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  השותפותתיאור עסקי עדכון  –פרק א' 

 1"(השותפות)להלן: " נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלתשל 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנת  השותפות

ג לתקנות ניירות ערך )פרטי 6 תקנההתאם להוראת וב)להלן: "התקנות"(,  1970-ומידיים(, תש"ל

, חלות עליה כל ההקלות הנכללות 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט –התשקיף וטיוטת תשקיף 

 דירקטוריון השותף הכללי. בתקנות, ככל שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד לשותפות

פרסם ( לתקנות הפוטרת "תאגיד קטן" מל5ד)ב()5את ההקלה במסגרת תקנה שלא לאמץ  בחר

דוחות כספיים לרבעון ראשון ושלישי בכל שנה קלנדרית, וזאת מבלי לגרוע מיכולת השותפות 

 .הקלהלשנות בעתיד את בחירתה ביחס לאי יישום ה

 

 נכס הנפט לפיתוחתכנית  –לתשקיף )ה( -)ד(7.6.11סעיפים  .1

 LLOGמפעילת הפרויקט,  מסרה ,9.11.2017בישיבת השותפים בפרויקט שנערכה ביום 

Exploration Offshore, LLC " :עדכנה את תכנית  כי שותפים"( לפרויקטמפעילת ה)להלן

הפיתוח של הפרויקט. תכנית הפיתוח המעודכנת אינה כוללת שינויים מהותיים בתכנית 

ההנדסית, הכוללת, בין היתר, את ביצוע קידוחי ההפקה והתשתיות של הפרויקט, ועיקרה 

 541-( לתקציב מעודכן מאושר של כ100%מליון דולר )עבור  697-הקטנת התקציב המאושר מכ

 ההפקה תחילת שמועד צופה היאכי  לשותפיםמפעילת הפרויקט  מסרה. כמו כן, רמיליון דול

 השותפותשל  מיידינוספים ראו דוח  לפרטים .2019 יולי לחודש 2019 דצמבר מחודש יוקדם

 .כאן על דרך של הפנייה הנכלל( 105669-01-2017)מס' אסמכתא:  12.11.2017מיום 

 

מידע צופה פני עתיד  ןהינ דלעילהערכות מפעילת הפרויקט  – בגין מידע צופה פני עתיד אזהרה

 מועדלעניין הנחות המפעילה ת על ו, המבוסס1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות הזמנים הצפוי מהמאגר ההפקה

ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים ועלויות וכן 

עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה  אלועל ניסיון העבר. הערכות 

וון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן במידה שישתנו ההערכות ויחולו שינויים ו/או עיכובים במג

שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר ו/או 

ושיווק של נפט וגז טבעי מנכס הנפט ו/או  הפקה, בפיתוחמגורמים בלתי צפויים הקשורים 

 מאגר עד להשלמתו.הכתוצאה מהתקדמות פיתוח 

 

 עתודות ומשאבים מותנים בנכס הנפט –לתשקיף  )יא(7.6.11סעיף  .2

גידול  , הכולל31.10.2017 ליום המעודכן, ח עתודות ומשאבים מותנים בפרויקטעדכון לדולעניין 

של עתודות הנפט בפרויקט, שיפורים מהותיים בקצב ההפקה הצפוי מהקידוחים בפרויקט 

                                                           
, החל ממועד פרסום התשקיף להשלמה השותפות בעסקי אשר אירעו מהותיים חידושים או שינויים כולל זה עדכון 1

"(, כפי שעודכן בהודעה המשלימה התשקיף( )להלן: "2017-01-081112 )מס' אסמכתא: 13.9.2017מיום  השותפותשל 
ח ( ועד סמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדו2017-01-082762)מס' אסמכתא:  18.9.2017שפורסמה ביום 

  ( לתשקיף.השותפות עסקי תיאור)פרק  7 בפרק שהופיעו כפי הסעיפים למספרי מתייחס זה עדכון .תקופתי



)מס' אסמכתא:  12.11.2017מיום  השותפותשל  מיידידוח  ראו, הפרויקטובתזרים המהוון של 

  .הפנייה של דרך על כאן הנכלל( 2017-01-105669

 

בדבר כמויות עתודות הנפט והגז הטבעי   NSAIהערכות  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

בנכס הנפט הינן מידע צופה פני עתיד כמשמען בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל מבוססות, בין 

היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה במאגר, 

א קיימת כל וודאות. כמויות הגז ואשר לגביהן ל NSAIוהינן בגדר הערכות והשערות בלבד של 

הטבעי ו/או הנפט שיופקו בפועל עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, 

כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש 

ם של המאגר. בשוק הגז הטבעי ו/או הנפט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועי

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

 גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי.

 

 הון אנושי –לתשקיף  7.9 סעיף .3

 דירקטוריםכהן כמונו ה"ה עקיבא משה אבנר אזולאי ודניאל חוסידמן ל 8.11.2017ביום 

 לי בשותפות, וה"ה צבי ברק מונה לכהן כדירקטור חליף בשותף הכללי בשותפות.   בשותף הכל

 

 פי התשקיף -שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עלג: 10עדכון לתקנה  .4

תשקיף על פי יחידות ההשתתפות  7,361,200הנפיקה השותפות  2017בספטמבר,  19ביום 

 18.9.2017( והודעה משלימה מיום 2017-01-081112)מס' אסמכתא:  13.9.2017 להשלמה מיום

לאמור  בהתאםאלפי דולר )נטו(.  15,924 -בתמורה לסך של כ (2017-01-093840)מס' אסמכתא: 

 כאמור לעיל בגין הצעת ניירות הערך לציבור ההנפקה תמורת, להשלמה לתשקיף 5.2בסעיף 

 שימשה את השותפות לביצוע הפעולות הבאות:

 

 חלק להחזרהשותפות  את שימש ,ההנפקה מתמורת, "בארה דולר אלפי 4,795-כ של סך .4.1

 ההלוואה הסכם פי על ידי קבוצת דלק בע"מ-מהלוואה שניתנה לחברת בת של השותפות על

חלק  החזר. 31.12.2016 יוםל של השותפות לדוחות הכספיים המאוחדים 9בביאור  מפורטה

  . 2017באוקטובר,  2נעשה לאחר תאריך המאזן ביום  כאמור ההלוואה

 

רעון חלקי יאלפי דולר ארה"ב, מתמורת ההנפקה, שימש את השותפות לפ 3,600-סך של כ .4.2

( לדוחות הכספיים 2)ד()17כמפורט בביאור  של הלוואות שקיבלה מתאגידים בנקאיים

 27. פירעון חלק ההלוואה כאמור נעשה ביום 31.12.2016המאוחדים של השותפות ליום 

 . 2017בספטמבר, 

 

יתרת  לפירעוןשימש את השותפות מתמורת ההנפקה, , אלפי דולר ארה"ב 293-סך של כ .4.3

של ג לדוחות הכספיים המאוחדים 17המתוארת בביאור  ההלוואה מהשותף הכללי

 2ך המאזן ביום פירעון יתרת ההלוואה נעשה לאחר תארי. 31.12.2016ליום השותפות 

 .  2017באוקטובר, 

 



בתקופת הביניים שבין מועד גיוס כספי תמורת ההנפקה ועד למועד השימוש בהם בפועל,  .4.4

לשמירה, ככל הניתן,  אלבישר בפיקדונות בנקאיים נזיליםכספי תמורת ההנפקה מושקעים 

 . על ערכם הריאלי וזמינותם לביצוע מטרות השותפות

 

 

 

       2017, בנובמבר 29תאריך: 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

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

 וחנן רייכמן, מנכ"ל
 



 

 

 רק ב' פ

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

שותפותה



 
  

  

  דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
  

  2017 ,בספטמבר 30שהסתיימה ביום  לתקופה
  
  

 לתקופה בד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון") מתכהשותף הכלליבע"מ (להלן: " נפט וגז ניהול רפלדירקטוריון 
  ").הדוח תקופת(להלן: " 2017 ,בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
  
  

  תיאור תמציתי של פעילות השותפות בתקופת הדוח  .1
  
 ,חיפושיםבתחום ה פועלת ")נאוויטס"השותפות" או "(להלן: פטרוליום נאוויטס שותפות המוגבלת ה
בחיפוש ואיתור  התמקדההדוח  בתקופת. פעילותה של השותפות הפקה של נפט וגז טבעיהפיתוח וה

השותפות  גייסהבנוסף . ארה"ב במפרץ מקסיקו בפיתוח רישיונות קיימיםוכן בארה"ב  פרויקטים
הועמדה לאחר תאריך אגרות חוב, באמצעות חברה ייעודית בבעלותה המלאה, אשר תמורת הנפקתן 

הממוקם במפרץ  נפט וגז מהזכויות בפרויקט 18.7%-כהלוואות לחברות ייעודיות המחזיקות בכ המאזן
. ורפים)לדוחות הכספיים המצ א'3 באורלטובת מימון חלקן בפיתוח הפרויקט (ראה  בארה"ב מקסיקו

 .2017הושלם בחודש יולי  האמור גיוס אגרות החוב
  

ידוח וחיפוש נפט לק זכיונות 20הכוללים  פרויקטים 12-ב זכויות בעלת, השותפות היא הדוחנכון למועד 
 במדינתביבשה מדינות טקסס ולואיזיאנה וכן  לחופי דרומית"ב, במימי מפרץ מקסיקו, בארהטבעי וגז 

   בקנדה. Newfoundlandבאזור מזרח  ,שיון אקספלורציה ביםירלשותפות כמו כן,  .לואיזיאנה
  
  תוצאות הפעילות  .2

    
 אלפי 4,268 -דולר, לעומת סך של כ אלפי 20,628 -הסתכמו לסך של כבתקופת הדוח השותפות  הפסדי
בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  הגידול בהפסדי השותפות .אשתקדהמקבילה  בתקופהדולר 

כתוצאה משערוך אופציות ורכיבי חוב המירים מימון לא תזרימיות הוצאות מ בעיקרנובע אשתקד 
 אשר תרם לגידול בהוצאות השותפותגידול בהיקף פעילות בשווי הוגן וכן מ וונמדדכהתחייבות  וסווגש

, תרשום 2017לאחר תאריך המאזן, ברבעון הרביעי לשנת  .הנהלה וכלליות ועלויות המימון הנלוות
  מיליון דולר כתוצאה מהתאמת האופציות שטרם מומשו לשווין ההוגן.  2.5-השותפות רווח בסך של כ

  
 -כאלפי דולר, לעומת סך של  15,809 -הסתכמו לסך של כ 2017לשנת השלישי הפסדי השותפות ברבעון 

הגידול בהפסדי השותפות לעומת התקופה המקבילה  .בתקופה המקבילה אשתקד אלפי דולר 1,463
כתוצאה משערוך אופציות ורכיבי חוב המירים  לא תזרימיותבעיקר מהוצאות מימון אשתקד נובע 

בהוצאות  בשווי הוגן וכן מגידול בהיקף פעילות השותפות אשר תרם לגידול וונמדדכהתחייבות  וסווגש
   . הנלוותלויות המימון ההנהלה וכלליות וע

   שותפות מוגבלת -פטרוליוםנאוויטס 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס                          דוח הדירקטוריון
 

  

1 

  :רווח והפסד של השותפות באלפי דולרהלהלן נתונים עיקריים לגבי 
  
  1-9/17    1-9/16    7-9/17    7-9/16    2016  

                    הוצאות ועלויות
הוצאות חיפושי נפט וגז 
והוצאות ישירות אחרות, 

  4,276    89    102    358    517  נטו
  2,008    439    1,666    1,184    3,467  הוצאות הנהלה וכלליות

  )6,284(    )528(    )1,768(    )1,542(    )3,984(  הפסד תפעולי
הוצאות מימון בגין 
התאמת שווי הוגן של 
כתבי אופציה ורכיב 
המרה של הלוואות 

  9,597  המירות

  

-  

  

10,709  

  

-  

  

-  
  3,897    932    3,332    2,720    7,047  נטו, הוצאות מימון

הפסד לפני מסים על 
  )10,181(    )1,460(    )15,809(    )4,262(    )20,628(  ההכנסה

  5    3    -    6    -  הוצאות מס
  )10,186(    )1,463(    )15,809(    )4,268(    )20,628(  הפסד

  

 אלפי 358 -כסך של  דולר לעומת אלפי 517 -לסך של כבתקופת הדוח הסתכמו  וצאות חיפושי נפט וגזה

הסתכמו לסך של  2017לשנת השלישי הוצאות חיפושי נפט וגז לרבעון תקופה המקבילה אשתקד. בדולר 

הוצאות חיפושי נפט וגז אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  89-אלפי דולר, לעומת סך של כ 102 -כ

   כוללות, בין היתר, הוצאות גיאולוגים, מהנדסים וייעוץ.בתקופות המוצגות 
  

 1,184 -דולר לעומת סך של כ אלפי 3,467 -הדוח לסך של כ בתקופתהסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות 
הסתכמו  2017לשנת השלישי הוצאות הנהלה וכלליות לרבעון  .אשתקדבתקופה המקבילה  דולר אלפי

הגידול  תקופה המקבילה אשתקד.באלפי דולר  439 -אלפי דולר לעומת סך של כ 1,666 -לסך של כ
, תחילת ות המקבילות אשתקדתקופלעומת ה השותפותמהתרחבות פעילות נובע בעיקר ת הדוח ותקופב

 עסקת בקסקין בעלויותהפחתת רכיב ההטבה בגין תוכנית היחידות החסומות לעובדי השותפות, הכרה 
 . וכן מעדכון הסכם השותפות בקשר עם קבלת שירותי ניהול מהשותף הכללי

  
 דולר אלפי 2,720 -דולר לעומת סך של כ אלפי 7,047 -לסך של כתקופת הדוח בהסתכמו מימון הוצאות 
 -אלפי דולר לעומת סך של כ 3,332 -הסתכמו לכ 2017לשנת השלישי הוצאות המימון לרבעון . אשתקד

כוללות בעיקר הוצאות המימון בתקופות הדוח הוצאות אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  932
בהוצאות המימון בגין אגרות החוב שהונפקו לציבור  חלק השותפות, מקבוצת דלק הלוואהבגין  מימון

וכן עלויות מימון בקשר עם  לדוחות הכספיים המצורפים) ב'3 אורבקשר עם עסקת בקסקין (ראה ב
  לדוחות הכספיים המצורפים). ג'3 אורהמירות (ראה גם בקבלת הלוואות 

  
  מצב כספי, נזילות ומקורות מימון  .3
  

 מצב כספי  .א
  

 31לעומת המאזן ליום  2017 ,בספטמבר 30השינויים העיקריים בסעיפי המאזן ליום להלן פירוט 
  :2016 ,בדצמבר

  
סך ל 2016בדצמבר  31יום לדולר  אלפי 1,591 -כמסך של  גדלושל השותפות  הנכסים השוטפים

    כתוצאה מהגורמים המפורטים להלן: 2017בספטמבר  30ליום  דולר אלפי 28,524 -של  כ

  
 -לסך של כ 2016בדצמבר  31דולר ליום  אלפי 1,301 -מסך של כ גדלומזומנים ושווי מזומנים  ) 1(

בעיקר  ותנובע לתאריך המאזן יתרות המזומנים .2017 בספטמבר 30ליום  דולר אלפי 14,647
  .2017במהלך חודש ספטמבר אשר הושלמה לציבור  ת יחידות השתתפותהנפקמ
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יתרה שהתהוותה במהלך הרבעון השלישי אלפי דולר בגין  11,964 -כ בסך של סכומים בנאמנות  ) 2(
המוחזקים בנאמנות עד להתקיימות התנאים המתלים לשחרור ומייצגת סכומים  2017לשנת 

תנאים אלו הושלמו  .ב' לדוחות הכספיים המצורפים)3(ראה באור תמורת הנפקת אגרות החוב 
 לאחר תאריך המאזן והסכומים בנאמנות מוצגים החל ממועד זה כמזומנים ושווי מזומנים.

