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 תיאור עסקי החברה עדכון  –פרק א' 

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

 

 תכנית לפיתוח נכס הנפטה – 2017לדוח התקופתי לשנת  5.12.6 ףסעי

התקדמות תוכנית הפיתוח ובקסקין סיום קידוח הפיתוח הראשון בפרויקט אודות  לעניין עדכון

-2018)אסמכתא מספר:  2018באפריל  29שפרסמה החברה ביום ראו את הדוח המיידי  ,המאושרת

 ( הנכלל כאן על דרך ההפניה. 01-033744

המידע שהובא במסגרת הדיווח לעיל הינו מידע צופה פני עתיד  - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

. ההערכות והעדכונים המובאים במסגרת הדיווח 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מבוססים, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, שנתקבל מהמפעילה בהתאם להתקדמות 

הפעילות בפרויקט והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד אשר לגביהן לא קיימת כל 

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

 ים בפרויקטים של הפקה של נפט וגז טבעי.ממכלול של גורמים הקשור
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הדוח התקופתי של , החל ממועד פרסום החברה בעסקי אשר אירעו מהותיים חידושים או שינויים כולל זה עדכון 1

"(, ועד 2017הדוח התקופתי לשנת ( )להלן: "2018-01-018762אסמכתא מספר: ) 8.3.2018מיום  2017החברה לשנת 
דוח ב שהופיעו כפי הסעיפים למספרי מתייחס זה עדכון .סמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח תקופתי

  .2017התקופתי לשנת 
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  דירקטוריון הדוח 

  
  2018 ץמרב 31שהסתיימה ביום  לתקופה

  
  

 שהסתיימה ביום לתקופה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון נאוויטס בקסקין מימון בע"מדירקטוריון 
  ").הדוח תקופת" -(להלן 2018 ,ץמרב 31
  

דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת של העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך שלפני 
) 2018-01-018762 :(אסמכתא 2018במרץ,  8ביום אשר פורסם  2017הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 

  )."2017הדוח התקופתי לשנת " -להלן(
  

 

  הדירקטוריון למצב עסקי התאגידהסברי 
  
  

  תוצאות הפעילות  .1
  

  כללי  .א
  

) במטרה SPCהתאגדה בישראל כחברה ייעודית ( ")החברה" -נאוויטס בקסקין מימון בע"מ (להלן
, תגלית נפט וגז במים עמוקים באזור מפרץ Buckskinלגייס מקורות כספיים למימון פיתוח פרויקט 

  ").הפרויקטאו " "Buckskin" -(להלן בארה"ב מקסיקו
  
-בסך כולל של כאביב -ביצעה החברה שני גיוסי חוב בבורסה לניירות ערך בתל 2017במהלך שנת 

לטובת  Non-Recourseמסוג  ותהלוואכ הועמדהמלוא תמורת ההנפקה מיליון ש"ח, כאשר  720
Navitas Buckskin ו- Buckstone, ) חברות ייעודיותSPC( ללא פעילות או נכסים  המאוגדות בארה"ב

כספי  ").החברות הלוות" -בפרויקט (להלן ביחד 36.3%כלשהם, למעט זכויות השתתפות בשיעור של 
  ההלוואות מיועדים לשמש את החברות הלוות לצורך מימון חלקן בעלויות הפיתוח של הפרויקט.

  
כמו כן, בהתאם  קידוח הפיתוח הראשון של הפרויקט.הסתיים בהצלחה  2018במהלך חודש אפריל 

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

  .2019מהפרויקט בחודש יולי 
  

-מיליון דולר בפרויקט, המהווה כ 56 -עד למועד אישור הדוחות, השקיעו החברות הלוות סך של כ
  מיליון דולר. 196 -א' בסך של כ1מתוך חלקן בעלויות הפיתוח הכוללות של שלב  29%
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 ניתוח דוחות רווח והפסד  .ב

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

  
 3/2018-1    (* 4-12/2017 
    

  112       82 הוצאות הנהלה וכלליות

  )112(   )82( השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות

      

  -     -  רווח תפעולי

       

  5,584    664,3 הכנסות מימון

  )5,584(   )4,366( הוצאות מימון

  -   )40( ירידת ערך נכסים פיננסיים

      

