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  השותפותתיאור עסקי עדכון  –פרק א' 

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

 נכסי הנפט של השותפות –לדוח התקופתי  7סעיף  .1

 Northמהזכויות בנכס הנפט  23.1%התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  24.5.2018ביום 

Yucatan .אחד הממוקם בסמוך לפרוייקט  נכס הנפט כולל זכיון שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב

Shenandoah התגלתה תגלית  2012-2014בשנים  מטר. 1,780-של השותפות, בעומק מים של כ

מהזכויות בנכס הנפט,  23.1%בתמורה לקבלת  .מטר 9,500-בעומק כולל של כ הזכיוןנפט בשטח 

תפות דולר ארה"ב, המהווה את חלקה היחסי של השואלפי  160-כ תשלם השותפות סך של

. בגין נכס הנפטבמכרז פדרלי שהסתיים החודש הזכייה  עלויות רכישת הזכיון במסגרתמתוך 

)מס' אסמכתא:  27.5.2018אודות נכס הנפט ראו דוח מיידי של השותפות מיום  לפרטים נוספים

 (, הנכלל כאן על דרך של הפנייה.2018-01-051565

 

 Buckskinתכנית לפיתוח נכס הנפט  –לדוח התקופתי  7.1.5סעיף  .2

 LLOG Exploration Offshoreפרסמה השותפות כי מפעילת הפרויקט,  29.4.2018ביום 

L.L.C  כי קידוח הפיתוח הראשון עדכנה את השותפים בפרויקט– KC 829#2הסתיים , 

-2018)מס' אסמכתא:  29.4.2018. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום בהצלחה

 (, הנכלל כאן על דרך של הפנייה. 01-033747

 

 Block 16 –לדוח התקופתי  7.2סעיף  .3

ה חבר,  .Navitas Petroleum Holdings L.L.Cהתקשרה השותפות באמצעות 3.5.2018ביום 

במזכר הבנות לא , "(נאוויטס" :בסעיף זה להלן) של השותפות)בעקיפין( מלאה בבעלות  בת

פרטית המאוגדת , חברה "(EnVen)להלן: " EnVen Energy Ventures, LLC עם מחייב,

בנכס  )המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה( מזכויותיה 50%למכירת בלואיזיאנה ארה"ב 

. (, בהתאמה"PL-16פרוייקט "-ו "הזכויות הנמכרות")להלן:  16הנפט הממוקם בבלוק מספר 

 אלפי דולר 2,431תשלם לנאוויטס סך של  EnVenכי במסגרת מזכר ההבנות נקבע, בין היתר, 

 EnVen. כמו כן, זכויות הנמכרותבגין ה, המהווה את החזר הוצאות העבר היחסיות במזומן

, , ללא תמורהEnVen -מהבעלות במתקן הפקה השייך ל 50%תעניק לנאוויטס אופציה לקבל 

לשמש את תכנית  עשוי, PL-16והשותפות, במקרה של תגלית בפרוייקט  EnVenלהערכת אשר 

-PLהפיתוח של הפרוייקט ולהפחית במידה ניכרת את עלויות ההפקה השוטפות של פרוייקט 

בכוונת הצדדים , ייחתמו ומסמכי העסקה נשוא מזכר ההבנותככל שהעסקה תצא אל הפועל . 16

 מיליון 6-, לעמוד על כEnVenשצפוי, על פי הערכותיה של  ,(AFE)את תקציב הקידוח לאשר 

כפי שדווחה בדוח  הערכת השותפותמ 20%-כב הנמוכההערכה , (מהזכויות 100%עבור דולר )

-2018)מס' אסמכתא:  28.5.2018. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום התקופתי

 (, הנכלל כאן על דרך של הפנייה.01-051937

 

  

                                                           
 התקופתי. עדכון בדוח לתארם ושיש השותפות בעסקי אשר אירעו מהותיים חידושים או שינויים כולל זה עדכון  1

 2017השותפות לדוח התקופתי של השותפות לשנת  עסקי תיאור בפרק שהופיעו כפי הסעיפים למספרי מתייחס זה
 . "(הדוח התקופתי)להלן: "( 2018-01-025089)מס' אסמכתא:  27.3.2018שפורסם ביום 



 Shenandoah –לדוח התקופתי  7.13סעיף  .4

אישרה אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות את תיקון הסכם  29.3.2018ביום  .א

מטרות בסעיף  לייכל"( הנכס)להלן בסעיף זה: " Shenandoahהשותפות כך שנכס הנפט 

 . השותפות

ידי בית המשפט לענייני פשיטות רגל במחוז הדרומי של טקסס -ניתן על 5.4.2018ביום  .ב

צו המאשר את ביצוע עסקת המכר, לרבות העברת הזכויות בנכס חטיבת יוסטון, ארה"ב, 

)מס' אסמכתא:  8.4.2018לשותפות. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום 

 (, הנכלל כאן בדרך של הפנייה.2018-01-028809

 31.3.2018נכון ליום פרסמה השותפות את דוח המשאבים המותנים בנכס  6.5.2018ביום  .ג

. לפרטים נוספים ראו דוח המשאבים DeGolyer and MacNaughton ידי-שהוכן על

(, 2018-01-035781)מס' אסמכתא:  6.5.2018כנספח לדוח מיידי של השותפות מיום  שצורף

 הנכלל כאן על דרך של הפנייה.

 

 מימון –לדוח התקופתי  16סעיף  .5

נפט וגז ניהול בע"מ,  פרסמה השותפות כי בהתאם להחלטת דירקטוריון פלר 2.5.2018ביום 

-השותף הכללי בשותפות, בוחנת השותפות אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב, על

. 13.9.2017של השותפות הנושא תאריך פי דוח הצעת מדף שיתפרסם מכוח תשקיף המדף 

-2018-01)מס' אסמכתא:  2.5.2018לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום 

שצורפה כנספח טיוטה עדכנית של שטר נאמנות , וכן הנכלל כאן על דרך של הפנייה (,035133

 (.2018-01-051340)מס' אסמכתא:  24.5.2018מיום  של השותפות דוח מיידיל

מבנה ההנפקה, עיתויה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה יובהר כי 

השותפות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים שיפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם 

לעיל, בקשר עם לוח הסילוקין, שיעור הריבית והתחייבויות אחרות. מובהר כי אין כל ודאות 

משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות לעיל אין באמור  .כי ההנפקה תצא אל הפועל

 ערך של השותפות.

 

 

 

  2018, במאי 28תאריך: 

 

      

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ 

 דירקטור, קובי כץידי: -נחתם על

 וחנן רייכמן, מנכ"ל     
 



 

 

 רק ב' פ

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

שותפותה



 

  
  דוח הדירקטוריון של השותף הכללי

  
  

  2018 ,מרץב 31שהסתיימה ביום  לתקופה
  
  

 לתקופהבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ") מתכהשותף הכלליבע"מ (להלן: " נפט וגז ניהול רפלדירקטוריון 
  ").הדוח תקופת(להלן: " 2018, מרץב 31שהסתיימה ביום 

  
שלפני  דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת של העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך

) 2018-01-025089 (אסמכתא: 2018, במרץ 27ביום אשר פורסם  2017הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 
  )."2017הדוח התקופתי לשנת " -להלן(

  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
  
  
  

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

  . ארה"ב במפרץ מקסיקו בפיתוח רישיונות קיימיםוכן בארה"ב  פרויקטים
  

במפרץ רישיונות הקיימים הבמהלך תקופת הדוח המשיכה השותפות להשקיע מאמצים בפיתוח 
באיתור הזדמנויות השקעה ייחודיות בנכסי נפט וגז התואמים את האסטרטגיה מקסיקו בארה"ב וכן 
  . היעד יתוך ניצול יתרונותיה היחסיים בשוקהכוללת של השותפות 

  
  להלן עדכונים עיקריים בפעילות השותפות במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו:

  
  פרויקט התקדמותBuckskin 

  

, Buckskin פרויקט בהצלחה קידוח הפיתוח הראשון שלהסתיים  2018במהלך חודש אפריל 
לעומת הקידוחים הקודמים במאגר,  60%-הסתיים במחצית מהזמן ובעלות הנמוכה בכאשר 

כמו כן, בהתאם לתכנית הפיתוח המאושרת החל קידוח הפיתוח  .Chevronשבוצעו ע"י חברת 
  . בפרויקט השני

  
הזמנים שנקבעו בתכנית הפיתוח המאושרת,  עבודות הפיתוח מתקדמות במסגרת התקציב ולוח

ו שקעועד למועד אישור הדוחות, ה .2019ואשר לפיהם צפויה תחילת הפקת הנפט בחודש יולי 
  .בפרויקט א'1שלב סך עלויות פיתוח מ 29%-כ
  

 נכס הנפטרכישת זכויות ב Shenandoah 
  

ארה"ב,  ואיזיאנה,מיליון חביות נפט לחופי ל 155תגלית של הינו  Shenandoah נכס הנפט
אישר בית המשפט בארה"ב , 2018בחודש אפריל . מיליארד דולר 1.7 -שהושקעו בה עד כה כ

מיליון דולר  1.8-תמורת התחייבות לתשלום של כ לשותפות בנכסמהזכויות  41.73%מכירת 
 LLOG חברת, Buckskinשתיים משותפותיה בפרויקט  השותפות צירפה לרכישה. בלבד

Exploration Offshore LLC )וחברת  )הפרויקט המשמשת גם כמפעילתBeacon Offshore 
Energy  שבבעלות קרןBlackstone . כמו כן, שותפה בפרויקט חברתVenari Offshore LLC 

. בהתאם למערכת ההסכמים שנחתמה בין הצדדים, תחזיק Warburg Pincus שבבעלות קרן
  .בנכסות מהזכוי 23.1%-בכלאחר השלמת הרכישה השותפות 

  שותפות מוגבלת  -נאוויטס פטרוליום



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס                          דוח הדירקטוריון
 

1 
 

  