 
 2017התהוותה במהלך הרבעון השלישי לשנת אשר אלפי דולר  1,566 -בסך של כ לקבל ריבית ) 3(

גב) של הוצאות מימון -אל-חיוב (גבבגין  Buckstone -מומייצגת את הכנסות הריבית לקבל 
  .ב' לדוחות הכספיים המצורפים)3(ראה גם באור (סדרה ב')  חוב אגרות

 
דולר לעומת  אלפי 144,703 -כ  סך שלל 2017 ,בספטמבר 30הסתכמו ליום  הנכסים הלא שוטפים

  :הנכסים הלא שוטפים כוללים. 2016בדצמבר  31דולר  ליום  אלפי 13,161 -סך של כ
  

אלפי דולר  15,366הינה בסך של  2017 ,בספטמבר 30ליום היתרה  נפט וגזנכסי השקעות ב  ) 1(
הגידול בתקופה נובע בעיקר מרישום . 2016בדצמבר  31אלפי דולר ליום  12,458לעומת סך של 

 אלפי דולר בקשר עם פיתוח פרויקט בקסקין. 2,315 -עלויות בסך של כ
 

 31נותרה ללא שינוי לעומת  2017 ,בספטמבר 30ליום  נותיתרת הפיקדו לזמן ארוך נותפיקדו ) 2(
להבטחת ערבויות שהומצאו אלפי דולר. הפיקדון משמש  650-כ, והינה בסך של 2016בדצמבר 

 לטובת ממשלת ארה"ב.
 

 הרבעון במהלךיתרה שהתהוותה  בגיןאלפי דולר  128,596 -של כ בסך בנאמנות סכומים ) 3(
 ועמדאשר מוחזקת בנאמנות ות החוב אגרות תומייצגת את תמורת הנפק 2017 לשנת השלישי

 ב' לדוחות הכספיים המצורפים).3(ראה באור  Buckstone -ו Navitas Buckskin-ל כהלוואות
  

-הינה בסך של כ 2017 ,בספטמבר 30ליום יתרת ההתחייבויות השוטפות  ההתחייבויות השוטפות
ההתחייבויות  .2016 ,בדצמבר 31דולר ליום  אלפי 9,464 -אלפי דולר לעומת סך של כ 27,731

  כוללות:השוטפות של השותפות 
  
 10,808הינה בסך של  2017 ,בספטמבר 30ליום היתרה  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ) 1(

. הגידול בתקופה נובע 2016 ,בדצמבר 31אלפי דולר ליום  4,742אלפי דולר לעומת סך של 
 ת אגרות חוב של חברה בת.בעיקר מנטילת אשראי נוסף לזמן קצר לטובת השתתפות בהנפק

 
אלפי דולר לעומת  7,109 -הינה בסך של כ 2017 ,בספטמבר 30היתרה ליום  זכות ויתרות זכאים ) 2(

נובע בעיקר מרישום . הגידול בתקופה 2016 ,בדצמבר 31אלפי דולר ליום  1,306-סך של כ
אלפי דולר וכן רישום  3,124 -הוצאות לשלם בגין עלויות הנפקת אגרות חוב בסך של כ
 אלפי דולר.  2,208 -התחייבות לתשלום עלויות פיתוח פרויקט בקסקין בסך של כ

   
אלפי דולר אשר נצברה במהלך הרבעון השלישי  2,007 -בסך של כ חוב אגרות בגין לשלם ריבית ) 3(

 .2017לשנת 
  

הינה בסך  2017 ,בספטמבר 30היתרה ליום  חלות שוטפת של הלוואות מבעל שליטה לשעבר ) 4(
. הגידול 2016 ,בדצמבר 31אלפי דולר ליום  3,392-אלפי דולר לעומת סך של כ 7,500-של כ

של ההלוואות  לאחר תאריך המאזן )חלקי(מוקדם  מפרעוןבמהלך תקופת הדוח נובע בעיקר 
לדוחות הכספיים  א'8 באורבהתאם להסכמי ההלוואה (ראה גם  ,לציבורכתוצאה מההנפקה 

  המצורפים).
  

דולר לעומת  אלפי 140,436 -סך של כל והסתכמ 2017 ,בספטמבר 30ליום  התחייבויות לא שוטפות
שוטפות של השותפות לא ההתחייבויות ה. 2016 ,בדצמבר 31דולר ליום  אלפי 18,406 -סך של כ
  כוללות:

  
אלפי  9,385 -בסך של כהינה  2017 ,בספטמבר 30היתרה ליום  ליחידות השתתפות אופציות ) 1(

יתרת ההתחייבות בגין . 2016 ,בדצמבר 31אלפי דולר ליום  1,493 -לעומת סך של כדולר 
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סווגה במהלך תקופת הדוח להון (ראה  2016 ,בדצמבר 31אופציות ליחידות השתתפות ליום 
הינה  2017 ,בספטמבר 30הכספיים המצורפים). היתרה ליום ט'(ב) לדוחות 3ה' ובאור 3באור 

 אשרלדוחות הכספיים המצורפים)  ג'3 באורלמשקיעים החדשים (ראה  שהוענקו אופציותבגין 
 .בדוח על המצב הכספיאלפי דולר  9,385בשווי של  מוצגות כהתחייבות

 
אלפי  10,396 -הינה בסך של כ 2017 ,בספטמבר 30היתרה ליום  הלוואות מבעל שליטה לשעבר ) 2(

. הקיטון נובע בעיקר ממימוש 2016 ,בדצמבר 31אלפי דולר ביום  13,350 -כ סך של לעומת דולר
אלפי דולר מיתרת ההלוואות להון  2,352-אופציה של בעל השליטה לשעבר להמרת סך של כ

רפים) וכן מסיווג לדוחות הכספיים המצו ט'(ב)3 באורהשותפות ערב ההנפקה לציבור (ראה 
חלק ההלוואה אשר נפרע בפרעון מוקדם לאחר תאריך המאזן להתחייבויות שוטפות, כאמור 

   לעיל ובניכוי קידום ערך הזמן של ההתחייבות בספרים.
 

חברה בת של השותפות אגרות חוב בתמורה לסך הנפיקה  תקופת הדוחבמהלך  חוב אגרות ) 3(
לדוחות הכספים המצורפים). היתרה  ב'3 באורמיליון דולר (ראה  132.8 -כולל, ברוטו של כ

 120,655 -בגין אגרות החוב הינה בסך של כ 2017 ,בספטמבר 30בדוח על המצב הכספי ליום 
יתרת אגרות חוב המוחזקות אלפי דולר ומוצגת בניכוי יתרת עלויות הנפקה שטרם הופחתו ו

 על ידי השותפות.
  

בגין השקעה שבוצעה בשותפות על ידי  אחרות פיננסיות התחייבויותהומרו  הדוח תקופת במהלך
לדוחות הכספיים המצורפים).  ג'3 באוראלפי דולר להון השותפות (ראה  2,500 -משקיע בסך של כ

אלפי דולר, כאשר יתרת  806-בסך של כ הכללי מהשותף הלוואותהשותפות  פרעהכמו כן, 
סווגה כהתחייבות  ,המאזן ריךאשר נפרעה לאחר תא ,אלפי דולר 293-ההתחייבות בסך של כ

  .כתוצאה מקבלת החלטה לפרוע את ההלוואה. הפרעון התבצע מיד לאחר תאריך המאזן שוטפת
  

 בהון גרעוןדולר לעומת  אלפי 5,060 -סתכם לסך של כה 2017, בספטמבר 30ליום הון השותפות 

בעיקר נובע השותפות . הגידול בהון 2016בדצמבר,  31דולר ליום  אלפי 13,118 -סך של כב השותפות

בסך  סיווג כתבי אופציה להוןו אלפי דולר 35,198 -מהנפקת יחידות השתתפות בסך כולל, נטו של כ

בדבר  .דולר אלפי 20,628 -של כ סךב הפסדאלפי דולר. מנגד, נרשם בתקופת הדוח  3,839-של כ

גידול בהון השותפות, לאחר תאריך המאזן, כתוצאה מסיווג כתבי אופציה מהתחייבות להון ראה 

  ג' לדוחות הכספיים המצורפים.3באור 
  

 תזרים מזומנים  .ב
  

 אלפי 3,446 -סך של כל בתקופת הדוחפעילות שוטפת הסתכם ל ששימשנטו  ,תזרים המזומנים
נטו  ,תזרים המזומנים .בתקופה המקבילה אשתקדדולר  אלפי 1,488 -כ דולר לעומת סך של

אלפי דולר לעומת  1,339 -הסתכם לסך של כ 2017לשנת השלישי ברבעון ששימש לפעילות שוטפת 
  אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 585-סך של כ

  

 אלפי 142,288 -כסך של להדוח  בתקופתהסתכם  ששימש לפעילות השקעה נטו ,תזרים המזומנים

בתקופה דולר  אלפי 4,745 -בסך של כ ,דולר לעומת תזרים מזומנים נטו, ששימש לפעילות השקעה

לשנת השלישי תזרים המזומנים, נטו ששימש לפעילות השקעה במהלך הרבעון  .אשתקדהמקבילה 

אלפי דולר בתקופה המקבילה  3,908 -אלפי דולר לעומת סך של כ 140,824 -הסתכם לסך של כ 2017

אגרות נובע בעיקרו מהפקדת תמורת הנפקת  המוצגות בין התקופותהגידול בתזרים זה  אשתקד.

  בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב.אלפי דולר  140,560 -בסך של כ, נטו החוב
  

בתקופת  דולר לפיא 159,080 -סך של כלהסתכם  ,תזרים המזומנים נטו, הנובע מפעילות מימון
 בתקופת הדוח משקיעים חדשיםהשקעת בקשר עם  , נטומתקבוליםבעיקר  בעו. תזרים זה נהדוח

, הנפקת אגרות חוב דוחות הכספיים המצורפים)לג' 3 באורראה (אלפי דולר  13,647-בסך של כ
אלפי דולר, הנפקת יחידות השתתפות לציבור בתמורה לסך  124,667 -לציבור בחברה בת בסך של כ

אלפי  6,077 -אלפי דולר, קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו בסך של כ 17,815של 
תזרים המזומנים,  .הון וחוב ועלויות גיוס ובניכוי פרעון חלקי של הלוואות מהשותף הכללידולר 
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דולר  אלפי 146,432 -בסך של כ 2017לשנת השלישי פעילות מימון במהלך הרבעון נבע מנטו אשר 
נבע מהנפקת אגרות החוב ויחידות ההשתתפות, נטו מעלויות הנפקה וקבלת אשראי לזמן קצר, נטו 

מזומנים תזרימי לשותפות התהוו אשתקד בתקופות המקבילות  מתאגידים בנקאיים, כאמור לעיל.
אלפי דולר בקשר עם הלוואות שהתקבלו מהשותף הכללי במהלך  600בסך של  מפעילות מימון

  .2016הרבעון השלישי לשנת 
  

דולר  אלפי 14,647 -סך של כלהסתכמה  2017 ,בספטמבר 30יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 
  .2016בדצמבר  31דולר ליום  אלפי 1,301 -לעומת סך של כ

    

 מימון  .ג
  

  השקעה הסכמי . 1
  

נחתמו הסכמי השקעה נוספים בין השותף הכללי, השותף  2017 ,מרץ-במהלך החודשים ינואר

"המשקיעים החדשים").  -המוגבל והשותפות מצד אחד לבין כל אחד מהמשקיעים (להלן

בהתאם להסכמי ההשקעה שנחתמו העמידו המשקיעים החדשים לטובת השותפות הלוואות 

ליחידות השתתפות  הומרומיליון דולר, אשר בהתאם להסכמים  14-בסך כולל של כ המירות

  .המצורפיםלדוחות הכספיים  ג'3ערב ההנפקה לציבור. לפרטים נוספים ראה באור 

  
 נפקת אגרות חוב לציבורה . 2

  

השלימה השותפות, באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, הנפקת אגרות  2017בחודש יולי, 

ש"ח ע.נ. התמורה המיידית ברוטו שקיבלה החברה הבת  472,000,000חוב בהיקף של 

מיליון ש"ח  29 -מיליון ש"ח, מתוכם סך של כ 472במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של 

