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 תיאור עסקי החברה עדכון  –פרק א' 

 1של נאוויטס בקסקין מימון בע"מ )להלן: "החברה"(

 

 נכס הנפט לפיתוחתכנית –לתשקיף  6.10.6-ו 6.10.5סעיפים  .1

( אודות הערכתה 2017-01-082434)מס' אסמכתא:  13.8.2017בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 

בישיבת השותפים בפרויקט שנערכה ביום א', 1בדבר עלויות שלב  המעודכנת של מפעילת הפרויקט

"( פרויקטמפעילת ה)להלן: " LLOG Exploration Offshore, LLCמפעילת הפרויקט,  מסרה ,9.11.2017

עדכנה את תכנית הפיתוח של הפרויקט. תכנית הפיתוח המעודכנת אינה כוללת שינויים  כי שותפיםל

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

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

 2019 דצמבר מחודש יוקדם ההפקה תחילת שמועד צופה היאכי  לשותפיםמפעילת הפרויקט  מסרהכמו כן, 

-2017-01)מס' אסמכתא:  12.11.2017של החברה מיום  מיידינוספים ראו דוח  לפרטים .2019 יולי לחודש

 .כאן על דרך של הפנייה הנכלל( 105666

 

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

, הצפוי מהמאגר ההפקה מועדלעניין הנחות המפעילה ת על ו, המבוסס1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות הזמנים ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים, 

עשויות שלא להתממש  אלול זמינות ציוד, שירותים ועלויות וכן על ניסיון העבר. הערכות נתונים משוערים ש

או להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, 

עוליים וכן במידה שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים מתנאים תפ

ושיווק של נפט וגז טבעי מנכס הנפט  הפקה, בפיתוחוטכניים במאגר ו/או מגורמים בלתי צפויים הקשורים 

 מאגר עד להשלמתו.הו/או כתוצאה מהתקדמות פיתוח 

 

 עתודות ומשאבים מותנים בנכס הנפט –לתשקיף  6.10.12סעיף  .2

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

הנפט בפרויקט, שיפורים מהותיים בקצב ההפקה הצפוי מהקידוחים בפרויקט ובתזרים המהוון של 

 על כאן הנכלל( 2017-01-105666)מס' אסמכתא:  12.11.2017של החברה מיום  מיידידוח  ראו, הפרויקט

 .הפנייה של דרך

 

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

"(, כפי שעודכן בהודעה המשלימה התשקיף( )להלן: "2017-01-059080( )מס' אסמכתא: 10.7.2017)כפי שתוקן ביום  29.6.2017
כן  .( ועד סמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח תקופתי2017-01-060187)מס' אסמכתא:  13.8.2017שפורסמה ביום 

)מס'  (27.8.2017)אשר פורסם ביום  30.6.2017 החברה ליוםם אשר כבר נכללו בפרק עדכון עסקי יצוין כי דוח זה אינו כולל עדכוני
  החברה( לתשקיף. עסקי תיאור)פרק  6 בפרק שהופיעו כפי הסעיפים למספרי מתייחס זה עדכון .(2017-01-086637אסמכתא: 



בדבר כמויות עתודות הנפט והגז הטבעי בנכס הנפט   NSAIהערכות  – עתידאזהרה בגין מידע צופה פני 

גיאולוגי, מידע הינן מידע צופה פני עתיד כמשמען בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על 

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

או הנפט שיופקו בפועל עשויות להיות /ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי ו NSAIשל 

או משינויים /שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו

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

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

 ממכלול של גורמים הקשורים בנכס הנפט והפקה של נפט וגז טבעי. 

 הסכמים להעברת זכויות בזיכיונות –לתשקיף  .136.10סעיף  .3

, שותפות מוגבלת, בעלת השליטה בחברה, באמצעות חברה התקשרה נאוויטס פטרוליום 12.9.2017ביום 

, לפיו יפעלו הצדדים להשגת LLOG Deepwater Development Company I LLCבת שלה, בהסכם עם 

)הכולל שתי בארות(, בגין זכויות  Buckskinא' של נכס הנפט 1מעלויות פיתוח שלב  17.6%מימון עבור 

, בדרך של הרחבה LLOG Deepwaterידי -מוחזקות במועד זה עלה Buckskinבזיכיונות  17.6%בשיעור 

ידי החברה, בכפוף לתנאים הקבועים בשטרי -של אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( שהונפקו על

אגרות החוב בקשר עם הרחבת סדרה. בכפוף להשגת המימון כאמור, תהיה חברת הבת של  הנאמנות של

 2.5%, בהעברה ללא תמורה, זכויות נוספות בשיעור LLOG Deepwater-השותפות זכאית לקבל מ

דוח של החברה וכן  30.9.2017לדוחות הכספיים ליום  5ביאור לפרטים נוספים ראו . Buckskinמזיכיונות 

 ( הנכלל כאן על דרך של הפנייה.2017-01-092031)מס' אסמכתא:  12.9.2017מיידי של החברה מיום 

המידע המפורט לעיל, ביחס לאפשרות של השלמת המימון והעברת  – צופה פני עתידאזהרה בגין מידע 

-ניירות ערך, התשכ"ח, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק (אם וככל שיושלמו)הזכויות הנוספות 

אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, בין היתר מאחר , 1968

הדבר תלוי בהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה. עוד יצוין, כי ו

 .פי כל דין-השלמת ההסכם כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים והאישורים הנדרשים על

       2017, בנובמבר 15תאריך: 

 

 נאוויטס בקסקין מימון בע"מ
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 וחנן רייכמן, מנכ"ל

 



 

 

  'ב רקפ
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  בקסקין מימון בע"מנאוויטס 
 דוח הדירקטוריון

  

  דירקטוריון הדוח 
  2017 בספטמבר 30שהסתיימה ביום  לתקופה

  
  

 שהסתיימה ביום לתקופה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון נאוויטס בקסקין מימון בע"מדירקטוריון 
  ").הדוח תקופת" - (להלן 2017 ,בספטמבר 30

 

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
  
  

  תוצאות הפעילות  .1
  

  כללי  .א
  

כחברה  2017באפריל,  6התאגדה בישראל ביום  ")החברה" - נאוויטס בקסקין מימון בע"מ (להלן
תגלית , Buckskinמפרויקט  18.7%) במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוח SPCייעודית (

  " או "הפרויקט").Buckskin" - (להלן בארה"ב נפט וגז במים עמוקים באזור מפרץ מקסיקו
  

בדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור,  2017 ,יוליב 16ביום גיוס המקורות הכספיים כאמור התבצע 
 Navitasלטובת  Non-Recourseמסוג  ותכאשר מלוא תמורת ההנפקה תשמש לצורך העמדת הלווא

Buckskin US LLC להלן) - "Navitas Buckskin" (ו - Buckstone Development Company LLC 
ללא פעילות או נכסים כלשהם,  המאוגדות בארה"ב )SPC, חברות ייעודיות ()"Buckstone" - (להלן

"החברות הלוות"). כספי  - בפרויקט (להלן ביחד 18.7%למעט זכויות השתתפות בשיעור של 
  ההלוואות מיועדים לשמש את החברות הלוות לצורך מימון חלקן בעלויות הפיתוח של הפרויקט.

