אך  7%אי בשיעור שנתי של ייזום ועמלת קו אשר
בתוקף,   ההתחייבות  עוד  כל  בנוסף,  ההתחייבות.  בכתבי  שנקבע  מינימלי  מסכום  פחות  לא 
הגופים הפיננסיים יהיו זכאים לתשלומים שישולמו בפועל למלווים במסגרת ההסכם בהתאם 

  ן הפרויקטלי. לחלקם, כאילו היו מלווים במסגרת הסכם המימו
  

דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  ההתחייבות  כתב  מכח  ההתקשרות  את  לסיים  תוכל  השותפות 
הבלעדי, ובתנאי שתשחרר את הגופים הפיננסיים מכל התחייבויותיהם, שנעשו בקשר עם כתבי  
ההתחייבות. השותפות התחייבה לפעול לשחרור הגופים הפיננסיים מהתחייבויותיהם עד ליום  

או במועד מוקדם יותר במקרה   2024בדצמבר,    31ה לא יאוחר מיום  ובכל מקר   2022בדצמבר,    31
למועד אישור הדוחות  של העמדה של חוב מהותי של השותפות (כפי שהוגדר) לפירעון מיידי.  

הכספיים, ולאחר ביטול חלק מכתבי ההתחייבות על ידי השותפות לאור השלמת גיוס אגרות 
  דולר. מיליון  50 -חוב (סדרה ג') מסתכמת יתרתם לכ
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 
  

  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  
בנובמבר     2020(סדרה ב') של השותפות בדרך של הרחבת סדרה סחירה שהונפקה לראשונה 

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

ש  ברוטו  של  ההמיידית  לסך  מסתכמת  לציבור  ההצעה  במסגרת  השותפות  ידי  על  תקבלה 
  - 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
  

  4.87%  -רת ההרחבה היא בשיעור של כגהאפקטיבית בגין אגרות החוב שהונפקו במסהריבית  
  לשנה.

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

  ').א3 באורהנפט שננדואה בחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט (ראו 
  

  השתתפות   יחידות הנפקות    . ד
  

  של   השתתפות  יחידות  30,000,000  של  הנפקה  השותפות  השלימה  2021,  באוגוסט  5  ביום
מדף בדרך של הצעה לא אחידה. התמורה המיידית ברוטו שנבעה  הבמסגרת הצעת    השותפות 
).  דולר מיליון 140 -"ח (כש אלפי 450,000 -כ של לסך הסתכמהמדף ההצעת  במסגרת לשותפות 

 ).דולר מיליון 3 -"ח (כש אלפי  9,100 -כ של לסך הסתכם בהנפקה הכרוכות העלויות סך
 

של    2021באוגוסט,    8  ביום הנפקה  השותפות  של    2,538,200השלימה  השתתפות  יחידות 
השותפות בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי. התמורה המיידית ברוטו שנבעה לשותפות  

לסך של כ הסתכמה  לציבור  ההצעה  (כ  אלפי  38,073  -במסגרת  סך   11.5  -ש"ח  דולר).  מיליון 
  מיליון דולר).  0.3 -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 

 ').א3 באורבחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט (ראו  שננדואההנפט 
  
  בת בחברה  בכורה מניות הנפקת    .  ה
  

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

  השותפות).  
  

מיליון דולר, בתמורה להקצאת   45בהיקף כולל של    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;  
  
התקיימות מספר תנאים,   לאחר  הולדינגסלנאוויטס    וועבר י  נוספיםמיליון דולר    15) סך של  2

  לרבות:
  

  ; הון הנדרש למימון פרויקט שננדואההמיליון דולר בגין סכום  300העמדת  - 
   בשותפות מתאגיד בנקאי בינלאומי;  הלוואהסגירה פיננסית של  - 
חבר  הולדינגסנאוויטס   -  (באמצעות  מ,ShenHaiבת    התחזיק  פחות  לא   (-49%  

   מזכויות ההשתתפות בפרויקט שננדואה;
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 

  
  (המשך)  בת בחברה  בכורה מניות הנפקת    .  ה
  

הועברו  לעיל  שצוינו    התקיימות כל התנאים  עם,  2021בנובמבר,    16לאחר תאריך הדוח, ביום  
  .בתמורה להקצאת מניות בכורהנוספים מיליון דולר  15 לנאוויטס הולדינגס

  
וקצו למשקיע במספר סדרות בנות פדיון, ללא זכויות הצבעה, ויצברו דיבידנד ה מניות הבכורה 

  .לשנה 19%בכורה בשיעור של  
  

נאוויטס     תחלק  שבו  במועדים  ישולם  הבכורה  מניותיה,    הולדינגסדיבידנד  דיבידנדים לבעלי 
  בשיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה כזה יבוצעו התשלומים כפי שסוכם. 

  
, על  2025ביולי,    1, החל מיום  הולדינגס  נאוויטסידי  -מניות הבכורה תהיינה ניתנות לפדיון, על  

 הולדינגסם שנקבעו לכל סדרה. לאחר מועדים אלה, תוכל נאוויטס  פני תקופות עוקבות במועדי 
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;  לדינגסהוהקצאת מניות חדשות בנאוויטס  - 

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

  . הולדינגסהיתר, במקרה של פירוק והנפקה לציבור של נאוויטס 
  

לצורך הפקדת חלק מסך ההון הנדרש לתקציב הפיתוח של נכס   שימשה המלוא תמורת ההנפק
  ').א3 באורבחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט (ראו  שננדואההנפט 

  
  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  )"הלווה" - להלן Buckstone (העבירה
ומלא של ההלוואה שהעמידה    נאוויטסידי  - לאגרות החוב שהונפקו על כפירעון סופי  מימון, 

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

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

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

מימון מלהיות    נאוויטסכך חדלה    עקב.  בתל אביב  ערך רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך 
  . 1968-תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 
  

  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 

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

  
עודכנה השותפות על הגעת אוניית הקידוח לנקודת הקידוח בבקסקין    2021בספטמבר,    19ביום      

  צפון ועל תחילת פעולות הקידוח. 
  
  ) Coltואימות בבקסקין דרום ( החלטת ביצוע קידוח הערכה   . 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%דולר. סה"כ חלקה של השותפות בתקציב הקידוח (

  
 וחים אופקיים בנכסי הנפט היבשתייםביצוע תכנית קיד המשך  . ט  

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

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

כן,  נוספים בשדות הנפט היבשתיים.   אישר דירקטוריון השותף    2021בספטמבר,    5ביום  כמו 
  . הכללי לבצע שני קידוחי פיתוח אופקיים נוספים בשדות הנפט היבשתיים

  
נובמבר  מהלך  , בהדוחלאחר תאריך        ת עשר  את הפיתוח של  , השלימה השותפות2021חודש 

דנברי.    אופקיים,ה  קידוחיםה מול  הרכישה  הסכם  במסגרת  קידוחים    ארבעה כפי שהתחייבה 
  , ידי דנברי עד לסוף חודש ינואר -ממתינים לחיבור לתשתית ההפקה בשדות אשר תבוצע על

וזאת בהתאם מיליון דולר    30  -בכהאופקיים הסתכמה    הקידוחים  עלות הפיתוח של עשרת.  2022
  השותפות במועד חתימת הסכם הרכישה עם דנברי. להערכת

  
  "ב בארה הפדרלי לממשל על תמלוג  .י    

  
, 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 
)NYMEXת לרף שנקבע ברישיון של נכס הנפט וכל זאת בהתאם לקריטריונים  ) נמצאים מתח

  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 
  שון הרא  ברבעון   הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל

    .2021 שנת של
  

  אחרות  הכנסות  .יא    
  

'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

  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  
  לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים  

  - 23 -  

  
  

  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3באור 
  

  פיננסי  ומוסד בנקאי מתאגיד הלוואה  .יב  
  

, חברת בת של השותפות,  NPOלדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים,    8  בבאורלאמור    בהמשך  
")  המימון"מסגרת    -(להלן   המימון  מסגרת  מתוך   דולר  מיליון   19.7  -כ  שלכולל    בסך  משיכה   ביצעה 

שהתקבלה    ההלוואה  ובכך נוצלה מלוא מסגרת המימון.  ומוסד פיננסי  בנקאי  מתאגיד  שהתקבלה
בהתאם להתחייבות הקבוצה לתוכנית הפיתוח שנקבעה במסגרת   דנברישימשה לפיתוח נכסי  

 ). ט'3  באור אוהסכמי הרכישה (ר
 

  בינלאומי בנקאי מתאגיד הלוואה  .יג    
        
עם תאגיד   "הסכם המימון")   - (להלן   התקשרה השותפות בהסכם מימון  2021בספטמבר,    19ביום      

  מיליון דולר. 50 - בינלאומי להעמדת הלוואה לשותפות בהיקף של כ  בנקאי
      

  "מועד הפירעון הסופי"): -מוקדם מבין (להלןכ תפרעההלוואה 
  

 . 2024בדצמבר,  1 - 
 .מימון מחדש של המימון הפרויקטלי בגין פרויקט שננדואהביצוע  - 
מחברו -  אחת  של  הבכיר  החוב  של  אקסלרציה  או  מלא  מנדטורי  מוקדם  ת  פירעון 

ה הבאים הקיימים במועד  לפרויקטים  בנוגע  פרויקט  סכם:  ההפרויקט של השותפות 
 בקסקין, פרויקטים דנברי ונצ'ס ופרויקט שננדואה.  

פירעון מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ב') של השותפות, ו/או פירעון מלא או  - 
חברות מימון  ידי  -ידי השותפות ו/או על-חלקי של אגרות חוב שיונפקו, אם יונפקו על

 ייעודיות של השותפות.
 

לשותפות קיימת הזכות לפרוע   מלוא סכום הקרן ייפרע בתשלום אחד במועד הפירעון הסופי.
  את ההלוואה בפירעון מוקדם ללא קנס.  