  
מיום ו) 2018-01-018642(אסמכתא:  2018 ,במרץ 8מיום השותפות  ילפרטים נוספים ראה דיווח

  ).2018-01-035781: אסמכתא( 2018במאי,  6
  
  

 נכס הנפטרכישת זכויות ב Yucatan  
  

נכס הנפט במהזכויות  23.1%התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  ,2018מאי, במהלך חודש 
North Yucatan להלן שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב)- "Yucatanאלפי דולר  160 -") בתמורה לכ

ארה"ב, המהווה את חלקה היחסי של השותפות מתוך עלויות רכישת הזיכיון במסגרת הזכייה 
  במהלך אותו חודש.במכרז פדרלי שהסתיים 

  
Yucatan  לנכס הנפטבסמוך  מתהממוק נפטהינו תגלית Shenandoah הערכת ל אשרו

, תוך ניצול Shenandoahבדרך של פיתוח משותף עם ו תכן שניתן יהיה לפתחייהשותפות, 
סינרגי של תשתיות משותפות והפחתת העלות היחסית לכל פרויקט. פיתוח משותף כאמור, אם 
יתאפשר, עשוי לייצר ערך נוסף משמעותי לשני הפרויקטים בהשוואה לחלופות פיתוח אחרות, 

  .ככל שישנן
  

  ).2018-01-051565 אסמכתא:( 2018במאי,  27דיווח השותפות מיום ראה רטים נוספים לפ
  

  16מהזכויות בפרויקט  50%מזכר הבנות למכירת-PL  
  

 EnVen Energyבמזכר הבנות לא מחייב עם התקשרה השותפות,  2018מאי במהלך חודש 
Ventures LLC,  להלן ארה"ב ,המאוגדת בלואיזיאנהחברה פרטית)- "EnVen"(,  למכירת

מזכויותיה (המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה) בנכס הנפט הממוקם בבלוק  50%
")בתמורה לתשלום במזומן בסך של הזכויות הנמכרות" -(להלן South Pelto, באזור 16מספר 

כמו אלפי דולר, המהווה את החזר הוצאות העבר היחסיות בגין הזכויות הנמכרות.  2,431 -כ
ללא תמורה, בבעלותה מהבעלות במתקן הפקה  50%אופציה לקבל לשותפות תעניק  EnVenכן, 

, עשוי לשמש את תכנית הפיתוח PL-16ואשר להערכת השותפות, במקרה של תגלית בפרויקט 
השימוש בפלטפורמה, עשוי ( של הפרויקט ולהפחית במידה ניכרת את עלויות ההפקה השוטפות

מיליון דולר, בגין חלקה של נאוויטס, במונחי שווי נוכחי  10 -עד כלחסוך עלויות טיפול בסך של 
-PLבהשוואה להערכות השותפות בדבר נתוני התזרים המהוון של פרויקט  )10%(בהיוון של 

16(.  
  

ככל שהעסקה תצא אל הפועל ומסמכים כאמור  במסגרת מסמכי העסקה נשוא מזכר ההבנות,
בכוונת הצדדים לאשר את תקציב כאשר  ,PL-16כמפעילת פרויקט  EnVenתמונה ייחתמו, 
מהזכויות).  100%מיליון דולר (עבור  6-לעמוד על כ  EnVenשצפוי על פי הערכותיה של  הקידוח

(חלק  2017מהערכת השותפות, כפי שדווחה בדוח התקופתי לשנת  20%-הערכה זו נמוכה בכ
בקיזוז החזר הוצאות העבר השותפות בעלויות ביצוע קידוח האקספלורציה בתקציב האמור, 

  מיליון דולר). 0.6 -כ צפוי להיותכמפורט לעיל, 
  

EnVen  נכסיה מצויים במפרץ מקסיקו, ארה"ב אשר חברת חיפושים והפקה של נפט וגזהינה .
EnVen  בארות, ומפעילה את רובם.  187 -מתקני הפקה ו 28שדות נפט וגז, בהם  19 -בשותפה

. מאז EIG -ו Bain Capitalהינם קרנות ההון הפרטיות  EnVen -המשקיעים העיקריים ב
 -ו Marathon ,ENIמספר רכישות אסטרטגיות מחברות ענק, דוגמת  EnVenהקמתה, רכשה 

Shell .והיא משמשת כמפעילה של מרבית נכסיה  
  

  ).2018-01-051937 אסמכתא:( 2018במאי,  27לפרטים נוספים ראה דיווח השותפות מיום 
  



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס                          דוח הדירקטוריון
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טבעי ידוח וחיפוש נפט וגז לק 2 1פרויקטים 14-ב זכויות בעלת הינה, השותפות הדוח אישור נכון למועד
 במדינתביבשה מדינות טקסס ולואיזיאנה וכן  לחופי דרומית"ב, במימי מפרץ מקסיקו, בארה

   בקנדה. Newfoundlandבאזור מזרח  ,שיון אקספלורציה ביםירלשותפות כמו כן,  .לואיזיאנה
  

  הפעילותתוצאות   .2
  

  :רווח והפסד של השותפות באלפי דולרהלהלן נתונים עיקריים לגבי 
  

  1-3/2018    1-3/2017    1-12/2017  
            הוצאות ועלויות

, אחרות ישירות והוצאות וגז נפט חיפושי הוצאות
  226    140  נטו

  
768  

  4,855    807    1,200  הוצאות הנהלה וכלליות
  )5,623(    )1,033(    )1,340(  תפעולי הפסד

            
  4,182    -    3,479  מימון הכנסות

  )11,776(    )1,681(    )5,046(  הוצאות מימון
  -    -    )32(  ירידת ערך נכסים פיננסיים

בגין התאמת שווי הוגן של  )הוצאותהכנסות (
 -  כתבי אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות

  
573  

  
)7,076(  

            
  )20,293(    )2,141(    )2,939(  ההכנסה על מסים לפני הפסד

            
  -    -    7  מס טבתה
            

  -    )2,141(    )2,932(  הפסד
  

 -כלעומת סך של אלפי דולר,  2,932 -הסתכמו לסך של כ 2018לשנת  ראשוןהברבעון  השותפות הפסדי
הגידול בהפסדי השותפות לעומת התקופה המקבילה  .בתקופה המקבילה אשתקד אלפי דולר 2,141

וכן מעלויות תפעוליות גבוהות יותר עקב גידול בהוצאות המימון, נטו  מגידולבעיקר אשתקד נובע 
  בהיקף פעילות השותפות. 

  
 אלפי 226 -כסך של  דולר לעומת אלפי 140 -לסך של כבתקופת הדוח הסתכמו  וצאות חיפושי נפט וגזה

כוללות, בין היתר, הוצאות בתקופת המוצגות הוצאות חיפושי נפט וגז  המקבילה אשתקד.תקופה בדולר 

   גיאולוגים, מהנדסים וייעוץ.
  

 807 -דולר לעומת סך של כ אלפי 1,200 -הדוח לסך של כ בתקופתהסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות 
ההטבה בגין תוכנית היחידות הפחתת רכיב עיקר הגידול נובע מ .אשתקדבתקופה המקבילה  דולר אלפי

במהלך הרבעון השלישי של שנת  הקאשר הוענ ,אלפי דולר 265-בסך של כ החסומות לעובדי השותפות
2017. 

  
 אלפי 1,108 -דולר לעומת סך של כ אלפי 1,567 -לסך של כהדוח  תקופתבהסתכמו  נטו, מימוןהוצאות 

שווי הבגין התאמת שהוכרו בתקופה המקבילה אשתקד  מהכנסותנובע  גידולה עיקר .אשתקדדולר 
  וגן של כתבי אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות. הה

                                                
התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו  SOP -למעט קבלת אישור הרגולטור להעברת הזכויות ולבקשת ההדוח, אישור נכון למועד  1

בדוח התקופתי  לפרק א' 11.13.7ארה"ב, כמתואר בסעיף  ,שבמפרץ מקסיקו Shenandoah בנכס הנפטהמכר לרכישת הזכויות  בהסכם

 .התיאור לעיל הינו בהנחה כי העסקה האמורה תושלם והשותפות תקבל זכויות בזכיונות האמורים. 2017לשנת 
 שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב North Yucatanמהזכויות בנכס הנפט  23.1%התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  0182במאי,  24ביום  2

רכישת הנכס תושלם בכפוף לאישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ב' לדוחות הכספיים המצורפים). 6(ראה באור 

פים בהצבעה. התיאור לעיל הינו בהנחה כי העסקה האמורה תושלם ) מקרב קולות המשתת75%ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוז (

  בנכס כאמור. את הזכויותוהשותפות תקבל 
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 -בתקופת הדוח נרשם הפסד מגידול בהפרשה להפסדי אשראי בסך של כירידת ערך נכסים פיננסיים 

לפרטים ("מכשירים פיננסיים"  - 9אלפי דולר כתוצאה מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  32
  .)ג' לדוחות הכספיים המצורפים2נוספים ראה באור 

  
  מצב כספי, נזילות ומקורות מימון  .3
  

 מצב כספי  .א
  

 31לעומת המאזן ליום  2018 ,מרץב 31השינויים העיקריים בסעיפי המאזן ליום להלן פירוט 
  :2017 ,בדצמבר

  
סך ל 2017 ,בדצמבר 31יום לדולר  אלפי 48,495 -כמסך של  קטנושל השותפות  הנכסים השוטפים

    כתוצאה מהגורמים המפורטים להלן: 2018 ,מרץב 31ליום  דולר אלפי 40,668 -של  כ

  
לסך של  2017 ,בדצמבר 31דולר ליום  אלפי 39,338 -מסך של כקטנו מזומנים ושווי מזומנים  ) 1(

מפירעון  בעיקר נובע המזומנים ביתרות הקיטון .2018 ,מרץב 31ליום  דולר אלפי 34,465 -כ
וכן מהמשך השקעה בפיתוח פרויקט  אלפי דולר 5,918 -הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ

אלפי דולר, ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בתקופה וסכומים  4,576 -בקסקין בסך של כ
מנגד, מימשה  .שהופקדו בנאמנות בקשר עם הגשת הצעה במכרז לרכישת נכסי נפט וגז

 .אלפי דולר 8,389 -השותפות החזקה באגרות חוב של חברה בת בתמורה לסך של כ

  

בחשבון  סכומים המוחזקיםהינה בגין  2018 ,מרץב 31ליום עיקר היתרה  ים בנאמנותסכומ  ) 2(
 (סדרה א') במהלך השנה הקרובה מחזיקי אגרות החובתשלומי ריבית ל נאמנות ייעודי עבור

, מייצגת סכומים אלפי דולר 780 -כ ך שלבס יתרת הסכום,. אלפי דולר 3,219 -בסך של כ
 ותבדוח' ב3 באור גם ראה(הגשת הצעה במכרז לרכישת נכסי נפט וגז שהופקדו בנאמנות לטובת 

 ).פיםהמצור יםהכספי
 

 Buckstone -מיצגת את הכנסות הריבית לקבל מיאלפי דולר  2,013 -בסך של כ לקבל ריבית ) 3(
 בדוח 10(ראה גם באור ) (סדרה ב' חוב אגרותל) גב-אל-גב( ם זהיםהלוואה שניתנה בתנאיבגין 

 -נובע מתקבול ריבית בסך של כ הקיטון ביתרת הריבית לקבל בתקופה .)2017 לשנת התקופתי
ומנגד צבירת ריבית לקבל בגין תקופה של חודשיים ממועד תקבול הריבית  אלפי דולר 6,813

    כאמור.
 

דולר לעומת סך  לפיא 188,399 -כ סך שלל 2018 ,מרץב 31הסתכמו ליום  הנכסים הלא שוטפים
  :הנכסים הלא שוטפים כוללים. 2017 ,בדצמבר 31דולר  ליום  אלפי 183,470 -כ של 

  

עומת דולר ל אלפי 27,735של בסך  הינה 2018 ,מרץב 31ליום  היתרה וגז נפטנכסי ב השקעות  ) 1(
 עלויות מהיוון בעיקר נובע בתקופה הגידול. 2017 ,בדצמבר 31אלפי דולר ליום  21,971סך של 

 .בקסקין פרויקט פיתוח עם בקשר דולר אלפי 5,761 -כ של בסך
 

 31נותרה ללא שינוי לעומת  2018 ,ץמרב 31ליום  נותיתרת הפיקדו לזמן ארוך נותפיקדו ) 2(
להבטחת ערבויות שהומצאו אלפי דולר. הפיקדון משמש  650-כ, והינה בסך של 2017 ,בדצמבר

 לטובת ממשלת ארה"ב.
  

 152,667לסך של  2017בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  153,885קטנו מסך של  שניתנו הלוואות ) 3(
הקיטון בהלוואות כאמור נובע בעיקר מיישומו לראשונה של . 2018במרץ,  31אלפי דולר ליום 

על ידי  ")החדש התקן" -"מכשירים פיננסיים" (להלן - 9תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 
למפרע, ללא הצגה מחדש של . בהתאם לבחירת השותפות, התקן החדש מיושם השותפות

מספרי השוואה, כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה נזקפת ליתרת הפתיחה של 
ג' לדוחות הכספיים המצורפים). כתוצאה מאופן 2ראה גם באור ( 2018בינואר,  1העודפים ליום 

די הפרשה להפסב 2018בינואר,  1הכירה השותפות ביום  יישום התקן החדש כמפורט לעיל,
בגין ההשפעה המצטברת של יישום התקן עד למועד  דולר אלפי 1,603 -אשראי חזויים בסך של כ
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אלפי דולר במהלך תקופת הדוח, בהתאם להנחיות  32וכן מרישום הפרשה נוספת בסך של זה 
גידול ביתרת ההלוואות שניתנו עקב הפחתה שוטפת של  השותפותהתקן החדש. מנגד רשמה 

 2018במרץ,  31ה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. היתרה ליום יתרת עלויות ההנפק
 1,635בסך של  הפסדי אשראי חזוייםמהפרשה ל מייצגת את תמורת הנפקת אגרות החוב, נטו

 מיתרת עלויות הנפקה שטרם הופחתו.ו אלפי דולר
 

 שני בגין ריבית לתשלומי הרזרבה קרן יתרת את משקפים 6,881 -כשל  בסך בנאמנות סכומים ) 4(
 הכריות יתרת את וכן, 2019 בשנת הצפויים') א(סדרה  החוב אגרות של הריבית תשלומי

(ראה ') בהתאם לתנאי שטר הנאמנות א(סדרה  חוב אגרות מחזיקי בעבור הנאמן אצל שהופקדו
  ).2017 לשנת התקופתי בדוח 10גם באור 

  
החדש כאמור בסעיף  תקןהבמהלך תקופת הדוח יישמה השותפות לראשונה את נכס מס נדחה  ) 5(

בנכס מס  2018בינואר,  1כתוצאה מאופן יישום התקן החדש, הכירה השותפות ביום  לעיל. 3
אלפי דולר. כמו כן, במהלך תקופת  369אשראי חזויים בסך של  נדחה בגין ההפרשה להפסדי

אלפי דולר עקב גידול בהפרשה  7 -כ גידול בנכס המס הנדחה בסך של שותפותהדוח רשמה ה
 להפסדי אשראי בתקופת הדוח.

  
-הינה בסך של כ 2018 ,מרץב 31ליום יתרת ההתחייבויות השוטפות  ההתחייבויות השוטפות

ההתחייבויות  .2017 ,בדצמבר 31דולר ליום  אלפי 26,870 -אלפי דולר לעומת סך של כ 18,449
  כוללות:השוטפות של השותפות 

  
בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  10,895של קטן מסך אשר  קצר מתאגידים בנקאייםאשראי לזמן  ) 1(

 5,918-בסך של כהלוואה עקב פירעון  2018, מרץב 31ליום דולר  אלפי 5,018 שלסך ל 2017
 .לטובת רכישת אגרות חוב של חברה בת 2017במהלך שנת  שניטלה אלפי דולר

 
 דולר אלפי 5,431 -הינה בסך של כ 2018, מרץב 31היתרה ליום  זכות ויתרות זכאים, ספקים ) 2(

וכוללת בעיקר התחייבויות  2017 ,בדצמבר 31 ליום דולר אלפי 5,766-כ של סך לעומת
  .לתשלומים בקשר עם פיתוח פרויקט בקסקין

  
אלפי דולר ליום  5,536 -קטנה במהלך תקופת הדוח מסך של כ חוב אגרות בגין לשלם ריבית ) 3(

. הקיטון נובע מתשלום 2018במרץ,  31ליום  דולר אלפי 2,806 -כ שללסך  2017בדצמבר,  31
אלפי דולר בתקופת הדוח ומנגד המשך צבירת ריבית בגין התקופה  6,559 -ריבית בסך של כ

במהלך התקופה מימשה השותפות החזקה באגרות חוב של  ,כןכמו  .ממועד התשלום כאמור
אגרות החוב הכלולות בדוחות הכספיים  את יתרת ההתחייבות בגין חברה בת אשר הגדילו

 .המאוחדים של השותפות
  

הינה בסך של  2018 ,מרץב 31היתרה ליום  חלות שוטפת של הלוואות מבעל שליטה לשעבר ) 4(
תקופת ב הגידול. 2017 ,בדצמבר 31אלפי דולר ליום  4,673-אלפי דולר לעומת סך של כ 5,194-כ

  .התקופה במהלך שנצברה מריביתהדוח נובע בעיקר 
  

דולר לעומת סך  אלפי 201,784 -סך של כל והסתכמ 2018 ,ץמרב 31ליום  התחייבויות לא שוטפות
שוטפות של השותפות לא ההתחייבויות ה. 2017 ,בדצמבר 31דולר ליום  אלפי 192,452 -של כ

  כוללות:
 

אלפי דולר  6,796 -הינה בסך של כ 2018 ,מרץב 31היתרה ליום  הלוואות מבעל שליטה לשעבר ) 1(
מהפחתת ניכיון הגידול נובע . 2017 ,בדצמבר 31 ביום אלפי דולר 6,451-לעומת סך של כ

 .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית
 

 2017בדצמבר,  31אלפי דולר ביום  186,001גדלו במהלך תקופת הדוח מסך של  חוב אגרות ) 2(
. עיקר הגידול בתקופה נובע ממימוש החזקות 2018במרץ,  31אלפי דולר ביום  194,851לסך של 

בתמורה לסך של  2017של השותפות באגרות החוב אשר הונפקו על ידי חברה בת במהלך שנת 
ך הפחתת עלויות הנפקה בתקופה בהתאם לשיטת הריבית אלפי דולר וכן מהמש 8,389 -כ



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס                          דוח הדירקטוריון
 

5 
 

  

ת עלויות ות בניכוי יתרומוצג על המצב הכספי בגין אגרות החוב ותבדוחות היתרהאפקטיבית. 
 הנפקה שטרם הופחתו.