  
"השותפות  - להלןעל ידי נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת ( מניות החברה מוחזקות במלואן

 תסחרונאשר הוקמה במטרה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז,  האם")
אביב. השותפות האם, באמצעות חברות בנות, מחזיקה במלוא - בבורסה לניירות ערך בתל

  מהפרויקט. 5% - מחזיקה ב עם השלמת גיוס אגרות החוב אשר, Navitas Buckskin - ב הזכויות
  

), 1999- חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"טהינה  החברה
   .1968- תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ״חכ ונחשבת

  
 ניתוח דוחות רווח והפסד  .ב

  
  :)באלפי דולר( החברהלהלן נתונים עיקריים לגבי הרווח והפסד של 

 9/2017-4   9/2017-7  
    

וכלליותהוצאות הנהלה   19    19  

  )19(   )19( השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות

  -      -   רווח תפעולי

  2,315    2,315 הכנסות מימון

  )2,315(   )2,315( הוצאות מימון

  -     -   רווח נקי 

    
  

   

  נאוויטס בקסקין מימון בע"מ



  בקסקין מימון בע"מנאוויטס 
 דוח הדירקטוריון

  

  
הוצאות אלו  אלפי דולר. 19- הסתכמו במהלך תקופת הדוח לסך של כ הוצאות הנהלה וכלליות

עבור החברה  עמלת שירות תקופתיתכוללות שכר טרחת נאמן, שירותי ניהול משותפות האם ו
  לרישומים. עלויות אלו מחויבות במלואן לחברות הלוות.

  
אלפי דולר בגין הסכומים שיועמדו  2,138 - הכנסות ריבית בסך של כבעיקר  כוללות הכנסות מימון

אלפי דולר  177- וכן הכנסות מימון בסך של כ המתווה ההנפקכהלוואות לחברות הלוות בהתאם ל
   .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית בגין הפחתת הפרמיה המגולמת בהלוואות כאמור

  
וכן  אלפי דולר בגין אגרות החוב 2,138 - כוללות בעיקר הוצאות ריבית בסך של כ הוצאות מימון

עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית אלפי דולר בגין הפחתת  177- מימון בסך של כ הוצאות
     .האפקטיבית

    
  
  מצב כספי, נזילות ומקורות מימון  .2
  
  

 מצב כספי  .א
 

בספטמבר,  30היתרות במאזן ליום  ולכן 2017באפריל,  6החברה התאגדה ביום  ,כאמור לעיל
 ותהעיקרי היתרותלהלן פירוט משקפות את השינוי שחל במהלך תקופת הדוח בלבד.  2017

  בסעיפי המאזן:
  

  אלפי דולר, כמפורט להלן: 5,536 - כ עומדים על סך שלשל החברה  הנכסים השוטפים
  
חלק את  אלפי דולר. סכומים אלו מייצגים 3,349 - של כעומדים על סך  סכומים בנאמנות  )1(

לדוחות  4באור  תמורת ההנפקה המוחזקת על ידי הנאמן בחשבון תקופת הביניים (ראה
  .2017בספטמבר,  30לתשלום יתרת עלויות ההנפקה ליום ת המיועד ,הכספיים המצורפים)

  
אלפי דולר. יתרה זו מייצגת את הריבית אותה זכאית  2,138 - עומדת על סך של כ ריבית לקבל  )2(

החברה לקבל בהתאם לתנאי הסכמי המימון החל ממועד הנפקת אגרות החוב ובתנאים זהים 
  גב) לתנאי אגרות החוב.- אל- ב(ג

  
אלפי דולר.  128,570 - סך של כב סכומים בנאמנותשל החברה הינם  הנכסים הלא שוטפים

עלויות הנפקה מיוחסות יתרת ת אגרות החוב, נטו מסכומים אלו מייצגים את תמורת הנפק
ההנפקה ומוחזקים על ידי הנאמן בחשבון תקופת הביניים עד להתקיימות התנאים לשחרור כספי 

  לדוחות הכספיים המצורפים). 4(ראה באור 
         

  אלפי דולר, כמפורט להלן: 5,536 - עומדות על סך של כ של החברה ההתחייבויות השוטפות
   
אלפי דולר. סכומים אלו מייצגים בעיקר את  3,398 - עומדים על סך של כ זכאים ויתרות זכות  )1(

  .אלפי דולר 3,349 - יתרת ההתחייבות לתשלום עלויות הנפקת אגרות החוב בסך של כ
  
    .אלפי דולר 2,138 - בגין אגרות החוב שהונפקו עומדת על סך של כ ריבית לשלם  )2(

  
(בניכוי  אגרות חובשל החברה מייצגות את יתרת ההתחייבות בגין  ההתחייבויות הלא שוטפות

לדוחות הכספיים  4אלפי דולר. (ראה באור  128,570 - עלויות הנפקה מיוחסות) בסך כולל של כ
  המצורפים).

  
   



  בקסקין מימון בע"מנאוויטס 
 דוח הדירקטוריון

  

 
 תזרים מזומנים  .ב

 

לדוחות הכספיים המצורפים) כל  4עד להתקיימות התנאים לשחרור כספי ההנפקה (ראה באור 
הנאמן לאגרות החוב. בהתאם, לא התהוו  תמורת ההנפקה מוחזקת בחשבון נאמנות ייעודי על שם

  לחברה תזרימי מזומנים במהלך תקופת הדוח.
   