  -    )40( הפסד לפני מסים על ההכנסה

      

  -    10 הטבת מס

      

  -    )30(  הפסד כולל

    
  .2017בדצמבר,  31ליום התקופה ממועד הקמת החברה ועד   *)
  

הוצאות אלו  אלפי דולר. 82-הסתכמו במהלך תקופת הדוח לסך של כהוצאות הנהלה וכלליות 
. עלויות בעיקר שירותים מקצועיים, אגרות, שכר דירקטורים ושירותי ניהול משותפות האםכוללות 

  הלוות.אלו מחויבות במלואן לחברות 
  

ועמדו האלפי דולר בגין הסכומים ש 3,869 -הכנסות ריבית בסך של כבעיקר  כוללות הכנסות מימון
אלפי דולר  497-וכן הכנסות מימון בסך של כ הכהלוואות לחברות הלוות בהתאם למתווה ההנפק
   .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית בגין הפחתת הפרמיה המגולמת בהלוואות כאמור

  
וכן  אלפי דולר בגין אגרות החוב 3,869 -כוללות בעיקר הוצאות ריבית בסך של כ מימוןהוצאות 
עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית אלפי דולר בגין הפחתת  497-מימון בסך של כ הוצאות

     .האפקטיבית
  

בתקופת הדוח נרשם הפסד מגידול בהפרשה להפסדי אשראי בסך של  ירידת ערך נכסים פיננסיים
"מכשירים פיננסיים" (לפרטים  - 9אלפי דולר כתוצאה מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  40 -כ

  ג' לדוחות הכספיים המצורפים).2נוספים ראה באור 
    

  מצב כספי, נזילות ומקורות מימון  .2
  
  

 מצב כספי  .א
 

  השינויים העיקריים בסעיפי המאזן בתקופת הדוח:להלן פירוט 
  

לסך של  2017בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  7,029קטנו מסך של של החברה  הנכסים השוטפים
  כמפורט להלן: 2018במרץ,  31ליום  אלפי דולר 3,100

 
 232לסך של  2017בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  1,209יתרות המזומנים קטנו מסך של  מזומנים  )1(

 לזכאים בגין הקיטון ביתרות המזומנים נובע בעיקר מתשלום .2018במרץ,  31ליום  אלפי דולר
  י דולר.פאל 920 -בסך של כ עלויות הנפקה
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 אלפי דולר 2,806 סך שלל 2017בדצמבר,  31ליום אלפי דולר  5,750קטנה מסך של  ריבית לקבל  )2(

אלפי דולר  6,813 -. הקיטון במהלך התקופה נובע מתקבול ריבית בסך של כ2018במרץ,  31ליום 
 -ו 2017בדצמבר  31ות ליום יתרה. ריבית בגין ההלוואות שניתנוהכנסות ומנגד המשך צבירת 

 ת את הריבית אותה זכאית החברה לקבל בהתאם לתנאי הסכמי המימוןומייצג 2018במרץ,  31
  גב) לתנאי אגרות החוב.-אל-ם (גבבתנאים זהי

  
לסך  2017בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  193,944קטנו מסך של  של החברה הנכסים הלא שוטפים

   כמפורט להלן: 2018במרץ,  31ליום  אלפי דולר 192,856של 
  
במהלך תקופת הדוח יישמה החברה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי נכס מס נדחה  ) 1(

התקן החדש "). בהתאם לבחירת החברה, התקן החדש" -(להלן "מכשירים פיננסיים" - 9מס' 
ההשפעה המצטברת של היישום כאשר  ,ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה ,מיושם למפרע

ג' לדוחות 2(ראה גם באור  2018בינואר,  1ליתרת הפתיחה של העודפים ליום  נזקפת לראשונה
הכירה החברה ביום  יישום התקן החדש כמפורט לעיל, אופןכתוצאה מ .הכספיים המצורפים)

אלפי דולר.  464בנכס מס נדחה בגין ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בסך של  2018בינואר,  1
 אלפי דולר 10בסך של גידול בנכס המס הנדחה כמו כן, במהלך תקופת הדוח רשמה החברה 