  
ליבור (לתקופה של שלושה חודשים) בתוספת מרווח בשיעור    של  ההלוואה תישא ריבית שנתית

מה   5.5%של   החל  לרבעון.  אחת  משתנה   2023בדצמבר,    1-שתשולם  למרווח  יעלה  המרווח 
  . 6.25%- 6%בשיעורים שבין 

  
: אי  , וביניהןבמסגרת הסכם המימון נקבעו עילות מקובלות להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי    

אירוע בעל השפעה  התרחשות  עמידה בתשלומי ההלוואה; אי עמידה באמות המידה הפיננסיות;  
בקשר    Cross Defaultמהותית לרעה; אי עמידה במצגים או התחייבויות; חדלות פירעון; אירוע  

מיליון דולר ומעלה; מקרה של כח עליון הנמשך    2עם חברות בנות של השותפות בסכום של  
  . ימים 45מעל 

  
  אמות מידה פיננסיות    
      

מחושב על ( 70%לא יעלה על    השותפותיחס חוב של השותפות במאוחד לשווי נכסי   - 
מהוון בשיעור   P2  -בסיס שווי התזרים המהוון של הפרויקטים לעתודות המסווגות כ

  י.בחן על בסיס רבעוניאשר י , )10%של 
, אשר תיבחן על בסיס  )חודשים  12(לשותפות יכולת פירעון של ההתחייבויות לזמן קצר   - 

 . רבעוני
אשר   - ההלוואה,  של  הפירעון  למועד  עד  ההתחייבויות  של  פירעון  יכולת  לשותפות 

 .תיבדק על בסיס חצי שנתי
 

 נכון למועד הדוח, השותפות עומדת באמות המידה הפיננסיות המצוינות לעיל.    
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח    - : 3אור ב
  

  (המשך) בינלאומי מתאגיד הלוואה  .גי
  

  בטוחות    
  

  כולל מספר שעבודים:  הסכם המימון    
  

  Navitas Buckskin.  שעבוד על מניות  - 
 בפרויקט בקסקין.  Navitas Buckskin שעבוד שני על זכויות  - 
 בפרויקטים דנברי ונצ'ס.  NPOשעבוד שני על זכויות  - 
 ן:קמ, כדלההסכם מכוח שיפתחו בנק חשבונות על שעבוד - 

  ה של  הבנות  מחברות  השותפות  של  תקבולים  יופקדו   בו  תקבולים  חשבון  - 
"חשבון     התקבולים   בחשבון  שיופקדו  עודפים  סכומים.  ")התקבולים(להלן: 

   .ההלוואה  לפירעון רבעון כל בתום ישמשו
ל  חשבוןשעבוד    -  הריבית  לסכום  השווה  סכום  יופקד  בו  ריבית    12  -רזרבת 

בסעיף   מוצגמיליון דולר הופקד בחשבון זה ו  2.8  -סך של כהחודשים הקרובים.  
  סכומים מוגבלים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי.

  של  בהיקף הולדינגס פטרוליום נאוויטסעל הלוואת בעלים בין השותפות לבין  שעבוד - 
 .דולר מיליון  40 -כ

  
מיליון    10  מסך של  כי בכל עת היתרה בחשבון התקבולים לא תפחתבנוסף, השותפות התחייבה  

מיליון דולר בקרות אירועים    20עשוי בהמשך חיי ההלוואה לעלות עד לסכום של  סכום זה  דולר.  
בהסכם. שנקבע  כפי  מוצג  מסוימים,  התקבולים  בדוחות    חשבון  מוגבלים  סכומים  בסעיף 

  המאוחדים על המצב הכספי.
  

  )4(סדרה  סחירים אופציה  כתבי ופקיעת מימוש  .די    
  

, 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
  

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

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 
השותפ של  השתתפות  יחידות  התנאים לקבלת  להתקיימות  בכפוף  מימוש,  מחיר  ללא  ות, 

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

  
  השותפות   של  השתתפות  יחידות  18,030  -ל  RSUיחידות    18,030  מומשו  2021ביולי,    11  ביום

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

  שווי הוגן 
  

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

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

             פיננסיים:  נכסים 
              

    Buckstone    -    -  159,354  162,571  163,625   165,039 - הלוואה ל

             
            
              

  -    -    *)  39,373   37,347  -    -   (סדרה א') אגרות חוב 
  *)   134,295     125,406   -  -*)  203,150  183,238  ') ב(סדרה  חוב אגרות

אגרות חוב שהונפקו  
  *)   165,039     164,996*)   205,761  203,299  -    -    ידי חברה בת-על

    
  .מצוטט שוק למחיר בהתאם  *)   

  
   גידור עסקאות  

  
מחירי נפט    גידורל  פתוחות  עסקאות  Navitas Buckskin  -קיימות ל  2021,  בספטמבר  30ליום    ) 1

  כמפורט להלן : WTIמסוג 
  

  שבין   בתקופה  נפט  חביות  אלפי  458  -כ  של  בהיקף)  Putגידור מסוג אופציות מכר (  עסקאות - 
 דולר לחבית. 45 -במחיר ממוצע של כ 2022 נובמבר לחודש ועד  2021 אוקטובר חודש

אלפי חביות נפט    10  -בהיקף של כ),  Forwardגידור מסוג חוזי החלפה עתידיים (  עסקאות - 
מוגבלים להפסד מקסימלי של    יםיהעתיד. חוזי ההחלפה  2021בחודשים נובמבר ודצמבר  

  דולר לחבית. 15
  

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

  
החליטה השותפות לעדכן את המחיר לחבית   2021לאחר תאריך הדוח, במהלך חודש אוקטובר, 

  במספר עסקאות קיימות ולבצע עסקאות חדשות, כדלהלן:
  
  חביות   אלפי  370  -כ  של   בהיקף)  Putגידור מסוג אופציות מכר (  עסקאותהמחיר לחבית ב - 

 - עודכן למחיר ממוצע של כ  2022  נובמבר  לחודש  ועד  2022  ינואר  חודש   שבין  בתקופה  נפט
 .דולר לחבית) 45  -דולר לחבית (לעומת מחיר ממוצע של כ 60

 - Navitas Buckskin  מסוג אופציות מכר (  התקשרה בעסקת גידורPut(  אלפי   35  -בהיקף של כ
  דולר לחבית.  60 -במחיר ממוצע של כ  2022חביות בחודש דצמבר 
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  (המשך)  םימכשירים פיננסי  - : 4באור 
    

לגידור   NPOהכספיים השנתיים המאוחדים בדבר התחייבות    לדוחות  8בהמשך לאמור בבאור    ) 2
 לאחר ובתקופותבמועד קבלת ההלוואה,   NPOמחירי הנפט במסגרת הסכם המימון, התקשרה 

  2021,  בספטמבר  30ליום    .Collarבאסטרטגיית    WTI, בעסקאות לגידור מחירי נפט מסוג  מכן
  כמפורט להלן:  WTIלגידור מחירי נפט מסוג עסקאות גידור פתוחות  NPO-קיימות ל

  
חודש    328  -כ -  נפט בתקופה שבין  לחודש דצמבר    2021  אוקטובראלפי חביות    2022ועד 

 דולר לחבית. 55דולר ובמחיר מקסימלי של   45במחיר חבית מינימלי של 
דולר   48במחיר חבית מינימלי של    2023ודשים ינואר עד מרס לשנת  אלפי חביות בח  60  -כ - 

 דולר לחבית.  70ובמחיר מקסימלי של 
  50במחיר חבית מינימלי של    2023לשנת    ספטמברעד    אפרילאלפי חביות בחודשים    119  -כ - 

 דולר לחבית. 80דולר ובמחיר מקסימלי של 
  

  6,933 -הינו כ  2021, ספטמברב 30ליום  הגידור עסקאות בגין נטו, ההתחייבות השווי ההוגן של  
  אלפי דולר. 

  
  השקעות בנכסי נפט וגז     - : 5באור 

  
 :ההרכב

  
  בדצמבר 31     ספטמבר ב 30      
      2021    2020    2020  
  מבוקר    בלתי מבוקר      
  אלפי דולר       
                

               נכסי נפט וגז 
 42,659   43,672   140,31       בקסקיןפרויקט 
  29,837    24,918   66,011      ויוקטן שננדואה פרויקט

 51,768    47,056   72,157      דנבריפרויקט 
 18,268    18,498   17,723      'ס נצפרויקט 

               
      196,202    134,144    142,532 
                

 1,274   1,307   51,32      נכסי חיפוש והערכה
               
      197,527    451,135    143,806 
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  הדוחאירועים לאחר תאריך     - : 6באור 
  

  ')גאגרות חוב (סדרה  הנפקת    . א
  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    330,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021,  בנובמבר  8ביום  
השותפות.  ג(סדרה   של  על    ')ג(סדרה  החוב    אגרות')  מכרז  של  בדרך  הריבית  הוצעו  שיעור 

שיעור  ש"ח ע.נ.    1,000, כשהרכבה של כל יחידה הינו  ')ג(סדרה  השנתית שתשאנה אגרות החוב  
הוא   במכרז  שנקבע  השנתית  ש   .5.25%הריבית  ברוטו  המיידית  ידי  ההתמורה  על  תקבלה 

מיליון דולר).    106.3  -אלפי ש"ח (כ 330,000השותפות במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת לסך של  
  ).דולר מיליון 0.5 -"ח (כש אלפי  1,644 -כ של לסך הסתכם בהנפקה הכרוכות לויותהע סך
  

בינואר   15עומדות לפירעון בשישה תשלומים לא שווים כדלקמן: בימים    אגרות החוב (סדרה ג')
  16.67%, ישולמו ארבעה תשלומים, באופן שיהוו  2027- ו  2026ביולי של כל אחת מהשנים    15-ו

ל של אגרות החוב (סדרה ג') כל אחד, התשלום החמישי, אשר ישולם בתאריך מערכן הנקוב הכול
מערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג'), והתשלום השישי    16.67%  יהווה  2028בינואר    15

מערכן הנקוב הכולל של אגרות   16.65%יהווה    2028 ,באוקטובר 15והאחרון, אשר ישולם ביום 
  החוב (סדרה ג').

