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 הערות 

 לשנה שהסתיימה 
בדצמבר 31 ביום  

 

 של  לתקופה
   שהסתיימה חודשים שלושה

 במרץ  31 ביום
 

 אלפי דולר  2022 2021 2021 

 מתמלוגים נטו, וגז נפט ממכירת הכנסות 35,697 20,380 86,356 (1)

(2) (26,676 )  (6,848)  (7,827)  וגז  נפט הפקת עלות 

 (10,830 )  (2,661)   (3,580 )  ואזילה פחת הוצאות 

 

 גולמי  רווח 24,290 10,871 48,850

    

(1, 003) (246 )  (405 )  פרויקטים   וקידום וגז  נפט חיפושי הוצאות 

 גריעת נכסי חיפוש והערכה  - - (355) 

(3) (10,777 )  (1,962) (2,966)  וכלליות  הנהלה הוצאות 

 אחרות  הכנסות - 2,454 5,836 (4)

 תפעולי  רווח 20,919 11,117 42,551 

 הכנסות מימון  2,496 6,769 8,885 (5)

(5) (38,508 )  (5,972)  (4,399)  מימון הוצאות 

 פיננסיים  נכסים ערך ירידת ביטול - 524 1,313 (6)

 הכנסה על  מסים לפני רווח 19,016 12,438 14,241 

     

 (7,086)  (2,011)  (3,813)  ה הכנס על מסים 

 נקי רווח 15,203 10,427 7,155 

 (8,014)  (3,061)  (6,357)  הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 

העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור   502 1,155 4,255 
 תזרימי מזומנים

 (3,759 )  (1,906 )  (5,855 )  נטו , אחר כולל הפסד כ"סה 

 כולל  רווח כ"סה 9,348 8,521 3,396 

     

 מיוחס ל:  נקי רווח    

 בעלי יחידות השתתפות של השותפות 12,532 10,427 3,921 

 זכויות שאינן מקנות שליטה  2,671 - 3,234 

 7,155 10,427 15,203  



  

 
 

 הסבר לשינויים העיקריים לעומת התקופה המקבילה אשתקד: 

 הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים   (1)
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד לאור שתי הסיבות העיקריות הבאות: 75%-כ ההכנסות בשיעור של עלובתקופת הדוח   
ההפקה    בהיקףבשל גידול    אתוזגדל במהלך תקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד  נכסים היבשתיים  קצב ההפקה ב  •

היבשתיים הנכסים  באור  לאור    של  )ראו  הפיתוח  לתוכנית  בהתאם  שבוצעו  האופקיים  מהקידוחים  לדוחות  12ההפקה  ד' 
 .2021במהלך שנת  (השנתיים הכספיים

הכירה השותפות    בתקופה המקבילהכמו כן,  לעומת התקופה המקבילה אשתקד.    64%  -מחירי הנפט בתקופת הדוח עלו בכ •
 . לאור העלייה במחירי הנפטמיליון דולר  1.2-הנובע מעסקאות גידור על מחירי הנפט בסך של כ בקיטון בהכנסות

בגין זיכוי עבור תמלוגים ששולמו לממשל  ליון דולר  ימ 2-כהכנסה חד פעמית בסך של  נכללהתקופה המקבילה נוסף לאמור, ב ב 
 .2020הפדרלי האמריקאי במהלך שנת 

 עלות הפקת נפט וגז  (2)
ההפקה בפרויקטים, כאמור   בכמותהגידול בעלות ההפקה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע עקב העלייה  

 לעיל. 
 הוצאות הנהלה וכלליות  (3)

תשלום מבוסס מניות בגין    בגיןומגידול בהוצאות    בתקופת הדוח נובע מגידול בהיקף הפעילות של הקבוצה בארה"ב עיקר הגידול  
 לעובדים.   שהיונוספות הענקות 

 הכנסות אחרות  (4)
בעקבות   המקומיתפיצוי מחברת החשמל    מיליון דולר לאור   2.5-בתקופה המקבילה אשתקד הכירה השותפות בהכנסות בסך של כ

 תקלה באספקת החשמל לשדה נצ'ס, עקב תנאי מזג אוויר קשים, אשר גרמה להפסקת ההפקה בשדה למשך מספר ימים.  
 מימון   הוצאות  (5)

מהגדלת החוב הבנקאי והנפקות  לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע  מיליון דולר    2.7בסך של  הגידול בהוצאות המימון, נטו  
שערוך עסקאות גידור על מחירי הנפט אשר אינן עומדות בתנאים לגידור חשבונאי  .  2021שנת  של אגרות חוב בחציון השני של  

 ד.התקופה המקבילה אשתקמיליון דולר לעומת  0.9 -בסך של כ ונמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
של הפרשי השער בגין יתרת אגרות החוב השיקליות   חיובית, בין היתר, השפעה  תבהקשר זה יצוין כי, עלויות המימון לעיל כולל

 .מיליון דולר בתקופה המקבילה אתשקד 4.7 -כ לעומת מיליון דולר 6.1 -)סדרה ב' וסדרה ג'( אשר הסתכמו בכ
 ביטול ירידת ערך נכסים פיננסיים   (6)

הפידיון שהיה בחודש  השותפות ביטלה הפרשה להפסדי אשראי בגין ההלוואה שניתנה לבקסטון לאור בתקופה מקבילה אשתקד, 
 . 2021יולי 

 
  

 הערות 

 לשנה שהסתיימה 
בדצמבר 31 ביום  

 

 של  לתקופה
   שהסתיימה חודשים שלושה

 במרץ  31 ביום
 

 אלפי דולר  2022 2021 2021 

     
 

 : סה"כ רווח כולל מיוחס ל    

 162 8,521 6776,  בעלי יחידות השתתפות של השותפות 

 זכויות שאינן מקנות שליטה  2,671 - 3,234 

 3,396 8,521 3489,   
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 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2021בדצמבר,  31לעומת   

202131/12/    דולר  אלפי  31/03/2022 31/03/2021 

שלסכומימ  נובע  הגידול מגידול    לשלם  ריביות   ם  וכן 
155,42 191,876 34,304 . בהתחייבויות של נגזרים פיננסיים  שוטפות התחייבויות סך 

מהיחלשות שער החליפין של השקל   נובעת  הירידה  עיקר
לדולר   רת ית  על  השפיעה  אשר  הדוח  בתקופתביחס 

636,432 171,328 434,902 החובות השקליות של השותפות.   שוטפות לא התחייבויות סך 

 הגידול נובע בעיקר מהרווח הכולל בתקופת הדוח. 
237,849 94,058 334,245 הון המיוחס לבעלי יחידות  

 השותפות השתתפות של 

 
זכויות שאינן מקנות   50,143 - 47,472 .הגידול נובע מדיבידנד צובר של מניות בכורה

 שליטה 

 754,527 457,262 268770,  והון התחייבויות סך 

 
 

 

 

 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2021בדצמבר,  31לעומת    202131/12/    דולר   אלפי 31/03/2022 31/03/2021 

 63,749 298,710 612,75  שוטפים  נכסים סך 

מהמשך   בעיקר  נובע  הדוח  בתקופת  הגידול 
שננדואה, בניכוי  פרויקט  של  הפיתוח  עבודות 

 בגין נכסים מפיקים.ואזילה הוצאות פחת 
251,239 151,281 772,270  נטו, וגז נפט בנכסי השקעות 

שהפקידה   סכומים  הינו  הסכום  עיקר 
מפעילת  בחשבון  השותפות   לטובת  ייעודי 

ליום   מסתכם  אשר  שיננדואה   31הפרויקט 
כ  2022במרץ   של  דולר.   273-בסך  מיליון 

בתקופת הדוח בוצעו מחשבון זה משיכות בסך 
 .מיליון דולר לטובת פיתוח הפרויקט 16-של כ

406,568 400 255,388  מוגבלים סכומים 

עם   בקשר  הנובעות  מעלויות  נובע  הגידול 
מסגר המימון והעמדת  לטובת  אשראי  ת 

 הפרויקטלי של שיננדואה.  
31,661 - 20234,  נדחות  עלויות 

 אחרים  שוטפים לא נכסים 1,427 6,871 1,310 

 754,527 457,262 268,770  נכסים סך 
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 אסטרטגיית גידור 
 

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

PUT דצמבר - מאי 
 2022 265 60 

PUT 60 175 2023 מרץ – ינואר 

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

PUT CALL 

COLLAR 4רבעון   – 2 רבעון  ,
2022 192   45 55 

COLLAR  70 55 60 2023, 1רבעון 

COLLAR  80 55 60 2023, 2רבעון 

COLLAR  80 55 59 2023, 3רבעון 

COLLAR 85 55 57 2023, 4 ןרבעו 

PUT 55 54 2024, 1 ןרבעו - 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפי דולר  התחייבויות 
 187,827)) אגרות חוב )סדרה ב'(  

 (105,025) אגרות חוב )סדרה ג'(

 (50,576) )סדרה ד'(אגרות חוב להמרה 

 55,538)) הלוואה למימון עסקת דנברי

 (50,000) הלוואה מתאגיד בנקאי בינלאומי 

 (11,257)  , נטונגזרים פיננסיים

 ( 460,223) סה"כ התחייבויות 

  
  נכסים

 43,167 מזומנים ושווי מזומנים

 15,673 פקדונות לזמן קצר 

856,272 מוגבלים לטובת פיתוח שננדואה )*( פקדונות  

 99,732 השתתפות במימון פרויקט שננדואה )**( 

 763 נכסים פיננסים אחרים 

 13,725 מזומנים מוגבלים

 445,916 סה"כ נכסים

  

 ( 14,307) חוב פיננסי, נטו  

  

 .2021דוח התקופתי לשנת ב כפי שנכללו   הכספיים השנתיים של השותפות  לדוחות א'12 באור)*( לפרטים נוספים ראו  
 .2021לשנת  דוח התקופתי ב  כפי שנכללו  הכספיים  השנתיים של השותפות לדוחות (3)8 באור )**( לפרטים נוספים ראו 

.  
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 מועד הנפקה  סדרה
)לרבות 
 הרחבות(

ע.נ. מקורי 
 )אלפי ש"ח( 

יתרת ע.נ. ליום 
31.03.2022 
 )אלפי ש"ח( 

יתרת ע.נ. 
משוערך ליום 
31.03.2022 
 )אלפי ש"ח( 

שיעור 
ריבית 
 נקובה 

יתרה בספרים  הצמדה 
ליום    

31.03.2022 
 )אלפי ש"ח( 

ריבית שנצברה  
בספרים ליום     

31.03.2022 
 )אלפי ש"ח(  

שווי בבורסה    מועדי תשלום קרן וריבית
ליום 

31.03.2022 
 )אלפי ש"ח( 

דירוג  
(2) 

פדיון מוקדם ביוזמת  
 השותפות 

 פרטי נאמן 

 11/2020 ב'
08/2021 420,000 587,000 587,000 6.50%  - 581,856 9,538 

ביוני של כל אחת מהשנים    30תשלומי ריבית ביום  
בדצמבר של כל אחת    31, וכן ביום 2026ועד   2021

 . 2026ועד   2020מהשנים 
 

ביום   תשולם  אחת    31הקרן  כל  של  בדצמבר 
בכל    25%)  2025- ו  2024מהשנים   הנקוב  מהערך 

 -ilA 638,363 הערך הנקוב(.   50%)  2026בדצמבר    31מועד( וביום  

זכות   בדבר  לפרטים 
לבצע   השותפות 
של   מוקדם  פדיון 
ראו   החוב,  אגרות 

לשטר    6סעיף  
פי שדווח  הנאמנות כ

השותפות   ידי  על 
בנובמבר,    8ביום  

)אסמכתא    2020
-2020-01מספר:  

אשר  120144  ,)
המידע על פיו מובא  
של   בדרך  זה  בדוח 

 הפניה.