  גידול בהפרשה להפסדי אשראי בתקופת הדוח. עקב
  

 192,382 סך שלל 2017בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  193,944קטנו מסך של  ואות שניתנוהלו ) 2(
 בהמשך לאמור לעיל בדבר יישום לראשונה של התקן החדש,. 2018במרץ,  31ליום  אלפי דולר

אשר  אלפי דולר 2,019 -הפרשה להפסדי אשראי חזויים בסך של כהקיטון בתקופה נובע מ
במהלך תקופת  אלפי דולר 40בסך של מרישום הפרשה נוספת וכן  2018בינואר,  1ביום הוכרה 

, בהתאם להנחיות התקן החדש. מנגד רשמה החברה גידול ביתרת ההלוואות שניתנו עקב הדוח
הפחתה שוטפת של יתרת עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. היתרה ליום 

שטרם עלויות הנפקה יתרת החוב, נטו מת אגרות את תמורת הנפק תמייצג 2018במרץ,  31
  .הפרשה להפסדי אשראי חזוייםוהופחתו 

  
לסך  2017בדצמבר,  31ליום  אלפי דולר 7,029קטנו מסך של  של החברה ההתחייבויות השוטפות

  כמפורט להלן: 2018במרץ,  31אלפי דולר ליום  3,100של 
   
אלפי  294לסך של  2017בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  1,279קטנו מסך של  זכאים ויתרות זכות  )1(

הקיטון במהלך התקופה נובע בעיקר מתשלום לזכאים בגין עלויות . 2018במרץ,  31ליום  דולר
  אלפי דולר. 920-הנפקה בסך של כ

  
בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  5,750קטנה מסך של בגין אגרות החוב שהונפקו  ריבית לשלם  )2(

. הקיטון במהלך התקופה נובע מתשלום 2018במרץ,  31אלפי דולר ליום  2,806לסך של  2017
    .אגרות החובאלפי דולר ומנגד המשך צבירת הוצאות ריבית בגין  6,813 -ריבית בסך של כ

  
לסך של  2017בדצמבר,  31ליום לר אלפי דו 193,944גדלו מסך של  ההתחייבויות הלא שוטפות

עקב הפחתה שוטפת של עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת  2018במרץ,  31ליום אלפי דולר  194,441
  אלפי דולר. 497 -הריבית האפקטיבית בסך של כ

  
התקן אלפי דולר עקב יישום  1,585 -במהלך תקופת הדוח גדל הגרעון בהון בסך של כ הוןגרעון ב

תקן החדש למפרע, ג' לדוחות הכספיים המצורפים). יישום ה2באור  גם (ראה החדש כאמור לעיל
ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה, כאשר ההשפעה המצטברת של יישומו נזקפת ליתרת 

אלפי דולר. כמו כן, במהלך התקופה  1,555הפתיחה של העודפים גרמה לרישום גרעון בהון בסך של 
י דולר כתוצאה מעדכון נוסף של ההפרשה להפסדי אשראי אלפ 30רשמה החברה הפסד בסך של 

  . חזויים, נטו ממס
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 תזרים מזומנים  .ב

 

אלפי דולר ביתרות המזומנים. הירידה  977 -רשמה החברה ירידה בסך של כ ת הדוחבמהלך תקופ
עקב אלפי דולר  920-בסך של כבמזומנים נבעה בעיקר מתזרים מזומנים שלילי מפעילות מימון 

 57 -וכן מתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ לזכאים בגין עלויות הנפקהתשלום 
  אלפי דולר.

   
 תזרים מזומנים חזוי  .ג

  

מציג מודל חדש לירידת ערך של נכסים  "מכשירים פיננסיים" - 9קן דיווח כספי בינלאומי מס' ת
 . בהתאם")Expected Credit Loss Modelפיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפויים ("

גם אם לא חלה להכיר בהפרשה להפסדי אשראי צפויים נדרשת החברה , החדש תקןלהוראות ה
כי אין מדובר יובהר הידרדרות באיכות האשראי של הנכסים הפיננסיים ממועד ההכרה לראשונה (

ם משוקללים השפעה של סך הפסדי האשראי הצפוייאלא ב בכשל צפוי בקבלת תזרימי המזומנים
  התקופה האמורה).  בהסתברות לפיה הפסד אשראי יתרחש במהלך