בהנפקה על ידי השותפות. לפרטים בדבר ייעוד תמורת  התקבל בדרך של רכישת אגרות חוב

  ב' לדוחות הכספיים המצורפים.3הנפקת אגרות החוב ראה באור 

  
  בת חברה של חוב אגרות רכישת למימון אשראי . 3

  

 -קיבלה השותפות הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי בישראל בסך של כ 2017 ,ביולי 16ביום 

' ז3. לפרטים נוספים ראה באור מיליון ש"ח לטובת מימון רכישת אגרות חוב של חברה בת 20

  .המצורפיםלדוחות הכספיים 

  
  הנפקת יחידות השתתפות לציבור . 4

  

השלימה השותפות את הנפקת יחידות ההשתתפות שלה לציבור.  2017בספטמבר,  19ביום 

התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה במסגרת ההצעה לציבור וההקצאה לבעלי השליטה 

' לדוחות ח3לפרטים נוספים ראה באור מיליון דולר.  17.1 -בשותף הכללי הסתכמה לכ

  .הכספיים המצורפים
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 חוזרהון   .ד
  

אשר נובע בעיקרו דולר,  אלפי 793 -של כ ךבס 2017 ,בספטמבר 30 ליום חיוביחוזר לשותפות הון 
אלפי דולר  11,964-, סכומים בנאמנות בסך של כאלפי דולר 14,647-יתרות מזומנים בסך של כמ

בניכוי אשראי אלפי דולר ו 1,566 -בסך של כ Buckstone -וריבית לקבל בגין הלוואות שהועמדו ל
בסך  ת דלקוחלות שוטפת של הלוואאלפי דולר,  10,808 -בסך של כ בנקאייםלזמן קצר מתאגידים 

הוצאות לשלם בגין עלויות הנפקת אגרות חוב והתחייבויות לתשלום עלויות  ,אלפי דולר 7,500-של כ
וריבית לשלם בגין הנפקת אגרות חוב לציבור אלפי דולר  5,332 -פיתוח פרויקט בקסקין בסך של כ

  .לפי דולרא 2,007-בסך של כ
  

הפנו רואי החשבון של השותפות  2017, בספטמבר 30רואה החשבון המבקר ליום של  הסקירהבדוח 
בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון ג' לדוחות הכספיים המאוחדים 1אור את תשומת הלב לאמור בב

של השותפות  ביכולתההשותפות ולפרעון התחייבויותיה. להערכת הנהלת השותף הכללי, לפעילות 
  לגייס מקורות מימון כאמור.

  
  

  : )1( 2017בספטמבר,  30להלן החוב הפיננסי, נטו של השותפות וחברות מאוחדות ליום   .ה
  

    אלפי דולר

 התחייבויות  

  הלוואות מבנקים  )10,808(

  )2(הלוואות מבעל שליטה לשעבר  )22,115(

  , נטואחרותהתחייבויות פיננסיות  )1,152(

  תסה"כ התחייבויו )34,076(

   

  נכסים 

  מזומנים  13,256

  השקעות פיננסיות   8,068

  סה"כ נכסים 21,324

   

  חוב פיננסי, נטו  )12,752(

    

                                                
 Navitasבחברה המחזיקה בפרויקט בקסקין (ולא כולל יתרות מזומנים ואגרות חוב בנאוויטס בקסקין מימון בע"מ  )1(

Buckskin US LLC.(   
 
מיליון דולר  4.2 -של כ. יתרת ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בניכיון 2017בספטמבר,  30יתרת קרן וריבית לשלם ליום  )2(

  המשקף את יתרת ההטבה מעסקה עם בעל שליטה לשעבר אשר טרם הופחתה.
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  היבטי ממשל תאגידי
  
  מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות. 1

  .ולא תרמה כספים בתקופות הכלולות בדוחות הכספיים פות לא קבעה מדיניות למתן תרומותהשות
  

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. 2

שיכהנו  ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים שלהמזערי  מספרה כי קבעהכללי  השותף
  . בדירקטוריון הינו שניים

חשב בפעילותה של השותפות, וכן בניסיונם העסקי של יתר הדירקטורים בשותף תהשותף הכללי סבור כי בה
המספר הנ"ל מאפשר לדירקטוריון השותף הכללי לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין בכל הכללי, 

  הנוגע לבחינת מצבה הכספי של השותפות, לעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.

 יוחנן"ה ה, ופיננסית חשבונאית מיומנות בעל אחד דירקטורמונה  הכללי השותף דירקטוריון ,דוחהלמועד 
  . וולף

מינויה  אלדר.-כדירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית הינה הגב' טלי ירון נוספת לכהונהמועמדת 
 של השותפות מחזיקי יחידות ההשתתפותהכללית של  האסיפה החלטת לאישורכפוף אלדר -של הגב' ירון

טוריון השותף ואשר על סדר יומה מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה בדירק 2017בדצמבר,  18הקבועה ליום 
אלדר ראה דיווח השותפות מיום -ירון כלתה וניסיונה הרלוונטי של הגב'לפרטים בדבר השהכללי בשותפות. 

  ).2017-01-099358(אסמכתא:  2017בנובמבר,  13
  
  

  גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד. 3

  .דין פי על כנדרש פנימי מבקרלמינוי  פועל הכללי השותף ,דוח זה לא מכהן מבקר פנימי למועד
  
 

  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
  

  
  אומדנים חשבונאיים קריטיים . 1

  

  ם השנתיים.הכספיי לדוחות 2 באור ראו קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות לפרטים
  

  מידע נוסף 
  

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

  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

  חנן רייכמן גדעון תדמור 
 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

  
  

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

  
 2017, בנובמבר 29תאריך חתימה: 
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  דירקטוריוןהספח א' לדוח נ

  ב(ט) לתקנות:8בהתאם לתקנה פרטים אודות הערכות שווי 
  

אשר ביצעה  םבחינת השווי ההוגן של הרכיבים הגלומים בגיוסי  זיהוי נושא ההערכה
  .ג' לדוחות הכספיים המצורפים)3(ראה גם באור  השותפות

  ערכההעיתוי ה

  

  .2017בספטמבר,  30;   2017, בספטמבר 19

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד 
  ההערכה

  אלפי דולר 4,992

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם 
  ערכההל

  

בספטמבר,  19ליום ( אלפי דולר 5,811 -הלוואה המירה (רכיב המרה)
2017(  

  )2017בספטמבר,  30ליום ( אלפי דולר 9,385 -המשקיעים אופציות

זיהוי המעריך ואפיוניו, לרבות 
השכלה, ניסיון בביצוע הערכות שווי 
לצרכים חשבונאיים בתאגידים 
מדווחים ובהיקפים דומים לאלה 
של ההערכה המדווחת או העולים 
על היקפים אלה ותלות במזמין 
ההערכה, ולרבות התייחסות 

  להסכמי שיפוי עם מעריך השווי

  

פרטית המתמחה בביצוע הערכות חברת שווי הוגן בע"מ הינה חברה 
  שווי מקצועיות מורכבות, עבודות ייעוץ כלכלי ושמאות ציוד ומכונות.

  העבודה נערכה בהובלת אלי אלעל ואורי סנופקובסקי.

אלי אלעל הינו מייסד קבוצת שווי הוגן והינו בעל ניסיון של מעל לחמש 
קוחותיו עשרה שנים בשוק ההון בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי. בין ל

בנקים, חברות ביטוח, חברות אחזקה ותקשורת, אנרגיה, תשתיות, 
נדל"ן, מסחר ומאות חברות גופים ציבוריים ופרטיים מהגדולים 

  במשק הישראלי.

אלי הינו רואה חשבון, בעל תואר שני בכלכלה ודוקטורנט במימון, 
) מטעם האגודה הבין לאומית FRMמוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים (

) מטעם ASA) ומוסמך כמעריך שווי בכיר (GARPהלי סיכונים (למנ
  הלשכה האמריקאית  מעריכי שווי ונציגה בישראל.

) הינו מנהל מחלקת הערכות שווי, העוסקת MBAאורי סנופקובסקי (
במתן ייעוץ כלכלי והערכת שווי הוגן תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים 

ומה ודרישות לצרכי עסקאות, צרכים חשבונאיים, הליכי ש
רגולטוריות. לצוות המחלקה ניסיון באלפי הערכות שווי תאגידים, 
נכסים בלתי מוחשיים, הקצאת עלויות רכישה, בדיקות פגימת 
מוניטין, חוות דעת הוגנות, בדיקות כלכליות וניתוחי עומק לכדאיות 

  פרויקטים והשקעות.

אין למעריך השווי תלות במזמין העבודה בהתאם לעמדת סגל 
  .105-30משפטית 

  מעריך השווי קיבל ממזמין העבודה שיפוי.

הערכת השווי של האופציות ושל רכיב ההמרה התבצעה באמצעות   מודל הערכת השווי
  .לחישוב שווי האופציות Black & Scholesשימוש במודל 
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ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי 
  את ההערכה, בהתאם למודל

 2017, בספטמבר 19: מועד הנפקה. 

 2020, בספטמבר 19: מועד הפקיעה הצפוי של האופציות. 

 דולר. 33.2: שווי יחידת השתתפות למועד ההערכה 

 %17 -כ: סטיות תקן. 

 %30 -כ: ריבית חסרת סיכון.. 

 1.724 :יחס המרת החוב. 

 2.56 :תוספת מימוש האופציות.  

  
  



 

 

 פרק ג' 

 בספטמבר 30דוחות כספיים ליום 

2017 

 



  

  

  

  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

  

  

  2017, ספטמברב 30ליום מאוחדים ביניים  דוחות כספיים

  

  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 הכולל דוחות

  

  

  6-9  השותפות )הוןגרעון בהון (על השינויים במאוחדים דוחות 

  

  

  10-11  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  

 
  12-24  ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  

  

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

  



2  

  
  

 
 

  
  
  

  שותפות מוגבלת– נאוויטס פטרוליוםדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של 
  
  

  מבוא
  

הדוח השותפות), הכולל את  -שותפות מוגבלת (להלן  – נאוויטס פטרוליוםסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,  2017, ספטמברב 30המאוחד ליום התמציתי על המצב הכספי 

באותו  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותותזרימי המזומנים לתקופהשותפות  )בהוןגרעון ( הוןבהשינויים 
אלו 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-לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

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

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה . הלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נו
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. 

  ל ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת ש
  
  

  מסקנה
  

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

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

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

  
לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  'ד2הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  מסקנתנומבלי לסייג את 

 של ותולתקופ 2016, ספטמברב 30) של הדוחות הכספיים ליום Restatementצגה מחדש (בדבר התאמה בדרך של ה
באותו תאריך על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות בחישוב  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעה

 השווי ההוגן של ההלוואה שהוענקה לשותפות מבעל שליטה לשעבר.
  

ביניים  הכספיים לדוחות 'ג1 אורבבמפנים את תשומת הלב לאמור  אנוהנ"ל  מסקנתנולסייג את  מבליכמו כן, 
    .התחיבויותיה רעוןיפול מקורות מימון לפעילות השותפות בגיוסבדבר הצורך  מאוחדים

  

 
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017 ,בנובמבר 29

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 144 מנחם בגין' רח
  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

3  

  על המצב הכספי מאוחדים דוחות 
  
  

   ספטמברב 30ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
 2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 דולראלפי  

           נכסים שוטפים
             

 1,301  142   14,647   מזומנים ושווי מזומנים
  26   13    16    השקעות לזמן קצר

  264  629   331   ויתרות חובה חייבים
  -    -     11,964    סכומים בנאמנות

  -    -     1,566    ריבית לקבל
          
   28,524   784  1,591  
          

           נכסים לא שוטפים
             

  12,458   14,921    15,366   נפט וגזנכסי השקעות ב
  650  650   650   פקדונות לזמן ארוך

  -    -     128,596    סכומים בנאמנות
  53  33   91   רכוש קבוע, נטו

          
   144,703   15,604  13,161  
          
   173,227   16,388  14,752  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 

   ספטמברב 30ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
 2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי דולר 

          התחייבויות שוטפות
             

  4,742   -    10,808   בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
  24  39    14    שירותים ונותני ספקים

  1,306   988    7,109    זכאים ויתרות זכות
  -    565    293    מהשותף הכללי ותהלווא

  -    -     2,007    ריבית לשלם בגין אגרות חוב
  3,392   *) 4,856   7,500    לשעבר שליטה מבעל הלוואות של שוטפת חלות

          
   27,731   6,448  9,464  
          

          התחייבויות לא שוטפות
           

  1,063   -     -     מהשותף הכללי ותהלווא
  1,493   -    9,385    ליחידות השתתפותואופציות  המרה זכויות

  2,500   -     -     אחרות פיננסיות התחייבויות
  13,350  *) 16,005   10,396   לשעבר שליטה מבעל הלוואות

  -   -     120,655    אגרות חוב
          
    140,436   16,005  18,406  
           

           השותפות(גרעון בהון) הון 
          

  **) -   **) -     35,198    הון השותפות 
  -   -     3,839    כתבי אופציה

  -   -     403    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
   8,323   *) 9,458   7,689   קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה

  ) 21,441(  *) )15,523(   )42,069(   יתרת הפסד
          
   5,060   )6,065(  )13,118(  
             
    173,227   16,388  14,752  
             
  
  '.ד2 באור ראה, מחדש הוצג  *)
  אלפי דולר. 1-היתרה קטנה מ  ) **

  

  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

  

  

              2017, בנובמבר 29

  גדעון תדמור  תאריך אישור הדוחות הכספיים
  יו"ר דירקטוריון

  פלר נפט וגז ניהול בע"מ
  השותף הכללי

  חנן רייכמן  
  מנכ"ל

  פלר נפט וגז ניהול בע"מ
  השותף הכללי

  עמית קורנהאוזר  
  סמנכ"ל כספים

  פלר נפט וגז ניהול בע"מ
  השותף הכללי



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

5  

  על הרווח הכוללמאוחדים  דוחות

  