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

ועד   2022ביולי של כל אחת מהשנים  15, ביום 2028ועד  2022בינואר של כל אחת מהשנים    15
תקופה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום,    בגין  2028באוקטובר,    15וביום    2028

פרט לתשלומים בגין תקופת הריבית הראשונה ותקופת הריבית האחרונה. התשלום בגין תקופת  
  14והמסתיימת ביום    2021בנובמבר,    10הריבית הראשונה ישולם בגין התקופה המתחילה ביום  

  15לם בגין התקופה המתחילה ביום . התשלום בגין תקופת הריבית האחרונה ישו2022בינואר,  
  . הקודם למועד התשלום האמורוהמסתיימת ביום   2028ביולי, 

  
  . ilA- בדירוג  Standard & Poor's Maalotאיגרות החוב מדורגות על ידי 

  
לטובת נאוויטס שנחי מימון בע"מ, חברה ייעודית    כהלוואה  הועמדה  , נטופקהנמלוא תמורת הה

)SPCידי השותפות  -) שהתאגדה בישראל, בבעלות ישירה מלאה של השותפות, אשר הוקמה על
בדרך של הצטרפות לקונסורציום כצד נוסף בהסכם   ShenHai  -לצורך גיוס מקורות כספיים ל

  . ב')3(ראו באור  המימון הפרויקטלי
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  (המשך)  הדוחם לאחר תאריך אירועי    - : 6באור 
  

  ') ד(סדרה  להמרה אגרות חוב הנפקת    . ב
  

  ש"ח ע.נ. אגרות חוב   155,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021,  בנובמבר  9ביום  
 ')ד(סדרה    להמרה  החוב  אגרות.  הניתנות להמרה ליחידות השתתפות של השותפות')  ד(סדרה  

מחיר ש"ח ע.נ.    1,000מחיר היחידה, כשהרכבה של כל יחידה הינו  הוצעו בדרך של מכרז על  
.  5%שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הוא    ש"ח ליחידה.  986ה שנקבע במכרז הוא  דהיחי

תקבלה על ידי השותפות במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת לסך ה התמורה המיידית ברוטו ש
  - כ  של  לסך  הסתכם  בהנפקה  הכרוכות  העלויות  סךמיליון דולר).    50  - אלפי ש"ח (כ 152,830של  

  ). דולר מיליון 0.5  -"ח (כש אלפי 1,688
  

ניתנות להמרה ליחידות השתתפות של  חוב (סדרה ד')  האגרות  יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  
(א) עד    :, כמפורט להלן2026  ,בדצמבר  31ועד ליום  בבורסה    פות מיום רישומן למסחרהשות
ליחידת   23כל    2023  ,ביוני  30ליום   להמרה  ניתנים  ד')  (סדרה  החוב  אגרות  של  ע.נ.  ש"ח 

  , בדצמבר  31ועד ליום    2023  ,ביולי  1השתתפות אחת של השותפות; (ב) בתקופה שהחל מיום  
ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה ד') ניתנים להמרה ליחידת השתתפות אחת של   27כל    2026

  . השותפות
  

מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום  הריבית על היתרה הבלתי    
ועד    2022של כל אחת מהשנים    בדצמבר  31ביום  ו  2026ועד    2022של כל אחת מהשנים  ביוני    30

בגין תקופת    םבגין תקופה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלו  2026
הראשונה ביום    הריבית  ייעשה  ביום    בגין  2021בדצמבר,    31אשר  המתחילה    11התקופה 

 ביום הקודם למועד התשלום האמור. והמסתיימת   2021בנובמבר, 
  

 .2026 ,בדצמבר 31אגרות החוב להמרה (סדרה ד') עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 
  

  
  

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

  



  
  
  

  
  
  
  
  
  

  (שותפות מוגבלת)   נאוויטס פטרוליום 

  
  

  המאוחדים   ביניים מתוך הדוחות הכספיים  נתונים כספיים  
  לשותפות   המיוחסים 

  
  2021  , ספטמבר ב   30  ליום 

  
  
  

  באלפי דולר של ארה"ב 
  

  
  

  עמוד  
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  לכבוד  
  (שותפות מוגבלת)   השותפים של נאוויטס פטרוליום 

 
 

  ד' לתקנות ניירות ערך 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  
  1970- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  

  מבוא 
  

הנפרד המובא לפי תקנה    סקרנו הביניים  המידע הכספי  (דוחות תקופתיים  38את  ערך  ניירות  ד' לתקנות 
  2021בספטמבר,    30), ליום  שותפותה  -שותפות מוגבלת (להלן    -  פטרוליום  נאוויטסשל    1970- "לומיידיים), התש

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

  בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים והנפרד לתקופ
 
  

  הסקירה   היקף 
  

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

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

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

  
  מסקנה 

  
"ל הנ  הנפרד  הביניים  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא,  סקירתנו  על  בהתבסס

), ומיידיים  תקופתיים(דוחות    ערך   ניירות  לתקנותד'  38  תקנה  להוראות  בהתאם,  המהותיות  הבחינות  מכל,  ערוך  אינו
  . 1970-"להתש

  
  

  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021בנובמבר,  28
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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  
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם   -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן    2021,  ספטמברב  30ליום  

  . 1970-"להתשד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38 לתקנה
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

  
  
  

  ספטמבר ב 30 ליום 
  ליום  

  בדצמבר 31
   2021  2020   2020  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
 דולר  אלפי    

         נכסים שוטפים
          

 75,222   55,817   40,089   מזומנים ושווי מזומנים 
 10,789    10,773    8,002    פקדונות לזמן קצר

  4,204    3,436    4,008   חייבים ויתרות חובה 
             
   52,099    70,026    90,215  

             נכסים לא שוטפים 
              

  121,417    69,695    416,918    עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
  632    602    434    נכסי זכות שימוש 

   400    -    13,220    מוגבלים סכומים 
  173    152    144    נטו, קבוע רכוש

             
   430,716    70,449    122,622  
             
   482,815    140,475    212,837  

             התחייבויות שוטפות
              

  1,327    1,360    3,692    זכות   ויתרות זכאים
  -    776    2,610    ריבית לשלם בגין אגרות חוב

  337    326    381    ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
             
   6,683    2,462    1,664  

             התחייבויות לא שוטפות 
              

  125,406    36,571    180,628    אגרות חוב 
  -    -    47,973    לזמן ארוך   ותהלווא

  322    328    103    ות ת בגין חכיריוהתחייבו
             
    228,704    36,899    125,728  

             השותפות  הון 
             

   160,469    160,288    309,357   השתתפות  הון יחידות
   603    784    -    כתבי אופציה 

   2,377    2,293    2,862    מבוסס מניותקרן בגין תשלום 
   8,004    8,004    8,004   שליטה בעל עם עסקאות  בגין קרן

  (1,458)   1,122    ) 4,839(    קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
  ) 84,550(    ) 71,377(    ) 67,956(   הפסד  יתרת

             
   247,428    101,114    85,445  
             
    482,815   140,475    212,837  
  
  
              2021בנובמבר,  28

  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



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

-  5   - 

  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות 

  
  

  
  שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

  
שהסתיימו    חודשים 3-ל

    ספטמבר ב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2021    2020    2021    2020    2020  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  
                

    2,205  627  675  1,667  1,890   הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות 
 ) 5,545( ) 1,092( ) 1,834( ) 3,796( ) 4,897(   הוצאות הנהלה וכלליות

        
 ) 3,340( ) 465( ) 1,159( ) 2,129( ) 3,007(   תפעולי הפסד

        
  9,472 2,088 2,709 5,671 7,286   הכנסות מימון
 ) 16,478( ) 1,093( ) 3,921( ) 2,625(  ) 6,860(   הוצאות מימון 

חלק השותפות ברווחי (הפסדי) חברות 
 ) 5,566( ) 674( 7,270 ) 3,656( 19,175   מוחזקות 

           
 ) 15,912( ) 144( 4,899 ) 2,739( 16,594   )הפסדרווח נקי ( 

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

              
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח 

              או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: 
              

רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי  
  3,343  ) 1,160(  ) 973(  5,634  ) 7,336(    מזומנים

עסקאות גידור  העברה לרווח או הפסד בגין  
  ) 4,428(  ) 570( 1,375  ) ,1394(  3,955    תזרימי מזומנים

              
  ) 1,085(  ) 1,730(  402  1,495  ) 3,381(    סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

              
  ) 16,997(  ) 1,874(  5,301  ) 1,244(  13,213    כולל )הפסדרווח (

              
              
  
  
  
  

    



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

  
  

  
  שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

  
שהסתיימו    חודשים 3-ל

    ספטמבר ב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2021    2020    2021    2020    2020  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  
                

             תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

 ) 15,912( ) 144( 4,899 ) 2,739( 16,594   )הפסדרווח נקי ( 
        

תזרימי מזומנים   להצגתהתאמות הדרושות 
        : מפעילות שוטפת

         
         : והפסד רווח לסעיפי התאמות

         
 227 78 88 241 325    פחת והפחתות

 85 ) 229(  236  1  485    מניות מבוסס תשלום
חלק השותפות בהפסדי (רווחי) חברות 

 5,566 674  ) 7,270( 3,656  ) 19,175(    מוחזקות 
 11,559 ) 129(  2,289  ) 994(  1,936    הוצאות (הכנסות) מימון, נטו 

 ) 1,061( ) 13(  96 ) 270(  308    הפרשי שער
            
    )16,121 (  2,634  )4,561 (  381 16,421 

            והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
            

 ) 3,070( ) 690(  947  ) 2,302(  196    בחייבים ויתרות חובה) עלייהירידה (
  348 282  922,5  381  2,365    זכאים ויתרות זכות עלייה ב 