לזר   שטראוס, 
לנאמנות   חברה 

 ( בע"מ 1992)
 
פרטי    להלן 

הקשר   איש 
הנאמן:   אצל 
עו"ד )רו"ח( אורי  

 לזר, טלפון: 
 03-6237777  ,

 פקס: 
 03-5613824  ,

דואר אלקטרוני:  
ori@slcpa.co.

il   :כתובת 
אלון   ,  94יגאל 

 אביב- תל
 

 3,560 325,550 -  5.25% 330,000 330,000 330,000 11/2021 ג' 

ביולי של כל  15  - בינואר ו  15תשלומי ריבית בימים 
מהשנים   ביום  2028עד    2022אחת  וכן    ,15  

 . 2028באוקטובר 
 

הקרן תשולם בשישה תשלומים לא שווים כדלקמן:  
ביולי של כל אחת מהשנים    15  - בינואר ו  15בימים  
  16.67%)  2028בינואר    15וביום    2027- ו  2026

מהערך הנקוב בכל מועד(. התשלום האחרון ישולם  
 מהערך הנקוב(.    16.65%)  2028באוקטובר    15ביום  

335,511 ilA- 

זכות   בדבר  לפרטים 
לב  צע  השותפות 

של   מוקדם  פדיון 
ראו   החוב,  אגרות 

לשטר    6סעיף  
הנאמנות כפי שדווח  
השותפות   ידי  על 

בנובמבר,    8ביום  
)אסמכתא    2021

-2021-01מספר:  
אשר  164094  ,)

המידע על פיו מובא  
של   בדרך  זה  בדוח 

 הפניה.

 5.00% 158,646 155,000 155,000 11/2021 ד' 

 דולר ארה"ב 
 

)שער בסיס  
ליום   3.103

בנובמבר,   8
2021 ) 

142,088 
)ערך  

 התחייבותי( 
1,985 

  30בימים  .  2021בדצמבר    31ביום    תשלומי ריבית  
ועד   2022בדצמבר של כל אחת מהשנים  31- ביוני ו
2026.   

 
 . 2026  ,בדצמבר  31  תיפרע בתשלום אחד ביוםהקרן  

178,870  - 

לשותפות אין הזכות  
מוקדם   פדיון  לבצע 

 של אגרות החוב.  



  

 
 

תעודות התחייבות הניתנות להמרה פרטים אודות   

כולל תנאים  ,עיקרי תנאי ההמרה  יחס ההמרה  פרטי נייר הערך האחר  סדרה 
 מתלים לביצוע המרה 

זכות המנפיק לבצע המרה כפויה   קיומן של התאמות לחלוקה 
 למימושה ותנאים 

 ,  יחידת השתתפות ד' 
 1141969מספר ני"ע  

ליום     23כל      -   2023ביוני    30עד 
ניתנים   אגרות החוב  ע.נ. של  ש"ח 
אחת   השתתפות  ליחידת  להמרה 

 ;  של השותפות
מיום   שהחל  ביולי,    1בתקופה 

  2026בדצמבר,    31ועד ליום    2023
החוב    27כל   אגרות  של  ע.נ.  ש"ח 

השתתפות  ניתנים להמרה ליחידת  
 . אחת של השותפות 

הגשת הודעת המרה על ידי מחזיק  
 אגרות החוב.  

ב ראו  נוספים  תנאים  לפרטים 
לדף מעבר  המצורפים    הרשומים 

 לשטר הנאמנות.  

קיום   בתקופת  השותפות,  תחלק 
זכות ההמרה של אגרות חוב ניתנות  
שער   יוכפל  דיבידנד,  להמרה, 
הבסיס   שער  שבין  ביחס  ההמרה 
לבין שער הנעילה   דיבידנד"  "אקס 
של יחידת ההשתפות בבורסה ביום  
ה"אקס   יום  לפני  האחרון  המסחר 

 דיבידנד". 

הבורסה   ידי  על  יוחלט  בו  במקרה 
למסח  מהרישום  מחיקה  של  על  ר 

ד'(   )סדרה  להמרה  החוב  אגרות 
הציבור   אחזקות  ששווי  מפני 
בסדרת אגרות החוב להמרה )סדרה  
ד'( פחת מהסכום שנקבע בהנחיות  
מהמסחר   מחיקה  בדבר  הבורסה 
השותפות   תבצע  חוב,  אגרות  של 
החוב   אגרות  של  מוקדם  פדיון 
להמרה )סדרה ד'(. לפרטים נוספים  
ביוזמת   מוקדם  פדיון  אודות 

בסעיף  הבורסה   לשטר    6.1ראו 
אפשרות   אין  כי  יובהר  הנאמנות. 
אגרות   של  מוקדם  פדיון  לביצוע 

 החוב ביוזמת השותפות. 
 

ולא התקיימו   לתאריך הדוח ולמועד אישור הדוחות הכספיים של השותפות כלל אגרות החוב של השותפות עומדות בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות, .1
בטוחות. מיידי/מימוש  לפירעון  הסדרות  להעמדת  עילה  המקימים  התקבל  תנאים  לא  הכספיים,  הדוחות  אישור  ולמועד  הדוח  לתאריך  כן,  כי  כמו  מהנאמן  הודעה  ה 

 השותפות אינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות כאמור, וכן לא התקבלה דרישת הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל זה לכנס את מחזיקי אגרות החוב.
 פרטים לגבי דירוג .2

  

שם החברה   סדרה
 המדרגת

הדירוג הקבוע  הדירוג שנקבע למועד הנפקת הסדרה 
ליום 

31/12/2021 

דירוגים נוספים שנקבעו בין מועד  
 הנפקת הסדרה לבין מועד הדוח

 

 הערות דירוג מועד   דירוג מועד   

 ilA-, Stable ilA-, Stable 07/12/2020 19/10/2020 מעלות  S&P ב'
02/08/2021 

 

ilA-, Stable 
ilA-, Stable 

 

בדצמבר,    7,  2020באוקטובר,    19לפרטים ראו דיווחי השותפות מתאריכים  
-2020,  2020-01-113904)אסמכתאות מספר:    2021באוגוסט,    2  – ו     2020

, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא  2021-01-060484  - ו  01-132876
 בדוח זה בדרך של הפניה. 

 

)אסמכתא מספר:    2021באוקטובר,    21לפרטים ראו דיווח השותפות מיום   -  -  ilA-, Stable ilA-, Stable 21/10/2021 מעלות  S&P ג' 
 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-158754

 

 אגרות החוב אינן מדורגות.  -  -  -  -  -  -  ד' 

 



  

 
 

 

 מידה פיננסית אמת  סדרה

יחס פיננסי לתאריך 
 הדוח 

 סטטוס עמידה  
במהלך תקופת  

 הדוח 
ובתאריך אישור 
 הדוחות הכספיים

 נכסים משועבדים 

 ב'

 מיליון דולר  2,545 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  800- הון כלכלי מזערי לא יפחת מ 

 
פי שטר הנאמנות מובטחות בשעבוד על זכויות נאוויטס בקסקין בנכס הנפט  - התחייבויות השותפות על

ראו   לפרטים  בשטר הנאמנות(.  )כהגדרתם  הפרויקט  בחשבון  הזכויות  על  בשעבוד  וכן  צפון,  בקסקין 
 נספח הבטוחות המצורף כנספח א' לשטר הנאמנות. 

 57.3% במשך שני רבעונים רצופים  75%יעלה על נטו לא  - CAP יחס חוב פיננסי נטו ל

מיליון   60הון עצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים, לא יפחת מסך של  
 דולר  מיליון 245 דולר במשך שני רבעונים רצופים 

 56.5% במשך שני רבעונים רצופים  80%יחס הלוואה לבטוחה, לא יעלה על שיעור של  

 ג' 

 דולר   מיליון 2,545 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  1,100- מזערי לא יפחת מ הון כלכלי 

 

 פי שטר הנאמנות מובטחות בבטחונות ובשעבודים הבאים:- התחייבויות השותפות על
המלא   הקיום  להבטחת  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  הייעודית  החברה  מאת  ערבות  כתב 

שעבוד על פי שטר המחאה של זכויות   התחייבויות השותפות על פי שטר הנאמנות; והמדויק של מלוא  
שעבוד    שעבוד זכויות השותפות בחשבון הנאמנות;  החברה הייעודית מכוח הסכם המימון הפרויקטלי;

בחשבון הייעודית  החברה  ההלוואה;  זכויות  ) החזר  הייעודית  החברה  מניות  כספיים  שעבוד  לנתונים 
החתמציתיים   לדוח(;של  ג'  נספח  ראו  הייעודית,  הלוואת    ברה  בהסכם  השותפות  זכויות  שעבוד 

 השותפות. כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות. 
 לפרטים ראו נספחים לשטר הנאמנות. 

 58.5% במשך שני רבעונים רצופים  75%נטו לא יעלה על CAP - יחס חוב פיננסי נטו ל

מיליון   70הכספיים, לא יפחת מסך של  הון עצמי של השותפות לפי הדוחות 
 דולר  מיליון 245 דולר במשך שני רבעונים רצופים 

 ד' 

 מיליון דולר  2,545 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  1,100- הון כלכלי מזערי לא יפחת מ 

 

 אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה או בשעבוד כלשהו. 

