נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת

דוח רבעוני
ליום  30ביוני 2018

תוכן עניינים
▪

פרק א' – עדכון תיאור עסקי השותפות

▪

פרק ב' – דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות
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פרק ג' – דוחות כספיים ליום  30ביוני 2018

פרק א'
עדכון תיאור עסקי השותפות

פרק א' – עדכון תיאור עסקי השותפות
של נאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות")1
 .1סעיף  3לדוח התקופתי  -השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות הערך שלה
בחודש יולי  2018השלימה השותפות הנפקה של  2,192,900יחידות השתתפות יחד עם
 1,096,450כתבי אופציה (סדרה  )2הניתנים למימוש ליחידות השתתפות.
התמורה המיידית ברוטו (ללא הנחת מימוש כתבי האופציה) שהתקבלה בידי השותפות בעקבות
ההנפקה הסתכמה לסך של כ 21,644 -אלפי ש"ח .לפרטים ראו דיווחי השותפות מיום  9ביולי
( 2018אסמכתאות מספר 2018-01-065485 :ו .)2018-01-065755 -לפרטים אודות תנאי כתבי
אופציה (סדרה  )2ראו ביאור 6א' לדוחות הכספיים של השותפות ליום  30ביוני .2018
 .2סעיף  7לדוח התקופתי – נכסי הנפט של השותפות
ביום  18ביולי  2018אישרה אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות את תיקון הסכם
השותפות כך שנכס הנפט  North Yucatanהמכונה גם ( Shenandoah Southלהלן בסעיף זה" :נכס
הנפט") ייכלל בסעיף מטרות השותפות.
ביום  9באוגוסט  2017הושלמת עסקת רכישת הזכויות בנכס הנפט .לפרטים ראו דוח מיידי
שפרסמה השותפות ביום  12באוגוסט ( 2018אסמכתא מספר.)2018-01-075519 :
לפרטים אודות נכס הנפט ודוח המשאבים המותנים בנכס הנפט ראו דוחות מיידיים שפרסמה
השותפות ביום  27במאי  2018וביום  1ביולי ( 2018אסמכתאות מספר2018-01-051565 :
ו ,2018-01-062668 -בהתאמה) ,הנכללים כאן על דרך של הפנייה.
ביום  21באוגוסט דיווחה השותפות על מכירת חלק מזכויותיהן של מפעילת הפרויקט ושותפה
נוספת בנכס הנפט לשותפים אסטרטגיים .לפרטים נוספים ראו דיווח השותפות מיום 21
באוגוסט ( 2018אסמכתא מספר.)2018-01-077392 :
.3

סעיף  7.1.5לדוח התקופתי – תכנית לפיתוח נכס הנפט Buckskin

ביום  5ביוני  2018דיווחה השותפות כי מפעילת פרויקט בקסקין,

LLOG Exploration Offshore

 L.L.Cעדכנה את השותפות בפרויקט כי קידוח הפיתוח השני  ,KC 829#3 -הגיע בהצלחה לעומקו
הסופי .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום  5ביוני ( 2018אסמכתא מספר2018- :
 ,)01-047526הנכלל כאן על דרך של הפנייה.
.4

סעיף  7.2לדוח התקופתי – Block 16 South Pelto Area

ביום  20ביוני  2018דיווחה השותפות על מכירת  50%מזכויותיה (המוחזקות על ידי חברה בת
בבעלות מלאה) בנכס הנפט הממוקם בבלוק מספר  16באזור ( South Peltoלהלן" :פרויקט
 )"PL16ל ,EnVen Energy Ventures, LLC -חברה פרטית המאוגדת בלואיזיאנה ארה"ב .לפרטים
נוספים ראו דוח מיידי של השותפות מיום  20ביוני ( 2018אסמכתא מספר,)2018-01-059371 :
הנכלל כאן על דרך של הפנייה.