  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2017    2016    2017    2016    2016  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  (למעט הפסד ליחידת השתתפות)אלפי דולר   
                
                

והוצאות ישירות הוצאות חיפושי נפט וגז 
 4,276    89  102  358  517   אחרות, נטו 

  2,008    439  1,666  1,184  3,467  הוצאות הנהלה וכלליות
             

 )6,284(    )528(  )1,768(  )1,542(  )3,984(  תפעולי הפסד
             

הוצאות בגין התאמת שווי הוגן של כתבי 
  -     -   )10,709(  -   )9,597(   אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות 

  -     -   1,770  -   1,770   הכנסות מימון
 )3,897(    *) )932(  )5,102(  *) )2,720(  )8,817(  הוצאות מימון

             
 )10,181(    ) *)1,460(  )15,809(  ) *)4,262(  )20,628(  לפני מסים על הכנסה הפסד

               
 5    3  -   6  -   הוצאות מס

              
  )10,186(    )1,463(  )15,809(  )4,268(  )20,628(   כולל הפסד וההפסד

               
בסיסי ומדולל  השתתפות ליחידת הפסד

  )0.770(    ) *)0.113(  )0.946(  ) *)0.328(  )1.359(   (בדולר)
               

יחידות השתתפות משוקלל לצורך  מספר
  13,232    13,000  16,716  13,000  15,175   החישוב הנ"ל (באלפים)

            
  
  
  '.ד2 באור ראה, מחדש הוצג  *)

  

  

  

  

  

  

  .מאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

6  

   השותפות )הוןגרעון בהון (על השינויים במאוחדים דוחות 
  
  
  

  
   הסתיימהחודשים ש 9של  לתקופה  

  2017בספטמבר  30ביום 

  

  
  הון

  השותפות

 
כתבי 
  אופציה

קרן הון בגין 
עסקה עם בעל 

  שליטה

קרן הון בגין 
תשלום 

 מבוסס מניות

  
  יתרת 
  הפסד

  הון סה"כ
 )גרעון בהון(

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
               

 )118,13(  )21,441(    -  323,8   -   **) -   (מבוקר) 2017בינואר,  1יתרה ליום 
                

 )628,20(  )628,20(   -   -   -   -    כולל הפסד סה"כ
(ראה באור  הונירכיב בעל שליטה מרכיב התחייבותי לשל העברת כתבי אופציה 

  ה') 3
  

-  
 

681   -   -  
 

-  681  
  3,158  -   -   -   3,158   -    ')ד 3(ראה באור  הונירכיב מרכיב התחייבותי ל אופציות המייסדיםהעברת 

  15,169  -   -   -   -   15,169    )'ג 3ראה באור להון (המירות המרת הלוואות 
  3,072  -   -   -   -   3,072    )'ט 3ראה באור להון ( מבעל שליטה לשעברהמרת הלוואות 

  15,923  -   -   -   -   15,923    ')ח 3הנפקת הון לציבור (ראה באור 
  1,034   -   -   -   -   1,034    ')ט 3מימוש אופציות המשקיעים (ראה באור 

  403   -   403   -   -   -    ו') 3(ראה באור  תשלום מבוסס מניות
  )634(  -   -   )634(   -   -   עסקאות עם בעל שליטה

                
 5,060  )42,069(  403  7,689   3,839   35,198   2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  ) **

  

  

  

  

  

   .ביניים מאוחדים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

7  

  ) השותפות הוןהון (גרעון בעל השינויים במאוחדים דוחות 
  
  
  

  
  ה סתיימהחודשים ש 9של  לתקופה  

    2016בספטמבר  30ביום 

  

  
  הון

  השותפות**)

קרן הון בגין  
בעל עסקה עם 
 שליטה

  
  יתרת 
  הפסד

  סה"כ
 גרעון בהון

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
           

 )832,1(  *) )11,255(   423,9   -   (מבוקר) 2016בינואר,  1יתרה ליום 
            

 )268,4(  *) )268,4(   -   -    כולל הפסד סה"כ
 35   -  35   -   עסקאות עם בעל שליטה

           
 )6,065(  ) *)15,523(  9,458   -   2016בספטמבר,  30יתרה ליום 

  
  
  '.ד2 באור ראה, מחדש הוצג  *)

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  ) **

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .ביניים מאוחדים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

8  

  ) השותפות הוןהון (גרעון בעל השינויים במאוחדים דוחות 
  
  
  

  
   הסתיימהחודשים ש 3של  לתקופה  

  2017בספטמבר  30ביום 

  

  
  הון

  השותפות

 
כתבי 
  אופציה

קרן הון בגין 
עסקה עם בעל 

  שליטה

קרן הון בגין 
תשלום 

 מבוסס מניות

  
  יתרת 
  הפסד

  הון סה"כ
 )גרעון בהון(

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
               

 )053,18(  )26,260(    -  526,7   681   **) -    2017ביולי,  1יתרה ליום 
                

 )809,15(  )809,15(   -   -   -   -    כולל הפסד סה"כ
  3,158  -   -   -   3,158   -    ')ד 3(ראה באור  הונירכיב מרכיב התחייבותי ל אופציות המייסדיםהעברת 

  15,169  -   -   -   -   15,169    )'ג 3ראה באור המרת הלוואות המירות להון (
  3,072  -   -   -   -   3,072    )'ט 3ראה באור המרת הלוואות מבעל שליטה לשעבר להון (

  15,923  -   -   -   -   15,923    ח') 3הנפקת הון לציבור (ראה באור 
  1,034   -   -   -   -   1,034    ט') 3מימוש אופציות המשקיעים (ראה באור 

  403   -   403   -   -   -    ו') 3תשלום מבוסס מניות (ראה באור 
  163  -   -   163   -   -    עסקאות עם בעל שליטה

                
 5,060  )42,069(  403  7,689   3,839   35,198   2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  ) **
  

   .ביניים מאוחדים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

9  

  ) השותפות הוןהון (גרעון בעל השינויים במאוחדים דוחות 
  
  

  
  הסתיימהחודשים ש 3של  לתקופה  

  2016בספטמבר  30ביום 

  

  
  הון

  השותפות**)

קרן הון בגין  
עסקה עם בעל 

 שליטה

  
  יתרת 
    הפסד

  סה"כ
 גרעון בהון

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
           

 )637,4(  *) )14,060(   423,9   -    2016ביולי,  1יתרה ליום 
            

 )463,1(  *) )463,1(   -   -    כולל הפסד סה"כ
 35   -  35   -   עסקאות עם בעל שליטה

           
 )6,065(  ) *)15,523(  9,458   -   2016בספטמבר,  30יתרה ליום 

  
  

  
   הסתיימהש לשנה  

  2016בדצמבר  31ביום 

  

  
  הון

  השותפות**)

קרן הון בגין  
עסקה עם בעל 

 שליטה

  
  יתרת 
  הפסד

  סה"כ
 גרעון בהון

  מבוקר    
  אלפי דולר    
           

  ),8321(   ),25511(    9,423   -    2016בינואר,  1יתרה ליום 
               

  )186,10(   )186,10(    -   -    כולל  הפסדסה"כ 
  )1,100(   -   )1,100(   -    נטו, שליטה בעל עם עסקאות

               
  )118,13(   )441,21(   323,8   -    2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
  '.ד2 באור ראה, מחדש הוצג  *)

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  ) **

  .ביניים מאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

10  

   על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2017    2016    2017    2016    2016  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                

                    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
                    

  )10,186(    )1,463(  )15,809(   )4,268(  )20,628(   הפסד
               

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
               :מפעילות שוטפת

                
                : והפסד רווח לסעיפי התאמות

                
  3,695    903  1,417  2,668  3,505   לשעבר שליטה לבעל התחייבויות שיערוך
  40    -  137  -  318    עניין בעליהתחייבויות ל שיערוך

הוצאות ריבית בגין אשראי לזמן קצר 
  -    -  220  -  325    מתאגידים בנקאיים

  -    -  450  -  1,227    שיערוך רכיב חוב בגין הלוואות המירות 
  3,784    5  9  9  24    פחת והפחתות

מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי  שיערוך
  )10(    5  10,719  3  9,755    הוגן דרך רווח והפסד

  -    -  403  -  403    תשלום מבוסס מניות
  -    -  2,134  -  2,134    הוצאות מימון בגין אגרות חוב

  -    -  )1,770(  -  )1,770(    הכנסות מימון בגין הלוואות שיועמדו
עלויות גיוס חוב המיוחסות לרכישת אגרות 

  -    -  272  -  272    חוב על ידי השותפות
               
   16,193  2,680  13,991  913    7,509  

               :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
               

 )206(    )401(  )57(  )580(  137    בחייבים ויתרות חובה(ירידה)  היעלי
 )31(    )13(  12  )16(  )10(   בספקים ונותני שירותים )ירידהעלייה (

  151    379  813  696  1,275   בזכאים ויתרות זכות היעלי
               
   1,402  100  768  )35(    )86(  
               

  )1,248(    -  )289(  -  )413(    ששולמה ריבית
                

  )4,011(    )585(  )1,339(  )1,488(  )3,446(   פעילות שוטפתששימשו למזומנים נטו 
               

               פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
               

  )4,788(    )3,749(  )217(  )4,380(  )1,676(    נפט וגזהשקעה בנכסי 
  -    -  )140,560(  -  )140,560(   סכומים בחשבון נאמנותהפקדת 
  )350(    )150(  -  )350(  -   בפקדונות השקעות

  )83(    )9(  )47(  )15(  )52(    קבוע רכוש רכישת
                

  )5,221(    )3,908(  )140,824(  )4,745(  )142,288(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
                 
 

.מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

11  

   על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2017    2016    2017    2016    2016  
   מבוקר    מבוקרבלתי   
  דולר אלפי  
                

                   פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
                    

  4,800    -  9,677  -  9,677    בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
  -    -  )3,600(  -  )3,600(    פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

  1,100    600  -  600  )787(    הכללי מהשותף הלוואות(פרעון)  קבלת
הנפקת מכשירי חוב המירים  בגין תקבולים

  2,500    -  -  -  13,647    (בניכוי עלויות הנפקה) ואופציות
  -    -  124,667  -  124,667    הנפקת אגרות חוב

  -    -  )1,075(  -  )1,287(    אגרות חוב עלויות גיוס
  -    -  17,815  -  17,815    הנפקת יחידות השתתפות

  -    -  )1,052(  -  )1,052(    גיוס הוןעלויות 
  )3,642(    -  -  -  -    לשעבר שליטה מבעלהלוואה  פרעון

                
  4,758    600  146,432  600  159,080    מימון שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

               
  )4,474(    )3,893(  4,269  )5,633(  13,346    במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) ה יעלי

               
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  5,775    4,035  10,378  5,775  1,301    התקופה
               

  1,301    142  14,647  142  14,647    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
                
                

                מהותיות שלא במזומן פעולות
                

כנגד זכאים ויתרות  נפט וגזהשקעה בנכסי 
  979    -  2,211  -  2,211    זכות

                
  -    -  3,124  -  3,124    עלויות גיוס חוב כנגד זכאים ויתרות זכות

                
  -    -  162  -  162    עלויות גיוס הון כנגד זכאים ויתרות זכות

                
                 
  

  

  

  .מאוחדים ד מהדוחות הכספיים בינייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפר הבאורים

  



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםאוויטס נ
  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  12

  
  

  כללי  - :1באור 
  
 תשעהשל  ותולתקופ 2017, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א.

. יש לעיין )"מאוחדיםדוחות כספיים ביניים " -להלן(באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו
ולשנה  2016בדצמבר,  31ליום  השותפותבדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של 

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

 
ם שותפות מוגבלת ") נוסדה על פי הסכהשותפות" -שותפות מוגבלת (להלן - נאוויטס פטרוליום  ב.

נפט וגז ניהול בע"מ  פלרבין  2016, בנובמבר 7ואשר תוקן ביום  2015, באוגוסט 30 ביוםשנחתם 
מצד שני כשותף מוגבל  Flair Oil and Gas LP"השותף הכללי") כשותף כללי מצד אחד ובין  -(להלן
השותפויות,  לפי פקודת 2015, ספטמבר 8 ביום"השותף המוגבל"). השותפות נרשמה  -(להלן

שינתה  ,2017במאי  3ביום ו שותפות מוגבלת -בשם נאוויטס ישראל נפט וגז  1975-תשל"ה
. מטרת השותפות הינה לעסוק שותפות מוגבלת -את שמה לנאוויטס פטרוליום השותפות 

  בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז.
  

שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך השותפות הינה שותפות ציבורית אשר יחידות ההשתתפות   
 ) ח'3 אביב (לפרטים נוספים בדבר ההנפקה לציבור ראה גם באור-בתל

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

יבויותיה וכן ילצורך המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים, פרעון התח. סיכון כספי ואי וודאות
השקעה בנכסי נפט נוספים ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון 

ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף חוב גיוסי הון ו/או 
לפרטים בדבר גיוס  לגייס מקורות מימון כאמור.להמשיך והכללי של השותפות ביכולתה 

 .ח'3 -ז' ו3, ג'3 ב',3ים , ראה באורתקופת הדוחב שונים מקורות מימון
  
  

  תחשבונאיהמדיניות עיקרי ה  - :2באור 
  

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

  .1970-יידיים), התש"לתקופתיים ומ

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו   ב.

  .שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  ג.

    
זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים  של השותפות עובדים  

  .(יחידות השתתפות) של השותפות הוניים
    
המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של  עלות העסקאות עם עובדים  

ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור  המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי
  מקובל.

  
עם גידול מקביל  עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד  

השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים  בהון על פני התקופה שבה תנאי
). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין "תקופת ההבשלה" -הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן 

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את 
בשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים מידת חלוף תקופת הה

    ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
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  (המשך) תחשבונאיהמדיניות עיקרי ה  - :2באור 
  
  (המשך) עסקאות תשלום מבוסס מניות  ג.
  