 58.5% במשך שני רבעונים רצופים  75%לא יעלה על נטו    CAP- יחס חוב פיננסי נטו ל

 
מיליון   70הון עצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים, לא יפחת מסך של  

 דולר  מיליון 245 דולר במשך שני רבעונים רצופים 

כלל חובות הסולו המוגבלים של השותפות עצמה  : מגבלת חוב סולו בשותפות
מסך מאזן השותפות על פי הדוחות   35%(, לא יעלה על כהגדרתו בשטר)

  ם.הכספיים המאוחדים הרבעונים והשנתיי
0% 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפי דולר.  1-היתרה קטנה מ *(
 
 
 

  3לתקופה של 
חודשים 

 שהסתיימה ביום 
ץ במר 31  

 לתקופה מיום  
  2021באוקטובר,  11

  )* 
 ועד ליום

בדצמבר  31  
 2022  2021 
 אלפי דולר 
    

 332  489 הכנסות מימון 
 (332)  (489) הוצאות מימון 

    
 -    -   כולל ו נקי  רווח
 

 . יום הקמת החברה *(

 ליום  
במרץ  31  

 ליום  
בדצמבר  31  

 2022  2021 
 אלפי דולר 
    

    שוטפיםנכסים 
    

 4,106  3,368 סכומים מוגבלים 
 211  245 חייבים ויתרות חובה 

    
 3,613  4,317 
    

    נכסים לא שוטפים
    

 99,560  99,731 סכומים מוגבלים 
 103,877  103,344 סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות שוטפות 

    
 3,808  3,368 חלות שוטפת של הלוואות בעלים 

    
    התחייבויות לא שוטפות

    
 100,069  99,976 הלוואת בעלים 

    
    הון

 *(  -  *(  - הון מניות 
 -  - יתרת רווח 

    
 -  - סה"כ הון

    
 103,877  103,344 סה"כ התחייבויות והון 

    



  

 
 

 
 

  3לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה  
 ביום 

במרס  31  

 לתקופה מיום  
באוקטובר,   11

2021   )*  
 ועד ליום

בדצמבר  31  
 2022  2021 
 אלפי דולר 
    

    פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
    

 -    -   רווח נקי 
    

    :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת להצגת התאמות הדרושות 
    

    :  והפסד רווח לסעיפי התאמות
    

 332  489 הוצאות מימון בגין הלוואת בעלים 
 (90)  (172) הכנסות מימון בגין סכומים מוגבלים

    
 317  242 

    :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
    

 (211)  (34) בחייבים ויתרות חובה   היעלי
    

 -    -   ריבית שהתקבלה 
 -    -   ריבית ששולמה 

    
 31  283 פעילות שוטפתשנבעו ממזומנים נטו 

    
    

    פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
    

 (99,470)  -   השקעה בפקדון בתאגיד בנקאי 
 (4,106)  738 תנועה בסכומים מוגבלים 

    
 ( 103,576)  738 לפעילות השקעה  (שימשונבעו )שמזומנים נטו ש

    
    

    מימון פעילות מתזרימי מזומנים 
    

 103,545  (1,021)   העמדת )פירעון( הלוואה מהשותפות האם
    

 -   -  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( היעלי
    

 -    -  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
    

 -   -  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
    

 . יום הקמת החברה *(





 

 

 
 
 
 
 

 נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
 

 2022,  סבמר   31ליום  מאוחדים  דוחות כספיים ביניים  
 

 באלפי דולר של ארה"ב
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 מאוחדיםסקירת דוחות כספיים ביניים  
 
 

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 5 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות  
 
 

 6-8 השותפות   בהון דוחות מאוחדים על השינויים  
 
 

 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 11-18 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 המאוחדים    2022במרס,    31הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום  

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

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

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

 היקף הסקירה 
 

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

נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 . של ביקורת בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת
 

 מסקנה 
 

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

 
 

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

 . 1970- תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 
 

 
 
 
 
 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022, במאי 16

 

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

   6492102אביב -תל
 

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

ey.com 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

       נכסים שוטפים
       

 38,624  111,487  43,167  מזומנים ושווי מזומנים 
 14,970  10,796  15,673  פקדונות לזמן קצר

 7,144  10,286  14,958  לקוחות
 2,004  4,109  1,111  חייבים ויתרות חובה 

 1,007  500  703  נגזרים פיננסיים
 -  2,080  -  ריבית לקבל

 -  159,452  -  חלות שוטפת של הלוואות שניתנו
       
  75,612  298,710  63,749 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 251,239  151,281  270,772  , נטו השקעות בנכסי נפט וגז
 406,568  400  388,255  מוגבלים  סכומים

 31,661  -  34,202  עלויות נדחות 
 401  124  516  נגזרים פיננסיים

 -  5,551  -  נכס מס נדחה 
 712  947  721  נכסי זכות שימוש 

 197  249  190  רכוש קבוע, נטו
       
  694,656  52158,5  690,778 
       
  770,268  62457,2  754,527 
       
       
       
 
 
 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   

       התחייבויות שוטפות
       

 16,307  14,026  14,772  זכאים ויתרות זכות  ,ספקים
 794  4,716  5,432  ות לזמן ארוך ריבית לשלם בגין אגרות חוב והלווא

 5,255  2,538  10,060  נגזרים פיננסיים
 11,488  9,848  11,488  חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך

 -  160,275  -  חלות שוטפת של אגרות חוב
 460  473  403  חלות שוטפת של התחייבויות בגין חכירות

       
  42,155  191,876  34,304 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 336,245  120,899  330,445  אגרות חוב 
 90,289  42,273  90,558  יםפיננסי ותומוסד יםבנקאי יםלזמן ארוך מתאגיד ותהלווא

 1,533  551  2,416  נגזרים פיננסיים
 6,467  7,008  6,570  הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז

 23  -  2,280  נדחים  מסים
 345  597  367  התחייבויות בגין חכירות 

       
  432,636  171,328  434,902 
       

       השותפות  הון 
       

 309,936  161,079  309,936  הון יחידות השתתפות 
 3,318  -  3,318  של אגרות חוב רכיב המרה

 2,437  2,462  3,245  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004  8,004  8,004  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 ( 5,217)  ( 3,364)  ( 11,072)  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 80,629)  ( 74,123)  ( 68,097)  יתרת הפסד 

       
  245,334  94,058  237,849 
       

 47,472  -  50,143  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 285,321  94,058  295,477  סה"כ הון 
       
  770,268  457,262  754,527 
       
 
 
 
 
 

       2022, במאי 16
 גדעון תדמור  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון 
 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 השותף הכללי 

 עמית קורנהאוזר  
 מנכ"ל 

 נפט וגז ניהול בע"מ פלר
 השותף הכללי 

 תמר רוזנברג  
 כספים  יתסמנכ"ל

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

 

  

 
 חודשים שהסתיימו    3- ל

  במרס  31ביום  

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר  31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי דולר 

 ליחידת השתתפות(   נקי רווח  )למעט נתוני    
       

 86,356  20,380  35,697  הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים 
 (26,676)  (6,848)  (7,827)  עלות הפקת נפט וגז 
 (10,830)  (2,661)  (3,580)  הוצאות פחת ואזילה 

       
 48,850  10,871  24,290  רווח גולמי 

       
 (1,003)  (246)  (405)   וקידום פרויקטיםהוצאות חיפושי נפט וגז  

 (355)  -  -  גריעת נכסי חיפוש והערכה 
 (10,777)  (621,9)  (2,966)  הוצאות הנהלה וכלליות 

 5,836  2,454  -  הכנסות אחרות 
       

 42,551  ,11711  20,919  תפעולי רווח  

       
 8,885  6,769  2,496  הכנסות מימון 
 (38,508)  (5,972)  (4,399)  הוצאות מימון 

 1,313  524  -  נכסים פיננסיים  ביטול ירידת ערך
       

 14,241  3812,4  19,016  לפני מסים על הכנסה  רווח
       

 (7,086)  (2,011)  (3,813)  מסים על הכנסה 
       

 7,155  2710,4  15,203  רווח נקי 
       

       הפסד כולל אחר )לאחר השפעת מס(: 
       

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

       
 (8,014)  (3,061)  (6,357)  הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 

 4,255  1,155  502  תזרימי מזומנים העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור  
       

 (3,759)  (1,906)  (5,855)  כולל אחר הפסד  סה"כ  
       

 3,396  218,5  9,348  כולל   סה"כ רווח
       

       רווח נקי מיוחס ל: 
       

 3,921  2710,4  12,532  יחידות השתתפות של השותפות בעלי  
 3,234  -   2,671  שליטה זכויות שאינן מקנות  

       
  15,203  2710,4  7,155 

       סה"כ רווח כולל מיוחס ל: 
       

 162  218,5  6,677  יחידות השתתפות של השותפות בעלי  
 3,234  -   2,671  זכויות שאינן מקנות שליטה 

       
  9,348  218,5  3,396 
       

       : השתתפות )בדולר(רווח נקי ליחידת  
       

 0.053  0.171  0.134  בסיסי   רווח
       

 0.053  0.171  0.133  מדולל   רווח
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   השותפות בהון  על השינויים  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות   

 

 

 הון 
 השותפות 

 
 רכיב המרה
של אגרות 

  חוב

  בגין  הון קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין  הון קרן
 תשלום
  מבוסס
 מניות

  הון קרן 
  בגין

עסקאות 
 גידור

 

  יתרת
 הפסד

 

 סה"כ 

זכויות   
שאינן  
מקנות 
  שליטה

 
 סה"כ הון 

 מבוקרבלתי   
 אלפי דולר   
                   

 285,321  47,472  237,849  ( 80,629)  ( 5,217)  2,437  8,004  3,318  309,936  )מבוקר(  2021, בדצמבר 31יתרה ליום  
                   

 15,203  2,671  12,532  12,532  -  -  -  -  -    רווח נקי
 ( 5,855)  -  ( 5,855)  -  ( 5,855)  -  -  -  -  הפסד כולל אחר 

                   
 9,348  2,671  6,677  12,532  ( 5,855)  -  -  -  -  כולל רווח )הפסד(סה"כ 

                   
 808  -  808  -  -  808  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

                   
 295,477  50,143  245,334  ( 68,097)  ( 11,072)  3,245  8,004  3,318  309,936  2022, במרס 31יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות  
 
 
 

 

 

 הון 
 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  בגין קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין קרן
 תשלום
  מבוסס
 מניות

 
  בגין קרן

עסקאות 
 גידור

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
               

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

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

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

               
 85  -  -  85  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 7  -  -  -  -  ( 1)  8  מימוש אופציות סחירות
 -  -  -  -  -  ( 602)  602  פקיעת אופציות סחירות

               
 94,058  ( 74,123)  ( 3,364)  2,462  8,004  -  161,079  2021, במרס 31יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון השותפות  
 
 
 
     מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות   

 

 

 הון 
 השותפות 

 כתבי 
  אופציה
ורכיב 
  המרה

  בגין  הון קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין  הון קרן
 תשלום
  מבוסס
 מניות

  הון קרן 
  בגין

עסקאות 
 גידור

 

  יתרת
 הפסד

 

 סה"כ 

זכויות   
שאינן  
מקנות 
  שליטה

 
 סה"כ הון 

 מבוקר  
 אלפי דולר   
                   

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

 7,155  3,234  3,921  3,921  -  -  -  -  -    רווח נקי
 ( 3,759)  -  ( 3,759)  -  ( 3,759)  -  -  -  -  הפסד כולל אחר 