  

מקורות כספיים למימון מאחר והחברה התאגדה כחברה ייעודית, ללא הון עצמי, לטובת גיוס 
לחברות הלוות, יישום  גב-אל-כהלוואות גבוהעמדת תמורת ההנפקה  Buckskinפיתוח פרויקט 

לעיל, גרם לגרעון בהון בסך  כאמורלהפסדי אשראי צפויים הכרה בהפרשה ו ,הוראות התקן החדש
  אלפי דולר. 1,585של 

  

, תאגיד 1970-), התש"לידייםיחות תקופתיים ומ"דוניירות ערך (לתקנות ) 14(ב)(10 סעיףבהתאם ל
תזרים אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספים תעודות התחייבות במחזור יצרף גילוי בדבר 

מזומנים חזוי במידה והתקיימו סימני האזהרה אשר הוגדרו באותו סעיף, וביניהם גרעון בהון 
במהלך תקופת תזרים  אין חשש סביר כילאור האמור, על אף העובדה שלהערכת החברה  העצמי.

, מובא בהגיע מועד קיומן המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות
  :) לתקנות ניירות ערך14(ב)(10ן גילוי בהתאם להוראות סעיף להל

  

 ,אפרילב 1 
 31עד  2018

 ,בדצמבר
2018  

 ,בינואר 1  
 31עד  2019

 ,בדצמבר
2019  

 ,בינואר 1  
עד  2020

 ,במרץ 31
2020  

 אלפי דולר 
      

  214    164    232 יתרת פתיחה

          

          מקורות:

:שוטפתתזרים מזומנים מפעילות            

התחייבות החברות הלוות למימון הפעילות 
  -    275    275 השוטפת של החברה

תקבולי ריבית בגין הלוואות שניתנו לחברות 
  6,241   15,701    9,460 הלוות 

          

          שימושים:

:פעילות שוטפתלתזרים מזומנים            

  (56)   (225)   (169) עלויות החזקת חברה
תקבולי ריבית בגין הלוואות שניתנו לחברות 

  )9,460( הלוות 
 

)15,701(  
 

)6,241(  
         

מימון:פעילות לתזרים מזומנים           
  -   -   (174) עלויות הנפקה

      
  158   214   164 יתרת סגירה
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  היבטי ממשל תאגידי

  
  מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות  .1
  

  .לא קבעה מדיניות למתן תרומות החברה
  

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .2
  

 ועמית קורנהאוזר חנן וולףה"ה , מיומנות חשבונאית ופיננסית יבעלים דירקטור 3למועד הדוח מכהנים 
 26לפירוט השכלתם וניסיונם הרלוונטי של הדירקטורים האמורים ראה תקנה  .והגב' ליאת טננהולץ

    .  2017תקופתי לשנת הבדוח פרטים נוספים על התאגיד, פרק ד' לדוח 
  

הנ"ל  הדירקטורים בחברה, המספריתר החברה סבורה כי בהתחשב בפעילותה וכן בניסיונם העסקי של 
מצבה הכספי של  לבחינת עליו בהתאם לדין בכל הנוגעמאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות 

  החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.
  

  שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  .3
  

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 
  ).1999-התשנ"ט –(כהגדרת מונח זה בחוק החברות 

  
   בחברה חתימה מורשי  .4
  

  .ערך ניירות חוק פי על זה מונח כהגדרת עצמאיים חתימה מורשי בחברה אין, הדוח למועד נכון
  
  

  
 

  
  בכבוד רב,

  
  
  

  חנן רייכמן קובי כץ
 מנכ"ל דירקטור

  
                                                                                                                             בע"מ נאוויטס בקסקין מימון

  
  

  .2018 ,מאיב 23תאריך חתימה: 
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 פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה -נספח לדוח הדירקטוריון
  

 סדרה
מועד 

 הנפקה

  ע.נ. מקורי

 (אלפי ש"ח)

 יתרת ע.נ.

  )4( (אלפי ש"ח)

יתרת ע.נ. 