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה   
בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק,  שלהן תלויה

  התקיימו. בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה
  

מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת  השותפותכאשר   
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל 

  לפי השווי ההוגן במועד השינוי. של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד
  

ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה   
שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה 

הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה  חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו
  תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.

  
, בדרך של תםטז' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר התאמ2בהמשך לאמור בבאור   .ד

ולשנה שהסתיימה  2015בדצמבר,  31ליום  של השותפות דוחותיה הכספיים שלהצגה מחדש, 
, על מנת לשקף בהם למפרע את התיקון בחישוב השווי ההוגן של ההלוואה יךתארבאותו 

על הדוחות הכספיים  ההטבה בשוויהשפעות השינוי  להלן, שהוענקה מבעל שליטה לשעבר
 ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותולתקופ 2016 ,ספטמברב 30ביניים המאוחדים ליום 

  :תאריךבאותו 
  

  :הכספי המצבבדוחות המאוחדים על   

    
  כפי שדווח

    בעבר
  

    השינוי
כמוצג בדוחות 

  כספיים אלו
  דולראלפי     

              2016, ספטמברב 30 ליום
              

  20,861    )3,292(    24,153    לשעבר שליטה מבעל הלוואות
   9,458    4,151    5,307    שליטה בעל עם עסקאות בגין קרן

 )15,523(    )859(    )14,664(    יתרת הפסד
    
  :על הרווח הכוללהמאוחדים  בדוחות  

    
  כפי שדווח

    בעבר
  

    השינוי

כמוצג 
בדוחות 

  כספיים אלו

    
   דולראלפי 

  )ליחידת השתתפות הפסד (למעט נתוני
              

 30ביום  השהסתיימ חודשים 9לתקופה של 
              2016בספטמבר, 

              
  2,720    687    2,033    מימון, נטוהוצאות 

  )4,262(    )687(    )3,575(    מסים על ההכנסההפסד לפני 
  )4,268(    )687(    )3,581(    כולל והפסד הפסד
 בסיסי ומדולל השתתפות ליחידתהפסד 

  )0.328(    )0.053(    )0.275(    )בדולר(
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  (המשך) תחשבונאיהמדיניות עיקרי ה  - :2באור 
  

  (המשך) :על הרווח הכוללהמאוחדים  בדוחות  

    
  כפי שדווח

    השינוי    בעבר

כמוצג 
בדוחות 

  כספיים אלו

    
   דולראלפי 

  )ליחידת השתתפות הפסד (למעט נתוני
              

 30ביום  השהסתיימ חודשים 3לתקופה של 
              2016בספטמבר, 

              
  932    229    703    מימון, נטוהוצאות 

  )1,460(    )229(    )1,231(    הפסד לפני מסים על ההכנסה
  )1,463(    )229(    )1,234(    כולל והפסד הפסד
 ומדולל בסיסי השתתפות ליחידתהפסד 

  )0.113(    )0.019(    )0.094(    )בדולר(

  

  

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  Buckskin פרויקט  א.

    
") הבתהחברה " -בסעיף זה (להלן Navitas Petroleum Holdings LLCחתמו  2017במרס,  17ביום 

על הסכם המחאת וקבלת זכויות  ,")Buckstone" -(להלן Buckstone Development Company LLC -ו
 -ו "הזיכיונות" -, בהתאמה(להלן Buckskinפרויקט כיונות ימז 5%"ההסכם") של  -ת (להלןועתידי

  )."הפרויקט"
  
הינו תגלית נפט וגז הממוקמת במים העמוקים של מפרץ מקסיקו. על פי דוח שהתקבל  פרויקטה

העתודות  2017בנובמבר,  9ביום  ")NSAI" -(להלן .Netherland, Sewell & Associates, Incמחברת 
של גז טבעי.  BCF 17.5 -של נפט וכ MMBBL 77.5 -כנאמדות ב) של המאגר P1המוכחות (

 51.4 -של נפט וכ MMBBL 228.5 -כנאמדות ב) של המאגר P2העתודות המוכחות והצפויות (
BCF .של גז טבעי    

  
ינהלו משא ומתן ויפעלו לקבלת מזכר הבנות חתום  Buckstone -ו הבתבהתאם להסכם, החברה 

 והשותפות בתה החברה "המלווים"), אשר -ישראליים (להלןעם מלווים בנקאיים ומוסדיים 
א' בפרויקט, הכולל שתי בארות (בארות 1מתוכנית פיתוח שלב  18.7%יפעלו לאתרם, למימון 

A ו- B ( של הלוואות  בדרךמליוני דולר,  130 -בכבמועד החתימה על ההסכם  הנאמדואשר עלותו
Non-Recourse  לשיינתנו- Buckstone לצורך קבלת  שיוקם ולתאגיד ייעודי בבעלות החברה הבת

באפריל,  21ביום בפרויקט, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. של חלקה המימון וההחזקה 
 הנפקת אגרות חוב לציבור על ידי חברהמוסכם לחתמו הצדדים להסכם על אישור מתווה  2017

 ולחברה ייעודית Buckstone -להלוואות אשר תעמיד , ייעודית בבעלותה המלאה של השותפות
  .תנאי הנפקת אגרות החובתנאים זהים לבשל החברה הבת, בבעלותה המלאה 

  
 -נאוויטס בקסקין מימון בע"מ (להלן השלימה השותפות, באמצעות 2017 ,ביולי 16ביום 

חברה ייעודית בבעלותה המלאה, את הנפקת אגרות החוב בהתאם למתווה  "נאוויטס מימון")
הזיכיונות מ 5% של העברהה ההושלמ 2017 ,ביולי 20וביום  ,ב')3 באור ראה(לפרטים  המוסכם

שהינה חברה ייעודית בבעלות מלאה  ,")Navitas Buckskin" -(להלן Navitas Buckskin US LLC -ל
   של החברה הבת.
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  (המשך) Buckskin פרויקט  א.

 
Buckstone מהחזקותיה 5%השלמת הגיוס והעברת לאחר  אשר הינה חברה רשומה בארה"ב 
חברה הינה  Buckstone מהפרויקט. 13.7% -ב כאמור לעיל, מחזיקה Navitas Buckskin -ל בפרויקט

אשר משמשת גם "), LLOG" -(להלן LLOG Exploration Offshore LLCבבעלות מלאה של 
   פרויקט.הכמפעילת 

   
החזר הוצאות עבר בגין חלקה בפרויקט מיום  Buckstone-ל הבתתשלם החברה  להסכם,בהתאם 

יתרת החזר  ועד ליום העברת הזכויות וכן הוצאות מסויימות בגין סייסמיקה. 2016בפברואר,  1
  מיליון דולר.  1.6 -ההוצאות למועד השלמת העברת הזכויות הינה בסך של כ

  
, אושר במסגרת עדכון תכנית הפיתוח של הפרויקט 2017ר בנובמב 9לאחר תאריך המאזן, ביום 

 -א' ואשר עומד כעת על כ1תקציב מעודכן המשקף קיטון בעלויות הפיתוח הכוללות של שלב 
מיליון  697 -מיליון דולר (זאת לעומת התקציב הקודם שאושר על ידי השותפים בסך של כ 541

  מיליון דולר. 27 -בסכום האמור מסתכם בכ Navitas Buckskin של הדולר). חלק

  
  בת חברה ידי על חוב אגרות הנפקת  ב.

    
אישור מתווה מוסכם להנפקת בהמשך לאמור בסעיף א' לעיל בדבר חתימת הצדדים להסכם על 

 חברה בת -מימוןאת נאוויטס  2017באפריל  6ביום  השותפותהקימה  ,אגרות חוב לציבור
נפרדת בעלת זכויות ונכסים ישות משפטית , אשר הינה של השותפות בבעלותה המלאהייעודית 

 אגרותהצעה לציבור של  לבצעהתאגדה בישראל במטרה נאוויטס מימון  .נפרדים מהשותפות
 לטובת Non-Recourseמסוג  ותמלוא תמורת ההנפקה תשמש לצורך העמדת הלווא, כאשר חוב

Navitas Buckskin ו- Buckstone ,ות (חברות ייעודיSPC ( פעילות או נכסים כלשהם, למעט ללא
כל אחת על פי  ,"החברות הלוות") -(להלן ביחד בפרויקט 18.7%זכויות השתתפות בשיעור של 

. כספי ההלוואה לחברות הלוות , בהתאמה)73% -וכ 27% -(כמהסכום המגויס  חלקה היחסי
 (ראה התכנית לפיתוח הפרויקטא' של 1לב מיועדים לשמש אותן לצורך מימון חלקן בעלויות ש

  .  א')3באור  גם
  

החוב  אגרות לקרן השווה בסכוםנאוויטס מימון התחייבה להעמיד לחברות הלוות הלוואות 
, תנאי פרעוןגב) מבחינת שיעור הריבית, מועדי ה-אל-במועד ההנפקה, שתנאיה זהים (גב

בר התאמת שיעור הריבית ההצמדה (קרן וריבית), ההוראות בדבר פדיון מוקדם וההוראות בד
של אגרות החוב עקב שינוי בדירוג, לתנאים שנקבעו בכל אלו לגבי אגרות החוב, בשינויים 

      המחויבים.
  

, Non-Recourseלחברות הלוות הינן בתנאי  נאוויטס מימוןכאמור לעיל, ההלוואות שתעמיד 
ההלוואות. יכולת  עוןפר-לא תהיה זכות חזרה לחברות הלוות במקרה של אי ולנאוויטס מימון

של אגרות החוב מותנית ביכולתן של החברות הלוות לפרוע את ההלוואות. הואיל  פרעוןה
לטובת  וולחברות הלוות אין פעילות או נכסים כלשהם למעט זכויותיהן בפרויקט (אשר שועבד

מימון  ה של נאוויטסנכסים נוספים, הרי שיכולת והנאמן) ולא צפויים להיות להן פעילויות א
ותזרימי לפרוע את אגרות החוב תלויה במידה כמעט מוחלטת בהצלחת הפיתוח של הפרויקט 

") לאחר השלמת Refinanceשינבעו ממנו, לרבות באפשרות לביצוע מימון מחדש (" המזומנים
  פיתוח הפרויקט.
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  (המשך) בת חברה ידי על חוב אגרות הנפקת  ב.

  
לבצע כל פעולה סבירה  Buckstoneבמסגרת ההסכמים שנחתמו, התחייבה השותפות כלפי 

תיה יויבוילקיים את התח להעל מנת לגרום  בנאוויטס מימוןשביכולתה לעשות כבעלת השליטה 
לקיים את כל התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב לפי  לפי הסכם ההלוואה, ובכלל זאת

קיום התחייבויות -קיום ההתחייבויות האמורות נבע מאי-אילמעט מקרים בהם השטר, 
Buckstone  .את כל הון המניות  השותפות ההסכם, שעבדה לפייה להבטחת התחייבויותכלפיה

המלא של  פרעוןלהשותף הכללי כי עד התחייב כמו כן,  .Buckstoneלטובת  Navitas Buckskinשל 
 Navitas Buckskin -אגרות החוב, לא ישולמו לו תמלוגים כלשהם בגין ההכנסות שינבעו ל

  .מהפרויקט
  
כשהרכבה  ,יחידות אגרות חוב 472,000קת הנפהשלימה נאוויטס מימון  2017יולי,  חודשמהלך ב

 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') 733-אגרות חוב (סדרה א') ו ש"ח ע.נ. 267של כל יחידה הינו 
ברוטו  ,המיידיתתמורה הש"ח ע.נ.  472,000,000, ובסך הכל "אגרות החוב") -(להלן ביחד

מיליון  132.8 -(כ מיליון ש"ח 472במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  לנאוויטס מימון
התקבל בדרך של רכישת אגרות מיליון דולר)  8.2 -(כמיליון ש"ח  29 -מתוכם סך של כ ,דולר)

מיליון  15.7 -כב הסתכםכאשר סך העלויות הכרוכות בהנפקה  חוב בהנפקה על ידי השותפות,
  .מיליון דולר) 4.4 -(כ ש"ח

  
-(ריבית אפקטיבית בשיעור של כ 7.75%ת שתישאנה אגרות החוב הינו שיעור הריבית השנתי

8.95%.(  
  

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

וקרן אגרות החוב (סדרה  2021ביוני,  30קרן אגרות החוב (סדרה א') תיפרע בתשלום אחד ביום 
  .2021ביולי,  31ב') תיפרע בתשלום אחד ביום 

  
תשולם בתשלומים חצי הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א') 

בדצמבר של כל אחת  31, וביום 2021ועד  2018ביוני של כל אחת מהשנים  30שנתיים ביום 
 פרעוןביחד עם ה 2021ביוני,  30תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  .2020ועד  2017מהשנים 

  האחרון של קרן אגרות החוב (סדרה א'). 
  

אגרות החוב (סדרה ב') תשולם בתשלומים חצי הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן 
בינואר של כל אחת  31, וביום 2021ועד  2018ביולי של כל אחת מהשנים  31שנתיים ביום 

 פרעוןביחד עם ה 2021ביולי,  31תשלום הריבית האחרון ישולם ביום . 2021ועד  2018מהשנים 
  האחרון של קרן אגרות החוב (סדרה ב'). 

  
מיליון  26.25 -כולל של כ כריות ריבית בסך, יוחזקו על ידי הנאמן הנאמנות בהתאם לתנאי שטרי

ת לכיסוי ות מיוחדוכריוכן  של אגרות החוב תשלומי הריבית הראשונים 5 פרעוןדולר לטובת 
  מיליון דולר.   10 -בסך כולל של כ א' של תכנית הפיתוח,1חריגות מתקציב שלב 

  
ש"ח  3.554( 2017ביולי,  12צמודות לשער הדולר היציג ליום  הקרן והריבית של אגרות החוב

  לדולר).
  