 מימון  .ג
 

יחידות אגרות חוב, כשהרכבה של כל  472,000הנפקת החברה השלימה  2017חודש יולי, מהלך ב
 - ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') (להלן ביחד 733- ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ו 267יחידה הינו 

במסגרת  לחברהש"ח ע.נ. התמורה המיידית ברוטו  472,000,000"אגרות החוב"), ובסך הכל 
לפרטים נוספים בדבר תנאי אגרות החוב ראה  .מיליון ש"ח 472ההצעה לציבור הסתכמה לסך של 

  לדוחות הכספיים המצורפים. 4באור 
  

וע את ההלוואות. הואיל יכולת הפירעון של אגרות החוב מותנית ביכולתן של החברות הלוות לפר
לטובת  שועבדוולחברות הלוות אין פעילות או נכסים כלשהם למעט זכויותיהן בפרויקט (אשר 

הנאמן) ולא צפויים להיות להן פעילויות או נכסים נוספים, הרי שיכולת החברה לפרוע את אגרות 
  .החוב תלויה במידה כמעט מוחלטת בהצלחת הפיתוח של הפרויקט

  
פירעון קרן  יובמקביל מועד ,(סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') אגרות החוב פירעון ימועד
  ., בהתאמה2021ובחודש יולי  2021 יוניבחודש  םהינ ,ואות שיועמדו לחברות הלוותוההל

  
תחזית תזרימי  בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית הפיתוח המאושרת לפרויקט, וכן

תקופה במשך  הפיק ולהניב תזרים מזומנים חיוביהפרויקט יחל לממנו,  הצפויים לנבועהמזומנים 
. על ההלוואות נמוך מיתרתצפוי להיות כאשר תזרים זה  ,עד למועד הפירעון האמור כשנתייםשל 

 ושל החברה לפרוע את יתרת אגרות החוב)( כן, יכולת החברות הלוות לפרוע את יתרת ההלוואות
נים שינבע מהפרויקט עד למועד הפירעון והן על יכולת החברות מסתמכת הן על תזרים המזומ

מאחר ועסקאות למימון מחדש  להערכת הדירקטוריון,. ")Refinance("הלוות לבצע מימון מחדש 
של נכסים דומים לאחר שלב הפיתוח כאמור מתבצעות במהלך העסקים הרגיל  בארה"ב לא צפוי 

סקה למימון מחדש ופירעון יתרת ההלוואות כלפי כי לחברות הלוות יהיה קושי להשלים את הע
  החברה.

  
מובהר כי לחברה אין זכויות השתתפות בפרויקט ואין לה לפיכך יכולת להשפיע על סיכויי הצלחת 

  תכנית הפיתוח.
  

, אושר במסגרת עדכון תכנית הפיתוח של הפרויקט 2017בנובמבר  9ביום  לאחר תאריך המאזן,
 541 - עומד כעת על כואשר א' 1עלויות הפיתוח הכוללות של שלב בתקציב מעודכן המשקף קיטון 

 .מיליון דולר) 697 - לעומת התקציב הקודם שאושר על ידי השותפים בסך של כזאת מיליון דולר (
  מיליון דולר. 101 - ם האמור מסתכם בכבסכוהחברות הלוות  חלקן של

  
  

   



  בקסקין מימון בע"מנאוויטס 
 דוח הדירקטוריון

  

 
  

  היבטי ממשל תאגידי
  
  
  מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות  .1
  

  .לא קבעה מדיניות למתן תרומות החברה
  

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .2
  

ועמית  חנן וולףה"ה , מיומנות חשבונאית ופיננסית יבעלים דירקטור 3למועד הדוח מכהנים 
לפירוט השכלתם וניסיונם הרלוונטי של ה"ה חנן וולף ועמית  .והגב' ליאת טננהולץ קורנהאוזר

השכלתה וניסיונה הרלוונטי של הגב' ליאת טננהולץ  טורילתשקיף החברה. לפ 7קורנהאוזר ראה פרק 
     ). 2017-01-097815(אסמכתא:  2017באוקטובר,  3ראה דיווח החברה מיום 

  
 הדירקטורים בחברה, המספריתר רה כי בהתחשב בפעילותה וכן בניסיונם העסקי של החברה סבו

מצבה  לבחינת הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין בכל הנוגע
  הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.

  
  חיצונייםדירקטורים   .3
  

ה אסיפת בעלי המניות של החברה את מינויים של מר אליהו ליפשיץ אישר 2017באוקטובר,  3ביום 
   .  בחברה והגב' ליאת טננהולץ כדירקטורים חיצוניים

  
 

  
  בכבוד רב,

  
  
  

  חנן רייכמן גדעון תדמור 
 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

  
                                                                                                                             בע"מ נאוויטס בקסקין מימון

  
  

  .2017 ,בנובמבר 15תאריך חתימה: 



 

  

  
  פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה -נספח לדוח הדירקטוריון

 

 מועד הנפקה סדרה
  ע.נ. מקורי

 (אלפי ש"ח)

  .יתרת ע.נ

 (אלפי ש"ח)

שיעור 

ריבית 

 נקובה

 הצמדה
  יתרה בספרים

 (אלפי ש"ח)

  הריבית שנצבר

  (אלפי ש"ח)
 מועד פדיון

 בורסהבשווי 

  30.9.17ליום 

  (אלפי ש"ח)

  פרטי נאמן  )1( דירוג

) בע"מ1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ( ilA- 123,617 30/06/2021 2,019 121,320 דולר ארה"ב 7.75% 126,024 126,024 07/2017 א'  

) בע"מ1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות (  ilA- 338,538 01/08/2021 5,526 332,404 דולר ארה"ב 7.75% 345,976 345,976 07/2017 ב'  

  

  .)2017-15-074536(אסמכתא:  2017, באוגוסט 27דוח הדירוג דווח על ידי החברה ביום  .ilA-בדירוג  Standard & Poor's Maalotגרות החוב מדורגות על ידי א  )1( 



 

 

 ' ג פרק

 בספטמבר 30דוחות כספיים ליום 

2017 



  
  
  
  
  
  
  

  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

  ביניים דוחות כספיים
  

  2017, ספטמברב 30 ליום 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
    עמוד    
  
  

  2  סקירת דוחות כספיים ביניים
  
  

  3  דוח על המצב הכספי
  
  

  4  הכולל הרווח על ותדוח
  
  

  5-6  המזומנים תזרימי עלות דוח
  
  

  7-14  ביניים באורים לדוחות הכספיים
  
  

- - - - - - - - - - - - - - -  
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  דוח רואה החשבון המבקר

  
  בע"מ נאוויטס בקסקין מימוןלבעלי המניות של 

  
  

  מבוא
  

החברה), הכולל את הדוח  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של נאוויטס בקסקין מימון בע"מ (להלן 
 ותזרימי המזומנים הכוללרווח הואת הדוחות התמציתיים על  2017 בספטמבר, 30התמציתי על המצב הכספי ליום 