                   
 3,396  3,234  162  3,921  ( 3,759)  -  -  -  -  כולל רווח )הפסד(סה"כ 

                   
 639  -  639  -  -  639  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

הנפקת יחידות השתתפות ממימוש יחידות  
RSU 

 
579  -  -  (579 )  -  -  -  -  - 

 148,278  -  148,278  -  -  -  -  -  148,278  הנפקת הון לציבור
הנפקת מניות בכורה לבעלי זכויות שאינן  

 מקנות שליטה 
 

-  -  -  -  -  -  -  44,238  44,238 
תקבולים בגין אופציית המרה בהנפקת  

 אגרות חוב ניתנות להמרה
 

-  3,318  -  -  -  -  3,318  -  3,318 
 7  -  7  -  -  -  -  ( 1)  8  מימוש אופציות סחירות

 -  -  -  -  -  -  -  ( 602)  602  אופציות סחירות פקיעת
                   

 285,321  47,472  237,849  ( 80,629)  ( 5,217)  2,437  8,004  3,318  309,936  2021, בדצמבר 31יתרה ליום  
 
 
 
 
  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
 

- 9   - 

   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  
 
 

   
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2022  2021  2021 
 מבוקר  מבוקרבלתי    
 אלפי דולר    

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

 7,155  2710,4  15,203   רווח נקי 
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  
        שוטפת:

        
        התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

        
 11,760  2,885  3,716   פחת והפחתות אזילה, 

 639  85  808   תשלום מבוסס מניות
 ( 1,313)  ( 524)  -   נכסים פיננסיים ירידת ערך

 ( 3,319)  -  -   רווח ממימוש זכויות בנכסי נפט וגז
 7,081  2,006  3,813   מסים נדחים 

 23,472  ( 1,749)  817   הוצאות מימון, נטו
 684  520  502   , נטועל יתרות מזומנים הפרשי שער

        
   9,656  3,223  39,004 

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
        

 ( 1,533)  ( 4,675)  ( 7,815)   בלקוחות  עלייה
 ( 16)  ( 2,090)  274   ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 3,015  1,380  ( 1,068)   גידור תזרימי מזומנים 
 ( 3,827)  262  230,3   בספקים, זכאים ויתרות זכות)ירידה( עלייה 

        
   (5,379 )  (5,123 )  (2,361 ) 
        

 12,717  6,241  32   ריבית שהתקבלה 
        

 ( 26,628)  ( 6,323)  ( 31,74)   ריבית ששולמה
        

 29,887  8,445  917,76   שוטפתשנבעו מפעילות מזומנים נטו 
        

        פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
        

 ( 122,772)  ( 9,999)  ( 477,25)   נפט וגז השקעה בנכסי 
 6,304  -  -   תקבולים ממימוש זכויות בנכסי נפט וגז

 161,058  -  -   פירעון הלוואות שניתנו 
 ( 404,775)  -  18,399   בסכומים מוגבליםתנועות 

 ( 4,223)  -  -   בפקדונות ההשקע 
 ( 15)  -  ( 17)   קבוע  רכוש רכישת

        
 ( 364,423)  ( 9,999)  ( 7,095)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 

  

 
 חודשים שהסתיימו   3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 69,688  9,602  -  ומוסד פיננסי בנקאיים מתאגידים ההלווא קבלת
 ( 8,887)  -  -  ומוסד פיננסי מתאגידים בנקאיים ה הלווא  פירעון

 ( 454)  ( 62)  ( 146)  פירעון התחייבויות בגין חכירות
 210,841  -  -  , נטוהנפקת אגרות חוב

 ( 32,823)  -  ( 5,483)  הלוואות ואגרות חוב עלויות גיוס
 ( 161,058)  -  -  פירעון אגרות חוב 

 151,528  -  -  הון לציבורהנפקת 
 7  7  -  מימוש אופציות ליחידות השתתפות

 ( 3,250)  -  -  עלויות גיוס הון 
 44,238  -  -  הנפקת מניות בכורה לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

       
 269,830  9,547  ( 5,629)  )שימשו לפעילות מימון( מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

       
השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים  השפעת 

 ( 684)  ( 520)  ( 502)  המוחזקות במטבע חוץ
       

 ( 65,390)  7,473  4,543  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עלייה 
       

 104,014  104,014  38,624  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
       

 38,624  111,487  43,167  ושווי מזומנים לסוף התקופה יתרת מזומנים 
       

       פעילויות מהותיות שלא במזומן
       

 3,897  2,460  396,1  כנגד זכאים ויתרות זכות  נפט וגזהשקעה בנכסי 
       

 3,823  -  092,1  עלויות נדחות כנגד זכאים ויתרות זכות 
       

 1,214  -  -  ממימוש זכויות בנכסי נפט וגזתמורה נדחית 
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 כללי  -  :1באור 

 
ליום   א.  במתכונת מתומצתת  נערכו  של שלושה    ולתקופה  2022,  במרס  31דוחות כספיים אלה 

. יש לעיין בדוחות  ("דוחות כספיים ביניים מאוחדים"  -להלן)באותו תאריך    החודשים שהסתיימ
של   השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  ולשנה    2021בדצמבר,    31ליום    השותפותאלה 

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

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

ספטמבר,   8. השותפות נרשמה ביום  , וכפי שתוקן מעת לעת2015באוגוסט,    30שנחתם ביום  
. מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים,  1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה  2015

 הפיתוח וההפקה של נפט וגז.
 
בבאור   . ג לאמור  הקורונה  1בהמשך  נגיף  בדבר  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  ד' 

למשבר הקורונה לא היתה השפעה שלילית על תוצאותיה    בתקופת הדוחוהשלכותיו הכלכליות,  
 העסקיות של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 הדוחות הכספיים ביניים מתכונת העריכה של  . א
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

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

 
 

 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של ב. 
 
 , רכוש קבוע IAS 16  - תיקון ל  . 1
 

התיקון אוסר על הפחתת "התיקון"(.    - )להלן   IAS 16- ל  תיקון   IASB- , פרסם ה 2020במאי   
בזמן    שיוצרו  פריטים  ממכירת  שהתקבלה  הקבוע    שהישותתמורה  הרכוש  את  מכינה 
זאת,    ואת העלויות   הישות לשימושו המיועד מעלותו. חלף  תכיר את תמורת המכירה 
 הפסד.או הנלוות ברווח  

 
   . 2022לינואר    1שם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  ו י מ התיקון   
  
 . השותפות   לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים ביניים של לעיל    לתיקון  

 
  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 - 12 -   

 
 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

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

 
 , הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים  37IAS  - ל   תיקון  . 2

 
ה   , 2020  במאי   לכלול בעת    הישות על  ש עלויות  בדבר    IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם 
 . ("התיקון" - )להלן  הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד  

 
יש   לתיקון,  זו   בהתאם  בבחינה  כאשר    לכלול  לחוזה,  במישרין  המתייחסות  עלויות 
הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם    עלויות המתייחסות במישרין לחוזה כוללות  
החוזה    למילוי   במישרין ושעות עבודה ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות   
 )כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה(.  

 
התיקון חל  .  2022לינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    יושם   התיקון  
בעת יישום  .  2022בינואר    1על חוזים אשר כל ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום   
את יתרת הפתיחה של   להתאיםציג מחדש מספרי השוואה, אלא  לא נדרש לההתיקון,   
 .ברת של התיקוןהעודפים במועד היישום לראשונה, בגובה ההשפעה המצט 

 
 . השותפות לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים ביניים של  לעיל    לתיקון  

 
 

 2020-2018פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים   . 3
 

מחזור תיקונים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים    IASB  - פרסם ה  2020בחודש מאי   
 .IFRS 9 -התיקון העיקרי מתייחס ל, כאשר  2018-2020 

 
לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן    הישות על  מבהיר אילו עמלות    IFRS 9  - ל  התיקון 
תנאים של מכשיר בחינה האם    לצורך  ,IFRS 9-ב  3.3.6סעיף ב.התאם לב  "האחוזים  10" 
   .ממכשיר החוב המקורי שונים באופן מהותי חוב שתוקן או הוחלף  

 
בהתאם לתיקון, בקביעת עמלות ששולמו בניכוי עמלות שהתקבלו, לווה כולל בתזרימי  
בין  עמלות  רק  המזומנים    התקבלו  או  עמלות מלווה,  הלבין    הלווהששולמו  לרבות 
 לטובת האחר. או המלווה  ששולמו או התקבלו על ידי הלווה  

 
 מיושם התיקון  .  2022בינואר    1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום   
 מיושםהחל מהשנה בה התיקון לתקן    פוהוחלשאו    נו שתוק  התחייבויות פיננסיות לגבי   
 . 2022בינואר  1, קרי החל מיום  לראשונה 

 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 - 13 -   

 
 השקעות בנכסי נפט וגז    - : 3באור 

 
 :ההרכב א. 
 

 בדצמבר 31   במרס 31   
   2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        

        נכסי נפט וגז 
 41,927  41,140  44,132   פרויקט בקסקין 

 111,484  36,128  128,473   פרויקט שננדואה  
 836  701  837   פרויקט יוקטן 
 78,735  53,948  79,378   פרויקט דנברי
 17,283  18,088  16,973   פרויקט נצ'ס

        
   269,793  150,005  250,265 
        

 974  1,276  979   נכסי חיפוש והערכה
        
   270,772  151,281  251,239 

 
 סיום קידוח שלישי בפרויקט בקסקין  .ב 

 
הקידוח הסתיים בהצלחה בתחילת    קידוח פיתוח שלישי במאגר.החל    2021בספטמבר,    19ביום  

 .  2022חודש פברואר 
 

עובי   כי  עולה  בקידוח,  שנאספו  הנתונים  של  ראשוני  ומניתוח  המפעילה  להערכות  בהתאם 
הנפט תואם את ההערכות טרום הקידוח. כמו כן, המפעילה צופה כי    שכבות המאגר נושאות

  . 2022עון השלישי של שנת  צפויות להתחיל בתחילת הרב  עבודות ההשלמה להפקה של הקידוח
 מיליון דולר. 8 -כלהסתכם   חלקה של השותפות בעלות הקידוח

 
 Lion-Sea חתימת מסמכי עסקה מחייבים לרכישת תגליות נפט באיי פוקלנד ולפיתוח פרויקט .ג 

 
ה' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר התקשרות השותפות  12 בהמשך לאמור בבאור     

במספר תגליות נפט ימיות באיי פוקלנד, שהעיקרית בהן  מהזכויות    65%בהסכם הבנות לרכישת     
 )להלן יחד: "הפרויקט" או "נכס הנפט"( על ידי השותפות ולמינויה Sea Lionהינה תגלית הנפט    