            
    2,561 )9211, (  3,476  )408 ( )2,722 ( 
            

 -    -  74     -  213    ריבית שהתקבלה 
            

 ) 8,184( ) 81(  07  ) 1,562(  ) 4,290(    ששולמה ריבית
            

ששימשו  (פעילות משנבעו  מזומנים נטו
 ) 10,397( ) 918(  3,958  ) 83,58(  ) 1,043(    שוטפת  )לפעילות

            
            

            פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
            

 ) 71,657( ) 162,7(  ) ,428273(   ) 16,848(  ) 75,2272(     השקעה בחברות מוחזקות 
 ) 400(     -  ) 12,818(     -  ) 12,818(    תנועות בסכומים מוגבלים
 ) 8,000( -  2,777  ) 8,000(  2,777    פירעון (השקעה) בפקדונות 

 ) 92( ) 2(     -  ) 38(     -    קבוע  רכוש רכישת
            

 ) 80,149( ) 7,218(  ) 283,469(  ) 24,886(  ) 285,268(    ששימשו לפעילות השקעה מזומנים נטו 
            
            
  
  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  

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

  
  

  
  שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

  
שהסתיימו    חודשים 3-ל

    ספטמבר ב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2021    2020    2021    2020    2020  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  
                

             פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
        

 ) 347( ) 79( ) 246( ) 228( ) 266(   התחייבויות בגין חכירותפירעון  
  -  - 50,000  -  50,000    בינלאומי קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי

 120,142 -  56,117  -  56,117    הנפקת אגרות חוב 
עלויות גיוס הלוואה מתאגיד בנקאי ואגרות  

 (1,074) -  ) 2,650(  -  )2,650(    חוב
 80,047 -  151,528  80,047  151,528    לציבורהנפקת הון 

 2 -  -  2  7    מימוש אופציות ליחידות השתתפות
 (1,126) -  ) 3,250(  ) 1,126(  ) 3,250(    עלויות גיוס הון 

 (38,263)  -  -  -  -    פירעון אגרות חוב 
             

(ששימשו   מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 159,381 ) 79(  251,499  78,695  251,486    מימון  לפעילות)

            
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  

 1,061 13  ) 96(  270  ) 308(    מזומנים המוחזקות במטבע חוץ
            

 69,896 ) 7,473(  ) 28,108(  50,491  ) 35,133(    במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) ה יעלי
            

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  
 5,326 63,290  68,197  5,326  75,222    תקופה ה

            
 75,222 55,817  40,089  55,817  40,089    תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

           
            
            
  
  
  
  
  
  
  
  



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום נאוויטס  
    מידע נוסף 
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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  

וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום     30תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, 
כרוכה   ").מאוחדים  ביניים  כספייםחות  "דו  -(להלן    2021,  בספטמבר פעילותה של השותפות 

  מעצם טבעה בהשקעות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה יחסית של סיכון כספי ואי וודאות. 
  .ב'-א'4-ג' ו-א'3 יםבאור ראו, בתקופת הדוח ואחריה לפרטים בדבר גיוס מקורות מימון 

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

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

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

 
הקורונה  1  בבאורלאמור    בהמשך  ג. נגיף  בדבר  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ד' 

השפעה שלילית על   היתהבתקופת הדוח למשבר הקורונה לא  יצוין כי    והשלכותיו הכלכליות,
למועד אישור הדוחות  כמו כן,  תוצאותיה העסקיות של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה.  

הכספיים השותפות אינה צופה השפעה שלילית על תוצאותיה העתידיות. השותפות תמשיך  
 במידת הצורך.  אומדניהותבחן את התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן את 

  
 

  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 

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

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

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

ש  ברוטו  של  ההמיידית  לסך  מסתכמת  לציבור  ההצעה  במסגרת  השותפות  ידי  על  תקבלה 
  - 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
  

  4.87%  -ן אגרות החוב שהונפקו במסדרת ההרחבה היא בשיעור של כהריבית האפקטיבית בגי
  לשנה.

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

לדוחות   א'3באור    ולפרטים נוספים ראהנפט שננדואה בחשבון ייעודי לטובת מפעילת הפרויקט (
  ).הכספיים ביניים מאוחדים
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -  3באור 
  

  הנפקות יחידות השתתפות     ב. 

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

מדף בדרך של הצעה לא אחידה. התמורה המיידית ברוטו שנבעה  הבמסגרת הצעת    השותפות 
).  דולר מיליון 140 -"ח (כש אלפי 450,000 -כ של לסך הסתכמהמדף ההצעת  במסגרת לשותפות 

 ).דולר מיליון 3 -"ח (כש אלפי  9,100 -כ של לסך הסתכם בהנפקה הכרוכות העלויות סך
 

של    2021באוגוסט,    8  ביום   הנפקה  השותפות  של    2,538,200השלימה  השתתפות  יחידות 
השותפות בדרך של הצעה אחידה במכרז ציבורי. התמורה המיידית ברוטו שנבעה לשותפות  

לסך של כ הסתכמה  לציבור  ההצעה  (כ  אלפי  38,073  -במסגרת  סך   11.5  -ש"ח  דולר).  מיליון 
  מיליון דולר).  0.3 -אלפי ש"ח (כ 791 -העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לסך של כ

    
מלוא תמורת ההנפקה שימשה לצורך הפקדת חלק מסך ההון הנדרש לתקציב הפיתוח של נכס    

בחש שננדואה  באור  הנפט  (ראו  הפרויקט  מפעילת  לטובת  ייעודי  הכספיים   א'3בון  לדוחות 
  ). המאוחדים

  
 הלוואה מתאגיד בנקאי בינלאומי  .ג  

  
בינלאומי   2021בספטמבר,    19ביום       בנקאי  תאגיד  עם  מימון  בהסכם  השותפות  התקשרה 

 מיליון דולר. 50 - להעמדת הלוואה לשותפות בהיקף של כ
  

 ' לדוחות הכספיים המאוחדים.יג3באור  ולפרטים נוספים רא

 
   כתבי התחייבות בלתי חוזרת מגופים פיננסיים   .ד  

  
השותפות חתמה על מספר כתבי התחייבות מול גופים פיננסיים, לפיו הגופים פיננסיים העמידו    

התחייבות בלתי חוזרת, במטרה לאפשר את הגדלת סכום ההלוואה שנקבע בהסכם המימון  
ין העמדת כתבי ההתחייבות, השותפות התחייבה לשלם לגופים הפיננסיים עמלת הפרויקטלי. בג

, עד למועד המשיכה הראשונה של ההלוואה, אך  7%ייזום ועמלת קו אשראי בשיעור שנתי של 
בתוקף,   ההתחייבות  עוד  כל  בנוסף,  ההתחייבות.  בכתבי  שנקבע  מינימלי  מסכום  פחות  לא 

מים שישולמו בפועל למלווים במסגרת ההסכם בהתאם הגופים הפיננסיים יהיו זכאים לתשלו
  לחלקם, כאילו היו מלווים במסגרת הסכם המימון הפרויקטלי. 

  
מכח ההתקשרות  את  לסיים  תוכל  דעתה   השותפות  שיקול  לפי  עת,  בכל  ההתחייבות  כתב 

הבלעדי, ובתנאי שתשחרר את הגופים הפיננסיים מכל התחייבויותיהם, שנעשו בקשר עם כתבי  
ההתחייבות. השותפות התחייבה לפעול לשחרור הגופים הפיננסיים מהתחייבויותיהם עד ליום  

במועד מוקדם יותר במקרה   או  2024בדצמבר,    31ובכל מקרה לא יאוחר מיום    2022בדצמבר,    31
של העמדה של חוב מהותי של השותפות (כפי שהוגדר) לפירעון מיידי. למועד אישור הדוחות  
הכספיים, ולאחר ביטול חלק מכתבי ההתחייבות על ידי השותפות לאור השלמת גיוס אגרות 

  מיליון דולר.  50 -חוב (סדרה ג') מסתכמת יתרתם לכ

 
  )4ה סחירים (סדרה מימוש ופקיעת כתבי אופצי     ה.

  
, 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
בסך של  שנותרו   ) 4הסחירים (סדרה   אלפי דולר. במועד זה פקעו יתרת כתבי האופציה   7-של כ

 כתבי אופציה.  1,435,300
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -  3באור 
  

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

ב לאמור  המאוחדים  )2( 14באור  בהמשך  השנתיים  הכספיים  תכנית לדוחות  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

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

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

  
יחידות השתתפות של השותפות    18,030  -ל  RSUיחידות    18,030  מומשו   2021ביולי,    11ביום  

הנ עמידת  באור  לאחר  (ראו  בתוכנית  שנקבעו  ההבשלה  בתנאי  הכספיים   14יצעים  לדוחות 
  השנתיים המאוחדים).  

  
  הדוחאירועים לאחר תאריך   -  4באור 

  
  ')גאגרות חוב (סדרה  הנפקת  א. 
  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    330,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021בנובמבר,    8ביום  
של   ג')  הריבית  (סדרה  שיעור  על  מכרז  של  בדרך  הוצעו  ג')  (סדרה  החוב  אגרות  השותפות. 

ש"ח ע.נ. שיעור    1,000השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ג'), כשהרכבה של כל יחידה הינו  
הוא   במכרז  שנקבע  השנתית  ידי  5.25%הריבית  על  שהתקבלה  ברוטו  המיידית  התמורה   .