תקופה של שלושה חודשים ול 2017, בספטמבר 30 ליום ועד) החברה הקמת(יום  2017, באפריל 6 מיום לתקופה
 אלות ביניים ו. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופהמסתיימת באותו יום

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

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

  היקף הסקירה
  

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

קירה בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. ס
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
  

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

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

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

  
  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,-תל    
  רואי חשבון    2017, בנובמבר 15
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  ,144רח' מנחם בגין 

 6492102אביב -תל

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

ey.com 



  
  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון

  
 דוח על המצב הכספי

3  

  
  
  

  ליום      
  בספטמבר 30

      2017  
  בלתי מבוקר      
  אלפי דולר    באור  
        

        שוטפים נכסים
    3,349      סכומים בנאמנות

  2,138      ריבית לקבל
  49      חייבים ויתרות חובה

      5,536  
        

        נכסים לא שוטפים
  128,570    4  סכומים בנאמנות

        
  134,106      סה"כ נכסים

        
        

        שוטפות התחייבויות
 3,398      זכאים ויתרות זכות

 2,138      ריבית לשלם
      5,536 
        

        שוטפותלא  התחייבויות
  128,570    4  אגרות חוב

        
        הון

  *) -    6  הון מניות
  -      יתרת רווח

      -  
        

 134,106      סה"כ התחייבויות והון
        
  
  .דולר אלפי 1-מ קטנה היתרה  *)
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  

              2017, בנובמבר 15
  תדמור גדעון    הכספיים הדוחות אישור תאריך

  דירקטוריוןה"ר יו
  

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ
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  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

 דוחות על הרווח הכולל
 
  

 

  
  .מועד הקמת החברה  *)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
   

     

לתקופה מיום 
באפריל,  6

*) ועד  2017
  ליום

    
 חודשים 3-ל

  שהסתיימו 
  ביום

  בספטמבר 30     
     2017  
  בלתי מבוקר     
  אלפי דולר     
       
       

 19  19    הוצאות הנהלה וכלליות
 )19(  )19(    הוצאות הנהלה וכלליותהשתתפות ב

       
 -  -    תפעולי רווח

       
 2,315  2,315    הכנסות מימון
 )2,315(  )2,315(    הוצאות מימון

       
  -    -     כוללו נקי רווח
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  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

 דוחות על תזרימי המזומנים
  
  

 

  
  .מועד הקמת החברה  *)
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
   

  
  
  
     

לתקופה מיום 
באפריל,  6

*) ועד  2017
  ליום

    
 חודשים 3-ל

  שהסתיימו 
  ביום

  בספטמבר 30     
     2017  
  בלתי מבוקר     
  אלפי דולר     
       

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

 -   -     נקי רווח
       

       :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת להצגתהתאמות הדרושות 
        

        : והפסד רווח לסעיפי התאמות
        

  2,315    2,315     הוצאות מימון בגין אגרות חוב
  )2,315(    )2,315(     הכנסות מימון

           
     -    -  
           

           :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
           

  )19(    )19(     חובה בחייבים ויתרות היעלי
  19    19     עלייה בזכאים ויתרות זכות

           
     -    -  
           

  -    -     פעילות שוטפתשנבעו ממזומנים נטו 
           

           פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
           

  )132,268(    )132,268(     הפקדת סכומים בחשבון נאמנות
  493    493     שחרור סכומים מחשבון נאמנות

           
  )131,775(    )131,775(     מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
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  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

 דוחות על תזרימי המזומנים
  
  

 

  
  
  .מועד הקמת החברה  *)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  

  
  
  
     

לתקופה 
 6מיום 

 2017באפריל, 
  *) ועד ליום

    
 חודשים 3-ל

  שהסתיימו 
  ביום

  בספטמבר 30     
    2017  
  בלתי מבוקר     
  אלפי דולר     
           
           

           מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
           

  132,268    132,268     תמורת ההנפקה, נטו (בניכוי עמלת התחייבות)
  )493(    )493(     עלויות הנפקת אגרות חוב

           
  131,775    131,775      מימוןפעילות מ שנבעומזומנים נטו 

           
  -    -     ה במזומנים ושווי מזומניםיעלי

           
  -    -     התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

           
  -    -     התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

           
           

           במזומןפעילויות מהותיות שלא 
           

  3,136    3,348     רישום עלויות הנפקת אגרות חוב כנגד זכאים ויתרות זכות 
           



  
  בקסקין מימון בע"מנאוויטס 

  
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

- 7- 
  

  
  כללי  -: 1באור 

  
כחברה  2017באפריל,  6 ביוםהתאגדה בישראל ) "החברה" -(להלן "מבע נאוויטס בקסקין מימון  א.

, תגלית Buckskinפרויקט מ 18.7% ) במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוחSPCייעודית (
לפרטים נוספים  .או "הפרויקט") "Buckskin" -נפט וגז במים עמוקים באזור מפרץ מקסיקו (להלן

 .3 באורבדבר הפרויקט ראה 
 

נאוויטס ישראל  -(לשעבר , שותפות מוגבלתפטרוליום נאוויטסהחברה הינה בבעלות מלאה של   ב.
הנסחרת בבורסה לניירות ערך שותפות  ,"השותפות האם") -להלן, נפט וגז, שותפות מוגבלת

 .הפיתוח וההפקה של נפט וגזבתחום החיפושים, אשר הוקמה במטרה לעסוק אביב, -בתל
 Navitas Bucskin US LLC-השותפות האם, באמצעות חברות בנות, מחזיקה במלוא הזכויות ב

 . ")Navitas Buckskin" -(להלן
  

מלוא  כאשרבדרך של הנפקת אגרות חוב לציבור, התבצע,  כאמורהמקורות הכספיים  סוגי  ג.
לטובת ) 4(ראה גם באור  Non-Recourseמסוג  ותהלוואלצורך העמדת  תשמש תמורת ההנפקה

Navitas Buckskin ו- Buckstone Development Company LLC להלן)- "Buckstone(" , חברות
 18.7%זכויות השתתפות בשיעור של  פעילות או נכסים כלשהם, למעטללא ) SPCייעודיות (
ם לשמש את החברות הלוות כספי ההלוואות מיועדי ."החברות הלוות") -ביחד (להלן בפרויקט

  פרויקט.ההפיתוח של  בעלויותלצורך מימון חלקן 
  

 Navitas Buckskin שלמת גיוס ה החל ממועד אשרשל השותפות האם, עודית יי הינה חברה בת
לאחר  אשר הינה חברה רשומה בארה"ב Buckstone .מהפרויקט 5% -אגרות החוב, מחזיקה ב

 13.7% -, מחזיקה בNavitas Buckskin -בפרויקט ל מהחזקותיה 5%השלמת הגיוס והעברת 
 LLOG Exploration Offshore LLCבבעלות מלאה של חברה הינה  Buckstone .מהפרויקט

  אשר משמשת גם כמפעילת הפרויקט."), LLOG" -(להלן
  
, ולחברה Non-Recourseהחברה לחברות הלוות הינן בתנאי  שתעמידכאמור לעיל, ההלוואות   ד.