נאיהם ת  הסכמי העסקה המחייבים אשר  2022באפריל,    15ביום    כמפעילת הפרויקט, נחתמו   
 : מפורטים להלן העיקריים   

 
 "(PMO" - להלן Premier Oil Exploration and Production Limitedהסכם רכישת מניות     

בין   ▪ , חברה בת אנגלית בבעלות מלאה של השותפות Navitas Petroleum Limitedהסכם 
"המוכרת"( המחזיקה    -)להלן  Premier Oil Holdings Limitedנאוויטס אנגליה"( לבין  "  -)להלן

השלמת  על ידי נאוויטס אנגליה. עם    PMO, לרכישת כל מניות  PMOבמלוא הון המניות של  
 ( למפעילת הפרויקט.  PMO, תהפוך נאוויטס אנגליה )באמצעות העסקה

בנעליה של   ▪ כי השותפות תכנס  קובע ההסכם,  "( HBR"  - )להלן  Harbour Energy plcעוד 
(, אשר הוקם  Temporary Dock Facility( של תשתית מזח זמני )PMOבבעלות )באמצעות  

"המזח הזמני"(, לרבות בחבויות    -במסגרת פעולות הקידוח שבוצעו בנכס הנפט בעבר )להלן
נאוויטס הקשורות לתחזוקתו ולפירוקו בעתיד. המזח הזמני עשוי לשמש בפיתוח הפרויקט ו

אנגליה )ככל שתידרש לכך על ידי ממשלת איי פוקלנד( תידרש להעמיד לטובת ממשלת איי 
 להבטחת ההתחייבויות הנ"ל.  )שלה או של השותפות(פוקלנד ערבות חברת אם 

מיליון דולר מהמוכרת במועד  6כחלק מתנאי הסכם רכישת המניות תקבל נאוויטס אנגליה  ▪
 השלמת העסקה.  
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 )המשך(  השקעות בנכסי נפט וגז   - : 3באור 

 

  Lion-Sea  חתימת מסמכי עסקה מחייבים לרכישת תגליות נפט באיי פוקלנד ולפיתוח פרויקט .ג 
 )המשך(   

 

מיליון    700-, השקעות עבר לצורכי מס בנכס הנפט בסך כולל של כPMOלחברה הנרכשת,   ▪
 דולר, אשר ניתנות לניצול בעתיד כנגד הכנסה חייבת במס מנכס הנפט. 

ו ▪ התחייבויות    HBR-השותפות  קיום  להבטחת  חברה  ערבות  השנייה  כלפי  אחת  העמידו 
 .PMOהצדדים הקשורים להם בהסכם רכישת מניות 

אית לבטל את ההסכם בפרק הזמן בין החתימה ועד להשלמת נאוויטס אנגליה תהיה רש ▪
כמקובל   הביניים  בתקופת  התחייבויותיה  של  מהותית  הפרה  תפר  המוכרת  אם  העסקה, 
- בעסקאות מסוג זה או של מצגים מהותיים של המוכרת בהסכם. בנוסף, נאוויטס אנגליה ו

HBR  שלמת העסקה,  תוכלנה לבטל את ההסכם במידה ולא יתמלאו התנאים המתלים לה
ובכלל זה אם לא תגענה להסכם עם ממשלת פוקלנד בקשר עם העברת האחריות על המזח 

 לשותפות.  HBR-הזמני מ

 
 "( FOA"  -)להלן  Farm Out -הסכם ה    

בין חברות בבעלותה של ▪ "( לנאוויטס RKH"  -)להלן  Rockhopper Exploration plc הסכם 
במועד   PMO-ל  RKHנכס הנפט אשר בבעלות  אנגליה להעברת חלקים בזכויות ברישיונות  

  PMOממניות    100%- השלמת העסקה, כך שמיד לאחר השלמת העסקה, נאוויטס תחזיק ב
 מהזכויות ברישיונות אלו ותמונה כמפעילת הפרויקט.  65%- אשר תחזיק ב

( לפיתוח עד FIDלא תגיע להחלטת השקעה סופית )  PMO-עוד קובע ההסכם, כי במידה ש ▪
חודשים נוספים   18שנים ממועד השלמת העסקה )עם אפשרות להארכה של עד    5חלוף  

בהסכם(,   שנקבעו  תנאים  בהתקיימות  זכויות    RKHבתלות  את  לקבל  זכאית  תהא 
נאוויטס של  לה    אנגליה ההשתתפות  שהעמידה  ההלוואות  שמלוא  ובתנאי  בפרויקט 

 השותפות עד אותו מועד תפרענה. 

מת העסקה ייחתם בין המחזיקים ברישיונות נכס הנפט הסכם תפעול משותף במועד השל ▪
"(JOA.אשר נוסחו הוסכם )" 

ו  ▪ התחייבויות    RKH-השותפות  קיום  להבטחת  ערבות חברה  השנייה  כלפיי  העמידו אחת 
 ובהסכם ההלוואות.  FOA-הצדדים הקשורים להם בהסכם ה

    
 הסכם מתן ההלוואות      

כי במסגרת מימון פיתוח שלב א' של תגלית אנגליה  כחלק מתנאי העסקה, התחייבה נאוויטס   ▪
Sea-Lion  תעמיד ,PMO  ל הלוואות  -)או השותפות או חברה אחרת בבעלות השותפות( 

RKH  דרך חברות בת דרכה מחזיקה(RKH אשר תנאיהן העיקריים, כד ,)קמן:  לברישיונות 

בעבור חלקה    8%הלוואה דולרית אשר תישא ריבית שנתית של    -   "FIDהלוואת "טרום   .1
עסקה ועד לקבלת מרגע השלמת ה  Sea-Lionבכל ההוצאות שלב א' של תגלית    RKHשל  

 "(. FIDהלן: "עיל ול )ל  Sea-Lion( לפיתוח שלב א' של תגלית  FIDהחלטת השקעה סופית ) 

בהון    RKHמחלקה של    2/3הלוואה דולרית ללא ריבית בגובה    -  "FIDט  הלוואת "פוס .2
ועד המוקדם מבין: )א(  FID-החל ממועד ה  Sea-Lionהנדרש לפיתוח שלב א' של תגלית  

-Seaחודשים ממועד תחילת ההפקה )כהגדרתה בהסכם(; )ב( השלמת פיתוח תגלית    12

Lion  .כפי שתוגדר בהסכמי המימון העתידיים; )ג( ביטול ההסכם 

יומחו   Sea-Lionביחס לפעולות ביחס לשלב א' של פיתוח תגלית    RKHההצבעה של    זכויות  ▪
, עד להחזר מלוא ההלוואה  FIDלאחר    2/3, ובשיעור של  FIDעד  אנגליה  במלואן לנאוויטס  

 או ביטול הסכם ההלוואה, למעט בנושאים ספציפיים שהוחרגו.
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 )המשך(  השקעות בנכסי נפט וגז   - : 3באור 
 

  Lion-Sea  חתימת מסמכי עסקה מחייבים לרכישת תגליות נפט באיי פוקלנד ולפיתוח פרויקט .ג 
 )המשך(   

 

משלב א' של פיתוח תגלית   RKHמהתזרים החופשי של    85%- שתי ההלוואות תוחזרנה מ ▪
Sea-Lion  ,כמו כן .RKH    תוגבל ביכולתה לגייס הון למטרות שאינן משרתות את פיתוח נכס

 הנפט ו/או שפוגעות ביכולתה הפיננסית.

נאוויטס ▪ העסקה,  להשלמת  למ  אנגליה  עד  הנפט,  בנכס  הכרוכות  בעלויות  תישא  עט  לא 
 בקשר עם בחינת וביצוע העסקה וכל הכרוך בכך. אנגליה עלויות והוצאות של נאוויטס 

 בטחונות בקשר עם ההלוואות: ▪

בנכס הנפט הרלוונטי לאחר שעבוד לטובת   RKHשעבוד שני על זכויות    -   FIDלפני   .1
 ממשלת איי פוקלנד.

לאחר   Sea-Lionבשלב א' של פיתוח תגלית    RKHשעבוד שני על זכויות    -  FIDלאחר   .2
 . שיועמד לטובת המממניםשעבוד 

מפיתוח   RKHעל תזרים המזומנים החופשי של    אנגליה  שעבוד ראשון לטובת נאוויטס .3
 .Sea-Lion תגליתשלב א' של 

 
 תנאים מתלים עיקריים להשלמת העסקה    

נכס   ▪ רישיונות  לפיו  פוקלנד  מממשלת  נוחות  מכתב  לאחר  קבלת  בתוקפם  יוותרו  הנפט 
 .  PMO-השליטה ב  העברת

זכויות   ▪ להעברת  פוקלנד  ממשלת  והפיכת    RKHהסכמת  הנפט  נכס    PMOברישיונות 
 למפעילה בכלל הרישיונות. 

 ברישיונות.  RKHאישור ממשלת פוקלנד לשחרור שעבודים של זכויות  ▪

   פות.בקשר עם המזח הזמני לשות HBRהסכמות ממשלת פוקלנד להעברת חבויות  ▪

 הסכמת ממשלת פוקלנד להארכת תוקף הרישיונות בשנתיים. ▪

הגעה להסכמות עם ממשלת פוקלנד באשר לביטול המחויבות הקיימת לביצוע קידוח נוסף  ▪
 כנגד תשלום.  PL032ברישיון 

רגולטורים  ▪ שינויים  מפני  הגנה  הרישיונות  לבעלי  להעניק  פוקלנד  ממשלת  התחייבות 
 (.Investment Protection Agreementעתידיים )
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות   - : 4באור 

 
 RSUיחידות    393,000אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות הענקה של  ,  2022,  בינואר  30ביום    

לנושא משרה ולמספר עובדים בשותפות. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך, למועד  
 מיליון דולר. 1.9 -הענקתם, בכ

   
  RSUיחידות    306,385אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות הענקה של    2022במרס,    17ביום   

בבעלותה המלאה של השותפות, שאינם לנושאות משרה בשותפות, ולעובדים בשותפות ובחברות בת  
מיליון    1.6  -נושאי משרה. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך, למועד הענקתם, בכ

 דולר. 
 