אגרות החוב מובטחות בשעבודים שהועמדו לנאמן על ידי החברות הלוות על פי הסכמי 
השעבוד שנחתמו בין הנאמן לבין כל אחת מהלוות, בין היתר על מלוא זכויותיהן בזיכיונות 

וף להסכם התפעול המשותף וההתחייבויות כלפי ובכפ ,ובנכס הנפט כמפורט בשטרי הנאמנות
נאוויטס מימון לטובת הנאמן את שני הסכמי ההלוואות שיועמדו שיעבדה . כמו כן, המפעיל

  .הלוותלחברות 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  (המשך) בת חברה ידי על חוב אגרות הנפקת  ב.

  
 פרעוןיהיו הנאמן והמחזיקים רשאים להעמיד ל כמקובל, מקרים בהם ,שטרי הנאמנות כוללים

מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה, וכן לממש בטוחות שניתנו 
להבטחת אגרות החוב, והנאמן יהיה חייב לעשות כן במקרה שהתקבלה על כך החלטה כדין 

  אלו כוללים, בין היתר: מקרים .באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב
 

ידי החברה המדרגת של אגרות החוב (שאינו כתוצאה -דירוג אגרות החוב על עדכון  -
 שנקבעמשינוי במתודולוגיה ו/או בסולמות הדירוג של החברה המדרגת), כך שהדירוג 

  .-ilBBBנמוך מדירוג של  לאגרות החוב
  

, במישרין ו/או נאוויטס מימוןהון המניות של השותפות בשיעור ההחזקה של ב הדייר  -
עוד בעל השליטה בשותף הכללי  אינואו אם מר גדעון תדמור  50% -מתחת ל בעקיפין,

או אם שיעור החזקותיו של מר גדעון תדמור בהון מניות השותף הכללי  השותפותשל 
, ולא התקבלה לכך הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש 30% -ירד מתחת ל שותפותהשל 

 .וחדתבהחלטה מי
  

 Non-Recourseמסוג  ותלצורך העמדת הלווא תשמשמלוא תמורת ההנפקה כאמור לעיל, 
') תשמש להעמדת ההלוואה א סדרהאגרות חוב ( הנפקתתמורת  כאשרלטובת החברות הלוות, 

 -') תשמש להעמדת ההלוואה לב סדרה( חובאגרות  הנפקת ותמורת Navitas Buckskin -ל
Buckstone.  

  
, העברת סכומים כלשהם מתוך כספי תמורת ההנפקה של אגרות למתווה ההנפקהבהתאם 

 ,החוב לנאוויטס מימון תהא מותנית בהתקיימות מספר תנאים שהוגדרו בשטרי הנאמנות
 את המימון המשלים הזרימו תהלווהחברות בעלי המניות של  כי הנאמן יקבל אישור ובכללם כי

מהמפעיל  וקיבל תלווחברות ההים שנקבעו, וכי בהתאם לתנא א' בפרויקט1לפיתוח שלב 
א' 1במסגרת שלב  1הימים הראשונים של קידוח מס'  30) עבור cash callהוראה לבצע תשלום (

  ."הוראת התשלום") -(להלן בתכנית הפיתוח
  

לחברות הלוות אשר בשליטתן מימון עצמי  השותפותו LLOG , העמידולאמור לעילבהתאם 
 -א' בפרויקט, לפי חלקן היחסי. המימון המשלים הועמד כהון בסך של כ1משלים לפיתוח שלב 

, עבור השותפות על ידימיליון דולר  1.5 -וכ Buckstone, עבור LLOG על ידימיליון דולר  27.7
Navitas Buckskinמיליון דולר,  8.6-שלים בסך של כבמימון המ , כאשר יתרת חלקה של השותפות

וכן  2018בינואר,  31השווה לסכום הוצאות ההנפקה, מלוא סכום ריבית אגרות החוב עד ליום 
"הסכומים הנוספים")  -סכום המיועד לכיסוי כל הוצאות הניהול של חשבון הנאמנות (להלן

י אגרות החוב על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקבישראל בחשבון נאמנות מיוחד הופקד 
  . "חשבון תקופת הביניים") -(להלן

  
עד להתקיימות התנאים לשחרור כספי ההנפקה תוחזק תמורת ההנפקה (בניכוי עמלת 

אלפי דולר) בחשבון תקופת הביניים, ביחד  569 -ההתחייבות מוקדמת וריכוז הנפקה בסך של כ
  עם הסכומים הנוספים. 

  
לשחרור כספי ההנפקה. בהתאם לאמור, מוצגת לתאריך המאזן טרם התקיימו כל התנאים 

  תמורת ההנפקה בדוח על המצב הכספי כסכומים המוחזקים בנאמנות.
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  (המשך) בת חברה ידי על חוב אגרות הנפקת  ב.

  
ובכך ל כהגדרתה לעיהוראת התשלום התקבלה  2017 ,בנובמבר 16ביום  תאריך המאזן,אחר ל
בהתאם לאמור שיחרר הנאמן  כל התנאים לשחרור כספי ההנפקה.וויטס מימון את שלימה נאה

עביר לנאוויטס מימון את מלוא סכומי ההלוואה שהתחייבה להעמיד המחשבון תקופת הביניים ו
העבירה את הסכומים כאמור לחברות וזו , לכל אחת מהחברות הלוות על פי הסכמי ההלוואה

את כריות ההוצאות, כריות הריבית והכריות לכיסוי חריגות הנאמן פקיד ה. כמו כן, הלוות
נאמנות, בחשבונות נאמנות ייעודיים עבור כל סדרה בהתאם לתנאי שטרי ה א'1מתקציב שלב 

   את הסכומים הנוספים כהגדרתם לעיל.  Navitas Buckskinוהעביר לחשבון הפרויקט של 
  

בספטמבר,  30ין אגרות החוב כפי שמוצגות בדוח על המצב הכספי ליום להלן הרכב היתרות בג
2017:  

  סה"כ    סדרה ב'    סדרה א'    
  אלפי דולר    
              

  2,007    1,470    537  ריבית לשלם (*)
  120,655    88,391    32,264  אגרות חוב (*)

            
  32,801    89,861    122,662  

    
בניכוי יתרות בגין אגרות חוב אשר נרכשו על ידי השותפות הסכומים כאמור מוצגים   *)

  במסגרת ההנפקה.
  

  השקעה הסכמי  .ג

  
, נחתמו הסכמי השקעה בין השותף הכללי, השותף המוגבל 2017מרס -במהלך החודשים ינואר

"המשקיעים החדשים").  -והשותפות מצד אחד לבין כל אחד ממשקיעים נוספים בשותפות (להלן
בהתאם להסכמי ההשקעה שנחתמו העמידו המשקיעים החדשים לטובת השותפות הלוואות 

אלפי דולר, אשר בהתאם להסכמים יומרו ליחידות השתתפות  13,950המירות בסך כולל של 
. מחיר זה דולר ליחידה 1.7964-השתתפות השווה לליחידת  ערב ההנפקה לציבור לפי מחיר
   .  "מחיר ההמרה") -(להלן דולר ליחידה 1.7239 -עודכן במהלך חודש אוגוסט לכ

  
אשר ככל  ,10%ת בשיעור של שנים והן נושאות ריבית שנתי 7הועמדו לתקופה של  ההלוואות

   לא תתווסף ליתרת ההלוואה. 2017בספטמבר  30-ותתבצע המרה לפני יום ה
  

במסגרת הסכמי ההשקעה, הקצתה השותפות במועד העמדת ההלוואה כנגד כל יחידת 
 -) לרכישת יחידות השתתפות (להלן1:1השתתפות המגיעה למשקיעים, יחידת אופציה (יחס של 

 3המשקיעים"). האופציות תהיינה ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום "אופציות 
שנים ממועד ביצוע ההנפקה לציבור או אורך חיי כתבי האופציה שיוצעו לציבור במסגרת 

(א) ככל שמועד  -ההנפקה לציבור, לפי המאוחר. מחיר מימוש אופציות המשקיעים יהיה שווה ל
ממחיר  110%, (עד לתום יום המסחר הראשון) לציבור המימוש הוא טרם ביצוע ההנפקה

ממחיר ליחידת  110%ההמרה, או (ב) ככל שמועד המימוש הוא אחרי ההנפקה לציבור, 
השתתפות שנקבע בהנפקה לציבור. על אף האמור בסעיף זה, אם תמומש האופציה בתקופה 

ה למחיר ההמרה. של שלושה חודשים לאחר מועד העמדת ההלוואה, מחיר המימוש יהיה שוו
אם כמות האופציות המוצעות לציבור לכל יחידת השתתפות שהוצעה לציבור תהיה גדולה 
ממחצית מכמות אופציות המשקיעים להן זכאים המשקיעים בגין כל יחידת השתתפות, אזי 

"האופציות  -עם הקצאת האופציות לציבור) (להלןיוקצו למשקיעים אופציות נוספות (במקביל 
, כך שהמשקיעים יהיו זכאים בגין כל יחידת השתתפות המוחזקת על ידם באותו הנוספות")

) כמות האופציות לציבור שהוקצו עבור כל יחידת 2מועד בשל המרת ההלוואה, בכפל (פי 
  השתתפות שהונפקה לציבור. תנאי האופציות הנוספות יהיו זהים לתנאי האופציות לציבור. 
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  (המשך) בתקופת הדוחאירועים מהותיים    -: 3באור 
  

  (המשך) השקעה הסכמי  ג.
  

למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה כמות האופציות למשקיעים לא תפחת מהיחס של אופציה 
מאחר ובמסגרת  אחת לכל יחידת השתתפות לה זכאים המשקיעים החדשים בהמרת ההלוואה.

  פקעו במועד ההנפקה. ההנפקה לא הציעה השותפות אופציות לציבור, כל האופציות הנוספות
  

השקעה המאוחדים בדבר הסכם  ב' לדוחות הכספיים השנתיים12כמו כן, בהמשך לאמור בבאור 
בין השותפות לבין משקיע, לפיו הקצתה לו השותפות  2016באוקטובר,  31ביום  שנחתם

ם ואשר במסגרתו ניתנה לו הזכות (בהתא מיליון דולר שהוזרמו לשותפות 2.5תמורת  1,391,672
תר מתנאיו, לבחור ותנאיה טובים יו באם תבוצע השקעה פרטיתלפיה  לתנאים שנקבעו בהסכם)

המשקיע להסב את אופן ביצוע ההשקעה לדרך של הלוואה המירה, בחר , בתנאי השקעה זו
  כאמור לעיל.

  
' לדוחות יא 2 באורמכשירים פיננסיים מורכבים (ראה  הינםמאחר והסכמי ההשקעה כאמור 

לרכיבים  ,הכוללת לתמורת ההשקעה ייחוסצעה השותפות בי השנתיים המאוחדים)הכספיים 
ואות ההמירות וכתבי והשותפות הקצתה את תמורת הנפקת ההל השונים הכלולים בהסכם.

 ,ואה ההמירהוהאופציות בגין כל הסכם השקעה תחילה לכתבי האופציות ורכיב ההמרה בהל
ואת היתרה ייחסה  ,שווי הוגן דרך רווח או הפסדבהתחייבויות פיננסיות הנמדדות  המהווים

לרכיבים השונים באופן יחסי לסכום התמורה  חסווהשותפות להלוואה. הוצאות ההנפקה י
בלתי  בוצע על ידי מעריך שווי חיצוני פיצול תמורת ההשקעה לרכיבים השונים .שיוחס להם

  :תלוי. להלן תמצית הנתונים
  

 שווי הוגן ליום  המכשיר הפיננסי
  ההשקעה

  (אלפי דולר)

  

      
    8,281  רכיב חוב -הלוואה המירה

      
  )5,811-כ 2017, בספטמבר 19(ליום   1,609  רכיב המרה -הלוואה המירה

      
  )9,385-כ 2017, בספטמבר 30(ליום   3,679  אופציות המשקיעים

      
  )0 -2017, בספטמבר 19(ליום   2,881  האופציות הנוספות

      
    16,450  סה"כ

      
 & Blackהתבצעה באמצעות שימוש במודל של האופציות ושל רכיב ההמרה הערכת השווי 

Scholes לאמידת שווי יחידת השתתפות של ומודל מונטה קרלו  לחישוב שווי האופציות
  ההנחות ששימשו בהערכת השווי הינן כמפורט להלן:. במועד ההנפקה השותפות

  
  1.7964  (בדולר) במועד ההשקעהיחידת השתתפות שווי 

    
  70%-50%  לתקופות הרלוונטיות תנודתיות של נכס הבסיסהשיעור 

    
  1.7%-0.6%  לתקופות הרלוונטיות סיכון חסרת ריבית

    
-של כ ליחידת השתתפותהשלימה השותפות הנפקה לציבור במחיר  2017 ,בספטמבר 19ביום 

והתאמת  בהתאם להסכמי ההשקעה ).ח'3 באור ראהלפרטים בדבר ההנפקה לציבור (דולר  2.3
ההמירות  הלוואותהסך ביצעה השותפות המרה של  מספר יחידות ההשתתפות כאמור לעיל,

התחייבויות יתרות להון. כפועל יוצא מההמרה נגרעו אלפי דולר)  16,450(בערך נקוב של 
 9,542,141אלפי דולר כנגד הקצאת  15,169 -פיננסיות המיוחסות להלוואות ההמירות בסך של כ

   יחידות השתתפות.
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 
  
  (המשך) השקעה הסכמי  ג.

  
, התקבע מחיר המימוש של אופציות המשקיעים 2017באוקטובר,  1לאחר תאריך המאזן, ביום 

בהתאם למחיר ליחידת השתתפות כפי שנקבע בהנפקה והחל ממועד זה מסווגות אופציות 
האופציות לשווי הוגן לפני סיווגן להון מהתאמת המשקיעים שטרם מומשו כהון. כתוצאה 

דולר וגידול נוסף מיליון  2.5 -רווח בסך של כ 2017י של שנת ברבעון הרביע השותפותתרשום 
  דולר.מיליון  6.9 -להון בסך של כ

     
  אופציות מייסדים  .ד

  
שהינם בעלי עניין (במסגרת הסכמי ההשקעה המתוארים לעיל, הקצתה השותפות למייסדים 

 ,בדילול מלאמהון השותפות  7.5%אופציות לרכישת יחידות השתתפות שיהוו  )בשותף הכללי
"אופציות המייסדים"). האופציות תהיינה  -(להלן בחלוקה לפי שיעור החזקתם בשותף הכללי

שנים ממועד ביצוע ההנפקה לציבור או אורך  3ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום 
חיי כתבי האופציה שיוצעו לציבור במסגרת ההנפקה לציבור, לפי המאוחר. מחיר מימוש 

ממחיר ההמרה, או אם כבר בוצעה הנפקה לציבור,  135%-המייסדים יהיה שווה ל אופציות
כאמור יותאם כתוצאה מהנפקת המימוש מחיר מהמחיר ליחידה שנקבע בהנפקה לציבור. 