פירעון ההלוואות. יכולת הפירעון של אגרות -ה זכות חזרה לחברות הלוות במקרה של אילא תהי
החוב מותנית ביכולתן של החברות הלוות לפרוע את ההלוואות. הואיל ולחברות הלוות אין 

לטובת הנאמן) ולא צפויים  שועבדופעילות או נכסים כלשהם למעט זכויותיהן בפרויקט (אשר 
נכסים נוספים, הרי שיכולת החברה לפרוע את אגרות החוב תלויה  ואלהיות להן פעילויות 

שינבעו ממנו, לרבות  ותזרימי המזומניםבמידה כמעט מוחלטת בהצלחת הפיתוח של הפרויקט 
") לאחר השלמת פיתוח הפרויקט. מובהר כי לחברה Refinanceבאפשרות לביצוע מימון מחדש ("

 לפיכך יכולת להשפיע על סיכויי הצלחת תכנית הפיתוח.אין זכויות השתתפות בפרויקט ואין לה 
  

כי עד לפירעון המלא  של השותפות האם במסגרת ההסכמים שנחתמו, התחייב השותף הכללי  .ה
 Navitas Buckskin -של אגרות החוב, לא ישולמו לו תמלוגים כלשהם בגין ההכנסות שינבעו ל

  מהפרויקט.
  
הסכם לקבלת שירותים, לפיו החל האם השותפות נחתם בין החברה לבין  2017ביולי,  12ביום   ו.

פי -על החברהכל התחייבויות  ממועד השלמת ההנפקה של אגרות החוב ועד למועד בו בוצעו
שנים ממועד השלמת ההנפקה, לפי המוקדם,  5שטרי הנאמנות לאגרות החוב או עד חלוף 

שירותי כוח אדם (ובכלל זאת מנכ"ל, שירותי דירקטורים החברה ת לרשו האם השותפות תעמיד
 כפי שיידרשו לה מעת לעת. ,וכוח אדם נוסף כפי שיידרשו לה מעת לעת) וכן שירותי משרד

אלפי  50-, מידי שנה, סכום השווה להאם לשותפות החברהבתמורה לשירותים כאמור תשלם 
הוצאות שוטפות שיוצאו  הא זכאית להחזרתהאם נוסף על התשלומים הנ"ל, השותפות . דולר

עלויות אלו יחויבו על ידי  ידי הדירקטורים ועובדים אחרים במסגרת תפקידם.-ועל היד-על
   החברה לחברות הלוות, כל אחת על פי חלקה היחסי בהלוואות שהועמדו.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 הצגת הדוחות הכספיים בסיס  .א

  
 6ולתקופה מיום  2017, ספטמברב 30כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום דוחות 

ולתקופה של שלושה חודשים  2017, ספטמברב 30(מועד הקמת החברה) ועד ליום  2017באפריל, 
  )."דוחות כספיים ביניים" -(להלן המסתיימת באותו יום

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

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

  
  פיננסיים מכשירים  .ב

  
  פיננסיים נכסים  .1

  
) מוכרים במועד IAS 39( 39פיננסיים בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי מספר  נכסים

הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים ההכרה 
פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות 

  לרווח או הפסד.
  
  וחייבים הלוואות  -

  
 הניתנים או קבועים בתשלומים המוחזרות השקעות הינן וחייבים הלוואות
 מוצגות הלוואות, הראשונית ההכרה לאחר. פעיל בשוק נסחרים שאינם לקביעה

ישירות, תוך שימוש בשיטת  עסקה עלויות בתוספתעל פי תנאיהן לפי העלות 
  הריבית האפקטיבית.

  
  פיננסיות התחייבויות  .2
  

 עסקהמוכרות לראשונה בשווי הוגן, הלוואות מוצגות בניכוי עלויות  ההתחייבויות
  את סיווג ההתחייבות במועד ההכרה לראשונה.קובעת  החברהישירות. 

  
 סיווגם על מבוסס פיננסיות בהתחייבויות החשבונאי הטיפול, הראשונית ההכרה לאחר

  :להלן כמפורט
  
  מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות  -

  
 בניכוי העלות לפי תנאיהן פי על מוצגותההכרה הראשונית, הלוואות,  לאחר

. הלוואות ללא האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך ישירות עסקה עלויות
על  מוצגות ,עתידיים רווחיםיהיה מתוך  שפרעונןאשר לגביהן נקבע  ,פרעוןמועד 

 במועדפי ערך נוכחי תוך שימוש בשיעור היוון הזהה לשיעור הריבית האפקטיבית 
 לפרעוןלראשונה על בסיס הערכת תזרימי המזומנים והמועדים הצפויים  ההכרה

  ן ההתחייבויות.אות
  

  פיננסיים מכשירים קיזוז  .3
  

      המצב על בדוחפיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג  נכסים   
אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת  הכספי

כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את 
לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך  הזכותההתחייבות במקביל. 

ל פשיטת רגל או חדלות פירעון של העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה ש
   אחד הצדדים. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) פיננסיים מכשירים  ב.

  
  פיננסיים מכשירים גריעת  .4
  

  פיננסיים נכסים  )א
  

פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס  נכס
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים  החברההפיננסי, או כאשר 

מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים 
  שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. 

  
  פיננסיות התחייבויות  )ב
  

 בוטלה, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות
 את פורע) החברה( החייב כאשר מסולקת פיננסית התחייבות. פקעה או

 או בסחורות, אחרים פיננסיים בנכסים, במזומן תשלום ידי על ההתחייבות
  .מההתחייבות משפטית משוחרר או, שירותים

  
  פיננסיים נכסים ערך ירידת  .5
  

בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי  החברה
  :הבאיםאו קבוצה של הנכסים הפיננסיים 

  
  מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים  -

  
 באופן השפיעו יותר או אחד אירוע כאשר קיימת ערך לירידת אובייקטיבית ראייה
 סכום. ההכרה מועד לאחר מהנכס םהעתידיי המזומנים תזרימי אומדן על שלילי

 הכספיים בדוחות הנכס יתרת בין כהפרש נמדד הפסד או לרווח הנזקף ההפסד
 בהתאם המהוונים, העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי הערך לבין

  . הפיננסי הנכס של המקורית האפקטיבית הריבית לשיעור
  

  
  דידת שווי הוגןמ  ג.
  

 התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
  .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה

  
 או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת

  .ביותר) Advantageous( הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
  

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  החברה
השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  מקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

  השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומזעורלצפייה 
  

  
  חוץ ומטבע ההצגה מטבע, הפעילות טבעמ  .ד
 

  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע  .1
 

 את מהווה והוא מאחר"דולר")  -ארה"ב (להלן דולר הינו החברה של הפעילות מטבע  
 של ההצגה. מטבע החברה פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה את שמשקף המטבע
   .דולר הינו הכספיים הדוחות
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) חוץ ומטבע ההצגה מטבע, הפעילות טבעמ  .ד

  
  חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות  .2

  
 החליפין שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות

 במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. העסקה במועד
 הפרשי. זה במועד החליפין שער לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל מתורגמים חוץ
 חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסד או לרווח נזקפים, שער

  . העסקה במועד החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים
  

  הכרה בהכנסה  .ה
  

  הכנסות מימון מוכרות בדוחות הכספיים בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
  

  מכשירים פיננסיים IFRS 9  .ו
  

מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9הנוסח המלא והסופי של  אתIASB  -ה פרסם 2014 יולי בחודש
  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  -IAS 39המחליף את 

  
 הוניים למכשירים חוב מכשירי בין הבחנה תוך פיננסים נכסים מדידת לגבי כללים קובע התקן

  .פיננסיות התחייבויות של הגריעה וכללי המדידה לאופן מתייחס התקן כן כמו. ונגזרים
  

   . אפשרי מוקדם אימוץ. 2018, בינואר 1 ביום המתחילות השנתיות מהתקופות החל ייושם התקן
  

  .עקב יישום התקן הכספיים הדוחות על השפעה צפויה לאלהערכת החברה 
  

  
 Buckskinפרויקט   -: 3אור ב
  

. על פי בארה"ב הינו תגלית נפט וגז הממוקמת במים העמוקים של מפרץ מקסיקו Buckskinפרויקט 
 2017, בנובמבר 9 ביום ")NSAI" -(להלן .Netherland, Sewell & Associates, Incדוח שהתקבל מחברת 

של גז טבעי.  BCF 17.5 -של נפט וכ MMBBL 77.5 -כב נאמדותשל המאגר ) P1( העתודות המוכחות
של  BCF 51.4 -של נפט וכ MMBBL 228.5 -כב נאמדותשל המאגר ) P2( הצפויותהמוכחות והעתודות ו

  גז טבעי.
  

 -(להלן האם חברת בת של השותפות Navitas Petroleum Holdings LLC חתמו 2017במרס,  17ביום 
 5%") של ההסכם" -(להלן תועתידי זכויות וקבלת,  על הסכם המחאת Buckstone -ו החברה האחות")

 ").הזיכיונות" -(להלן הפרויקט כיונותימז
    

משא ומתן ויפעלו לקבלת מזכר הבנות חתום עם  ינהלו Buckstone  -ו האחות, החברה בהתאם להסכם
 האם והשותפות החברה האחות ,החברה אשר"), המלווים" -(להלן ישראלייםמלווים בנקאיים ומוסדיים 

 שתי הכולל, בפרויקטא' 1מתוכנית פיתוח שלב  18.7% למימון, 2017באפריל  26עד ליום  לאתרם יפעלו
 של בדרך, מליוני דולר 130 -בכנאמדה במועד החתימה על ההסכם אשר עלותו ו) B -ו A(בארות  בארות
ידי הצדדים לצורך קבלת המימון -על מושיוקלתאגידים ייעודים  שיינתנו Non-Recourse תוהלווא

דדים הצחתמו  2017באפריל,  21ביום  .בהסכם, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בפרויקט וההחזקה
והעמדת הלוואות בתנאים זהים  ,על ידי החברהאגרות החוב לציבור  הנפקתאישור מתווה להסכם על 

לקבלת מזכר הבנות  השלימה החברה האחות את התחייבותהובכך  )4 באורגם  ראה( לחברות הלוות
   .עם המלווים חתום
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 (המשך) Buckskinפרויקט   -: 3אור ב

  
ביולי  20ת הנפקת אגרות החוב בהתאם למתווה המוסכם וביום החברה א, השלימה 2017ביולי  16ביום 
שהינה חברה ייעודית בבעלות מלאה ,  Navitas Buckskin-למהזיכיונות  5% ה שלהעברההושלמה  2017

  .האחותשל החברה 
  

 1בפרויקט מיום הוצאות עבר בגין חלקה  החזר  Buckstone-האחות להחברה תשלם בהתאם להסכם, 
יתרת החזר ההוצאות  ועד ליום העברת הזכויות וכן הוצאות מסויימות בגין סייסמיקה. 2016בפברואר, 

  .מיליון דולר 1.6 -למועד השלמת העברת הזכויות הינה בסך של כ
  

במסגרת עדכון תכנית הפיתוח של הפרויקט תקציב אושר  ,2017בנובמבר  9ביום  ,לאחר תאריך המאזן
מיליון דולר  541 -עומד כעת על כואשר  א'1עלויות הפיתוח הכוללות של שלב ב מעודכן המשקף קיטון

 החברותחלקן של  .מיליון דולר) 697 -שאושר על ידי השותפים בסך של כ הקודם לעומת התקציבזאת (
   מיליון דולר. 101 -בסכום האמור מסתכם בכ הלוות

  
  
  חוב אגרות הנפקת  -: 4 אורב

  
יחידות אגרות חוב,  472,000הנפקת  2017ימה החברה במהלך חודש יולי השל, 1 בבאורלאמור  בהמשך

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

מיליון  29 -, מתוכם סך של כמיליון דולר) 132.8 -(כ מיליון ש"ח 472ההצעה לציבור הסתכמה לסך של 
, כאשר האם התקבל בדרך של רכישת אגרות חוב בהנפקה על ידי השותפות מיליון דולר) 8.2 -(כ ש"ח