מיליון דולר).   106.3  - אלפי ש"ח (כ  330,000סך של  השותפות במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת ל
  מיליון דולר). 0.5 -אלפי ש"ח (כ  1,644 -סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לסך של כ

  
מלוא תמורת ההנפקה, נטו הועמדה כהלוואה לטובת נאוויטס שנחי מימון בע"מ, חברה ייעודית  

)SPC(  ידי השותפות  - פות, אשר הוקמה עלשהתאגדה בישראל, בבעלות ישירה מלאה של השות

בדרך של הצטרפות לקונסורציום כצד נוסף בהסכם   ShenHai  -לצורך גיוס מקורות כספיים ל
  . ב' לדוחות הכספיים המאוחדים)3(ראו באור המימון הפרויקטלי 

  
 לדוחות הכספיים המאוחדים. א'6באור  ולפרטים נוספים רא
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  (המשך)  הדוחאירועים לאחר תאריך   -  4באור 
  

  ') ד(סדרה  להמרה אגרות חוב הנפקת    . ב
  

ש"ח ע.נ. אגרות חוב    155,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021בנובמבר,    9ביום  
(סדרה ד') הניתנות להמרה ליחידות השתתפות של השותפות. אגרות החוב להמרה (סדרה ד') 

ש"ח ע.נ. מחיר   1,000יר היחידה, כשהרכבה של כל יחידה הינו  הוצעו בדרך של מכרז על מח
.  5%ש"ח ליחידה. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הוא    986היחידה שנקבע במכרז הוא  

התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה על ידי השותפות במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת לסך 
 - העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לסך של כמיליון דולר). סך    50  -אלפי ש"ח (כ  152,830של  

  מיליון דולר).  0.5  -אלפי ש"ח (כ 1,688
  

 לדוחות הכספיים המאוחדים. ב'6באור  ולפרטים נוספים רא
  
  

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -   -  
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 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, בספטמבר 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 : 

מיום    דוח .1   30  ליום  השותפות  של  מאוחד  תמציתי  כספי  מידעעל    2021,  בנובמבר  28סקירה 
 .תאריך באותו  שהסתיימוחודשים   שלושה ותשעה   של  ולתקופות 2021, בספטמבר

  ביניים  הכספי  המידע  תמצית  על  2021,  בנובמבר  28מיום    המבקר  החשבון   רואה  של  מיוחד  דוח .2
ליום    הנפרד השותפות  חודשים    שלושה ו  תשעה   של   ולתקופות   2021,  בספטמבר  30של 

(,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)  ערך  ניירות  לתקנות'  ד38  תקנה  לפי  תאריך  באותו  שהסתיימו
 . 1970-ל"התש
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 1נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 
 עדכון תיאור עסקי השותפות 

 
 ההחזקות העיקריות של השותפות   –לדוח התקופתי  1.2סעיף  .1

נאוויטס שנחי מימון בע"מ, חברה  חברת  הוקמה על ידי השותפות    2021באוקטובר,    11ביום  

 . ("החברה הייעודיתו/או "   "נאוויטס שנחי מימון)להלן: "  בישראל( שהתאגדה  SPCייעודית )

מימון   שנחי  חוב  נאוויטס  אגרות  הנפקת  באמצעות  כספיים  מקורות  גיוס  לצורך  הוקמה 

חברת  "" ו/או  ShenHai, LLCלהלן: ")  ShenHai, LLC-והעמדת המקורות הכספיים כהלוואה ל

  כצד נוסף בהסכם המימון הפרויקטלי  מלווים  בדרך של הצטרפות לקונסורציום  2"(הפרויקט

   להלן(. 5)המפורט בסעיף   של פרויקט שננדואה 

 השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות הערך שלה  – לדוח התקופתי  3סעיף  .2

  לבין גוף מוסדי ישראלי  3נחתם הסכם השקעה בין נאוויטס ארה"ב   2021באוגוסט,    12ביום  

ארה"ב  מיליון דולר    45להשקעה בנאוויטס ארה"ב בהיקף כולל של    4"( הגוף המוסדי)להלן: "

ההסכם חתימת  במועד  ארה"ב.  בנאוויטס  בכורה  מניות  להקצאת  המוסדי    ,בתמורה  הגוף 

ה  מניות בכור  200מיליון דולר ארה"ב, כנגד הקצאה של    30-העביר לנאוויטס ארה"ב סך של כ

  התקיים מועד ההשלמה השני של הסכם ההשקעה   2021בנובמבר,    16בנאוויטס ארה"ב. ביום  

בסך    ,האמור ההשקעה  יתרת  את  ארה"ב  לנאוויטס  העביר  המוסדי  דולר    15והגוף  מיליון 

הקצאת   כנגד  דיווחים    100ארה"ב,  ראו  לפרטים  ארה"ב.  בנאוויטס  נוספות  בכורה  מניות 

)אסמכתאות מספר:   2021בנובמבר,    17-ו  2021באוגוסט,    15ם  מיידיים של השותפות מתאריכי

, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך  2021-01-098416-ו  2021-01-065119

 של הפניה.  

 ( תחליפים למוצרי תחום הפעילות )אנרגיה מתחדשת –דוח התקופתי  ל 7.1.8 ףסעי .3

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

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

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

  ,מחזיקי יחידות ההשתתפותוזאת בכפוף לאישור תיקון הסכם השותפות המוגבלת באסיפת  

 באופן שיאפשר פעילות זו, וקבלת כל האישורים הנדרשים לכך על פי דין.  

אנרגיה    2021בספטמבר,    20ביום   אנלייט  לבין  השותפות  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם 

" מתחדשת בע"מ   ותפעול של פרויקטי  "(  אנלייט)להלן:  פיתוח, מימון, הקמה  לייזום,  בנוגע 

)להלן: " (Offshore Wind) אנרגיית רוח בים ו תחום הפעילותבשוק הבינלאומי  ", ההסכם"-" 

בהתאמה(, כאשר הצדדים  יפעלו בתחום הפעילות במסגרת מיזם משותף וכל פרויקט במסגרת  

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

שפורסם   2021של שנת    ראשון  רבעון  בדוח   שנכללו  עדכונים  למעט,  התקופתי   בדוח   לתארו  שיש  עניין  בכל  זה   דוח   פרסום  מועד  לפני
-ו  2021-01-032149מספר:    ות)אסמכתא  2021באוגוסט,    30שפורסם ביום    2021ובדוח רבעון שני של שנת    2021במאי,    30ביום  

עדכון . , המובאים בזאת בדרך של הפניה (", בהתאמה דוח רבעון שני"-ו "ראשון רבעון דוח ( )להלן: ", בהתאמה 2021-01-073846
שפורסם ביום    2020זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי השותפות לדוח התקופתי של השותפות לשנת  

  אם   אלא ,  המובא בזאת בדרך של הפניה   "( הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "2021-01-048372  )אסמכתא מספר:  2021  ,במרץ  26
 . אחרת צוין

מהזכויות    49%- )בשרשור( בשליטה מלאה של השותפות, שהתאגדה במדינת דלאוור בארה"ב, המחזיקה ישירות בחברה בת       2
 . בנכס הנפט שננדואה 

3  LLCNavitas Petroleum Holdings,   בת חברה  מלאה ,  בשליטה  השותפות    )בשרשור(  של  בנכסים  המחזיקה  השותפות,  של 
 "(.נאוויטס ארה"בבארה"ב )להלן: "

הפניקס עמיתים. למיטב ידיעת השותפות,    –הפניקס חברה לביטוח בע"מ ושותפות אשראי לא סחיר    -גופים מקבוצת הפניקס     4
ה להיות בעלת עניין בשותפות לאחר הפניקס אחזקות בע"מ, חברה בקבוצת דיווח מוסדית הכוללת חברות בקבוצת הפניקס, החל

)אסמכתא    2021באוקטובר,    13)ראו דיווח מיידי של השותפות מיום    2021באוקטובר,    11ההתקשרות בהסכם דלעיל, החל מיום  
   (.המובא בזאת בדרך של הפניה  (2021-01-087397מספר: 



 
2 

המיזם המשותף יפעל תחת תאגיד ייעודי אשר יוחזק על ידי אנלייט והשותפות בשיעורים של  

  (.)בכפוף להחזקות של צדדים שלישיים, בהתאמה 40%-ו  60%

כניסת ההסכם לתוקף מותנית באישור אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות לתיקון  

"(,  התנאי המתלההסכם השותפות באופן המאפשר לשותפות לעסוק בתחום הפעילות )להלן: "

 וההסכם יהיה בתוקף למשך שנתיים ממועד התקיימות התנאי המתלה. 

נו מיום  לפרטים  השותפות  של  מיידי  דיווח  ראו  ההסכם,  אודות    2021בספטמבר,    22ספים 

  (, המובא בזאת בדרך של הפניה.2021-01-147978)אסמכתא מספר: 

בכוונת השותפות לזמן אסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות לאישור  

בתחום הפעי  ותיקון הסכם השותפות, כך שיתאפשר לשותפות לעסוק  גם  לות  כתוצאה מכך 

 .התנאי המתלה בהסכםלמלא את  

פני עתיד צופה  בגין מידע  כל    –  אזהרה  כי יתקבלו  ודאות  כל  זה, אין  דוח  כי למועד  יובהר 

האישורים הדרושים על מנת שהשותפות תוכל לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת ולכן אין כל  

תחום הפעילות ולקיים את  ודאות באשר לקיום התנאי המתלה המאפשר לשותפות לעסוק ב

התנאי המתלה בהסכם ו/או לאיתור פרויקטים מתאימים בתחום הפעילות. יתר על כן, למועד  

זה, אין כל ודאות בכל הנוגע להשפעת חתימת ההסכם על פעילות השותפות.  כמו כן, אין כל  

תיקו  בעקבות  בפעילותה  לשלב  השותפות  תוכל  אשר  הפרויקטים  והיקף  סוג  בדבר  ן  ודאות 

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

 על תוצאות השותפות )ככל שתהא(.