 
 במהלך תקופת הדוח נוצרה לראשונה מחויבות הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז ) 3(

 31ליום  ההפרשה בגין מחויבות זו. יתרת Buckskinושיקום אתר הקידוח בפרויקט נוי לפי
 אלפי דולר. 137 -הינה בסך של כ 2018במרץ, 

  
 12,643 -דולר לעומת סך של כ אלפי 8,834 -סתכם לסך של כה 2018 ,מרץב 31ליום הון השותפות 

 -בעיקר מרישום הפסד בסך של כנובע השותפות בהון  טוןיקה. 2017בדצמבר,  31דולר ליום  אלפי
למפרע, ללא הצגה מחדש  וכן מרישום ההשפעה המצטברת של יישום התקן החדש, אלפי דולר 2,932

 של מספרי ההשוואה, כאשר ההשפעה המצטברת של יישומו נזקפת ליתרת הפתיחה של העודפים
   .אלפי דולר 1,234 -בסך של כ

  

 תזרים מזומנים  .ב
  

 אלפי 1,290 -סך של כל הדוח בתקופתפעילות שוטפת הסתכם ל ששימשנטו  ,תזרים המזומנים
   .אשתקד המקבילה בתקופהדולר  אלפי 970 -כ דולר לעומת סך של

 

 אלפי 5,356 -כסך של להדוח  בתקופתהסתכם  ששימש לפעילות השקעה נטו ,תזרים המזומנים

  בתקופה דולר לפיא 1,048 -דולר לעומת תזרים מזומנים נטו, ששימש לפעילות השקעה, בסך של כ

 גז בנכסי מהשקעותנובע בעיקרו  המוצגות התקופות ביןהגידול בתזרים זה  .אשתקדהמקבילה 

לעומת תשלומים בסך של  Buckskinבקשר עם פיתוח פרויקט  דולראלפי  4,576 -כ בסך של ונפט

דולר בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בקשר עם סילוק התחייבויות לספקים אלפי  1,045-כ

 השתתפות לטובת בנאמנות םמיסכו מהפקדת, וכן 2016שנרשמו בגין פרויקט שננטש בסוף שנת 

  .)המצורפים הכספיים בדוחות' ב3 באור גם(ראה  וגז לרכישת נכסי נפט במכרז
  

 דולר אלפי 1,773 -סך של כלהסתכם בתקופת הדוח  מפעילות מימון תזרים המזומנים נטו,
בעיקר מתמורה שהתקבלה ממימוש אגרות חוב של חברה בת  בעו. תזרים זה נבתקופת הדוח

אלפי דולר המוצגים בפעילות מימון כהנפקת אגרות  8,389 -שרכשה השותפות בהנפקה בסך של כ
 5,918 -כ בסך של 2017הלוואה שניטלה לטובת מימון הרכישה כאמור בשנת  חוב ובניכוי פירעון

  .אלפי דולר
  

 חוזרהון   .ג
  

נובע בעיקרו  אשרדולר,  אלפי 22,219 -של כ ךבס 2018 ,מרץב 31  ליום חיובי חוזרהון  לשותפות
 אלפי דולר  3,999-כ של בסך בנאמנות סכומים, דולר לפיא 34,465 -כ של בסך מזומנים יתרותמ

 אשראי בניכויאלפי דולר ו 2,013 -כבסך של  Buckstone -לקבל בגין הלוואות שהועמדו ל וריבית
בסך  דלק תוהלווא של שוטפת חלותאלפי דולר,  5,018 -בסך של כ בנקאיים מתאגידים קצר לזמן
 בגין לשלם וריבית(בעיקר בגין פרויקט בקסקין)  5,431 -זכאים בסך של כ ,אלפי דולר 5,194-של כ

  .דולר אלפי 2,806-כ של בסך חוב אגרות
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 מימון  .ד
  

הפנו רואי החשבון של השותפות את  2018במרץ,  31רואה החשבון המבקר ליום של  הסקירהבדוח 
בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון ג' לדוחות הכספיים המאוחדים 1אור הלב לאמור בב תשומת

להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות ביכולתה השותפות ולפרעון התחייבויותיה. לפעילות 
 לגייס מקורות מימון כאמור. בהקשר זה יצוין כי השותפות נמצאת בהליך מתקדם של גיוס אגרות

 12חוב (סדרה א') על פי דוח הצעת מדף שיתפרסם מכוח תשקיף המדף של השותפות מיום 
רכת הנהלת השותף הכללי של השותפות קיימת סבירות גבוהה כי הגיוס , ואשר להע2017בספטמבר 

  כאמור יושלם לאחר פרסום הדוחות הכספיים. 
  

נתן בעל השליטה בשותפות, מר גדעון תדמור, מכתב תמיכה,  2018במאי,  28למען הזהירות, ביום 
התחייבויותיה בשנה הקרובה לפיו במידה ולא יהיו לשותפות מקורות נוספים כדי לעמוד בפרעון 

מיליון דולר.  10 -(החל ממועד המכתב), יפעל בעל השליטה להעמדת מקורות נוספים עד לסך של כ
העמדת המקורות תהיה בין אם בדרך של הקצאת יחידות השתתפות, העמדת הלוואות או מתן 

בוטל באם תשלים ת ערבויות לחוב שיוענק לשותפות. על פי מכתב התמיכה, התחייבות בעל השליטה
  .מיליון דולר 10השותפות גיוס הון או חוב בסכום העולה על 

  
  : )3(2018, במרץ 13להלן החוב הפיננסי, נטו של השותפות וחברות מאוחדות ליום   .ה

  

    אלפי דולר

 התחייבויות  

  הלוואות מבנקים  )5,018(

   )4(מבעל שליטה לשעבר  הלוואות )15,200(

  נטו, אחרותפיננסיות  התחייבויות )267(

  התחייבויות"כ סה )20,485(

   

  נכסים 

  ושווי מזומניםמזומנים  2,247

   

  פיננסי, נטו  חוב )18,238(

  
  

   

                                                
sNavita לא כולל יתרות מזומנים ואגרות חוב בנאוויטס בקסקין מימון בע"מ ובחברה המחזיקה בפרויקט בקסקין ( )3(

Buckskin US LLC.(    
 
מיליון דולר  3.2 -. יתרת ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בניכיון של כ2018 במרץ, 31יתרת קרן וריבית לשלם ליום  )4(

  המשקף את יתרת ההטבה מעסקה עם בעל שליטה לשעבר אשר טרם הופחתה.
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
  

  
  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .1

  

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

 הדוח תקופת לאחר אירועים  .2
  

  לדוח הכספי המצורף. 6 באור ראו הדוח תקופת לאחר אירועים אודות לפרטים
  
  

  מידע נוסף 
  

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

  
  

  רב,בכבוד 
  
  
  

  חנן רייכמן קובי כץ
 מנכ"ל דירקטור

  
  

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

  
 2018, במאי 28תאריך חתימה: 

 



 

 

 פרק ג' 

 2018 במרץ 31דוחות כספיים ליום 

 



 

  

  

  

  

  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

  

  2018, סבמר 31ליום  מאוחדיםדוחות כספיים ביניים 

  

  "בארה של דולר באלפי

  

  

  מבוקרים בלתי

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  עמוד 

  

  

  2  מאוחדיםדוחות כספיים ביניים  סקירת

  

  

  3-4  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

  

  

  5  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  

  

  6-7  השותפות )הוןב גרעוןבבהון (על השינויים  מאוחדיםדוחות 

  

  

  8-9  על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

  

  

  10-16  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  

  

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

  



2  

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

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

ey.com 

  
  
  
  

  מוגבלת שותפות– פטרוליום נאוויטססקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של  דוח
  
  

  מבוא
  

השותפות), הכולל את  -(להלן וחברות מאוחדות שותפות מוגבלת  - פטרוליום נאוויטסאת המידע הכספי המצורף של  סקרנו
הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,  ואת 2018, במרס 31ליום  המאוחדהתמציתי על המצב הכספי  הדוח

באותו תאריך.  השל שלושה חודשים שהסתיימ ופהלתק המזומנים ותזרימי השותפות )בהון בגרעון( בהון השינויים
הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות 

של "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד'  -IAS  34בינלאומי 
 זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

  .סקירתנו על בהתבסס
  
  

  הסקירה היקף
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו
 אנשים עם בעיקרמבירורים,  מורכבתעל ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

 במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים קירהס נוהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים
 שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת

  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל
  
  

  מסקנה
  

בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  לא, סקירתנו על בהתבסס

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  

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

  .1970-"להתש
  

 בגיוסהמאוחדים בדבר הצורך  הכספיים לדוחות 'ג1 בבאורמפנים את תשומת הלב לאמור  אנוהנ"ל  מסקנתנולסייג את  מבלי
    .התחיבויותיה ולפירעון מקורות מימון לפעילות השותפות

  
 
  

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2018 ,במאי 28
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  המצב הכספי  על מאוחדים דוחות

  
  
 

   במרס 31 ליום 
  ליום

  בדצמבר 31
 2018  2017  2017 
 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר אלפי 

           שוטפים נכסים
             

 39,338  12,193   34,465   מזומנים ושווי מזומנים
       -   41         -    קצר לזמן השקעות

  188  109    191   חייבים ויתרות חובה
  3,219        -   3,999    בנאמנות סכומים

  5,750        -   2,013    לקבל ריבית
          
   8,6640   12,343  48,495  
          

           נכסים לא שוטפים
             

  21,971   12,558    27,735   וגז נפטנכסי ב השקעות
  650  650    650    לזמן ארוך פקדונות
  153,885        -   152,667    שניתנו הלוואות
  6,869        -   881,6    בנאמנות סכומים

       -        -   376    נכס מס נדחה
  95  49   90    נטו, קבוע רכוש

          
   188,399   13,257  183,470  
          
   067229,   25,600  231,965  

           
           
           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  
  
 

   במרס 31 ליום 
  ליום

  בדצמבר 31
 2018  2017  2017 
 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר אלפי 

          התחייבויות שוטפות
             

  10,895  4,842   5,018    בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
  5,766   589    5,431    ויתרות זכות, זכאים ספקים
  5,536   -   2,806    חוב אגרות בגין לשלם ריבית
  4,673  3,691   5,194    לשעבר שליטה מבעל הלוואות של שוטפת חלות

          
   18,449   9,122  26,870  
          

          התחייבויות לא שוטפות
           

  -  306   -    מהשותף הכללי ותהלווא
  -  9,802   -    ליחידות השתתפות ואופציות המרה זכויות

  -  8,428   -    המירות הלוואות בגין חוב רכיב
  6,451  14,058   6,796   לשעבר שליטה מבעל הלוואות

  -   -   137    הפרשה בגין מחוייבות לסילוק נכסי נפט וגז
  186,001  -   194,851    חוב אגרות