   .מיליון דולר) 4.4-(כ מיליון ש"ח 15.7 -כב נאמדבהנפקה הכרוכות  סך העלויות
  

  ).8.95%-(ריבית אפקטיבית בשיעור של כ 7.75%שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב הינו 
  

  .-ilAבדירוג  Standard & Poor's Maalotעל ידי  מדורגותאיגרות החוב 
  

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

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

ועד  2017בדצמבר של כל אחת מהשנים  31, וביום 2021ועד  2018ביוני של כל אחת מהשנים  30ביום 
בגין תקופה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת הריבית  2020

-, לגביו תשולם הריבית בגין התקופה המתחילה ביום ה2017בדצמבר  31-הראשונה אשר ייעשה ביום ה
והמסתיימת ביום הקודם למועד התשלום האמור. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2017ביולי,  16
  ביחד עם הפירעון האחרון של קרן אגרות החוב (סדרה א').  2021יוני, ב 30
  

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ב') תשולם בתשלומים חצי שנתיים 
ועד  2018בינואר של כל אחת מהשנים  31, וביום 2021ועד  2018ביולי של כל אחת מהשנים  31ביום 
ישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת הריבית בגין תקופה של ש 2021

-, לגביו תשולם הריבית בגין התקופה המתחילה ביום ה2018בינואר  31-הראשונה אשר ייעשה ביום ה
והמסתיימת ביום הקודם למועד התשלום האמור. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2017ביולי,  16
  עם הפירעון האחרון של קרן אגרות החוב (סדרה ב').  ביחד 2021ביולי,  31
  

מיליון דולר  26.25 -, יוחזקו על ידי הנאמן כריות ריבית בסך כולל של כהנאמנותבהתאם לתנאי שטרי 
תשלומי הריבית הראשונים של אגרות החוב וכן כריות מיוחדות לכיסוי חריגות מתקציב  5לטובת פירעון 

    מיליון דולר.   10 -א' של תכנית הפיתוח, בסך כולל של כ1שלב 
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  (המשך) חוב אגרות הנפקת  -: 4 אורב

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

  לדולר).
  

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

. כמו כן, שיעבדה ובכפוף להסכם התפעול המשותף וההתחייבויות כלפי המפעיל בשטרי הנאמנות,
החברה לטובת הנאמן את שני הסכמי ההלוואות שיועמדו לחברות הלוות, להבטחת אגרות החוב (סדרה 

  א') ואגרות החוב (סדרה ב').
  

ן והמחזיקים רשאים להעמיד לפירעון מיידי יהיו הנאמ שטרי הנאמנות כוללים, כמקובל, מקרים בהם
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 באסיפה כללית של 

  . מקרים אלו כוללים, בין היתר:מחזיקי אגרות החוב
 

 ידי החברה המדרגת של אגרות החוב (שאינו כתוצאה משינוי -דירוג אגרות החוב על וןעדכ
לאגרות החוב  שנקבעבמתודולוגיה ו/או בסולמות הדירוג של החברה המדרגת), כך שהדירוג 

  .-ilBBBנמוך מדירוג של 
 

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

 שותפותהאו אם שיעור החזקותיו של מר גדעון תדמור בהון מניות השותף הכללי של  האם
, ולא התקבלה לכך הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה 30% -ירד מתחת להאם 

 .מיוחדת
  

, החברות הלוות לטובת Non-Recourseמסוג  ותלצורך העמדת הלווא שתשממלוא תמורת ההנפקה 
 ותמורת Navitas Buckskin -להעמדת ההלוואה ל תשמש )'א סדרהאגרות חוב ( הנפקתתמורת  כאשר

. כספי ההלוואה לחברות הלוות Buckstone -תשמש להעמדת ההלוואה ל )'ב סדרה( חובאגרות  הנפקת
  .הפרויקטשל התכנית לפיתוח  א'1מימון חלקן בעלויות שלב מיועדים לשמש אותן לצורך 

  
החוב במועד ההנפקה, ובתנאים זהים  אגרות לקרן השווה בסכוםיועמדו  Non-Recourse -הלוואות ה

גב) מבחינת שיעור הריבית, מועדי הפירעון, תנאי ההצמדה (קרן וריבית), ההוראות בדבר פדיון -אל-(גב
מוקדם וההוראות בדבר התאמת שיעור הריבית של אגרות החוב עקב שינוי בדירוג, לתנאים שנקבעו 

  בכל אלו לגבי אגרות החוב, בשינויים המחויבים.
  
העברת סכומים כלשהם מתוך כספי תמורת ההנפקה של אגרות החוב לחברה  ,למתווה ההנפקההתאם ב

"התנאים לשחרור כספי  -תהא מותנית בהתקיימות מספר תנאים שהוגדרו בשטרי הנאמנות (להלן
 :ההנפקה")

 החברות המאשרת כי זכויות  הדין של החברה בארה"ב-הנאמן יקבל חוות דעת משפטית מעורכי
ידי הרשות הפדראלית -במרשם הזכויות המנוהל על תרשומות על שם הלוו בזיכיונות תהלוו

) וכי במרשמי המשכונות במדינת לואיזיאנה בארה"ב שנבדקו לא BOEMהמוסמכת בארה"ב (
) על זכויות אלו, למעט המשכון שנרשם לטובת הנאמן על Mortgageנמצא רישום של משכון (

  ;הנאמנות יפי שטר

 לפיתוח  את המימון המשלים הזרימו תהלווהחברות בעלי המניות של  כי אישור הנאמן יקבל
מהמפעיל הוראה לבצע  וקיבל תלווחברות ההבהתאם לתנאים שנקבעו, וכי  א' בפרויקט1שלב 

א' בתכנית 1במסגרת שלב  1הימים הראשונים של קידוח מס'  30) עבור cash callתשלום (
  ;"הוראת התשלום") -(להלן הפיתוח

  החברות הלוות לפיו הושלמו כל התנאים שנקבעו בהסכם מהנאמן יקבל אישור בכתב
     ;Navitas Buckskin -להעברת הזכויות ל
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  (המשך) חוב אגרות הנפקת  -: 4 אורב

 

 י שטרבת כי השעבודים המפורטים והמאשר תוהנאמן יקבל את חוות הדעת האמריקאי
נוצרו ונרשמו והינם תקפים וברי אכיפה, בכפוף לכל תנאיהם כמפורט בהסכמי  הנאמנות
  השעבוד;