 בקסקין פרויקט –לדוח התקופתי  8.1.5-ו 8.1.4 סעיפים .4

לנקודת    West Neptuneעודכנה השותפות על הגעת אוניית הקידוח    2021בספטמבר,    19ביום  

"( ועל תחילת פעולות קידוח  בקסקין צפוןהקידוח במאגר הצפוני בנכס הנפט בקסקין )להלן: "

  2021בספטמבר,    22פיתוח שלישי בבקסקין צפון. לפרטים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-148011 )אסמכתא מספר:

 פרויקט שננדואה –לדוח התקופתי  8.2.10-ו 8.2.5סעיפים  .5

  2021  ,באוגוסט  1רויקטלי ביום  על הסכם המימון הפ   ShenHai, LLCלחתימת  בהמשך   ▪

, השותפות מימשה את  מיליון דולר ארה"ב עם קונסורציום המלווים  444-בסך כולל של כ 

מיליון דולר ארה"ב נוספים, באמצעות    100- זכאותה להגדלת סכום המימון הפרויקטלי בכ

   המלווים.הצטרפותה של נאוויטס שנחי מימון כמלווה נוספת בקונסורציום  

הנפקה לציבור  באמצעות  ור בוצעה על ידי השותפות  הגדלת סכום המימון הפרויקטלי כאמ

בנובמבר,   8אשר השלימה השותפות ביום    ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(  330,000,000של  

לציבור  2021 ההצעה  במסגרת  השותפות  בידי  שנתקבלה  ברוטו  המיידית  התמורה   .

   .מיליון דולר ארה"ב( 100-ש"ח )כאלפי   330,000הסתכמה לסך של 

מלוא תמורת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה ג'( נטו יועדה לצורך העמדת הלוואת בעלים  

מימון שנחי  לנאוויטס  השותפות  ידי  לקונסורציום    אותההמשמשת    ,על  להצטרפות 

לפרטים נוספים    .המלווים כמלווה נוספת בהסכם המימון הפרויקטלי לפרויקט שננדואה

המידע ראו  ההנפקה,  תמורת  ייעוד  בדבר   אודות  "פרטים  בנספח  המובאים  וההפניות 

 .  תעודות ההתחייבות של התאגיד" בדוח דירקטוריון המצורף לדוח רבעוני זה
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מיום    נוספים  לפרטים השותפות  דיווח  ראו  ההנפקה  תוצאות    2021בנובמבר,    9אודות 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-095548)אסמכתא מספר: 

ההנפקה  עם תמורת  לשחרור  המתלים  התנאים  ,  2021בנובמבר,    11ביום    התקיימות 

לנאוויטס שנחי  הלוואת בעלים על ידי השותפות  כ מלוא תמורת ההנפקה )נטו(  הועמדה  

סורציום המלווים כמלווה נוספת בהסכם נלצורך הצטרפותה לקו   אותהושימשה  ,  מימון

 לחברת הפרויקט.   המימון הפרויקטלי

לקונסורציום המלווים והעמדת הלוואתה לחברת   נאוויטס שנחי מימוןבעקבות הצטרפות  

כ של  לסך  הפרויקטלי  המימון  סכום  גדל  )להלן:   544-הפרויקט,  ארה"ב  דולר  מיליון 

 "(.   סכום המימון הפרויקטלי המוגדל"

פיננסיים, לפיו הגופים פיננסיים   ▪ גופים  השותפות חתמה על מספר כתבי התחייבות מול 

שנקבע   ההלוואה  סכום  הגדלת  את  לאפשר  במטרה  חוזרת,   בלתי  התחייבות  העמידו 

בהסכם המימון הפרויקטלי. בגין העמדת כתבי ההתחייבות, השותפות התחייבה לשלם 

, עד למועד המשיכה  7%ראי בשיעור שנתי של  לגופים הפיננסיים עמלת ייזום ועמלת קו אש

הראשונה של ההלוואה, אך לא פחות מסכום מינימלי שנקבע בכתבי ההתחייבות. בנוסף, 

בפועל   זכאים לתשלומים שישולמו  יהיו  הפיננסיים  הגופים  בתוקף,  עוד ההתחייבות  כל 

מלווים במסגרת הסכם המימ היו  כאילו  בהתאם לחלקם,  ון  למלווים במסגרת ההסכם 

הפרויקטלי. השותפות תוכל לסיים את ההתקשרות מכח כתב ההתחייבות בכל עת, לפי  

התחייבויותיהם,  מכל  הפיננסיים  הגופים  את  שתשחרר  ובתנאי  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

שנעשו בקשר עם כתבי ההתחייבות. השותפות התחייבה לפעול לשחרור הגופים הפיננסיים  

בדצמבר,   31ובכל מקרה לא יאוחר מיום    2022  בדצמבר,  31מהתחייבויותיהם עד ליום  

או במועד מוקדם יותר במקרה של העמדה של חוב מהותי של השותפות )כפי שהוגדר(   2024

לפירעון מיידי. למועד אישור הדוחות הכספיים, ולאחר ביטול חלק מכתבי ההתחייבות על  

גיוס   )ידי השותפות לאור השלמת  מיליון    50-ם לכמסתכמת יתרת  (,ג'  הסדראגרות חוב 

 . ארה"ב דולר

  מיליוני דולר ארה"ב בחשבון  60 - הפקידה השותפות סך נוסף של כ 2021נובמבר,  16 ביום ▪

בגין חלקה    )כהגדרתו להלן(   ובכך השלימה את הפקדת כל סכום ההון הנדרש  5נאמנות, ה

 Letter  -בהתאם להוראות הסכם ה  , בתקציב פיתוח פרויקט שננדואה  של חברת הפרויקט 

Agreement .6  

מיליון ארה"ב אותו חברת   60-סכום ההון הנוסף הנדרש הוא הון עצמי נוסף בהיקף של כ

על מנת לשמור על מלוא חלקה  וזאת    2021בנובמבר,    23הפרויקט נדרשה להעמיד עד ליום  

( שננדואה  "  (49%בפרויקט  הנדרש)להלן:  הנוסף  ההון  לסכום   "(.סכום  בנוסף  זאת, 

ולהון עצמי בסך של כ דולר ארה"ב שהפקידה   311  -המימון הפרויקטלי המוגדל  מיליון 

  .2021באוגוסט,   23השותפות עבור חברת הפרויקט ביום  

את השלימה  כספים    השותפות  באמצעות  הנדרש  ההון  באמצעות  מקופתה  סכום  וכן 

  לעיל.  2רה"ב, כמפורט בסעיף נאוויטס א במניות בכורה של הגוף המוסדיהשקעה של  

  

 
מיום      5 השותפות  של  המיידי  בדיווח  מספר:    2021באוגוסט,    2כהגדרתו  "  (060337-01-2021)אסמכתא  מיום  )להלן:    2דיווח 

 המובא בזאת בדרך של הפניה.  ,"(2021באוגוסט, 
מיום    Letter Agreement-, וכמפורט בדיווח המיידי של השותפות בדבר תיקון הסכם ה 2021באוגוסט,    2כמפורט בדיווח מיום      6

)להלן: "2021-01-071194)אסמכתא מספר:    2021באוגוסט,    26 , המובאים בזאת בדרך של  "(2021באוגוסט,    26דיווח מיום  ( 
 הפניה. 
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 להלן פירוט בעלי הזכויות בפרויקט שננדואה:  ▪

 

 

 

 

 

 להלן.    9ראו פירוט בסעיף שביצעה השותפות, החוב אגרות לפרטים נוספים אודות גיוסי  ▪

אודות ▪ נוספים  והעדכונים    לפרטים  המסחריות  ההסכמות  הפרויקטלי,  המימון  הסכמי 

הפרויקט,  להם,   מימון  והשלמת  שננדואה  פרויקט  של  הפרויקטלי  המימון  ראו  הגדלת 

השותפות   של  מיידיים    14,  2021באוגוסט,    26,  2021באוגוסט,    2מתאריכים  דיווחים 

מספר:    2021בנובמבר,    21-ו  2021בנובמבר,   -2021-01,  2021-01-060337)אסמכתאות 

אשר המידע  וכן בדוח רבעון שני,    בהתאמה(  ,2021-01-099529  -ו  2021-01-096895  ,071194

המימון הפרויקטלי ראו  על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה. לפרטים נוספים אודות  

השותפות ובדוח הדירקטוריון הכלולים דוח התקופתי לשנת    בפרק תיאור עסקי  8.2.5סעיף  

2020   . 

 

המידע המפורט בדוח זה בקשר לפרויקט שננדואה,   –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ל לרבות   בהסכם  בקשר  המלווים  ידי  על  ההלוואות  העמדת  הפרויקטלי,  המימון  מימון 

וביצוע תנאיו, מהווים מידע צופה פני עתיד 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 שינוי בתנאים הפיננסיים והמימוניים  

ימות התנאים המתלים בהסכם המימון ו/או אי התקיימות התנאים של שאר ו/או אי התקי 

ההסכמים דלעיל ו/או התפתחויות בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק בכלל ובסקטור הנפט  

בפרט ו/או התפתחויות הקשורות בפרויקט שננדואה ו/או בשותפות ו/או בחברות הבנות  

ליטת השותפות ו/או בעקבות גורמים של השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שאינם בש

ניתן להעריכם מראש.  הערכות אלה מתבססות, בין היתר, על מידע הידוע   שונים שלא 

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

  שהתקבלו מאת המפעילה, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. ההערכות וההשערות הנ"ל 

נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים  עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 

 בפרויקט שננדואה. 

 

▪ ( נתקבלו דוח     10( לפיתוח פרויקט שננדואה, FIDבהמשך לקבלת החלטה השקעה סופית 

ליום   נכון  מעודכן,  מהוון  תזרים  ונתוני  של 2021בספטמבר,    30עתודות  לחלקה  ביחס   ,

השינויים העיקריים בדוח זה, בהשוואה לדוח המשאבים   השותפות בנכס הנפט שננדואה.