          
    201,784   32,594  192,452  
           

          השותפות )הוןב גרעוןהון (
          

  35,355   -    35,355    השותפות הון
  10,475   -   10,475    אופציה כתבי
  714   -   979    מניות מבוסס תשלום בגיןהון  קרן
  7,833  7,466   7,925   שליטה בעל עם עסקאות בגין הון קרן

  )41,734(  )23,582(   )0045,9(    הפסד יתרת
           
   8,834   )16,116(  12,643  
             
    229,067   25,600  231,965 

             
  
  
  

  

  

  

  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

  

              2018, במאי 28

  קובי כץ    הכספיים הדוחות אישור תאריך
  *) רדירקטו

  "מבע ניהול וגז נפט פלר
  הכללי השותף

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  "מבע ניהול וגז נפט פלר
  הכללי השותף

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ

  "מבע ניהול וגז נפט פלר
  הכללי השותף

  ד'.1ראה באור   *)
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  הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

  

    

  
  חודשים שהסתיימו  3-ל

    במרס 31ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

    2018  2017    2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  (למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות) דולר אלפי    
         

 768    226   140   ישירות אחרות, נטו  והוצאותהוצאות חיפושי נפט וגז 
 4,855    807   ,2001  הוצאות הנהלה וכלליות

          
 5,623    1,033   401,3  סך הכל הוצאות

          
 )5,623(    )1,033(   )401,3(  תפעולי הפסד

          
 4,182    -    793,4  מימון הכנסות

 )11,776(    )1,681(   )465,0(  הוצאות מימון
  -    -   )32(   ירידת ערך נכס פיננסי

בגין התאמת שווי הוגן של כתבי אופציה  )הוצאותהכנסות (
 )7,076(    573   -   ורכיב המרה של הלוואות המירות

          
 )20,293(    )2,141(   )392,9(  הכנסה על מסים לפני הפסד

           
  -    -    7  מס הטבת

            
 )20,293(    )2,141(   )322,9(   כולל וההפסד הפסד

            
  )1.051(    )0.149(   )20.09(   (בדולר) ומדולל בסיסי השתתפות ליחידת הפסד

            
יחידות השתתפות משוקלל לצורך החישוב הנ"ל  מספר

  19,311   14,392  ,71331   (באלפים)
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   השותפות )הוןב גרעוןבבהון (על השינויים  מאוחדיםדוחות 

  
  
  
  2018 ,במרס 31ביום  חודשים שהסתיימה 3לתקופה של     

  

  
  הון

  השותפות

 

  אופציה כתבי

 בגין הון קרן
 בעל עם עסקה

  שליטה

 בגין הון קרן
 תשלום

 מניות מבוסס

  
   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ הון

  מבוקר בלתי    
  דולר אלפי    
               

 12,643  )41,734(  714  7,833   10,475   35,355   (מבוקר) 2018, בינואר 1יתרה ליום 
 2018בינואר  1ליום  IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

  )'ג2ראה באור (
    

 - 
   

 -   -  
  
- 

 
)1,234(  )1,234( 

                   
 IFRS 9   35,355   10,475   7,833   714    )42,968(  11,409לאחר אימוץ לראשונה של  - 2018 ,בינואר 1יתרה ליום 

                   
 )2,932(  )2,932(   -   -   -   -    כולל הפסד"כ סה

  265  -   265   -   -   -    מניות מבוסס תשלום
  92  -   -   92   -   -   עסקאות עם בעל שליטה

                
 8,834  )0045,9(  979  7,925   10,475   35,355   2018, במרס 31יתרה ליום 

  
  
  
  2017 ,במרס 31ביום  הסתיימהחודשים ש 3 של לתקופה    

  

  
  הון

    *)השותפות
   יתרת
  הפסד

 בגין הון קרן
 בעל עם עסקה

  שליטה
  סה"כ

 בהון גרעון
  מבוקר בלתי    
  דולר אלפי    
            

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

 )2,141(  -  )2,141(    -    כולל הפסד"כ סה
 )857(  )857(  -    -   שליטה בעל עם עסקאות

            
 )16,116(  7,466  )23,582(    -   2017, במרס 31יתרה ליום 

  
  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  *) 

    מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  השותפות  )הוןב גרעוןבבהון (על השינויים  מאוחדיםדוחות 

  
  
  

  

  
  הון

  השותפות

 

  אופציה כתבי

 בגין הון קרן
 בעל עם עסקה

  שליטה

 בגין הון קרן
 תשלום
 מניות מבוסס

  
   יתרת
  הפסד

  סה"כ הון
 )בהון(גרעון 

  מבוקר    
  דולר אלפי    
               

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

 )20,293(  )20,293(   -   -   -   -    כולל הפסד"כ סה
  681  -   -   -   507   174    הוני  רכיבבעל שליטה מרכיב התחייבותי ל שלהעברת כתבי אופציה 

  3,158  -   -   -   3,158   -    הוני  רכיבמרכיב התחייבותי ל המייסדים אופציותהעברת 
  6,810  -   -   -   6,810   -    הוני  רכיבמרכיב התחייבותי ל המשקיעים אופציותהעברת 

  15,169  -   -   -   -   15,169    הלוואות המירות להון  המרת
  3,072  -   -   -   -   3,072    הלוואות מבעל שליטה לשעבר להון  המרת

  15,753  -   -   -   -   15,753    הון לציבור  הנפקת
  1,187   -   -   -   -   1,187    אופציות המשקיעים  מימוש
  714   -   714   -   -   -    מבוסס מניות  תשלום

  )490(  -   -   )490(   -   -   עם בעל שליטה  עסקאות
                

 12,643  )41,734(  714  7,833   10,475   35,355   2017, בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  ) *

  

  .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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   על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

  

  

  

  
  חודשים שהסתיימו  3-ל

    במרס 31ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

    2018  2017    2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  דולר אלפי    
  

              תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
              

  )20,293(    )2,141(   )322,9(     הפסד
              

              תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: להצגתהתאמות הדרושות 
               

               : והפסד רווח לסעיפי התאמות
               

  4,316    1,007   865      לשעבר שליטה לבעל התחייבויות שיערוך
  462    108   92      עניין לבעלי התחייבויות שיערוך
  423    54   91      בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי בגין ריבית הוצאות
  1,227    297   -      רכיב חוב בגין הלוואות המירות  שיערוך

  18    7   5     פחת והפחתות
 בשווי הנמדדים פיננסיים ממכשירים הנובעות(הכנסות)  הוצאות

  7,235    )588(   -      והפסד רווח דרך הוגן
  714    -   265      מניות מבוסס תשלום
  3,849    -   3,417      חוב אגרות בגין מימון הוצאות
  )4,161(    -   )3,492(      שהועמדו הלוואות בגין מימון הכנסות

  -    -   32      ירידת ערך נכס פיננסי 
 ידי על חוב אגרות לרכישת המיוחסות חוב גיוס עלויות

  257    -   -      השותפות
  -    -   )7(      מסים נדחים

     81,26   885    14,340  
              והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 

              
  76    155   )3(      ה) בחייבים ויתרות חובהי(עלי ירידה

  1,157    163   172     , זכאים ויתרות זכותספקיםה ביעלי
     169   318    1,233  
              

  -    -   6,813      ריבית שהתקבלה
               

  )1,363(    )32(   )6,608(      ששולמה ריבית
               

  )6,083(    )970(   )901,2(     פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 
              

              פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
              

  )7,310(    )1,045(   )4,576(     וגז נפטהשקעה בנכסי 
  )155,272(    -   -      הלוואות לזמן ארוך  מתן

  17    -   -      סחירים ערך יירותנהשקעה ב מימוש
  )10,088(    -   )780(      בנאמנות סכומים הפקדת
  )60(    )3(   -     קבוע רכוש רכישת

               
  )172,713(    )1,048(   )5,356(      מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

  



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

9  

  על תזרימי המזומנים  מאוחדיםדוחות 

  

  

  

    

  
  חודשים שהסתיימו  3-ל

    במרס 31ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

    2018  2017    2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  דולר אלפי    
              

           פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
            

  9,677    -    -    בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
  )3,600(    -    )5,918(    הלוואות מתאגידים בנקאיים פירעון
  )1,100(    )787(   -    הכללי מהשותף הלוואות פירעון

תקבולים בגין הנפקת מכשירי חוב המירים ואופציות (בניכוי 
  13,647    13,950   -    הנפקה)עלויות 

  192,237    -   ,3898    )א'3ראה באור ( חוב אגרות הנפקת
  )3,931(    )253(   )698(    אגרות חוב גיוס עלויות
  17,915    -   -    השתתפות יחידות הנפקת
  )1,387(    -   -    הון גיוס עלויות
  )6,625(    -   -    לשעבר שליטה מבעל הלוואות פירעון

             
  216,833    12,910   1,773    מפעילות מימון שנבעומזומנים נטו 

            
  38,037    10,892   )4,873(    ה (ירידה) במזומנים ושווי מזומניםיעלי

            
  1,301    1,301   39,338    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

            
  39,338    12,193   34,465    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

             

             פעילויות מהותיות שלא במזומן
             

  3,180    34   297,1    השקעה בנכסי חיפוש והערכה כנגד זכאים ויתרות זכות

             
  872    -   -    זכות ויתרות זכאים כנגד חוב גיוס עלויות

             
  2,352    -   -    חוב להון  המרת

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות דנפר בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

  



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  כללי  - :1 באור

  
של שלושה חודשים  ולתקופה 2018, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א

. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר )"דוחות כספיים ביניים מאוחדים" -להלן(באותו תאריך  השהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2017בדצמבר,  31ליום  השותפותלדוחות הכספיים השנתיים של 

  )."הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים" -להלן(ולבאורים אשר נלוו אליהם 
 
") נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם השותפות" -שותפות מוגבלת (להלן - נאוויטס פטרוליום  .ב

"השותף  -נפט וגז ניהול בע"מ (להלן פלרבין  2016, בנובמבר 7ואשר תוקן ביום  2015, באוגוסט 30 ביום
"השותף  -מצד שני כשותף מוגבל (להלן Flair Oil and Gas LPהכללי") כשותף כללי מצד אחד ובין 

. מטרת 1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה 2015, ברספטמ 8 ביוםהמוגבל"). השותפות נרשמה 
 השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז.