התגמול ההוני שאימץ דירקטוריון השותף הכללי כמפורט    הוענקו בהתאם לתכנית  RSU  -יחידות ה
 ( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים. 2)14בבאור 

 
 

 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין, צדדים קשורים ובעלי שליטה   - : 5באור 
 

 מינוי מנכ"ל  . א 
 

  של   תוד' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר סיום העסק18בהמשך לאמור בבאור  
ביום  אישר דירקטוריון השותף הכללי  מנכ"ל השותף הכללי,  כ  אחד מבעלי המניות בשותף הכללי

  1וזאת החל מיום  ,  קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכלליעמית  את מינויו של מר    2021בדצמבר    16
, כיהן מר קורנהאוזר כסמנכ"ל כספים 2016ביולי    10עובר למועד זה, החל מיום    . 2022בינואר  

 .  בשותף הכללי, וכדירקטור ונושא משרה בחברות בנות של השותפות
 

אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות את תנאי כהונתו    2022במרס,    9ביום  
ידי  מר קורנהאוזר  והעסקתו של   יחולו    דירקטוריון השותף הכללי()בהמשך למינויו על  אשר 

 . רטרואקטיבית מיום כניסתו לתפקיד
 

 שכר והיקף משרה  
אלפי ש"ח ברוטו, בגין היקף משרה   92מר קורנהאוזר יהא זכאי למשכורת חודשית בסך של  

(. מר קורנהאוזר לא יהיה זכאי לגמול נוסף מהשותפות ו/או מחברות הבנות שלה  100%מלאה )
 ירקטור.   על תפקידו כד

 
 הטבות ותנאים נלווים  

יהיה זכאי להפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ותנאים נלווים מקובלים בקרב    מר קורנהאוזר
לקרן   הפרשות  מנהלים;  לביטוח  ו/או  פנסיה  לקרן  הפרשות  זה:  ובכלל  במשק,  מנהלים 
חשבון   על  ואחזקתו  בגינו  המס  גילום  )כולל  רכב  עבודה;  כושר  אובדן  ביטוח  השתלמות; 

ולארי, אינטרנט, עיתונים וכיוצ"ב(; השתתפות השותפות(; נשיאה בהוצאות תקשורת )טלפון סל
בהשתלמות מקצועית; חופשה שנתית; דמי הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי וביטוח לנושאי  

 .משרה וכיוצ"ב
 

 תגמול הוני
, המקנות כל אחת זכות  RSUיחידות    362,000הינו    סך ניירות הערך אשר יוקצו למר קורנהאוזר

יחידות    362,000שותפות ובסך הכל מקנות זכות לקבלת  לקבלת יחידת השתתפות אחת של ה
- מההון המונפק של השותפות ומזכויות ההצבעה )כ  0.39%- השתתפות של השותפות המהוות כ

זה   0.36% )להלן בסעיף  והכל  RSU-"יחידות ה  -בדילול מלא(.  "ניירות הערך המוצעים"(,  " או 
 כמפורט להלן. 

 
ועד בו התקיימו שני תנאים מצטברים: )א( העסקה  תבשלנה בשלוש מנות במ  RSU-יחידות ה 

  - רצופה של הניצע על ידי השותפות ו/או תאגיד קשור לתקופה ממועד תחילת הכהונה )להלן
ש"ח ,    21.18  -: מנה ראשונה)ב( עמידה ביעד מחיר יחידת ההשתתפות  -"תקופת העסקה"(; ו

מטר תנאי שוק תיבחן רק לאחר עמידה בפר ש"ח. 24.71 - ש"ח ומנה שלישית 22.95 - מנה שנייה
עמידה בפרמטר תקופת העסקה. אם לא התקיימו התנאים כאמור עד למועד שנקבע לגבי כל 

   באותה מנה ללא תמורה. RSU-מנה תפקענה יחידות ה
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 )המשך(  עסקאות ויתרות עם בעלי עניין, צדדים קשורים ובעלי שליטה   - : 5באור 

 
 )המשך( מינוי מנכ"ל . א 

 
במועד אישור הדירקטוריון נאמד באמצעות סימולציית מונטה קרלו.    RSU  -השווי ההוגן של ה 

ליום   המחיר  לחישוב  ששימש  ההשתתפות  יחידת  ש"ח.    17.65היה    2022בינואר,    24מחיר 
 :0%- . תשואת דיבידנד 1.21%-0.2% -. טווח ריבית חסרת סיכון60.8% -תנודתיות שנתית

 
 "ח. שRSU-  15.28 שווי כלכלי של כל -ראשונהמנה  .1  
 ש"ח.  RSU - 15.20 שווי כלכלי של כל - מנה שנייה .2  
 ש"ח.  RSU- 15.18 שווי כלכלי של כל  -מנה שלישית .3  

 
 

 למר חנן וולף בונוס אישור  ב. 
 

המאזן,    תאריך  האסיפה  2022,  איבמ  15ביום  לאחר  יחידות  אישרה  מחזיקי  של   הכללית 
אלפי דולר(, למר    400-משכורות חודשיות ברוטו )בסך של כ  14.6הענקת בונוס של    ההשתתפות

 .בהתאם להוראות מדיניות התגמולחנן וולף, מבעלי השותף הכללי, 
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 םימכשירים פיננסי - : 6באור 

 
 שווי הוגן 

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

 : (אשר עלותם המופחתת אינה שונה מהותית משווים ההוגן
 
 2021בדצמבר,  31  2021במרס,  31  2022במרס,  31  
 שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

           פיננסיות:  התחייבויות 
             

 *(  207,621  187,086  *(   140,034  6122,94  *(  200,996  186,207  אגרות חוב )סדרה ב'( 
  
 בהתאם למחיר שוק מצוטט. *(  

 
 

 עסקאות גידור 
 
עסקאות גידור פתוחות מסוג אופציות מכר    Navitas Buckskin  -קיימות ל  2022,  במרס  31ליום   ( 1

(Put  לגידור מחירי נפט מסוג ,)WTI  בהיקף כולל   2023ולחודשים ינואר עד מאי,    2022  מאפריל
 דולר לחבית.   60אלפי חביות נפט במחיר חבית מינימלי של  475של 

  
 אלפי דולר.  1,218  -הינו כ  2022,  במרס  31השווי ההוגן של הנכס בגין עסקאות הגידור הנ"ל ליום   

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

המימון, הסכם  במסגרת  הנפט  ל  2022,  סבמר  31ליום    מחירי  גידור    NPO-קיימות  עסקאות 
 כמפורט להלן:   אלפי חביות נפט 482פתוחות בהיקף כולל של 

 
בתקופה שבין    Collarבאסטרטגיית    חביות נפטאלפי    192של    בהיקף של  לגידורעסקאות   -

דולר   45במחיר חבית מינימלי של    2022דצמבר לשנת    לחודשעד  ו   2022לשנת    אפריל  חודש
 דולר לחבית.  55ובמחיר מקסימלי של 

 
במחיר  2023בשנת  Collarנפט באסטרטגיית אלפי חביות  236עסקאות לגידור בהיקף של   -

 דולר לחבית. 79 -כשל   ממוצע דולר ובמחיר מקסימלי 55חבית מינימלי של 
 

ברבעון הראשון    (Putית מכר )ימסוג אופצאלפי חביות נפט    54בהיקף של  גידור  ל  העסק -
 דולר לחבית. 55במחיר חבית מינימלי של  2024לשנת 

 
  9,835  -הינו כ  2022,  סבמר  31ליום    הנ"ל  הגידורההתחייבות, נטו בגין עסקאות  השווי ההוגן של  

  אלפי דולר.
 
 

 
 
 

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

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )שותפות מוגבלת(   נאוויטס פטרוליום 
 

 
 המאוחדים   ביניים מתוך הדוחות הכספיים  נתונים כספיים  

 לשותפות   המיוחסים 
 

 2022  , במרס   31  ליום 
 
 
 

 באלפי דולר של ארה"ב 
 

 
 

 עמוד 
  

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

 4 לשותפות המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

 5 לשותפות  המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
  

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

 8-9 נוסף מידע
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 לכבוד  
 )שותפות מוגבלת(   השותפים של נאוויטס פטרוליום 

 
 

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

 
 

 מבוא 
 

הנפרד המובא לפי תקנה   הביניים  )דוחות תקופתיים  38סקרנו את המידע הכספי  ערך  ניירות  ד' לתקנות 
התש"ל פטרוליום    1970-ומיידיים(,  נאוויטס  )להלן    - של  מוגבלת  ליום    – שותפות    2022במרס,    31השותפות(, 

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

 ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה 
 

ספי "סקירה של מידע כ  -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. 

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

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

 . 1970-התש"ל
 
 

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022במאי,  16

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד' 38  תקנה   לפי   מיוחד  דוח 
 

 כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נתונים  
 
 לשותפות המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה    בינייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים    המיוחסיםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
  לתקנה ם בהתאם  דוחות מאוחדים(, המוצגי  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2022,  במרס  31ליום  

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

 
 

 במרס 31 ליום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2022  2021  2021 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  

       נכסים שוטפים
       

 22,618  73,584  16,606  מזומנים ושווי מזומנים 
 10,865  10,796  12,305  פקדונות לזמן קצר

 4,480  4,460  3,660  חייבים ויתרות חובה 
       
  32,571  88,840  37,963 

       שוטפים נכסים לא 
       

 578,842  129,000  587,855  עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
 336  488  373  נכסי זכות שימוש 
 13,719  400  13,725  סכומים בנאמנות 

 140  161  143  נטו, קבוע רכוש
       
  602,096  130,049  593,037 
       
  634,667  218,889  631,000 

       התחייבויות שוטפות
       

 7,575  1,298  5,444  זכות   ויתרות זכאים
 794  2,047  4,749  ריבית לשלם בגין אגרות חוב

 331  357  331  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
       
  10,524  3,702  8,700 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 336,245  120,899  330,445  אגרות חוב 
 48,145  -  48,299  הלוואה לזמן ארוך 

 61  230  65  ות ת בגין חכיריוהתחייבו
       
  378,809  121,129  384,451 

       השותפות  הון 
       

 309,936  161,079  309,936  השתתפות  הון יחידות
 3,318  -  3,318  של אגרות חוב רכיב המרה

 2,437  2,462  3,245  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004  8,004  8,004  שליטה בעל עם עסקאות  בגין קרן

 ( 5,217)  ( 3,364)  ( 11,072)  קרן בגין גידור תזרימי מזומנים
 ( 80,629)  ( 74,123)  ( 68,097)  הפסד  יתרת

       
  245,334  94,058  237,849 
       
  634,667  218,889  631,000 
 

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

       2022במאי,  16
  הדוחות אישור תאריך

 הכספיים
 תדמור גדעון 

 דירקטוריון "ר יו
 נפט וגז ניהול בע"מ פלר

 הכללי  השותף

 קורנהאוזר עמית  
 מנכ"ל 

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ
 השותף הכללי 

 תמר רוזנברג  
 סמנכ"לית כספים 

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

 
 
  

 שהסתיימו  החודשים 3-ל
 במרס 31ביום 

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
   בדצמבר 31

 

  2022  2021  2021 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

 1,746  634  811  הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות 
 ( 8,564)  ( 1,549)  ( 2,120)  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 ( 6,818)  ( 915)  ( 1,309)  תפעולי הפסד

       
 6,520  4,687  4,401  הכנסות מימון
 ( 21,567)  ( 464)  ( 1,450)  הוצאות מימון 

 24,795  7,119  10,890  חברות מוחזקות  רווחיחלק השותפות ב
       

 2,930  10,427  12,532  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 991  -  -  מס הטבת 
       