 , הינם: 2020הקודם שצורף לדוח התקופתי של השותפות לשנת  

 
 .HEQ Deepwaterמוחזקת על ידי   7
 .  Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת   8
 . Blackstoneחברה פרטית המוחזקת במלואה על ידי קרנות של קבוצת   9

 "(. סופית החלטה השקעה )להלן: " 2021 באוגוסט, 26כמפורט בדיווח המיידי של השותפות מיום   10

49% ShenHai, LLC  )חברת הפרויקט( 

20% 7BOE II Shen LLC 

20.05% 8Beacon Offshore Energy Development LLC 

10.95% 9BOE II Exploration LLC 
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הנ ▪ בנכס  המותנים  המשאבים  כל  של  מחדש  החלטת  סיווג  קבלת  בעקבות  פט 

 ההשקעה הסופית, כך שמשאבים אלו מסווגים כעת כעתודות;  

( 1Pהמיוחסים לעתודות המוכחות )  10%-בערכי התזרים המהוון ב  68%  -גידול של כ ▪

בערכי התזרים המהוון המיוחסים לעתודות המוכחות    22%  -בפרויקט, וגידול של כ

עדכון תחזית מחירי הנפט  ור נובע מ . השיפור בערכים כאמבפרויקט (2Pוהצפויות )

עדכון ההוצאות ההוניות ועלויות התפעול לאחר אישור תקציב הפרויקט  מוהגז וכן  

 וחתימת הסכמים; 

, כך שהחל מיום  4.1%-קיטון בשיעור הזכויות של השותפות בנכס הנפט שננדואה בכ ▪

  11מהזכויות בנכס. 49%-מחזיקה השותפות ב  2021באוגוסט,  25

מיום   השותפות  של  מיידי  דיווח  ראו  מספר:   2021באוקטובר,    20לפרטים  )אסמכתא 

 (, אשר המידע על פיו מובא בזאת בדרך של הפניה. 2021-01-157983

 ונצ'ס שדות דנברי –לדוח התקופתי  8.4.9-ו 8.3.8, 8.3.4סעיפים  .6

אישר דירקטוריון השותף הכללי לבצע שני קידוחי פיתוח אופקיים    2021בספטמבר,    5ביום   ▪

, חברה בת Peles, LLCבאמצעות    Manvel-ו  Websterנוספים בשדות הנפט היבשתיים  

ו הקידוחיםבבעלותה המלאה של השותפות )להלן: " ", בהתאמה(. ביצוע  שדות הנפט"- " 

בשד  העתודות  לפיתוח  נועד  בהסכם הקידוחים  השותפות  להתחייבות  בהמשך  הנפט  ות 

הסכם הפיתוח המשותף שנחתם במסגרת העסקה לרכישת הזכויות בשדות הנפט )להלן: "

"(. לפרטים נוספים אודות התחייבות השותפות בהתאם להסכם הפיתוח ראו סעיף  הפיתוח

ראו דיווח מיידי    ,הקידוחים  אודות  נוספים  לפרטים.  2020.ב לדוח התקופתי לשנת  8.3.10

(, אשר המידע  2021-01-077308)אסמכתא מספר:    2021,  טמברבספ  9של השותפות מיום  

 על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  

נכון ליום   ▪ ונתוני תזרים מהוון מעודכנים,  ,  2021ביוני,    30לפרטים אודות דוחות עתודות 

אשר ונצ'ס,  דנברי  הנפט  בנכסי  השותפות  של  לחלקה  השותפות  ביחס  כחלק    ,פרסמה 

מהתחייבויות השותפות לגוף המלווה לספק דוח עתודות מעודכן למועד היום האחרון של  

-2021)אסמכתא מספר:    2021באוקטובר,    3ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  כל חציון,  

לפרטים נוספים אודות    (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 01-082558

 לדוח התקופתי.   8.4- ו  8.3ואה והתחייבויות השותפות מול הגוף המלווה, ראו סעיפים  ההלו 

 Lion-Seaתגלית  – לדוח התקופתי  9סעיף  .7

 Premier Oil Explorationהשותפות בהסכם הבנות לא מחייב עם  בהמשך להתקשרותה של  

and Production Limited12    ועםRockhopper Exploration plc13    יחד עם השותפות:  )להלן

שבאיי פוקלנד    Sea-Lionמהזכויות ברישיונות תגלית הנפט הימית    30%"( לרכישת  הצדדים"

זה  )להלן "בסעיף  ההבנות:  "הסכם  ו  העסקה",  הנפט"   –"  בהתאמהנכס    23ביום      14,)", 

עם    Harbour Energy plc,  2021בספטמבר,   מוזגה  אשר  (, Premier Oil Plc)היישות 

בכ זה  במועד  מחזיקה  ואשר  הנפט  נכס  כמפעילת  הנפט,   60%-המתפקדת  בנכס   מהזכויות 

הודיעה על החלטתה שלא להמשיך לקדם את פיתוח נכס הנפט בשל אי התאמה לאסטרטגיית  

 
 . 2021באוגוסט,  26מהזכויות בנכס על ידי השותפות, ראו דיווח מיידי מיום   4.1%לפרטים אודות מכירת   11
   , Chrysaor Holdings Limited. החברה התמזגה לאחרונה עם חברת  Premier Oil plcחברה בת בבעלותה המלאה של   12

 (.  HBR, תחת הסימול LSEהנסחרת בבורסת לונדון )  –  Harbour Energy plcהמוחזקת על ידי      
 (. RKH, תחת הסימול AIMחברת נפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון )  13
   של השותפות   2020; דוח רבעון שלישי לשנת 2020באפריל,  30-ו 2020בינואר,  7דיווחים מיידיים של השותפות מתאריכים ראו   14

    , 2020-01-002797)אסמכתאות מספר:  2021במרץ,  26מיום  2020; ודוח תקופתי של השותפות לשנת 2020בנובמבר,  29מיום      
 . המובאים בזאת על דרך ההפניה , בהתאמה( 2021-01-048372-ו 2020-01-129240, 2020-01-037852     
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גם   כמו  הנפט,  בנכס  זכויותיה  למכירת  שונות  וכי תבחן אפשרויות מסחריות  הצמיחה שלה 

 קלנד.  ביתר הרישיונות שלה באזור איי פו

  בחינת בקשר עם הסכם ההבנות ונכס הנפט, לרבות    דרך פעולתההשותפות ממשיכה לבחון את  

דומות   בנסיבות  שעשתה  כפי  הזדמנותיים,  בתנאים  הנפט  בנכס  זכויות  לרכישת  האפשרות 

שהתקיימו בפרויקטי בקסקין ושננדואה. בנוסף, השותפות נמצאת בהליכי בחינה והערכה יחד  

והחלופות  )ה  Rockhopperעם   הנפט  נכס  פיתוח  היתכנות  את  הנפט(  בנכס  הנותרת  שותפה 

 העסקיות השונות.  

הסכם ההבנות, למעט סעיפי הסודיות, אינו מחייב את    –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הצדדים לו. המשך הבחינה בעתיד של השותפות את פעילותה בנכס הנפט ואת חלקה במזכר  

ההבנות ולרבות המשך בחינתה את היתכנות פיתוח הנכס והחלופות העסקיות השונות, מהווה  

התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  כי  1968-מידע  וודאות  כל  אין  אשר   ,

יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, ובפרט אין וודאות שהצדדים שנותרו  

והמידע האמור   בנכס הנפט,  וכן שהשותפות תהפוך למחזיקה  יחתמו על ההסכמים  בעסקה 

הסכמות  עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עקב גורמים שונים, ובכלל זה, אי הגעה ל 

ובגורמים   הכלכלית  בסביבה  מהתפתחויות  כתוצאה  וכן  העסקה  עם  בקשר  הצדדים  בין 

להתעדכן   עשויות  הנ"ל  וההשערות  ההערכות  בנוסף,  השותפות.  בשליטת  שאינם  חיצוניים 

כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט בפרט ובהפקה של נפט בכלל. החתימה על  

כפופי העסקה  והשלמת  השותפות  ההסכמים  של  המוסמכים  האורגנים  אישור  לקבלת  ם 

 פי כל דין.  -והאישורים הנדרשים על

 הון אנושי –לדוח התקופתי  15סעיף  .8

פרטית    הקצאה אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות    2021באוקטובר,    27  ביום ▪

חסומות   השתתפות  יחידות  ארה"ב.    RSUsשל  נאוויטס  הבת  החברה  של  הנכנס  למנכ"ל 

)אסמכתא מספר:   2021באוקטובר,    28רטים נוספים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  לפ

 ( המובא בזאת על דרך ההפניה.  2021-01-092191

השותפות    2021בנובמבר,    7ביום   ▪ של  הכללי  השותף  ודירקטוריון  ועדת הביקורת  אישרו 

לפיה תהיה רשאית  "(,  המסגרתמסגרת לביצוע הצעות פרטיות על ידי השותפות )להלן: "

השותפות לבצע הקצאות פרטיות של ניירות ערך לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים  

וזאת מבלי להביאן לאישור    ,שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות

בשותפו ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  באסיפת  ועדת  תנוסף  לאישור  הובאה  המסגרת   .

והדירקטוריון   שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של מחזיקי    3לאור חלוף  הביקורת 

יחידות ההשתתפות של השותפות את המסגרת הקודמת לביצוע הצעות פרטיות. אישור 

, אשר מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפותאסיפת אישור מחודש של המסגרת כפוף ל

הכללית    ימון האסיפהלפרטים נוספים ראו דוח ז  .2021בדצמבר,    14צפויה להתקיים ביום  

(  2021-01-163998שפרסמה השותפות )אסמכתא מספר:    2021בנובמבר,    8השנתית מיום  

 אשר המידע על פיו מובא בזאת בדרך של הפניה.  

הודיע מנכ"ל השותף הכללי בשותפות, מר חנן רייכמן, לדירקטוריון    2021בנובמבר,    28ביום   ▪

מכ לפרוש  כוונתו  על  בשותפות,  הכללי  הכללי  השותף  בשותף  ודירקטור  כמנכ"ל  הונתו 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  בשותפות, ולפנות לדרך חדשה שאינה בתחום האנרגיה.  