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

יבויותיה וכן השקעה בנכסי יהתח המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים, פירעוןכספי ואי וודאות. לצורך 
נפט נוספים ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או 
הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות ביכולתה 

 בהקשר זה יצוין כי השותפות נמצאת בהליך מתקדם של גיוס אגרות חוב .לגייס מקורות מימון כאמור
 ,2017בספטמבר  12על פי דוח הצעת מדף שיתפרסם מכוח תשקיף המדף של השותפות מיום (סדרה א') 

יושלם לאחר קיימת סבירות גבוהה כי הגיוס כאמור אשר להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות ו
   פרסום הדוחות הכספיים.

  
נתן בעל השליטה בשותפות, מר גדעון תדמור, מכתב תמיכה, לפיו  2018במאי,  28למען הזהירות, ביום   

במידה ולא יהיו לשותפות מקורות נוספים כדי לעמוד בפרעון התחייבויותיה בשנה הקרובה (החל ממועד 
ר. העמדת המקורות מיליון דול 10 -המכתב), יפעל בעל השליטה להעמדת מקורות נוספים עד לסך של כ

תהיה בין אם בדרך של הקצאת יחידות השתתפות, העמדת הלוואות או מתן ערבויות לחוב שיוענק 
לשותפות. על פי מכתב התמיכה, התחייבות בעל השליטה תבוטל באם תשלים השותפות גיוס הון או 

  מיליון דולר. 10בסכום העולה על  חוב
  
לחתום על הדוח  ,השותף הכלליעל ידי דירקטוריון  ,קובי כץ דירקטורההוסמך  2018 ,במאי 28ביום   ד.

  , מר גדעון תדמור, אשר נעדר בשל סיבות אישיות.השותף הכללי במקום יו"ר דירקטוריון
  
  

  תחשבונאיהמדיניות ה עיקרי  - :2באור 
  

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א
  

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

1970. 
  

ית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזאת שיושמה בעריכת אהמדיניות החשבונ
 :, למעט האמור להלןהמאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים

  
  

  מכשירים פיננסיים  .ב
  

מכשירים  - 9לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר יישוםלהלן ' ג2בבאור  כמפורט
בחרה ליישם את הוראות התקן תוך התאמת יתרת העודפים ליום  השותפות"התקן"),  -פיננסיים (להלן

  .וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה 2018בינואר  1
  

 יא'2בגין מכשירים פיננסיים ראה באור  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 
  .המאוחדים לדוחות הכספיים השנתיים

  
   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 

  
 (המשך) מכשירים פיננסיים  .ב

  
  בגין מכשירים פיננסיים הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

  
  נכסים פיננסיים  .1
  

נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות 
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

  נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
  

  מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן: השותפות
  

 לניהול הנכסים הפיננסיים, וכן השותפותהמודל העסקי של   (א)
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)

  
  

  מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: השותפות    
  

הינו החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים  השותפותהמודל העסקי של 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי 

  מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
  

לפי העלות בתוספת עלויות  לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם
  עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.

  
  יםיירידת ערך נכסים פיננס  .2

  
ם אשר אינם יבוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסי השותפות

  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
  

  :מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד השותפות  
  

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד   א)  
ההפרשה להפסד שתוכר בגין  - ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך

ר מועד חודשים לאח 12מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 
  הדיווח, או;

    
מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה   ב)  

לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא 
  לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר. -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

  
  .נמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשהירידת הערך בגין מכשירי חוב ה  

  
  יםיגריעת נכסים פיננס  .3
      

גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס  השותפות
  הפיננסי.

  
  התחייבויות פיננסיות  .4

  
מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי  השותפותבמועד ההכרה לראשונה, 

  .הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית
  

מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות  השותפותלאחר ההכרה הראשונית, 
  .המופחתת
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 (המשך) מכשירים פיננסיים  .ב

  
  גריעת התחייבויות פיננסיות  .5

  
דהיינו, כאשר המחויבות  - גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת השותפות  

  שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
  

במזומן, בנכסים התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום   
  פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

   
בוחנת האם תנאי  השותפותבמקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת,   

  ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.
  

נוי מטופל כגריעה של כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השי  
ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות 

  הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
  

נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון את  השותפותבמקרה בו השינוי אינו מהותי,   
האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייזקפו  תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית

  לרווח או הפסד.
  

בחשבון  השותפותבעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה 
  שיקולים איכותיים וכמותיים.

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .6
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם 
קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את 
הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. הזכות 

ות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה לקזז חייבת להי
אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה 
קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא 

  ו לפקיעתה.תחול, או שיהיו אירועים שיגרמ
  
  מכשירים פיננסיים מורכבים  .7
  

לשני רכיבים.  יםרכיב המרה הוני ורכיב של התחייבות, מפוצל יםלהמרה, הכולל מכשירי חוב
בהתבסס על השווי ההוגן  הפיצול כאמור, מחושב על ידי קביעה תחילה של הרכיב ההתחייבותי

של התחייבות דומה ללא אופציית המרה, כאשר הערך של רכיב ההמרה ההוני נקבע כערך שייר. 
עלויות עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון ורכיב ההתחייבות על בסיס יחס ההקצאה של 

  התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות.
  

  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .8
  

ת ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה) לניירות בהנפקה של ניירו
להלן: נגזרים פיננסים ומכשירים פיננסיים  הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה

אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות 
התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר 

כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב 
  בחבילה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים  .ג

  
 יםימכשירים פיננס - IFRS 9של יישום לראשונה   .1
  

ם, ימכשירים פיננסי -  IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB -פרסם ה 2014בחודש יולי 
"התקן החדש") מתמקד  -(להלן IFRS 9ם: הכרה ומדידה. ימכשירים פיננסי - IAS 39המחליף את 

 IASם והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת יבעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסי
39.  

  
התקן החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה 

מכירה בכל הפרש  השותפותמחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש. 
ונה ביתרת הפתיחה של בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראש

  .העודפים
  

 הינה כדלקמן: השותפותהשפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של 
 

 ירידת ערך
ים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן יבחנה את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננס השותפות

 ,, ולפיכךמשמעותיאין סממנים לסיכון אשראי  זה בשלב ,השותפותלהערכת דרך רווח או הפסד. 
עשר חודשים -על בסיס הפסדי האשראי החזויים בשנים חושבהההפרשה לירידת ערך  יתרת

 2017 ,בדצמבר 31הקרובים. יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין מכשירי החוב הפיננסים ליום 
אלפי דולר. מנגד  369 היא היתרת נכס המס הנדח בהתאםדולר ו אלפי 1,603בסכום של  נאמדת

  לאותו המועד. השותפותביתרת הרווח של  אלו בסכומיםקיטון  חל
  

  הכנסות מחוזים עם לקוחות -  15IFRSשל יישום לראשונה   .2
 

"התקן  -(להלן הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15את  IASB -הפרסם  2014בחודש מאי 
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליף. התקן מהחדש")

  31SIC -העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

  
   מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:החדש התקן 

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח    -   1שלב 

)modifications.בחוזים (   

  .בחוזה) distinct(מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי   -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  ,קביעת מחיר העסקה  -   3 שלב

  שתשולם ללקוח. תמורות שאינן במזומן ותמורה
על בסיס מחיר המכירה היחסי  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל  -   4 שלב

   הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
, תוך הבחנה בין קיום מחויבות מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה   -   5 שלב

   מחויבות לאורך זמן.במועד מסוים לבין קיום 
  

ליישום התקן אין השפעה על , כאשר מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה החדש תקןה    
  הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים.
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  הדוח בתקופת מהותיים אירועים   -: 3באור 

    

 מימוש החזקה באגרות חוב של חברה בת  .א

  
, בדבר רכישת אגרות חוב של נאוויטס המאוחדיםדוחות הכספיים השנתיים לא' 10בהמשך לאמור בבאור 

כאמור  חובה באגרות היתוהחזק כלאת  2018 ,בינואר 28מימון על ידי השותפות, מימשה השותפות ביום 
פרעה את וכן  )דולר מליון 8.4-מליון ש"ח (כ 28.7 -כ לתמורה לסך שב בדרך של מכירה מחוץ לבורסה

(ראה באור  מיליון דולר 5.9 -בסך של כ ימון רכישת אגרות החובההלוואה שניטלה מתאגיד בנקאי לטובת מ
  .)ג' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים7
  

  Shenandoahהנפט  נכס  .ב
  

מהזכויות בנכס הנפט  41.73%קיבלה השותפות הודעה על זכייתה במכרז לרכישת  2018במרס,  7ביום     
Shenandoah  שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב במסגרת מכרז של חברתCobalt International Energy להלן)- 

"Cobaltבית  -(להלן המשפט לפשיטות רגל במחוז הדרומי של טקסס, חטיבת יוסטון, בארה"ב-") בבית"
  .המשפט")

  
י מפרץ מקסיקו זיכיונות פדראליים לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז במימ 3נכס הנפט הינו תגלית הכוללת     

מטר וגילה שכבת מאגר נושאת נפט  9,000 -, לעומק כולל של כ2009בארה"ב. קידוח התגלית נקדח בשנת 
מטר נטו. בעקבות התגלית בוצעו חמישה קידוחים נוספים לטובת אימות והערכה. שניים  100 -בעובי של כ

יותר, כאשר העבה מביניהן בעובי  מהקידוחים היו יבשים ואילו שלושת הנוספים גילו שכבות מאגר עבות
  קמ"ר.  9 -מטר נטו. שטח המאגר מוערך בכ 340 -של כ

  
האומדן הטוב  2018במרס,  31ליום  DeGolyer and MacNaughtעל ידי  שנערך בהתאם לדוח משאבים    