 3,921  10,427  12,532  רווח נקי 
       

       כולל אחר )לאחר השפעת מס(: הפסד
       

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

       
 ( 8,014)  ( 3,061)  ( 6,357)  הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

 4,255  1,155  502  העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
       

 ( 3,759)  ( 1,906)  ( 5,855)  הפסד כולל אחר  סה"כ
       

 162  8,521  6,677  כולל רווח
       
       
 
 
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימו  החודשים 3-ל

 במרס 31ביום 

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 921,3  10,427  12,532  רווח נקי 
       

תזרימי מזומנים מפעילות   להצגתהתאמות הדרושות 
     :שוטפת

 
 

       
       : והפסד רווח לסעיפי התאמות

       
 426  185  98  פחת והפחתות

 639  85  808  מניות מבוסס תשלום
 ( 991)  -    מסים נדחים 

 ( ,79524)  ( ,1197)  ( 10,890)  מוחזקות  חברותרווחי ב השותפות  חלק
 820,13  ( 3,934)  ( 026,2)  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 

 684  520  502  הפרשי שער
       
  (11,508 )  (310,26 )  (217,10 ) 

       והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
       

 ( 276)  ( 562)  201  בחייבים ויתרות חובה)ירידה( עלייה 
 172  ( 92)  ( 2,131)  זכות זכאים ויתרות ב  עלייה )ירידה(

       
  (1,930 )  (852 )  (104 ) 
       

 227  -  23  שהתקבלה  ריבית
       

 ( 11,457)  ( 76)  ( ,7381)  ששולמה ריבית
       

 ( 630,17)  ( 197)  ( 12,62)  שוטפת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות
       
       

       השקעה פעילות מתזרימי מזומנים 
       

 ( 703,425)  ( 893)  ( 266,1)  השקעה בחברות מוחזקות 
 ( 13,310)  -  ( 1,500)  תנועות בסכומים מוגבלים

 ( 118)  -  -  השקעה בפקדונות
 ( 16)  -  ( 17)  קבוע  רכוש רכישת

       
 ( 439,147)  ( 893)  ( 2,783)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

       
 
 
 
 

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

 
 

  
 שהסתיימו  החודשים 3-ל

 במרס 31ביום 

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2022  2021  2021 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר  אלפי  
       

       פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
       

 50,000  -  -  בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
 ( 358)  ( 35)  ( 106)  התחייבויות בגין חכירותפירעון  

 210,841  -  -  , נטוהנפקת אגרות חוב
 (3,912)  -  -  עלויות גיוס אגרות חוב

 151,528  -  -  הנפקת הון לציבור
 7  7  -  ליחידות השתתפותמימוש אופציות 
 ( 3,250)  -  -  עלויות גיוס הון 

       
 404,856  ( 28)  ( 106)  מימון  )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות

       
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים  

 ( 520)  ( 502)  במטבע חוץהמוחזקות 
 

(684 ) 
       

 ( 52,605)  ( 1,638)  ( 6,012)  במזומנים ושווי מזומנים ירידה
       

 75,222  75,222  22,618  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 22,618  73,584  16,606  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
 
 
 
 

 . הנפרד הכספי  ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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 כללי  -  1 באור

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

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל  דוחות)ערך  
ולשנה שהסתיימה באותו    2021בדצמבר,    31הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום  

  31ם ליום  תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדי
 (. "מאוחדים ביניים כספיים"דוחות   -)להלן  2022במרס, 

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

ספטמבר,   8השותפות נרשמה ביום  , וכפי שתוקן מעת לעת.  2015באוגוסט,    30שנחתם ביום  
. מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים,  1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה  2015

 הפיתוח וההפקה של נפט וגז.
 
בדצמבר בדבר נגיף הקורונה והשלכותיו    31ד' למידע הכספי הנפרד ליום  1אמור בבאור  בהמשך ל .ג

הכלכליות, בתקופת הדוח למשבר הקורונה לא היתה השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות  
 .של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע  
 . 2021בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח -  3באור 
 

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

 
של  2022בינואר,    30ביום     הענקה  השותפות  של  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישר   ,393,000  

לנושא משרה ולמספר עובדים בשותפות. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים    RSUיחידות  
 מיליון דולר. 1.9 -שהוענקו הוערך, למועד הענקתם, בכ

   
יחידות    306,385ל השותפות הענקה של  אישר דירקטוריון השותף הכללי ש  2022במרס,    17ביום  
RSU   של המלאה  בבעלותה  בת  ובחברות  בשותפות  ולעובדים  בשותפות,  משרה  לנושאות 

השותפות, שאינם נושאי משרה. השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו הוערך, למועד 
 מיליון דולר. 1.6 -הענקתם, בכ

 
ה התגמול    RSU  -יחידות  לתכנית  בהתאם  הכללי הוענקו  השותף  דירקטוריון  שאימץ  ההוני 

 ( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.2)14כמפורט בבאור 
 
 

 מינוי מנכ"ל   ב. 
 

ד' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר סיום העסקתו של  18בהמשך לאמור בבאור  
לי ביום  אישר דירקטוריון השותף הכלאחד מבעלי המניות בשותף הכללי כמנכ"ל השותף הכללי,  

  1וזאת החל מיום  ,  קורנהאוזר כמנכ"ל השותף הכלליעמית  את מינויו של מר    2021בדצמבר    16
כסמנכ"ל כספים   , כיהן מר קורנהאוזר 2016ביולי    10עובר למועד זה, החל מיום    . 2022בינואר  

 .  בשותף הכללי, וכדירקטור ונושא משרה בחברות בנות של השותפות
 

אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות את תנאי כהונתו    2022במרס,    9ביום  
ידי דירקטוריון השותף הכללי(מר קורנהאוזר  והעסקתו של   יחולו    )בהמשך למינויו על  אשר 

 .ו לתפקידרטרואקטיבית מיום כניסת
 

 המאוחדים. ביניים ' לדוחות הכספיים א5לפרטים נוספים ראו באור 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן -  4באור 

 
 בונוס למר חנן וולף אישור  א.  

 
המאזן,    תאריך  יחידות  2022,  איבמ  15ביום  לאחר  מחזיקי  של  הכללית  האסיפה   אישרה 

אלפי דולר(, למר    400-משכורות חודשיות ברוטו )בסך של כ  14.6הענקת בונוס של    ההשתתפות
 .בהתאם להוראות מדיניות התגמולחנן וולף, מבעלי השותף הכללי, 

 
 
 
 

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

 שותפות מוגבלת – השותף הכללי של שותפות נאוויטס פטרוליום   הדירקטוריון של

 א.ג.נ.,  

 

מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ותמצית המידע הכספי ביניים הנפרד ליום   הנדון: 
  )"השותפות"( שותפות מוגבלת – של שותפות נאוויטס פטרוליום 2022במרס,  31

 

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

, במרס  31ליום    שותפותה  של  מאוחד  תמציתי  כספי   מידע  על   2022,  במאי  16מיום  סקירה  דוח   .1
 באותו תאריך. השלושה חודשים שהסתיימולתקופה של    2022

  ביניים   כספיה  מידעתמצית ה  על  2022,  במאי  16המבקר מיום    החשבון  רואה   של  מיוחד  דוח .2
באותו    שלושה חודשים שהסתיימהשל    ולתקופה  2022,  במרס  31ליום    שותפותנפרד של הה

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 רואי חשבון 

 





1 
 

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

 

התקופתי    2-ו  1  פיםסעי .1 ותחום   –לדוח  השותפות  עסקי  של  הכללית  ההתפתחות  תיאור 

  הפעילות

מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות את ההחלטות    , אישרה אסיפת2022במאי    15  ביום

 הבאות: 

ללא צורך באישור האסיפה  הארכת אישור האסיפה בדבר ביצוע פרויקטי נפט וגז נוספים   ▪

 . הכללית ובתיקון הסכם השותפות בגין כל פרויקט, לתקופה של שלוש שנים נוספות

ספת )שלישית( ואישור מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמפקח השותפות לתקופת כהונה נו ▪

  תנאי כהונתו והעסקתו.

ביום   זימון אסיפה כללית מיוחדת שפרסמה השותפות  דוח  נוספים ראו  באפריל,    7לפרטים 

-2022  )אסמכתאות מספר:  2022  ,במאי  15וכן דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה מיום    2022

 , בהתאמה( 2022-01-047718- ו 01-037653

 Sea Lionתגלית  -הסכם הבנות  -לדוח התקופתי  10סעיף  .2

)באמצעות    2022באפריל,    15ביום   ▪ )להלן:    2Navitas Petroleum Limitedחתמה השותפות 

מהזכויות במספר תגליות נפט    65%"(( על הסכמי עסקה מחייבים לרכישת  UKנאוויטס  "

הנפט   תגלית  הינה  בהן  שהעיקרית  פוקלנד,  באיי  "  Sea Lionימיות   Seaתגלית  )להלן: 

Lion" יחד:  )להלן  נוספים  אקספלורציה  ורישיונות  הנפט"(  "נכס  או  "(, הפרויקט" 

)להל החדשה  הפרויקט  כמפעילת  השותפות  של  עם  העסקהן:  ולמינויה   ,)"3Harbour 

Energy plc ,4Premier Oil Exploration and Production Limited  5-וRockhopper Exploration 

plc " :להלן(HBR" ,"PMOו "- "RKH  .)בהתאמה ," 

, את כל מניותיה של HBRמחברת בת בשרשור של    UKבמסגרת העסקה, תרכוש נאוויטס  

PMO    חלק מזכויותיה של  ואשר אליה יועברו בנוסףRKH   ברישיונות נכס הנפט בהתאם

במלוא הון    UK, כך שלאחר השלמת העסקה, תחזיק נאוויטס  6Farm Out-לתנאי הסכם ה 

במספר תגליות נפט, שהעיקרית בהן הינה תגלית    65%- , אשר תחזיק בPMOהמניות של  

Sea Lionהשותפות    , ברישיונות אקספלורציה ותשתית של מזח ותמונה כמפעילת הפרויקט

   7פועלת להשלמת העסקה. 

באפריל,    17לפרטים נוספים אודות הסכמי העסקה, ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 (.  2022-01-040482 )אסמכתא מספר: 2022

  

 
  אישור  מועד  לפני  בסמוךועד    2022של שנת  הראשון  במהלך הרבעון  עדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות    1

  2021דוח התקופתי של השותפות לשנת ב פרק תיאור עסקי השותפות , למעט עדכונים שנכללו ב התקופתי  בדוח לתארו שיש  עניין  בכל זה  דוח
עדכון זה   "(, המובא בזאת בדרך של הפניה.הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "2022-01-027108)אסמכתא מספר:  2022במרץ,   20ביום שפורסם  

 ., אלא אם צוין אחרתמתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי השותפות לדוח התקופתי 
 בת המאוגדת באנגליה המוחזקת במלואה על ידי השותפות.  חברה        2
3            HBR   נסחרת   ( בבורסת לונדוןLSE  תחת הסימול ,HBR  הסכם רכישת מניות .)PMO    הינו מול חברה בבעלות )בעקיפין( שלHarbour,Premier . 