, המובא בזאת (2021-01-172920)אסמכתא מספר:    2021בנובמבר,    29של השותפות מיום  

 על דרך ההפניה. 
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 מימון -לדוח התקופתי  18סעיף  .9

מימון    2021בספטמבר,    19ביום   ▪ עם   (Corporate Facility)התקשרה השותפות בהסכם 

מיליון דולר ארה"ב.    50-תאגיד בנקאי בינלאומי להעמדת הלוואה לשותפות בהיקף של כ

מיום   השותפות  של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  )אסמכתא   2021בספטמבר,    22לפרטים 

 פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  (, אשר המידע על 2021-01-147987מספר: 

 לעיל.   5לפרטים אודות הנפקת אגרות חוב )סדרה ג'( של השותפות, ראו סעיף  ▪

ראו השותפות,  של  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  תנאי  אודות  בדבר   לפרטים  "פרטים  נספח 

  6ביאור    תעודות ההתחייבות של התאגיד" בדוח דירקטוריון המצורף לדוח רבעוני זה, וכן 

 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח רבעוני זה.  

ש"ח ע.נ. אגרות    155,000,000השלימה השותפות הנפקה לציבור של    2021בנובמבר,    9ביום   ▪

ברו  המיידית  התמורה  ד'(.  )סדרה  להמרה  במסגרת  חוב  השותפות  בידי  שנתקבלה  טו 

אלפי ש"ח. לפרטים אודות תוצאות ההנפקה    152,830ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  

(, אשר 2021-01-165000)אסמכתא מספר:    2021בנובמבר,    10ראו דיווח השותפות מיום  

 המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  

( ד'( של השותפות,  לפרטים אודות תנאי אגרות החוב להמרה  ראו נספח "פרטים  סדרה 

בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד" בדוח דירקטוריון המצורף לדוח רבעוני זה, וכן  

 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח רבעוני זה.   6ראו ביאור 

 

 עמידה באמות מידה פיננסיות בקשר עם מימון נכסי הנפט היבשתיים 

סיות להן התחייבה במסגרת הלוואה למימון עסקת השותפות עמדה באמות המידה הפיננ

   דנברי, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמת מידה פיננסית 30.09.2021היחס לתאריך 

33% LTV  60%שלא יעלה על   

1.54 Projected DSCR 1.25-שלא יפחת מ 

2.1 Historic DSCR 1.25-שלא יפחת מ 
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 בפרויקט בקסקין:  2021של שנת    17והשלישי   16השני ,  ברבעונים הראשון 15נתוני הפקת הנפט  .10

 3רבעון  2רבעון  1רבעון  

הזכויות   למחזיקי  המשויכת  תפוקה  הכל  סך 
 188.95 239.54 267.88 ההוניות של השותפות בתקופה )באלפי חביות( 

למחזיקי   תפוקה המשויך  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 68.49 64.55 57.68 הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית(

תפוקה   ליחידת  ששולמו  ממוצעים  תמלוגים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים 

 18השותפות )דולר לחבית(
(4.26 ) (12.10 ) (12.84 ) 

תפוקה   ליחידת  ממוצעות  הפקה  עלויות 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכות 

 19 השותפות )דולר לחבית(
(12.92 ) (12.32 ) (13.61 ) 

תפוקה   ליחידת  ממוצעים  נטו  תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים 

 השותפות )דולר לחבית(
40.50 40.13 42.04 

 בשדות דנברי:  2021של שנת  והשלישי השני, ברבעונים הראשון 20נתוני הפקת הנפט  .11

 3רבעון  2רבעון  1רבעון  

למחזיקי   המשויכת  תפוקה  הכל  הזכויות  סך 
 148.18 140.75 115.04 ההוניות של השותפות בתקופה )באלפי חביות( 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי  
 72.05 66.61 58.92 הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית(

תפוקה   ליחידת  ששולמו  ממוצעים  תמלוגים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים 

 21)דולר לחבית(השותפות 
(12.54 ) (12.82 ) (16.28 ) 

תפוקה   ליחידת  ממוצעות  הפקה  עלויות 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכות 

 22 השותפות )דולר לחבית(
(20.15 ) (17.92 ) (15.23 ) 

תפוקה   ליחידת  ממוצעים  נטו  תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים 

 השותפות )דולר לחבית(
26.23 35.87 40.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 נוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח. הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות  ב  15

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.    2במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד  
 ימים לאור טיפול שנתי בפלטפורמת ההפקה.   10-ה מפרויקט בקסקין למשך כהושבתה ההפק 2021במהלך חודש יוני,   16
וספטמברב 17 אוגוסט  החודשים  בקסקין   ההפקה הושבתה    2021  מהלך  למשך  מפרויקט  מניעתית,  בהשבתה  שבועות,    כשלושה 

בטיחות   לפרוטוקול  בהתאם  וזאת  איידה,  הוריקן  מקסיקו בעקבות  מפרץ  ספטמבר  של  חודש  בסוף  ההפקה    2021.  הושבתה 
החלה השבתה    2021נובמבר,    החל מאמצע חודש  יצוין כי  .בפרויקט בקסקין למשך של כשבוע לאור תחילת קידוח הפיתוח השלישי 

ננות בפלטפורמת ההפקה ואשר צפויה להסתיים בסוף השבוע הראשון יזומה בפרויקט לאור עבודות תחזוקה תקופתיות מתוכ
  .2021של חודש דצמבר 

 2021מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב, תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי. ברבעון הראשון לשנת     18
  2020בשנת בגין תמלוגים ששולמו שהתקבל  דולר מיליון 2-ר בסך של כהחז חושבו התמלוגים לממשל הפדראלי לארה"ב בניכוי 

 לדוחות הכספיים.  ' י3כמפורט בבאור 
של   19 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  של  ההוניות  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    16.7  -כ
י )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של  השותפות כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיב

 השותפות.    

  לל כמויות גז בשיעור זניח. הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר כו  20
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.    2ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 

 בשותף הכללי. מייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין  21
  16.86 - תקבולים הממוצעים נטו ליחידת תפוקה המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות משקפים עלות הפקה של כ  22

השותפות     דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות של
 כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות. 
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 בפרויקט נצ'ס:  2021של שנת  והשלישי השני ,ברבעונים הראשון 23נתוני הפקת הנפט  .12

 3רבעון  2רבעון  1רבעון  

הזכויות   למחזיקי  המשויכת  תפוקה  הכל  סך 
 30.28 30.05 24.76 ההוניות של השותפות בתקופה )באלפי חביות(

למחזיקי  מחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך  
 56.69 53.25 58.89 הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית(

תפוקה   ליחידת  ששולמו  ממוצעים  תמלוגים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים 

 24השותפות )דולר לחבית(
(14.12 ) (12.73 ) (13.26 ) 

תפוקה   ליחידת  ממוצעות  הפקה  עלויות 
הזכויות   למחזיקי  של  המשויכות  ההוניות 

 25 השותפות )דולר לחבית(
(29.06 ) (26.49 ) (25.04 ) 

תפוקה   ליחידת  ממוצעים  נטו  תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים 

 השותפות )דולר לחבית(
15.71 14.03 18.39 

 

 

 

 . 2021,  בנובמבר 28תאריך: 

 

                   
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 ידי: גדעון תדמור, יו"ר הדירקטוריון  נחתם על 

 חנן רייכמן, מנכ"ל  

       

 
, עובדה אשר מקבלת ביטוי  מסך ההפקה   30%  -מהווה כ  2021של שנת    השלישי וברבעון    השניהפקת הגז בפרויקט נצ'ס ברבעון     23

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

 .הכללי בשותף עניין ולבעלי שלישיים  לצדדים תמלוגים  מייצג  24
של   25 הפקה  עלות  משקפים  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  למחזיקי  המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו  הממוצעים   התקבולים 

      דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות של 32.68 -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  2021של שנת שלישי דוח רבעון 

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

 

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

מוגבלת "  שותפות  הכללי)להלן:  בהתאמהפותהשות"-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  מי    בידי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר 

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

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

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

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  ת נדרש  שהשותפותו להבטיח כי מידע  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננ

, 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. 

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

 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    רבעוניההדוח  )להלן: "  2021,  ביוני  30סתיימה ביום  נלתקופה שהרבעוני  

 . אפקטיבית נמצאה הבקרה הפנימית"(, האחרון

כל אירוע או עניין שיש בהם    הכללית השותף  והנהל  דירקטוריוןהעד למועד הדוח, לא הובא לידיעת  

בדבר הבקרה  הרבעוני  דוח  שנמצאה בכדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי  

 הפנימית האחרון.  

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

ה לידיעת  שהובא  הכלודירקטוריון    הנהלה מידע  לעיללי  השותף  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   השלישי

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; 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

יקורת ולוועדה לבחינת  , לוועדת הבלדירקטוריון,  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   ההעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

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

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

ף לו  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפו  (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  לרבוהמיועדים  מאוחדות  חברות  ת 

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

– 

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

די לשנות את מסקנת הדירקטוריון  ( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כ2021לשנת  שני רבעון  

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי    ת השותף הכללי בשותפותוהנהל

 . ועל הגילוי של השותפות

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

 . 2021  בנובמבר, 28 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 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 

 , מצהיר כי:עמית קורנהאוזראני, 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  ה כספי  את המידע הו  ביניים  ות הכספייםהדוחבחנתי את   (1)

  2021של שנת  השלישי  רבעון  ( ל"השותפות"  :)להלן  שותפות מוגבלת  ,פטרוליוםשל נאוויטס  

 (;"הדוחות לתקופת הביניים או " "הדוחות: ")להלן

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

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  המידע  ה וביניים  ות הכספיים  לפי ידיעתי, הדוח (3)

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; השותפותהמזומנים של 

ולוועדה לבחינת    הביקורת  לוועדת  ,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:

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

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

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 

 –  ם להוראות הדין; וכןספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתא

  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. 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בשותפות:  (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 

  פרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן , ב ובחברות המאוחדות  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  ל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) לא הובא לידיעתי כ  (ג)

( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע  2021לשנת  שני  רבעון  

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

והנהל בשותפותהדירקטוריון  הכללי  השותף  על  ב   ת  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  נוגע 

 . הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות

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

 
        . 2021בנובמבר,  28 תאריך:   

  ________________________ 

 , סמנכ"ל כספים עמית קורנהאוזר 
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