 משוערך

  ש"ח)(אלפי 

שיעור 

ריבית 

 )3( נקובה

 )5( הצמדה
 יתרה בספרים

  (אלפי ש"ח)

 ריבית שנצברה

  (אלפי ש"ח)

שווי בבורסה 

 .8.1331ליום 

  (אלפי ש"ח)

  )7(פרטי נאמן   )2)(1( דירוג

) בע"מ1992(שטראוס, לזר חברה לנאמנות   ilA- 151,734 2,787 141,052 דולר ארה"ב 7.75% 145,939 147,600 126,024 07/2017  א'  

) בע"מ1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות (  ilA- 576,978 7,075 542,214 דולר ארה"ב 7.75% 567,555 572,400 345,976 07/2017 ב'  

 

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

סדרה. דוח אשרור את הדירוג שנקבע, והחילה אותו על אגרות החוב הנוספות שהונפקו בדרך של הרחבת  2017בדצמבר,  12ביום  Standard & Poor's Maalot, אשררה 2017באוגוסט,  27בהמשך לדוח הדירוג שדווח ביום   )2(

  ). 2017-01-115830(אסמכתא:  2017בדצמבר,  12הדירוג דווח על ידי החברה ביום 

שנתיים ביום -תשלומים חצי רה ב':מועדי תשלומי הריבית סד. 2020ועד  2017בדצמבר של כל אחת מהשנים  31וביום  2021ועד  2018ביוני של כל אחת מהשנים  30שנתיים ביום -תשלומים חצי מועדי תשלומי הריבית סדרה א':  )3(

  . 2021ועד  2018בינואר של כל אחת מהשנים  31וביום  2021ועד  2018ביולי של כל אחת מהשנים  31

 5.14.2ם בדבר זכות החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו סעיף . לפרטי2021ביולי,  31, וקרן אגרות החוב (סדרה ב') תיפרע בתשלום אחד ביום 2021ביוני,  30קרן אגרות החוב (סדרה א') תיפרע בתשלום אחד ביום   )4(

  . )2017-01-059080 (אסמכתא: 2017ביולי,  10ביום כפי שדווחו על ידי החברה  לשטרי הנאמנות

ום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום גבוה או נמוך מהשער היסודי, כי אז תשלם החברה הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב') הינן צמודות לשער הדולר ארה"ב, באופן שאם יתברר במועד תשל  )5(

ו"שער התשלום" תהא המשמעות ודי. למונחים "שער הדולר", "השער היסודי" את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל או מוקטן, לפי העניין, באופן יחסי לשיעור עליית או ירידת שער התשלום לעומת השער היס

  שניתנה להם בתוספת הראשונה לשטרי הנאמנות לאגרות החוב.

  בטוחות. ם המקימים עילה להעמדת הסדרות לפירעון מיידי/מימושלמועד הדוח החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של אגרות חוב (סדרה א') ואגרות חוב (סדרה ב'), ולא התקיימו תנאי  )6(

אביב. למועד הדוח, לא התקבלה הודעה מהנאמן כי החברה -, תל17וכתובת: יצחק שדה  ori@slcpa.co.il, דואר אלקטרוני: 03-5613824, פקס: 03-6237777(רו"ח) אורי לזר, טלפון:  להלן פרטי איש הקשר אצל הנאמן:  עו"ד  )7(

  פירעון מיידי/מימוש בטוחות, וכן לא התקבלה דרישת הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל זה לכנס את מחזיקי האג"ח.אינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה ל

בהתאם להסכמי השעבוד  Buckskinהן בזיכיונות פי שטרי הנאמנות מובטחות בבטוחות המפורטות בנספח ב' לשטרי הנאמנות, ובכלל זאת שעבודים שהעמידו הלוות לנאמן על זכויותי-: התחייבויות החברה עלנכסים משועבדים  ) 8(

  המתוארים בנספח, ושעבודים שהעמידה החברה לנאמן על זכויותיה בהסכמי ההלוואה כהגדרתם בנספח.