המייסדים יהיו רשאים לממש את אופציות המייסדים אך ורק לאחר  .זכויות ו/או חלוקת רווחים
-שנתגלו, בתקופת חיי אופציות המייסדים, שתי תגליות כמשמעות המונח בחוק הנפט, תשי"ב

, או כמשמעותו לפי הדינים הרלוונטיים החלים במקום שבו נמצאה התגלית, ובלבד שכל 1952
, כהגדרת המונח בחוק הנפט, בשטח התגלית אחת מהתגליות תקנה לשותפות זכות להפקת נפט

"תגלית מזכה"). למען הסר  -וזאת על פי הדין הרלוונטי החל במקום בו נמצאה התגלית (להלן
ספק, מובהר בזאת כי ככל שלא יהיו שתי תגליות כאמור בתום תקופת חיי אופציות המייסדים, 

  שהיא.  תפקענה אופציות המייסדים באופן מיידי ולא תקנינה כל זכות
  

 -פחות מ כמו כן, במקרה שמיד לאחר השלמת ההנפקה לציבור אופציות המייסדים תהוונה
מהון השותפות בדילול מלא, יהיו המייסדים זכאים לקבל אופציות מייסדים נוספות כך  7.5%

מהון השותפות בדילול מלא,  7.5% תהווה הכוללת שלאחר הקצאה זו, כמות אופציות המייסדים
השלמת ההנפקה לציבור, וכל התנאים החלים על אופציות המייסדים יחולו גם על מיד לאחר 

  האופציות המשלימות כאמור.
  

לעדכון תנאי אופציות המייסדים כך שהן תהיינה המייסדים הצעת המדף הסכימו דוח במסגרת 
, כפי המחיר ליחידת השתתפות אופציותהבמהלך תקופת חיי  בוניתנות למימוש רק במקרה 

ממחיר  3היה שווה לפחות פי יתקף במסחר בבורסה בה נסחרות יחידות ההשתתפות, ששי
   ימי מסחר רצופים. 30ההמרה במשך 

    
 857 -נאמד על ידי מעריך שווי חיצוני בכ למועד ההענקה השווי ההוגן של אופציות המייסדים

הערכת שווי אופציות המייסדים  .ונרשם כנגד קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה אלפי דולר
לחישוב שווי האופציות ומודל מונטה קרלו  Black & Scholesהתבצעה באמצעות שימוש במודל 

ההנחות ששימשו בהערכת  לאמידת שווי יחידת השתתפות של השותפות במועד ההנפקה.
   זהות לאלו המפורטות בסעיף ג' לעיל.השווי הינן 

  
מהון השותפות בדילול  7.5%ופציות המייסדים המשקף עם השלמת ההנפקה התקבע מספר א

כן התקבע מחיר המימוש בהתאם לתנאי ההענקה. ו ,אופציות 3,586,649מלא על סך של 
סיווגה השותפות את אופציות המייסדים החל ממועד זה מרכיב התחייבותי לרכיב  ,בהתאם

   אלפי דולר. 3,158 -הוני. שווי אופציות המיידים במועד סיווגן להון הסתכם לכ
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 
  
  להוןאופציות שהוענקו לבעל השליטה סיווג   ה.

      
בדבר הענקת אופציות  ,המאוחדים השנתיים הכספיים) לדוחות 3ד'(17בהמשך לאמור בבאור   

חברה בת של לוואה שקיבלה ה להבטחתעם העמדת ערבות לקבוצת דלק  בקשרלבעל השליטה 
התקבע במהלך תקופת הדוח מחיר המימוש של האופציות בהתאם לתנאי ההענקה,  השותפות,

 -לכולפיכך הן סווגו מרכיב התחייבותי לרכיב הוני. שווי האופציות במועד סיווגן להון הסתכם 
  .דולר אלפי 681

  
  אימוץ תכנית להקצאת יחידות השתתפות לעובדים ונושאי משרה  .ו

  
אימץ דירקטוריון השותף הכללי תכנית להקצאת יחידות השתתפות לעובדים  2017י בחודש יונ

פי החלטת -על נעשתהונושאי משרה שאינם בעלי עניין בשותפות. הקצאת היחידות כאמור 
, אשר מרביתן חסומות. היחידות לנאמן יחידות 1,071,156וקצו ההדירקטוריון. בהתאם לתכנית, 

במועד בו התקיימו שני תנאים מצטברים: (א) משך זמן  החסומות תבשלנה במספר מנות
; (ב) מחיר יחידת )2021בספטמבר,  18(החל מהבשלה מיידית ועד ליום  העסקת הניצע

מעל  10%-החל מ( לאחר העמידה במשך זמן ההעסקה הנדרש לכל מנה בבורסה ההשתתפות
. במידה ולא התקיימו התנאים מעל מחיר ההנפקה בבורסה) 40%-מחיר ההמרה ועד ל

והשותפות תרכוש את  כאמור עד למועד שנקבע לגבי כל מנה, תפקענה המנותהמצטברים 
לניצעים ללא תמורה, כאשר היחידות החסומות  ווענקה. היחידות היחידות ללא תמורה

  תוחזקנה בנאמנות אצל נאמן עד למועד הבשלתן.
  

מיליון דולר  2.3 -השווי ההוגן של יחידות ההשתתפות החסומות הוערך, למועד הענקתן, בכ
  בהתאם למודל מונטה קרלו. ההנחות ששימשו בהערכת השווי הינן כמפורט להלן:

  
  2.33  )בדולרשווי יחידת השתתפות במועד ההערכה (

    
  75%  שיעור התנודתיות של נכס הבסיס

    
  1.88%-0.11%  ופות הרלוונטיותלתק סיכון חסרת ריבית

    

  
  מסגרות אשראי לזמן קצר  ז.

  
  אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי  .1
  

תאגיד בנקאי בישראל בסך מלזמן קצר  ה, קיבלה השותפות הלווא2017 ביולי 12ביום 
 3נושאת ריבית משתנה בשיעור שנתי של הליבור (. ההלוואה מיליון דולר 3.8של 

 28ביום קרן ההלוואה יתבצע בתשלום אחד  פרעון. 3% -חודשים) ובתוספת מרווח של כ
ערבות אישיות להבטחת  העמיד בעל השליטה הלטובת קבלת ההלווא .2017בדצמבר, 

   נה.פירעו

  
  למימון רכישת אגרות חוב של חברה בתאשראי   .2
  

קיבלה השותפות הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי בישראל בסך  2017ביולי,  16ביום 
מיליון ש"ח לטובת מימון רכישת אגרות חוב של חברה בת (ראה גם באור  20 -כולל של כ

מסגרת האשראי הינה . 6.25% -ב'). ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ3
לטובת קבלת ההלוואה העמיד בעל השליטה  .לתקופה של עד שנה ממועד העמדתה

ערבות אישית להבטחת פירעונה, וכן שועבדו לטובת התאגיד הבנקאי כל אגרות החוב 
  שרכשה השותפות במסגרת ההנפקה.
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  (המשך) מסגרות אשראי לזמן קצר  ז.

  

  אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי פרעון  .3      

    
בדבר אשראי לזמן  א' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים7בהמשך לאמור בבאור 

של יתרת האשראי שנטלה מתאגיד  פרעון, ביצעה השותפות קצר שקיבלה השותפות
בוטלה ערבות  ,האשראי פרעוןמיליון דולר. במקביל ל 3.6-בנקאי בישראל בסך של כ

  על ידי בעל השליטה.לבנק  שניתנהאישית 

  
  הנפקת יחידות השתתפות לציבור  ח.

      
, השלימה השותפות את הנפקת יחידות ההשתתפות שלה לציבור 2017בספטמבר,  19ביום 

  להלן:כמפורט 
  
יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב במסגרת הצעה  5,531,900הקצאה של   -

 .ש"ח ליחידה 8.2במחיר של לציבור 
 
יחידות השתתפות חסומות לבעלי השליטה בשותף הכללי של  1,829,300הקצאה של   -

 ש"ח ליחידה. 8.2במחיר של השותפות 
        

בעלי וההקצאה ל ידי השותפות במסגרת ההצעה לציבור-על שהתקבלההתמורה המיידית ברוטו 
מיליון דולר) כאשר עלויות  17.1 -(כ אלפי ש"ח 60,362 -לכשותף הכללי, מסתכמת השליטה ב

 .מיליון דולר) 1.2 -אלפי ש"ח (כ 4,291 -ההנפקה המיוחסות נאמדות בכ
  

  מימוש אופציות  ט.

  
אופציות משקיעים ליחידות השתתפות של החברה  354,320במהלך תקופת הדוח מומשו   .1

חייבות שסווגה אלפי דולר. למועד המימוש, השווי ההוגן של ההת 672-בתמורה לסך של כ
 אופציות מספראלפי דולר.  362 -להון בגין האופציות שמומשו הסתכם לסך של כ

   אופציות.  9,187,821 -מסתכם להמשקיעים שבמחזור, לאחר המימושים כאמור, 
  
בדבר אופציה  המאוחדים ) לדוחות הכספיים השנתיים3ב(9בהמשך לאמור בבאור   .2

כומי ההלוואות שטרם נפרעו ליחידות שהוענקה לקבוצת דלק להמרת חלק מס
, בחרה קבוצת דלק לממש את האופציה 4.99%השתתפות של השותפות בשיעור של על 

אלפי דולר מיתרת קרן ההלוואות  2,352 -ולבצע המרה של כ 2017בספטמבר  18ביום 
השווי ההוגן של ההתחייבות  .יחידות השתתפות של השותפות 1,240,189 -למועד זה ל

    אלפי דולר. 720 -להון בגין האופציה שמומשה הסתכם למועד המימוש לכ שסווגה

  
  הסכם מותנה להעברת זכויות נוספות בפרויקט  י.

      
"החברה  -(להלן בסעיף זה Navitas Petroleum Holdings LLCהתקשרה  2017בספטמבר,  12ביום 

"), LLOG Deepwater" -(להלן LLOG Deepwater Development Company LLCבהסכם עם הבת") 
נוספים  17.6%לפיו הצדדים יפעלו להשגת מימון עבור , LLOGחברה בבעלות מלאה של 

המוחזקות במועד בפרויקט  17.6%, בגין זכויות בשיעור הפרויקט א' של1מעלויות פיתוח שלב 
 -(להלן נאוויטס מימוןעל ידי  חובהאגרות  ת, בדרך של הרחבLLOG Deepwaterזה על ידי 

, בכפוף לתנאים הקבועים בשטרי הנאמנות של אגרות החוב בקשר עם הרחבת "המימון הנוסף")
סדרה, ובכלל זאת שעבוד הזכויות לגביהן נדרש המימון הנוסף לטובת הנאמן, וכן תנאים בנוגע 
ליחס שבין היקף הגיוס לשיעור הגידול בזכויות המשועבדות, גובה הריבית, אי פגיעה בדירוג, 

 יותנאים נוספים והכל כמפורט בשטר פרעוןמיידי, העדר פגיעה בכושר  פרעוןהעדר עילה ל
    הנאמנות. 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח   -: 3באור 

  
  (המשך) הסכם מותנה להעברת זכויות נוספות בפרויקט  י.

  
ובכל מקרה הצדדים יפעלו במשותף להשלמת המימון הנוסף בהקדם האפשרי  בהתאם להסכם,
. בכפוף להשגת המימון הנוסף, תהיה "מועד הקלוזינג") -(להלן 2018בינואר,  10 לא יאוחר מיום

, בהעברה ללא תמורה, זכויות נוספות בשיעור LLOG Deepwater -לקבל מ זכאית הבתהחברה 
 הבת הבלעדית לחבר הכבול האינ  LLOG Deepwaterבתקופת ההסכם הפרויקט. מזיכיונות 2.5%

 הלחפש מקורות מימון אחרים לצורך מימון חלק התהיה חופשי יאגת מימון, והלצורך הש
בפיתוח הנכס, אך לא תוכל לפנות לקבלת מימון מגופים פיננסיים מסוימים אשר נקבעו בהסכם. 

תהיה חופשיה להעביר את זכויותיה, כולן או חלקן,   LLOG Deepwaterכמו כן, בתקופת ההסכם
    מועד הקלוזינג.כיונות לפני יבז

    

  

  השקעות בנכסי נפט וגז   - :4 באור
  בדצמבר 31     ספטמברב 30    
    2017    2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
      

              נכסים בפיתוח  .א
  -     -     2,315   א')3(ראה באור  Buckskinפרויקט 

              
              נכסי חיפוש והערכה  .ב

  EB-156    1,113    1,051    1,113רישיון 
  EB-252    1,113    1,051    1,113רישיון 
  A-403    660    620    620רישיון 
  PL-16    5,523    4,979    5,442רישיון 
  GC-82    1,037    975    975רישיון 
  EW-915    673    611    611רישיון 
  EC-158   295    261    261רישיון 
  EW-876-832    956    818    820רישיון
  EC-228    295    261    261רישיון 

  Lake Enfermer    925    925    925רישיונות 
  -     Montegut     -    3,369רישיון 
  Canada Block 7    461     -    317 רישיון

              
    13,051    14,921    12,458  
              
    15,366    14,921    12,458  

  

  

  ווי הוגן של מכשירים פיננסייםש  - :5באור 
  

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים כגון ולאור הערכות השווי שבוצעו לאחרונה, בשל אופיים, 
 אשראי מתאגידים בנקאיים, זכאים, , חייבים, ספקיםהשקעות לזמן קצרמזומנים ושווי מזומנים, 

   מהווה קירוב נאות לערכם בספרים. וזכויות המרה ואופציות ליחידות השתתפות
  

לשעבר, הלוואות מהשותף הכללי ורכיב  שליטה מבעל הלוואהה אגרות החוב, של ההוגן ןשווי
  .בספרים ןלערכ מהווה קירוב חייבותי של הלוואה המירההת
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  מסים על הכנסה  -: 6באור 
  

-, פורסם ברשומות צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז2017בינואר  1ביום 
התנאים שעל השותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה לצורכי מס.  ו"הצו"), בו נקבע -(להלן 2017

 עומדתאביב השותפות -ועם רישום יחידות ההשתתפות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל מאחר
הנפקה ורישום יחידות ההשתתפות  לאחר, משטר המס שיחול על השותפות בצו שנקבעובתנאים 
ן. בהתאם, ההוצאות וההכנסות של השותפות יתבררו כאילו היא חברה לכל דבר ועניי הינןכאמור, 

בשותפות, והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס חברות החל בגין ההכנסה 
  .רההחייבת שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס החלים על חב

    
יחידות השתתפות בשותפות  תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של הוראות
"התקנות"), אשר מסדירות את אופן יחוס הכנסות והוצאות של  -(להלן 1988-"טהתשמ), נפט לחיפושי

 שותפות נסחרת למחזיקי יחידות ההשתתפות שהינם "מחזיקים זכאים", לא תחולנה על השותפות.
    