  
לחברות הלוות אשר בשליטתן מימון עצמי  האם השותפותו LLOG , העמידולאמור לעילבהתאם   

 27.7 -א' בפרויקט, לפי חלקן היחסי. המימון המשלים הועמד כהון בסך של כ1משלים לפיתוח שלב 
 Navitasהאם, עבור  השותפות על ידימיליון דולר  1.5 -וכ Buckstone, עבור LLOG על ידימיליון דולר 

Buckskin, מיליון דולר, השווה  8.6-האם במימון המשלים בסך של כ חלקה של השותפות יתרת כאשר
סכום המיועד כן ו 2018בינואר,  31לסכום הוצאות ההנפקה, מלוא סכום ריבית אגרות החוב עד ליום 

בחשבון נאמנות "הסכומים הנוספים") הופקד  -לכיסוי כל הוצאות הניהול של חשבון הנאמנות (להלן
  . "חשבון תקופת הביניים") -על שם הנאמן, בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (להלןבישראל מיוחד 

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

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

  
 "תקופת הביניים")  -(להלן 2017בדצמבר,  31ככל שיתקיימו כל התנאים לשחרור כספי ההנפקה עד ליום   

להעמיד  ההלוואה שהתחייבה מיכוישחרר הנאמן מחשבון תקופת הביניים ויעביר לחברה את מלוא ס
 Navitasלחשבון הפרויקט של הנאמן  יעביר. כמו כן, לכל אחת מהחברות הלוות על פי הסכמי ההלוואה

Buckskin וישחרר ויעביר לחברה את מלוא יתרת , סכום בגובה הסכומים הנוספים כהגדרתם לעיל
תפעל  שנצברו בהם, על מנת שהחברההסכומים המופקדים בחשבון תקופת הביניים, בצירוף הפירות 

ת ות ההוצאות, כריו, ובכלל זאת תפקיד את כריהנאמנות יהוראות שטרבכספים בהתאם לכל יתר 
  א'.1ת לכיסוי חריגות מתקציב שלב והריבית והכרי

  
אזי תפעל החברה לביצוע  תקופת הביניים,בתוך כל התנאים לשחרור כספי ההנפקה לא יתקיימו ככל ש
ו הקרן שייפרע מיסכו") הכולל את הפדיון המוקדם הכפוי" -(להלןשל אגרות החוב  מוקדם מלאפדיון 

  עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי.מי הקרן וכן את הריבית שנצברה בגין סכו
  

 תוחזקמכי כל עוד לא התקיימו התנאים לשחרור כספי ההנפקה, תהיה תמורת ההנפקה, אשר  יובהר
מיועדת להבטחת מלוא התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב, בהתאם  ,תקופת הבינייםבחשבון 

  הנאמנות. ילשטר
  

התקיימו כל התנאים לשחרור כספי ההנפקה למעט קבלת הוראת התשלום כהגדרתה לתאריך המאזן, 
  .כסכומים המוחזקים בנאמנותבהתאם לאמור, מוצגת תמורת ההנפקה בדוח על המצב הכספי לעיל. 

  
  :2017בספטמבר,  30ליום  בדוח על המצב הכספי ותכפי שמוצג אגרות החובבגין  היתרות הרכבלהלן 

  
  סה"כ    סדרה ב'    סדרה א'  
  אלפי דולר  
            

  2,138    1,566    572  ריבית לשלם
  128,570    94,192    34,378  אגרות חוב

            
  34,950    95,758    130,708  
  

  שווין ההוגן של אגרות החוב שווה בקירוב ליתרת ההתחייבות בגינן בספרים. 2017בספטמבר,  30ליום 
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  הסכם מותנה להעברת זכויות נוספות בפרויקט  -: 5 אורב
  

 LLOG Deepwater Development עםהתקשרה החברה האחות בהסכם  2017בספטמבר,  12ביום   
Company LLC להלן)- "LLOG Deepwater"( ,חברה בבעלות מלאה של LLOG , לפיו הצדדים יפעלו

 17.6%, בגין זכויות בשיעור הפרויקט א' של1מעלויות פיתוח שלב נוספים  17.6%להשגת מימון עבור 
 על ידי החברה חובהאגרות  ת, בדרך של הרחבLLOG Deepwaterהמוחזקות במועד זה על ידי בפרויקט 

, בכפוף לתנאים הקבועים בשטרי הנאמנות של אגרות החוב בקשר עם הרחבת "המימון הנוסף") -(להלן
סדרה, ובכלל זאת שעבוד הזכויות לגביהן נדרש המימון הנוסף לטובת הנאמן, וכן תנאים בנוגע ליחס 

העדר עילה שבין היקף הגיוס לשיעור הגידול בזכויות המשועבדות, גובה הריבית, אי פגיעה בדירוג, 
  הנאמנות.  ילפירעון מיידי, העדר פגיעה בכושר פירעון ותנאים נוספים והכל כמפורט בשטר

  
הצדדים יפעלו במשותף להשלמת המימון הנוסף בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא  בהתאם להסכם,

ברה הח. בכפוף להשגת המימון הנוסף, תהיה "מועד הקלוזינג") -(להלן 2018בינואר,  10 יאוחר מיום
 2.5%, בהעברה ללא תמורה, זכויות נוספות בשיעור LLOG Deepwater -לקבל מ זכאיתהאחות 

לצורך  אחותה הבלעדית לחבר הכבול האינ  LLOG Deepwaterבתקופת ההסכם הפרויקט. מזיכיונות
בפיתוח הנכס, אך  הלחפש מקורות מימון אחרים לצורך מימון חלק התהיה חופשי יאגת מימון, וההש

לא תוכל לפנות לקבלת מימון מגופים פיננסיים מסוימים אשר נקבעו בהסכם. כמו כן, בתקופת 
כיונות לפני מועד יתהיה חופשיה להעביר את זכויותיה, כולן או חלקן, בז  LLOG Deepwaterההסכם

   הקלוזינג. 
  
  
  הון  -: 6 אורב
  

ש"ח ע.נ. כל  1מניות רגילות בנות  1,000 -ש"ח, מחולק ל 1,000הון המניות הרשום של החברה הינו   
  אחת. 

  
    ש"ח ע.נ. כל אחת. 1מניות רגילות בנות  100מחולק ל  ,ש"ח 100הון המניות המונפק של החברה הינו 

  
  
  ההכנסה על מסים  -: 7 אורב

 
  .24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת 

  
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  2016בדצמבר 
הפחתת שיעור מס החברות החל  , בין היתר, את, אשר כולל2016 - ), התשע"ז2018 -ו 2017התקציב 

  .23%לשיעור של  2018 בינואר, 1מיום 
  

  
  
  
  

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