  וסדרה ב').דירקטוריון החברה קיבל החלטה כי החברה לא תבצע גיוסי חוב נוספים בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב (סדרה א'  2017בדצמבר  7ביום   ) 9(

  

  



 

 פרק ג'

 

 31דוחות כספיים ליום 

 2018, במרץ



  
  
  
  
  
  

  בע"מ נאוויטס בקסקין מימון
  

  2018מרס, ב 31 ליוםביניים  דוחות כספיים
  

  בלתי מבוקרים
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
    עמוד    
  
  

  2  סקירת דוחות כספיים ביניים
  
  

  3  על המצב הכספי ותדוח
  
  

  4  על הרווח הכולל ותדוח
  
  

  5  )בהון(בגרעון  בהון השינויים על ותדוח
  
  

  6  המזומנים תזרימיעל  ותדוח
  
  

  7-10  ביניים באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  
  

- - - - - - - - - - - - - - -  
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  בע"מ מימון בקסקין נאוויטססקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  דוח
  
  

  מבוא
  

החברה), הכולל את הדוח התמציתי על המצב  -סקין מימון בע"מ (להלן קאת המידע הכספי המצורף של נאוויטס ב סקרנו
ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון (בגרעון בהון) ותזרימי המזומנים  2018במרס,  31הכספי ליום 

ה של מידע כספי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של אחראים לעריכה ולהצג
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  -IAS  34לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 היא אחריותנו. 1970-מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל
  .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע

  
  

  הסקירה היקף
  

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

 במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה 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
  

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

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

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

  
  
  

  קוסט פורר גבאי את קסירר    אביב,-תל
  רואי חשבון    2018, במאי 23 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  ,144רח' מנחם בגין 

 6492102אביב -תל

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

ey.com 
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  על המצב הכספי  דוח
  
  
  ליום    

  במרס 31
  ליום  

  בדצמבר 31
    2018    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
          

          נכסים שוטפים
  1,209    232    מזומנים

  5,750    2,806    ריבית לקבל
  70    62    חייבים ויתרות חובה

    3,100    7,029  
          

          נכסים לא שוטפים
  -    474    נכס מס נדחה

  193,944    192,382    הלוואות שניתנו
    192,856    193,944  
          

  200,973    195,956    סה"כ נכסים

          
          

          התחייבויות שוטפות
 1,279    294    זכאים ויתרות זכות

 5,750    2,806    ריבית לשלם
    3,100    7,029 
          

          התחייבויות לא שוטפות
  193,944    194,441    אגרות חוב

          
          הון

  *) -    *) -    הון מניות
  -    ),5581(    יתרת רווח

    )5851,(    -  
          

 200,973    195,956    סה"כ התחייבויות והון

          
  
  דולר.אלפי  1-היתרה קטנה מ  *)

  .ד'1ראה באור   **)
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  

              2018, במאי 23
  קובי כץ    תאריך אישור הדוחות הכספיים

  **) רדירקטו
  

  חנן רייכמן  
  מנכ"ל
  

  עמית קורנהאוזר  
  סמנכ"ל כספים

  

 
   



 מנאוויטס בקסקין מימון בע"

-  4- 
  

 על הרווח הכולל ותדוח

 
  
      

  
  החודשים 3-ל

  שהסתיימו
  ביום

  במרס 31

  לתקופה מיום  
באפריל,  6

2017  (*  
  ועד ליום

  בדצמבר 31

    2018    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
          
        

  112   82 הוצאות הנהלה וכלליות
  )112(    )82( השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות

       
  -    - רווח תפעולי

       
  5,584    4,366 הכנסות מימון
  )5,584(    )4,366( הוצאות מימון

  -    )40(  ירידת ערך נכסים פיננסיים
        

  -    )40( הפסד לפני מסים על ההכנסה
        

  -    10 הטבת מס
        

  -    )30(  כולל הפסד

        
        
  
  הקמת החברה. יום  *)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביניים מהדוחות הכספיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד
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 (בגרעון בהון) על השינויים בהון ותדוח
  
  

  
  הון  

  חברהה
  רווחיתרת   

  )הפסד(
  סה"כ הון

 (גרעון בהון)
  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
         

 -  -    *) -   (מבוקר) 8201, רינואב 1יתרה ליום 
 IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