1

עדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות ושיש לתארם בדוח התקופתי ,וזאת
בנוסף לשינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי השותפות ברבעון הראשון של שנת  2018ותוארו במסגרת הדוח
הרבעוני ליום  31.3.2018שפורסם ביום ( 30.5.2018מס' אסמכתא .)2018-01-052957 :עדכון זה מתייחס למספרי
הסעיפים כפי שהופיעו בפרק תיאור עסקי השותפות לדוח התקופתי של השותפות לשנת  2017שפורסם ביום
( 27.3.2018אסמכתא מספר( )2018-01-025089 :להלן" :הדוח התקופתי").

סעיף  7.2.3לדוח התקופתי – Block 16 South Pelto Area

ביום  1באוגוסט  2018החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות לאשר ביצועו של קידוח
אקספלורציה ראשון בפרויקט  .PL16הקידוח יבוצע על ידי
מפעילת הפרויקט ,וצפוי להתחיל בחודש אוקטובר  .2018לפרטים אודות החלטת הקידוח ראו
דיווח השותפות מיום  2באוגוסט ( 2018אסמכתא מספר.)2018-01-072618 :
EnVen Energy Ventures, LLC

 .5סעיף  13לדוח התקופתי – הון אנושי
ביום  18ביולי  2018אישרה אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות מסגרת לביצוע
הצעות פרטיות של ניירות ערך ("המסגרת") ,אשר תיועד לעובדים ,נושאי משרה ונותני
שירותים שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי של השותפות ובשותפות ,בהיקפים ,בתנאים
ובמתכונת שהובאו במסגרת דוח זימון האסיפה .עוד אושר במסגרת אסיפה זו עדכון למדיניות
התגמול של השותפות כך שתכלול התייחסות לרילוקיישן .לפרטים ראו דיווחי השותפות מיום
 10ביולי  2018ומיום  18ביולי ( 2018אסמכתאות מספר 2018-01-066130 :ו,2018-01-068434 -
בהתאמה).
בהמשך לאישור המסגרת ,אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות ביום  30באוגוסט
 2018תוכנית תיגמול הוני וכן הצעה פרטית לא מהותית ולא חריגה של אופציות ויחידות
השתתפות  RSUsלנושאת משרה בשותפות ולעובדים בשותפות ובחברת בת בבעלותה המלאה
של השותפות .לפרטים ראו גם ביאור 6ב' לדוחות הכספיים של השותפות ליום  30ביוני .2018
 .6סעיף  16לדוח התקופתי – מימון
בחודש יוני  2018השלימה השותפות הנפקה של  75,500,000אגרות חוב (סדרה א') יחד עם
 755,000כתבי אופציה (סדרה  )1הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה א') .התמורה המיידית
ברוטו (ללא הנחת מימוש כתבי האופציה) שהתקבלה בידי השותפות בעקבות ההנפקה
הסתכמה לסך של  75,500,000ש"ח .לפרטים ראו דיווחי השותפות מיום  13ביוני 2018
(אסמכתאות מספר 2018-01-050880 :ו .)2018-01-057619 -לפרטים אודות תנאי אגרות החוב
(סדרה א') ראו ביאור 3ה' לדוחות הכספיים .לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות להן
התחייבה השותפות במסגרת הנפקה אגרות החוב (סדרה א') ראו כן נספח לדוח הדירקטוריון
הכלול בדוח זה.
תאריך 30 :באוגוסט2018 ,

נאוויטס פטרוליום ,שותפות מוגבלת
באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ
נחתם על-ידי :גדעון תדמור ,יו"ר הדירקטוריון
חנן רייכמן ,מנכ"ל

פרק ב'
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
השותפות

אוויטס פטרוליום -שותפות מוגבלת
דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
לתקופה שהסתיימה ביום  30ביו י2018 ,
דירקטוריון פלר פט וגז יהול בע"מ )להלן" :השותף הכללי"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון לתקופה
שהסתיימה ביום  30ביו י) 2018 ,להלן" :תקופת הדוח"(.
דוח הדירקטוריון כולל סקירה ,במתכו ת מצומצמת ,של הע יי ים בהם הוא עוסק ו ערך בהתחשב בכך שלפ י
הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לש ת  2017אשר פורסם ביום  27במרץ) 2018 ,אסמכתא(2018-01-025089 :
)להלן" -הדוח התקופתי לש ת .("2017