Oil Holdings Limited         
4        Exploration and Production LimitedPremier Oil    היא חברה בת )בשרשור( שלHBR  ומשמשת כמפעילת תגליתLionSea . 
 (, המחזיקה בזכויות בנכס הנפט.RKH, תחת הסימול  AIMחברת נפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון )         5
 בזכויות בנכס הנפט.  RKHבאמצעותן מחזיקה    RKHנחתם עם מספר חברות בנות של  FOA- הסכם ה        6
 "(, אשר עיקריו מפורטים בדיווח המיידי של  JOAבמועד השלמת העסקה ייחתם בין המחזיקים ברישיונות נכס הנפט הסכם תפעול משותף )"       7

    (.2022-01-040482)אסמכתא מספר:  2022באפריל,  17השותפות מיום         



2 
 

עתיד פני  צופה  מידע  בגין  המתלים,   -  אזהרה  התנאים  והתקיימות  העסקה  השלמת 

והפרטים הנוספים אודות העסקה ונכס הנפט, מבוססים על מידע הקיים בידי השותפות  

ולמידע   העסקה  עם  בקשר  כה  עד  שבוצעו  הנאותות  לבדיקות  בהתאם  זה,  דוח  למועד 

וק  שנמסר לשותפות על ידי הצדדים לעסקה, ומהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בח

, אשר אין כל ודאות כי יתממש כלל, או שעשוי להתממש באופן  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

התקיימות התנאים  - השונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת עקב גורמים שונים לרבות אי

המתלים לעסקה, קבלת מידע נוסף בנוגע לנכס הנפט אשר יכול שיתגלה בתקופה שלאחר  

העסק השלמת  ולאחר  העסקה  שונים  חתימת  גורמים  של  ממכלול  כתוצאה  ו/או  ה 

 הקשורים במימוש העסקה ובביצוע פרויקטי פיתוח של תגליות נפט מסוג זה.  

 Seaהשותפות דוח משאבים מותנים ומנובאים בנכס הנפט    פרסמה  ,2022במאי,    18ביום   ▪

Lion (048690-01-2022 אסמכתא מספר:) 2022  ,במאי  18דיווח מיידי מיום   , לפרטים ראו. 

 מימון -לדוח התקופתי  20סעיף  .3

במסגרת   התחייבה  להן  הפיננסיות  המידה  באמות  עמדה  עסקת  הלוואה  השותפות  למימון 

   דנברי, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

( עם  Corporate Facilityשנקבעו בהסכם המימון )השותפות עמדה באמות המידה הפיננסיות  

כ של  בהיקף  לשותפות  הלוואה  להעמדת  בינלאומי  בנקאי  דולר  50-תאגיד  כמפורט  מיליון   ,

 להלן:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אמת מידה פיננסית 31.03.2022לתאריך היחס 

28% LTV  60%שלא יעלה על   

1.7 Projected DSCR 1.25-שלא יפחת מ 

2.4 Historic DSCR 1.25-שלא יפחת מ 

 אמת מידה פיננסית 31.03.2022היחס לתאריך 

יחס חוב לסך הנכסים לא יעלה על  12.16%
70%   

לשותפות יכולת פירעון של    ✓
  12ההתחייבויות לזמן קצר )

 חודשים(

לשותפות יכולת פירעון של    ✓
ההתחייבויות עד למועד פירעון  

 ההלוואה 
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   ( של פרויקטי השותפותIRRהפנימי )תשואה ה שיעור .4

 פרויקט בקסקין 

Project IRR- 56% -כ 

-Equity IRR 74%-כ 

 פרויקט שננדואה  

Project IRR- 41% -כ 

-Equity IRR 55%-כ 

 נכסים יבשתיים 

Project IRR- 36% -כ 

-Equity IRR 48%-כ 

 

 : IRR - י הלהלן ההנחות ששימשו לתחשיב

Project IRR  -    מבוסס על תזרים נטו )כולל השקעות( שנבע בפועל מהפרויקט    2021עד לסוף שנת

שצפוי לנבוע בהתאם לדוח   (NPV10-2P) מבוסס על תזרים נטו )לפני מיסים(  2022והחל משנת  

  .תזרים המזומנים החזוי שפורסמה השותפות בדוח התקופתי

Equity IRR  -    מבוסס על ההון העצמי שהושקע בחברת הפרויקט וחלוקות    2021עד לסוף שנת

משנת   החל  בפועל.  הפרויקט,    2022דיבידנד  מחברות  הצפויות  הדיבידנד  חלוקות  מבוסס 

( מיסים(  )לפני  נטו  תזרים  על  תזרים NPV10-2Pהמבוססות  לדוח  בהתאם  לנבוע  שצפוי   )

התקו  בדוח  השותפות  שפרסמה  החזוי  חוב  המזומנים  או  פרויקטלי  חוב  שירות  לאחר  פתי 

לפירעונו.  כבטוחה  משמש  של    Equity IRR-ה  כי יובהר,    שהפרויקט  ראותה  מנקודת  חושב 

 .בפרויקטהשותפות כמשקיעה 

 

 בקסקין בפרויקט 2022של שנת   ברבעון הראשון 8נפט ה תהפקנתוני  .5

 1רבעון   

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

256.10 

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

92.48 

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

(17.34 ) 

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

(13.02 ) 

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

 10לחבית(

62.12 

כמויות ש לסך  ביחס  המדווחת  בתקופה  אזילה  יעור 
 %( -הנפט בפרויקט )ב

1.6 

 

  

 
   הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפותבנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח.             8

   העשרונית. ספרות אחרי הנקודה 2במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד  
   תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי., מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב    9

של    10 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 השותפות כאשר  דולר לחבית בגין    16  -כ

 מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות.    הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו 
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 :ידנבר שדות ב 2022ברבעון הראשון של שנת   11נתוני הפקת הנפט  .6

 1רבעון   

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

193.78 

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

94.52 

המשויכים   תפוקהממוצעים ששולמו ליחידת    תמלוגים 
של   ההוניות  הזכויות  )דולר   השותפות למחזיקי 

 12לחבית(

(22.24 ) 

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

(15.04 ) 

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

 13לחבית(

38.05 

כמויות ש לסך  ביחס  המדווחת  בתקופה  אזילה  יעור 
 %( -הנפט בפרויקט )ב

1.1 

 

 :'סנצ בפרויקט 2022הראשון של שנת  ברבעון  14ט נתוני הפקת הנפ .7

 1רבעון   

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

39.47 

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

73.91 

תמלוגים ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה המשויכים 
)דולר  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  למחזיקי 

 15לחבית(

(18.06 ) 

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

(29.66 ) 

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

 16לחבית(

26.18 

כמויות ש לסך  ביחס  המדווחת  בתקופה  אזילה  יעור 
 %( -הנפט בפרויקט )ב

0.6 

 

 

 16.05.2022תאריך: 

 

 

 

                   
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

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

 ודירקטור   , מנכ"לעמית קורנהאוזר 

       

 
ממוצע ליחידת    הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר  כמויות גז בשיעור זניח.  כולל       11

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.   2תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 
 מייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.  12
של     13 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 השותפות כאשר  דולר לחבית בגין    20  -כ
 מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות.    הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו 

.  מסך ההפקה, עובדה אשר מקבלת ביטוי במחיר המשוקלל לחבית בדולר  24%-מהווה כ  2022הפקת הגז בפרויקט נצ'ס ברבעון הראשון לשנת    14
ההוניות של השותפות במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו,  הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות  

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד  
 . מייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי        15
למחזיקי     16 המשויכים  תפוקה  ליחידת  נטו  הממוצעים  שלהתקבולים  הפקה  עלות  משקפים  השותפות  של  ההוניות     הזכויות 

שותפות כאשר  ה  של   דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות  39  -כ 
   של השותפות. יותההונ הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות





בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   2022ראשון של שנת דוח רבעון 

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

 

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

"  מוגבלתשותפות   הכללי )להלן:  בהתאמההשותפותו"  "השותף  לקביעתה  ,  (",  אחראית 

 . בשותפותוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 לעניין זה חברי ההנהלה הם: 

 ומנהל כללי.   דירקטור, עמית קורנהאוזר .1

 . כספים ית, סמנכ"לתמר רוזנברג .2

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

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

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

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

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

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  ת נדרש  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. 

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

ש לתקופה  ביום  נהתקופתי  "  2021  ,בדצמבר  31סתיימה  הבקרה  )להלן:  בדבר  השנתי  הדוח 

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

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

 ת. , הינה אפקטיבי2021, בדצמבר 31כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

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

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

 הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.  

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

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

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.   ,כאמור לעילהכללי  



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

 
 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 
 

 , מצהיר כי:עמית קורנהאוזראני, 

של שנת   ראשוןהלרבעון ( "השותפות"  :)להלן נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת של  הרבעוני הדוחאת  בחנתי (1)
 (; "הדוחות: ")להלן 2022

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

 הדוחות;

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

 הדוחות;

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

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  השותפותהשותף הכללי של    דירקטוריון  של

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

של השותפות לאסוף, לעבד, לסכם    הלהשפיע לרעה על יכולת  הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר

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

  –  וכן ;בהתאם להוראות הדין

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

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

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

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

)דוחות  לה  לרבות חברות מאוחדות ששמידע מהותי המתייחס לשותפות,   ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות 

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

   – תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   (ב)

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

 לכללי חשבונאות מקובלים;

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

  הנהלת השותף הכללי בשותפות הדירקטוריון ו( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 2021

 . בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות

 

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

 .  2022במאי,  16 תאריך: 

  ________________________ 

 , מנכ"ל עמית קורנהאוזר 
  



ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ( לתקנות  2()ד)ג38לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 
 :1970  –ומיידיים(, תש"ל 

 
 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 

 כי:  ה, מצהיר תמר רוזנברגאני, 

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

הדוחות  או "  "הדוחות: ")להלן   2022של שנת  ראשון  הרבעון  ( ל"השותפות"  :)להלן  פטרוליום שותפות מוגבלת

 (; "לתקופת הביניים

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

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

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

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

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

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  השותפותהשותף הכללי של    דירקטוריון  של

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

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

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

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

 - בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

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

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

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

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

 - תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח    י פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת   (ב)

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

 לכללי חשבונאות מקובלים;

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

( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת  2021

  הנהלת השותף הכללי של השותפות ו הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון  

 . וגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפותבנ

 



 

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

 

 
       .  2022במאי,  16תאריך:  

  ________________________ 

 כספים  ית, סמנכ"לתמר רוזנברג 
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