  'ג2ראה באור  – 2018בינואר  1ליום 
    

- 
 

)5551,(  )5551,( 
         

  אימוץ לראשונה(לאחר  2018בינואר  1יתרה ליום 
  )IFRS 9של 

    
-  

 
)1,555(   )1,555(  

            
 )30(  )30(   -    סה"כ הפסד כולל

         
 ),5581(  ),5581(   *) -   2018במרס,  31יתרה ליום 

  
  
  

  
  הון  

  חברהה
  יתרת   

  רווח
  סה"כ הון

 
  מבוקר    
  אלפי דולר    
         

 -  -    *) -   **)  2017באפריל,  6יתרה ליום 
 -  -  -    סה"כ הפסד כולל

            
 -  -   -    סה"כ הפסד כולל

         
 -  -   *) -   2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  אלפי דולר. 1-היתרה קטנה מ  *)

  הקמת החברה.יום   **) 
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  
  

   



 מנאוויטס בקסקין מימון בע"

-  6- 
  

 על תזרימי המזומנים ותדוח

  
  
      

  החודשים 3-ל
  שהסתיימו

  ביום
  במרס 31

  לתקופה מיום  
באפריל,  6

2017  (*  
  ועד ליום

  בדצמבר 31
    2018    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    

          תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
          

  -     )03(    הפסד
         

         הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:התאמות 
          

          התאמות לסעיפי רווח והפסד: 
           

  5,584    4,366      הוצאות מימון בגין אגרות חוב
  )5,584(    )4,366(    הכנסות מימון בגין הלוואות שניתנו

  -     40    ירידת ערך נכסים פיננסיים
      )10(    מסים נדחים

          
    30     -  

          שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
          

  )70(    8    בחייבים ויתרות חובה (עלייה) ירידה
  )91(    )56(    ירידה בזכאים ויתרות זכות

          
    )57(    )161(  
          

  1,492    6,813    ריבית שהתקבלה
  )1,492(    )6,813(    ריבית ששולמה

          
    -     -  
          

  )161(    )57(    ששימשו לפעילות שוטפתמזומנים נטו 
          
          

          תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
          

  )195,326(    -    מתן הלוואות לזמן ארוך
          
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
          

  200,413    -    תמורה מהנפקת אגרות חוב (בניכוי עמלת התחייבות)
  )3,717(    )920(    חובעלויות הנפקת אגרות 

          
  196,696    )920(    מימון  (שימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות

          
  1,209    )977(    עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

          
  -     1,209    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

          
  1,209    232    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

          
  
  הקמת החברה. יום  *)
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  

  כללי  -: 1באור 
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2018במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א.
"דוחות כספיים ביניים"). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -שהסתיימה באותו תאריך (להלן

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2017בדצמבר,  31ליום  חברהההכספיים השנתיים של 
  "הדוחות הכספיים השנתיים"). -נלוו אליהם (להלן

  
כחברה ייעודית  2017באפריל,  6"החברה") התאגדה בישראל ביום  -נאוויטס בקסקין מימון בע"מ (להלן  ב.

)SPC במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוח פרויקט (Buckskin תגלית נפט וגז במים עמוקים ,
או "הפרויקט"). לפרטים נוספים בדבר הפרויקט ובדבר שיעור  "Buckskin" -באזור מפרץ מקסיקו (להלן

בדוחות הכספיים  3ההחזקות בפרויקט אשר מומן באמצעות כספים שגייסה החברה ראה באור 
 השנתיים.

 
החברה הינה בבעלות מלאה של נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת, שותפות הנסחרת בבורסה   ג.

  .אביב-לניירות ערך בתל
  
הוסמך הדירקטור קובי כץ על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוח במקום יו"ר  2018במאי  23ביום   ד.

 אשר נעדר בשל סיבות אישיות. ,הדירקטוריון, מר גדעון תדמור
  

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א

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

-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
 :השנתיים, למעט האמור להלןהדוחות הכספיים 

  
  מכשירים פיננסיים  .ב

  
מכשירים  - 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר להלן ' ג2בבאור  כמפורט

 1ליישם את הוראות התקן תוך התאמת יתרת העודפים ליום  , החברה בחרה"התקן") -פיננסיים (להלן
  .וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה 2018 ,בינואר

  
ב' 2בגין מכשירים פיננסיים ראה באור  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

  לדוחות הכספיים השנתיים.
  