 2017בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 
 החל 24%-ל יפחת, שיעור מס החברות 2016בדצמבר  29, כפי שפורסם ביום 2016-), התשע"ז2018-ו

  .2018 בינואר 1 מיום החל 23%-ול 2017 בינואר 1 מיום
  

  

  המאזן תאריך לאחר מהותיים ארועים  -: 7באור 

    
  דלקמקבוצת ת והלווא נותפרעו  א.

  
) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר פרעון מוקדם של 1ב(9בהמשך לאמור בבאור 

 2ביום  דלק ככל ותבצע השותפות הנפקה לציבור, ביצעה השותפותקבוצת ת וחלק מהלווא
של יתרת הלוואה א' מלא פרעון אלפי דולר ל 4,795 -תשלום בסך כולל של כ  2017באוקטובר, 

  . ריבית)ו(קרן  
  

לפרעון חלקי  באוקטובר תשלום נוסף 29בנוסף לפרעון המוקדם כאמור, ביצעה החברה ביום 
. לאחר הפרעון כאמור בהתאם ללוח הסילוקין שנקבע בהסכם ההלוואה ,של יתרת  הלוואה ג'

    אלפי דולר. 14,634 -יתרת הקרן והריבית לשלם בגין הלוואות מקבוצת דלק הסתכמה לכ
   

  והפחתת ערבות פקיעת אופציות  ב.
      

דלק בהתאם להסכמי ההלוואות כאמור קבוצת , לאחר פרעונות הלוואות 2017בנובמבר,  2ביום 
מיליון דולר (ראה באור  3.5מיליון דולר לסך של  6.3לעיל פחתה ערבות בעל השליטה מסך של 

, פקע לאמור ולהסכם הענקת האופציה בהתאם) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים). 2ב(9
שהסכום  ךחלק יחסי של האופציה שהוענקה לבעל השליטה בתמורה להעמדת הערבות כאמור כ

מיליון דולר  4.7-מיליון דולר (בהשוואה ל 3.5הניתן להמרה בהתאם לתנאי האופציה יעמוד על 
   .לפני ההפחתה)

  
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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  המאוחדיםביניים מתוך הדוחות הכספיים  נתונים כספיים
  לשותפותהמיוחסים 

  
  2017 ,ספטמברב 30 ליום

  
  
  

  באלפי דולר של ארה"ב
  

  
  

  עמוד  
    

  2  ג'9לפי תקנה של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד דוח מיוחד 
    

  4  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות
    

  5  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות
    

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

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

  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 2017, ספטמברב 30, ליום )שותפותה –שותפות מוגבלת (להלן  - נאוויטס פטרוליוםשל  1970-ומיידיים), התש"ל

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

  בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים והנפרד לתקופ
  

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת 

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

  בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
  

  מסקנה
  

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

  .1970-התש"ל
  

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017 ,בנובמבר 29
 
  

   

פורר גבאי את  קוסט
 קסירר

  , 144מנחם בגין ' רח
  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 
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  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  המאוחדיםביניים  כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספייםנתונים 
  
  לשותפותהמיוחסים 

  
  
  

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לשותפות להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2017, ספטמברב 30ליום 

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

   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
  

-  4  - 

ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות   נתונ

  
  

  ספטמברב 30 ליום 
 31ליום   

  בדצמבר
   2017  2016   2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
 אלפי דולר    
          

         נכסים שוטפים
 1,180    -   13,158   מזומנים ושווי מזומנים

  -    -    8,176   השקעה באגרות חוב
  23    -    643   חייבים ויתרות חובה

             
   21,977    -    1,203  

             נכסים לא שוטפים
  -    -    5,434    עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות

  53    -    91    נטו, קבוע רכוש
             
   5,525    -    53  
             
   27,502    -    1,256  
             

             התחייבויות שוטפות
  4,742    -    10,808    בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

  -    -    1,956    זכאים ויתרות זכות
  -    565    293    מהשותף הכלליהלוואות 

             
   13,057    565    4,742  
             

             התחייבויות לא שוטפות
  1,063    -    -    מהשותף הכללי ותהלווא

  1,493    -    9,385    זכויות המרה ואופציות ליחידות השתתפות
  2,500    -    -    אחרות פיננסיות התחייבויות

  4,576    5,500    -    מוחזקותעודף התחייבויות על נכסים בחברות 
             
    9,385    5,500    9,632  
              

             הון השותפות
  *) -    *) -    35,198   השותפות הון

       -    -    3,839    כתבי אופציה
  -    -    403    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

  8,323    9,458    7,689   שליטה בעל עם עסקאות בגיןהון  קרן
  )21,441(   )15,523(    )42,069(   הפסד יתרת

            
   5,060    )6,065(   )13,118(  
             
    27,502    -    1,256  
  אלפי דולר. 1-היתרה קטנה מ  *)
  

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

              2017, בנובמבר 29
 הדוחות אישור תאריך

  הכספיים
  תדמור גדעון  

  רקטוריוןיד"ר יו
  נפט וגז ניהול בע"מ רפל

  הכללי השותף

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  נפט וגז ניהול בע"מ רפל
  הכללי השותף

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ

  נפט וגז ניהול בע"מ רפל
  הכללי השותף

   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות   נתונ

  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2017    2016    2017    2016    2016  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                
                   

 721   -   1,374 - 3,126   הוצאות הנהלה וכלליות
           

 )721(   -  )1,374( - )3,126(   תפעולי הפסד
           

הוצאות בגין התאמת שווי הוגן של כתבי 
  -   -  )10,709( - )9,597(    אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות

  -    -   178  -  364    הכנסות מימון
 )74(   -  )1,167( - )2,826(   הוצאות מימון

 )9,391(    )1,463(  )2,737( )4,268( )5,443(   חברות מוחזקותחלק השותפות בהפסדי 
            

 )10,186(    )1,463(  )15,809(   )4,268( )20,628(   הכנסה על מסים לפני הפסד
                 

  )10,186(    )1,463(  )15,809(   )4,268( )20,628(    כולל והפסד הפסד
                   
                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2017    2016    2017    2016    2016  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                

                 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
                 

  )10,186(    )1,463(  )15,809(   )4,268( )20,628(   הפסד
                

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
                :מפעילות שוטפת

                 
                 : והפסד רווח לסעיפי התאמות

                 
  40    -   137  -  318    י ענייןבעלל התחייבויות שיערוך

הוצאות ריבית בגין אשראי לזמן קצר 
  -    -   220  -  325    מתאגידים בנקאיים

  -    -   450  -  1,227    המירותשיערוך רכיב חוב בגין הלוואות 
שיערוך מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי 

  -    -   10,709  -  9,745    הוגן דרך רווח והפסד
הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 

  -    -   )106(  -  )292(    מוחזקות
  1    -   9  -  24   פחת והפחתות

  -    -   403  -  403    תשלום מבוסס מניות
  9,391    1,463   2,737  4,268  5,443   בהפסדי חברות מוחזקותחלק השותפות 

                
   17,193  4,268  14,559   1,463    9,432  
                

                והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
                

  )23(    -   )308(  -  )131(   עלייה בחייבים ויתרות חובה
  -    -   754  -  1,304   עלייה בזכאים ויתרות זכות

                
   1,173  -  446   -    )23(  
                

  -    -   )290(  -  )414(   ריבית ששולמה
                 

  )777(    -   )1,094(  -  )2,676(   פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 
                

                פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
                 

  )6,389(    -   )10,606(  -  )12,818(   בחברות מוחזקותהשקעה 
  -    -   )8,176(  -  )8,176(   השקעה באגרות חוב של חברה בת

  )54(    -   )47(  -  )52(    קבוע רכוש רכישת
                 

  )6,443(    -   )18,829(  -  )21,046(    השקעהפעילות ל ששימשומזומנים נטו 
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  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2017    2016    2017    2016    2016  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                

                      פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
                     

  4,800    -   9,677  -  9,677    בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
  -    -   )3,600(  -  )3,600(    בנקאיים מתאגידים הלוואות פירעון
  1,100    -   -  -  )787(    הכללי מהשותף הלוואות(פרעון)  קבלת

תקבולים בגין הנפקת מכשירי חוב המירים 
  2,500    -   -  -  13,647    ואופציות (בניכוי עלויות הנפקה)

  -    -   17,815  -  17,815    הנפקת יחידות השתתפות
  -    -   )1,052(  -  )1,052(    עלויות גיוס הון

                 
  8,400    -   22,840  -  35,700   מימון מפעילות שנבעומזומנים נטו 

                 
                 

  1,180    -   2,917  -  11,978    במזומנים ושווי מזומנים היעלי
                 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
  -    -   10,241  -  1,180    תקופהה

                
  1,180    -   13,158  -  13,158    תקופהמזומנים לסוף היתרת מזומנים ושווי 
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   מידע נוסף
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  כללי  - 1 באור
  

ד' לתקנות ניירות 38אות תקנה מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להור  א.
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע 1970-דוחות תקופתיים ומיידים), התש"לערך 

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר,  31הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 30נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  תאריך ולבאורים אשר

    )."כספיים ביניים מאוחדים"דוחות  -(להלן  2017, ספטמברב
  

") נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת השותפות" -שותפות מוגבלת (להלן -נאוויטס פטרוליום   ב.
נפט וגז ניהול בע"מ  פלרבין  2016, בנובמבר 7ואשר תוקן ביום  2015, באוגוסט 30 ביוםשנחתם 

מצד שני כשותף מוגבל  Flair Oil and Gas LP"השותף הכללי") כשותף כללי מצד אחד ובין  -(להלן
לפי פקודת השותפויות,  2015, ספטמבר 8 ביום"השותף המוגבל"). השותפות נרשמה  -(להלן

, שינתה 2017במאי  3ום בי .שותפות מוגבלת -בשם נאוויטס ישראל נפט וגז  1975-תשל"ה
מטרת השותפות הינה לעסוק  שותפות מוגבלת. -השותפות את שמה לנאוויטס פטרוליום 

  בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז.
    
השותפות הינה שותפות ציבורית אשר יחידות ההשתתפות שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך   

 אביב.-בתל
  

פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של   ג.
סיכון כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים, פרעון התחייבויותיה וכן 
השקעה בנכסי נפט נוספים ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון 

וב ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף גיוסי הון ו/או ח
הכללי של השותפות ביכולתה להמשיך ולגייס מקורות מימון כאמור. לפרטים בדבר גיוס 

לדוחות הכספיים ביניים  ח'3 -ז' ו3ג', 3ב', 3מקורות מימון שונים בתקופת הדוח, ראה באורים 
  .מאוחדים

  
  מאוחדים.ביניים ג' לדוחות הכספיים 3רים המירים ואופציות, ראה באור באשר להנפקות מכשי  .ד
  
ה' לדוחות 3 -ו ד'3ים ת להון במהלך תקופת הדוח, ראה באוריולפרטים בדבר סיווג התחייבו  .ה

 מאוחדים. ביניים הכספיים
  

לעובדים ונושאי משרה שאינם בעלי יחידות השתתפות  לפרטים בדבר אימוץ תכנית להקצאת  .ו
  לדוחות הכספיים המאוחדים.ו' 3עניין בשותפות, ראה באור 

  
לדוחות הכספיים ' ז3, ראה באור מסגרות אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםלפרטים בדבר   .ז

  מאוחדים.ביניים 
  
 לציבורהשלימה השותפות את הנפקת יחידות ההשתתפות שלה  2017בספטמבר,  19ביום   .ח

  להלן: כמפורט
  

  יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב במסגרת  5,531,900הקצאה של
  ש"ח ליחידה. 8.2הצעה לציבור במחיר של 

  

  יחידות השתתפות חסומות לבעלי השליטה בשותף הכללי של  1,829,300הקצאה של
  ש"ח ליחידה. 8.2השותפות במחיר של 

      
ידי השותפות במסגרת ההצעה לציבור וההקצאה לבעלי -התקבלה עלהתמורה המיידית ברוטו ש  

מיליון דולר) כאשר עלויות  17.1 -אלפי ש"ח (כ 60,362 -השליטה בשותף הכללי, מסתכמת לכ
  מיליון דולר). 1.2 -אלפי ש"ח (כ 4,291 -ההנפקה המיוחסות נאמדות בכ

  
  חות הכספיים ביניים מאוחדים.' לדוט3, ראה באור מימוש אופציות שהוענקולפרטים בדבר   .ט

  
ב' לדוחות הכספיים 7לפרטים בדבר פקיעת אופציות שהוענקו, לאחר תאריך המאזן, ראה באור   .י

  ביניים מאוחדים.
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