של  BCF 138.6 -של נפט ו MMBL 131.7 -בכ ך) מוער100%( במאגר) 2Cהמשאבים המותנים (ביותר של 
  .טבעי גז

   
חייבה ייעוד מפעיל לנכס הנפט, וכי לשותפות נדרש  Shenandoahלאור העובדה שהגשת הצעה לרכישת     

, המשמשת כיום LLOG-שותף אסטרטגי שיסייע לקדם את פיתוח נכס הנפט, פנתה השותפות בעניין ל
 -(להלן Beacon Offshore Energy-ו LLOG. בהמשך לאמור חתמו השותפות, Buckskinכמפעילה בפרויקט 

"Beacon המחזיקה אף היא בזכויות בפרויקט ,("Buckskin על הסכם שעיקריו הגשת ההצעה במכרז תיעשה ,
תמונה כמפעילה בפרויקט והשותפות תעניק לה אופציה לרכוש ממנה  LLOGעל ידי השותפות, כאשר 

וצעו בנכס, כך שלאחר חלק מזכויותיה בנכס במחיר עלות בתוספת ההשקעות היחסיות לחלק הנרכש שב
מהזכויות בנכס  17.81%מהזכויות בנכס, השותפות תחזיק  23.92%תחזיק  LLOGמימוש האופציה כאמור, 

  מהזכויות בנכס.   12.31%תחזיק  Beacon -ו
  

 -(להלן Venari Resources, LLCבהמשך לאמור לעיל, חתמו הצדדים להסכם על הסכם הבנות עם     
"Venariלפיו אם הצע ,(" תה של השותפות תזכה במכרז, תמחהVenari  מתוך  15.95%לצדדים)100% (

מהזכויות בזיכיונות  70%מהזכויות בזיכיונות, כך שלאחר המחאה כאמור הצדדים להסכם יחזיקו סה"כ 
(לאחר מימוש האופציה),  30.95%תחזיק  LLOGשיחולקו בהתאם לפרופורציות בהסכם, באופן הבא: 

  הנותרים.  30%-תחזיק ב Venariכאשר  15.95%תחזיק  Beacon -ו 23.10%השותפות תחזיק 
  

, ניתן על ידי בית המשפט צו המאשר את ביצוע עסקת המכר 2018באפריל,  5לאחר תאריך המאזן, ביום 
  לרבות העברת הזכויות בנכס לשותפות.

   
 SOP -הבקשת לואישור הרגולטור להעברת הזכויות  קבלת למעט הכספיים,נכון למועד אישור הדוחות     

(Suspension of Production) אשר מציגה תכנית לפיתוח הפרויקט עד שלב ההפקה ומבוססת אבני דרך ,
צדדית להארכת -זכות חד לשותפות ניתנהוכן  2018 ,בדצמבר 31יום ל אורכה להשלמה עד ניתנההם לגבי(

בהסכם, המתלים שנקבעו התנאים כל התקיימו , )2019באפריל  15השלמת תנאים אלו עד ליום  מועד
  השותפות לביצוע הרכישה.מחזיקי יחידות ההשתתפות של ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של 
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  פיננסים מכשירים  -: 4באור 

  
  שווי הוגן

  
(מלבד אלו אשר עלותם המופחתת אינה שונה  להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים

  :)מהותית משווים ההוגן
 

  2017בדצמבר,  31    2018, מרסב 31   
  שווי הוגן    יתרה     שווי הוגן    יתרה     
  מבוקר  בלתי מבוקר    
  דולר אלפי  

                נכסים פיננסיים:
                

  Buckstone  154,680    164,194    159,635    167,691  -הלוואה ל
                

                התחייבויות פיננסיות:
                

  209,587    191,537    207,374    ,657197  חוב אגרות

                

  

  וגז נפט בנכסי השקעות   -: 5באור 
  

 :ההרכב
 
  בדצמבר 31     במרס 31      
      2018    2017    2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי      
  דולר אלפי      
                
             בפיתוח וגז נפט נכסי  .א
  Buckskin    55414,    -    8,793 פרויקט 
                
              והערכה חיפוש נכסי  .ב
  EB-156    1,177    1,113    1,177רישיון  בגין  
  EB-252    1,177    1,113    1,177רישיון  בגין  
 A-403    660    620    660רישיון  בגין  
 5,516    5,470    5,516    ג')6(ראה באור  PL-16רישיון  בגין  
 GC-82    1,041    975    1,041רישיון  בגין  
 EW-915    674    611    674רישיון  בגין  
 EC-158   295    261    295רישיון  בגין  
 EW-876-832    956    820    956רישיון בגין  
 EC-228    295    261    295רישיון  בגין  
 Lake Enfermer    925    925    925רשיונות  בגין  
 Canada Block 7    546    389    462 רישיון בגין  
               
      13,181    12,558    13,178 
               
      73527,    12,558    21,971 
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   המאזן תאריך לאחר אירועים   -: 6באור 

  

  Buckskinפרויקט   .א  
  

, עדכנה מפעילת Buckskinבדבר פרויקט  בדוחות הכספיים השנתיים א'11בהמשך לאמור בבאור 
קידוח הפיתוח הראשון של הפרויקט הסתיים בהצלחה. כמו כן,  2018כי במהלך חודש אפריל  הפרויקט

בהתאם לתכנית הפיתוח המאושרת החל קידוח הפיתוח השני. עבודות הפיתוח מתקדמות במסגרת 
התקציב ולוח הזמנים שנקבעו בתכנית הפיתוח המאושרת, ואשר לפיהם צפויה תחילת הפקת הנפט 

  . 2019ט בחודש יולי מהפרויק
  

 Yucatanנכס הנפט   .ב  
  
 North Yucatanמהזכויות בנכס הנפט  23.1%התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  2018 ,במאי 24יום ב

 ,Yucatan -ו Shenandoahים פרויקטהמפעילת  ,LLOG -מ ")Yucatan" -(להלן שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב
   .Yucatan -מהזכויות ב 46.9%-אשר תחזיק לאחר השלמת העסקה ב

  
, בעומק ')ב3(ראה באור   Shenandoahכיון אחד הממוקם בסמוך לפרויקט יכולל ז Yucatanנכס הנפט 
כיון בעומק יהתגלתה תגלית נפט בשטח הז 2012-2014בשנים  כיון").יזה" -מטר (להלן 1,780-מים של כ
  מטר. 9,500 -כולל של כ

  
אלפי דולר ארה"ב,  160 -, תשלם השותפות סך של כYucatan -במהזכויות  23.1%בתמורה לקבלת 

כיון במסגרת הזכייה במכרז פדרלי יהמהווה את חלקה היחסי של השותפות מתוך עלויות רכישת הז
  שהסתיים החודש בגין נכס הנפט.

  
רכישת הנכס תושלם בכפוף לאישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות ברוב של לפחות 

  ) מקרב קולות המשתתפים בהצבעה.75%וחמישה אחוז ( שבעים
  

 PL-16רישיון   .ג  
  

 Navitasמלאה (בעקיפין) ה החברה בת בבעלות באמצעות ,התקשרה השותפות 2018 ,במאי 3ביום     
Petroleum Holdings LLC עם "), במזכר הבנות לא מחייבנאוויטס החזקות" -(להלן EnVen Energy 

Ventures LLC מזכר ההבנות" ו -פרטית המאוגדת בלואיזיאנה ארה"ב (להלן, חברה"-"EnVen ,"
מזכויותיה (המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה) בנכס הנפט הממוקם  50%בהתאמה) למכירת 

במסגרת ", בהתאמה).  PL-16"פרויקט -"הזכויות הנמכרות" ו -(להלן South Pelto, באזור 16בבלוק מספר 
אלפי דולר במזומן, המהווה את החזר  2,431 -כסך של  תשלם EnVen, בין היתר, כי מזכר ההבנות נקבע

אופציה לקבל  לנאוויטס החזקות תעניק EnVenהוצאות העבר היחסיות בגין הזכויות הנמכרות. כמו כן, 
להערכת השותפות, במקרה של , ואשר ללא תמורה EnVen -מהבעלות במתקן הפקה השייך ל 50%

, עשוי לשמש את תכנית הפיתוח של הפרויקט ולהפחית במידה ניכרת את עלויות PL-16תגלית בפרויקט 
  .ההפקה השוטפות

  

  

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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  המאוחדים בינייםמתוך הדוחות הכספיים נתונים כספיים 
  לשותפות המיוחסים

  
  2018 ,במרס 31 ליום

  
  
  

  באלפי דולר של ארה"ב
  

  
  

  עמוד  
    

  2  ג'9 תקנה לפירואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  שלמיוחד  דוח
    

  4  לשותפות המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
    

  5  לשותפות המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
    

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

  8  נוסף מידע
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 קסירר את גבאי פורר קוסט
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  6492102אביב -תל
 

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

ey.com 

  
  
  
  
  

 
 
 

  ערך ניירות לתקנותד' 38 תקנה לפי הנפרד הביניים הכספי המידע לסקירת מיוחד דוח
  1970-"להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות 

  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו
ולתקופה של שלושה  2018במרס,  31ליום  ,)שותפותה –שותפות מוגבלת (להלן  - פטרוליום נאוויטסשל  1970-התש"ל

חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי 
  של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

  
  הסקירה היקף

  
 ביניים לתקופות כספי מידע של"סקירה  - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות נפרד כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת
 מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם

 להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה
 דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון

  .ביקורת של
  

  מסקנה
  
  

, ערוך אינו"ל הנ הנפרד הביניים הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס
  .1970-"להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות לתקנותד' 38 תקנה להוראות בהתאם, המהותיות הבחינות מכל

  
ג' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר הצורך 1 בבאורהנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור  מסקנתנולסייג את  מבלי

  בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה.
  