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

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

 ים, וכןיהמודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננס  (א)
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

 (המשך) מכשירים פיננסיים  .ב
  
  (המשך) נכסים פיננסיים  .1

  
  החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:    

  
ם על מנת לגבות תזרימי מזומנים יהמודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסי

התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי  חוזיים; וכן
  מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

  
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת עלויות 

  עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
  
  יםיירידת ערך נכסים פיננס  .2

  
ם אשר אינם ילהפסד בגין מכשירי חוב פיננסיהחברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה 

  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
  

  :החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד  
  

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

חודשים לאחר מועד  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)  

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

  
  .ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה  

  
  יםיגריעת נכסים פיננס  .3
      

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

  
  התחייבויות פיננסיות  .4

  
במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי 

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

העלות  לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת
  .המופחתת

  
  פיננסיות גריעת התחייבויות  .5

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

  שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
  

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים   
  סיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.פיננ
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  .ב
  

  (המשך) פיננסיות גריעת התחייבויות  .5  
  

החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת,   
  שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

  
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של   

ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות 
  הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

  
במקרה בו השינוי אינו מהותי, החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון את   

תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייזקפו 
  לרווח או הפסד.

  
בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון 

  איכותיים וכמותיים.שיקולים 
  

 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 
החדש. החברה מכירה בכל הפרש בין מחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן 

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

 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:
 

 ירידת ערך
ים בשווי הוגן ים אשר אינם נמדדיהחברה בחנה את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננס

 ,ולפיכך ,משמעותיאין סממנים לסיכון אשראי  זה בשלב להערכת החברה,דרך רווח או הפסד. 
על בסיס הפסדי האשראי החזויים בשנים עשר חודשים  חושבהההפרשה לירידת ערך  יתרת

 נאמדת 2017בדצמבר  31יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין מכשירי החוב הפיננסים ליום  הקרובים.
קיטון  חלנגד מ .אלפי דולר 464 איה היתרת נכס המס הנדח בהתאםדולר ו אלפי 2,019בסכום של 

  ביתרת הרווח של החברה לאותו המועד. אלו בסכומים
  
  

  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 
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

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

  (המשך) הכנסות מחוזים עם לקוחות -  15IFRSשל יישום לראשונה   .2
  

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

 
התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים , לרבות 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

  תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה היחסי  מחויבות ביצוע נפרדתכל את מחיר העסקה להקצ  -   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

   במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
  

השפעה על אין ליישום התקן , כאשר מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה החדש תקןה    
  הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים.

  
  

  יםימכשירים פיננס  -: 3באור 
  

  שווי הוגן
  

  :להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים
 
  2017בדצמבר,  31    2018במרס,  31   
  שווי הוגן    יתרה     שווי הוגן    יתרה     
  מבוקר  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    

                 נכסים פיננסיים:
                  

  Navitas Buckskin     40,508    43,180    40,059    41,896 -הלוואה ל
  Buckstone 154,680    164,194    59,6351    167,691  -הלוואה ל

                  
    195,188    207,374    199,694    209,587  
                 

                 התחייבויות פיננסיות:
                  

  41,896    40,059    43,180    40,933   אג"ח א'
  167,691    59,6351    164,194    156,314   אג"ח ב'

                  
    197,247    207,374    199,694    209,587  

  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  -: 4באור 
  

כי  , עדכנה מפעילת הפרויקטBuckskinבדבר פרויקט  בדוחות הכספיים השנתיים 3בהמשך לאמור בבאור   
כמו כן, בהתאם לתכנית קידוח הפיתוח הראשון של הפרויקט הסתיים בהצלחה.  2018במהלך חודש אפריל 

הפיתוח המאושרת החל קידוח הפיתוח השני. עבודות הפיתוח מתקדמות במסגרת התקציב ולוח הזמנים 
  . 2019לפיהם צפויה תחילת הפקת הנפט מהפרויקט בחודש יולי  שנקבעו בתכנית הפיתוח המאושרת, ואשר

  
  

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