  

  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018 ,במאי 28
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  ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח
  

  כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נתונים כספיים ומידע
  
  לשותפותהמיוחסים 

  
  
  

 31המאוחדים של הקבוצה ליום  בינייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים  המיוחסיםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
ד' לתקנות 38 הלתקנדוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  2018, במרס

  .1970-"להתשניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

  
  
  

  במרס 31 ליום 
  ליום  

  בדצמבר 31
   2018  2017   2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
 דולר אלפי    

         נכסים שוטפים
          

 1,442   11,834   2,052   מזומנים ושווי מזומנים
 8,176    -    -    השקעה באגרות חוב
  585    94    128   חייבים ויתרות חובה

             
   2,180    11,928    10,203  

             נכסים לא שוטפים
              

  15,264    -    13,909    התחייבויות בחברות מוחזקותעודף נכסים על 
  95    49    90    נטו, קבוע רכוש

             
   13,999    49    15,359  
             
   16,179    11,977    25,562  

             התחייבויות שוטפות
              

  10,895    4,842    5,018    בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
  2,024    773    2,327    זכות ויתרות זכאים

             
   7,345    5,615    12,919  

             התחייבויות לא שוטפות
              

  -    306    -    מהשותף הכללי ותהלווא
  -    9,802    -    השתתפות ליחידות ואופציות המרה זכויות

  -    8,428    -    רכיב חוב בגין הלוואות המירות
  -    -    -    אחרות פיננסיות התחייבויות

  -    3,942    -    מוחזקות בחברות נכסים על התחייבויות עודף
             
    -    22,478    -  

             הון השותפותב גרעון
             

  35,355    -     35,355   השותפות הון
  10,475    -     10,475    אופציה כתבי
  714    -     979    מניות מבוסס תשלום בגין קרן
  7,833    7,466     7,925   שליטה בעל עם עסקאות בגין הון קרן

  )41,734(    )23,582(    (45,900)   הפסד יתרת
             
   8,834    )16,116(    12,643  
             
    16,179    11,977    25,562  
  
  

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

              2018, במאי 28
  קובי כץ    הכספיים הדוחות אישור תאריך

  ר *)דירקטו
  "מבע ניהול וגז נפט פלר

  הכללי השותף

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  נפט וגז ניהול בע"מ פלר
  הכללי השותף

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ

  נפט וגז ניהול בע"מ פלר
  הכללי השותף

   '.ג1ראה באור   *)
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות

  
  
    

  שהסתיימו החודשים 3-ל
  במרס 31ביום 

  שהסתיימה לשנה  
 ביום

     בדצמבר 31
  

    2018  2017   2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי   
  דולר אלפי   
        

 4,576   787  1,196   הוצאות הנהלה וכלליות
        

 )4,576(   )787(  )1,196(   תפעולי הפסד
        

 961    -       25    מימון הכנסות
 )3,410(   )652(  )448(   הוצאות מימון

בגין התאמת שווי הוגן של כתבי אופציה ) הוצאותהכנסות (
  573  -   ורכיב המרה של הלוואות המירות

  
)7,076( 

 )6,192(   )1,275(  )1,313(   מוחזקות חברות בהפסדי השותפות חלק
        

 )20,293(   )2,141(  )2,932(    ההכנסה על מסים לפני הפסד
            

 )20,293(    )2,141(   )2,932(     כולל והפסד הפסד

            
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  

    
  שהסתיימו החודשים 3-ל

  במרס 31ביום 

  שהסתיימה לשנה  
 ביום

 בדצמבר 31
    2018   2017   2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  דולר אלפי    
          

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
          

  )20,293(    )2,141(    )2,932(   הפסד
             

             :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת להצגתהתאמות הדרושות 
              

              : והפסד רווח לסעיפי התאמות
              

  462    108    92    עניין לבעלי התחייבויות שיערוך
  423    54    91    הוצאות ריבית בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  1,227    297    -    שיערוך רכיב חוב בגין הלוואות המירות
(הכנסות) הנובעות ממכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוצאות 

  )573(    -    הוגן דרך רווח והפסד
  

7,226  
  )646(    )86(    )279(    מוחזקות לחברות הלוואות בגין מימון הכנסות

 18    7    5   פחת והפחתות
  714    -    265    מניות מבוסס תשלום

  )289(    -    )253(    הכנסות מימון מהשקעה באגרות חוב של חברה בת
  6,192    1,275    1,313   מוחזקות חברות בהפסדי השותפות חלק

             
   1,234    1,082    15,327  
             

             והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
             

  164    136    )10(   חובה ויתרות בחייבים (עלייה) ירידה
  1,544    252    303   זכות ויתרות בזכאים עלייה

             
   293    388    1,708  
             

  75    -    254   ריבית שהתקבלה
             

  )405(    )32(    )49(    ששולמה ריבית
              

  )3,588(    )703(    )1,200(   פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 

             
             

             פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
              

  )23,066(    )1,550(    )661(   מוחזקות בחברות השקעה
  )8,176(    -     8,389   בת חברה של חוב אגרותב )השקעהמימוש (
  )60(    )3(    -     קבוע רכוש רכישת

              
  )31,302(    )1,553(    7,728    השקעהפעילות ל ששימשומזומנים נטו 

              
              

  
  
  

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

  
  

    
  שהסתיימו החודשים 3-ל

  במרס 31ביום 

  שהסתיימה לשנה  
 ביום

 בדצמבר 31
    2018   2017   2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  דולר אלפי    
              

              פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
              

  9,677    -    -     בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
  )3,600(    -    )5,918(    בנקאיים מתאגידים הלוואות פירעון

  )1,100(    )787(    -     הכללי מהשותף הלוואותפירעון 
תקבולים בגין הנפקת מכשירי חוב המירים ואופציות (בניכוי 

  13,950    -     עלויות הנפקה)
  

13,647  
  17,915    -    -     השתתפות יחידות הנפקת
  )1,387(    )253(    -     הון גיוס עלויות

              
  35,152    12,910    )5,918(   מפעילות מימון שנבעומזומנים נטו 

              
              

  262    10,654    610    ה במזומנים ושווי מזומניםיעלי
              

  1,180    1,180    1,442    תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
             

  1,442    11,834    2,052    תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 דוחותד' לתקנות ניירות ערך 38תקנה  אותלהור בהתאם מתומצתת במתכונת ערוך זה נפרד כספי מידע  .א
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על 1970-תקופתיים ומיידים), התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2017בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 כספיים"דוחות  -(להלן  2018במרס,  31נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

    )."מאוחדים ביניים
  

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

"השותף  -מצד שני כשותף מוגבל (להלן Flair Oil and Gas LPהכללי") כשותף כללי מצד אחד ובין 
 המוגבל"). מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז.

 
לחתום על הדוח  ,קובי כץ, על ידי דירקטוריון השותף הכללי ירקטורהדהוסמך  2018במאי,  28ביום   .ג

 במקום יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, מר גדעון תדמור, אשר נעדר בשל סיבות אישיות.
  

 מימוש החזקה באגרות חוב של חברה בת     .ד

  
בדבר רכישת אגרות חוב של א' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, 10בהמשך לאמור בבאור 

את כל החזקותיה באגרות  2018בינואר,  28נאוויטס מימון על ידי השותפות, מימשה השותפות ביום 
מליון דולר) וכן  8.4-מליון ש"ח (כ 28.7 -החוב כאמור בדרך של מכירה מחוץ לבורסה בתמורה לסך של כ

מיליון  5.9 -בסך של כ אגרות החוב פרעה את ההלוואה שניטלה מתאגיד בנקאי לטובת מימון רכישת
  .)ג' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים7(ראה באור  דולר

 
  מכשירים פיננסיים - IFRS 9יישום לראשונה של   - 2באור 

  
 -מכשירים פיננסיים (להלן - 9השותפות בחרה ליישם לראשונה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   

 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. התקן 2018בינואר  1מת יתרת העודפים ליום "), תוך התאהחדש "התקן
מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן. השותפות מכירה  החדש

  בכל הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים. 
  

  ג' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.2לפרטים נוספים ראה באור   
  
  
  
  

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

  שותפות מוגבלת –השותף הכללי של שותפות נאוויטס פטרוליום  הדירקטוריון של

  א.ג.נ., 

  

דוחות כספיים מאוחדים , תמצית מידע כספי נפרד, למידע כספי מאוחדמכתב הסכמה   הנדון:
 שותפות מוגבלת –שותפות נאוויטס פטרוליום של ודוחות כספיים ביניים מאוחדים 

  ("השותפות")
   

  

 המפורטים שלנו הדוחות של) הפנייה של בדרך לרבות( להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
  :2017 בספטמבר, 12 מיום שותפותשל ה מדף תשקיף בסיס על להלן

במרס,  31ליום  שותפותה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2018במאי,  28מיום סקירה דוח  .1
 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 2018

 ביניים כספיה מידעתמצית ה על 2018, במאי 28המבקר מיום  החשבון רואה של מיוחד דוח .2
ה חודשים שהסתיימה באותו ולתקופה של שלוש 2017במרס,  31ליום  שותפותנפרד של הה

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

 שותפותה שלהדוחות הכספיים מאוחדים  על 2018, במרס 27מיום  רואה החשבון המבקרדוח  .3
 2016, 2017 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו השניםולכל אחת מ 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

 .2015-ו

השותפות על מידע כספי נפרד של  2018במרס,  27מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  דוח .4
) עד ליום 2015בספטמבר,  8ולתקופה מיום הקמת השותפות ( 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

ג' 9לפי תקנה  2016-ו 2017 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו השניםולכל אחת מ 2015בדצמבר,  31
 .1970 -), התש"לומיידייםלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

 30ליום  שותפותה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2017בנובמבר,  29מיום סקירה דוח  .5
 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 2017בספטמבר, 

 ביניים כספיה מידעתמצית ה על 2017, בספטמבר 29המבקר מיום  החשבון רואה של מיוחד דוח .6
ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים  2017בספטמבר,  30ליום  שותפותנפרד של הה

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

  

  

  בכבוד רב,

  

  קוסט פורר גבאי את קסירר

  רואי חשבון
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