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
.1

תיאור תמציתי של פעילות השותפות בתקופת הדוח
השותפות המוגבלת אוויטס פטרוליום )להלן" :השותפות" או " אוויטס"( פועלת בתחום החיפושים,
הפיתוח וההפקה של פט וגז טבעי .פעילותה של השותפות בתקופת הדוח התמקדה בחיפוש ואיתור
פרויקטים בארה"ב וכן בפיתוח רישיו ות קיימים במפרץ מקסיקו ארה"ב.
במהלך תקופת הדוח המשיכה השותפות להשקיע מאמצים בפיתוח הרישיו ות הקיימים במפרץ
מקסיקו בארה"ב וכן באיתור הזדמ ויות השקעה ייחודיות ב כסי פט וגז התואמים את האסטרטגיה
הכוללת של השותפות תוך יצול יתרו ותיה היחסיים בשוקי היעד.
להלן עדכו ים עיקריים בפעילות השותפות במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו:


התקדמות פרויקט Buckskin
במהלך החודשים אפריל ויו י  2018הסתיימו בהצלחה ש י קידוחי הפיתוח של הפרויקט .מ יתוח
של ה תו ים ,ש אספו במהלך הקדיחה ,עולה כי עובי שכבות המאגר ושאות ה פט בקידוחים,
תואם את ההערכות טרום הקידוח .כעת או יית הקידוח  West Neptuneמבצעת בש י קידוחי
הפיתוח את ההשלמות הדרושות על מ ת להכשיר את הקידוחים להפקת ה פט מהמאגר.
עבודות הפיתוח בפרויקט מתקדמות במסגרת התקציב ולוח הזמ ים ,ש קבעו ,ואשר על פיהם צפוי
הפרויקט להתחיל בהפקת ה פט בחודש יולי .2019
עד למועד אישור הדוחות ,הושקעו כ 48.5%-מסך עלויות פיתוח שלב 1א' בפרויקט.



רכישת זכויות ב כס ה פט Shenandoah
כס ה פט  Shenandoahהי ו תגלית של  155מיליון חביות פט לחופי לואיזיא ה ,ארה"ב,
שהושקעו בה עד כה כ 1.7 -מיליארד דולר .בחודש אפריל  ,2018אישר בית המשפט בארה"ב מכירת
 41.73%מהזכויות ב כס לשותפות תמורת התחייבות לתשלום של כ 1.8-מיליון דולר בלבד.
השותפות צירפה לרכישה שתיים משותפותיה בפרויקט  ,Buckskinחברת LLOG Exploration
) Offshore LLCהמשמשת גם כמפעילת הפרויקט( וחברת  Beacon Offshore Energyשבבעלות
קרן  .Blackstoneכמו כן ,שותפה בפרויקט חברת  Venari Offshore LLCשבבעלות קרן

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

דוח הדירקטוריון

 .Warburg Pincusבהתאם למערכת ההסכמים ש חתמה בין הצדדים ,תחזיק השותפות לאחר
השלמת הרכישה בכ 23.1%-מהזכויות ב כס.
לפרטים וספים ראה דיווחי השותפות מיום  8במרץ) 2018 ,אסמכתא (2018-01-018642 :ומיום 6
במאי) 2018 ,אסמכתא.(2018-01-035781 :


רכישת זכויות ב כס ה פט (Shenandoah South) North Yucatan
במהלך חודש מאי ,2018 ,התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  23.1%מהזכויות ב כס ה פט
 ,North Yucatanהמכו ה גם  ,Shenandoah Southשבמפרץ מקסיקו בארה"ב )להלן-
" ("Yucatanבתמורה לכ 160 -אלפי דולר ארה"ב ,המהווה את חלקה היחסי של השותפות מתוך
עלויות רכישת הזיכיון במסגרת הזכייה במכרז פדרלי שהסתיים במהלך אותו חודש.
 Yucatanהי ו תגלית פט הממוקמת בסמוך ל כס ה פט  Shenandoahואשר להערכת השותפות,
יתן יהיה לפתחו בדרך של פיתוח משותף עם  ,Shenandoahתוך יצול סי רגי של תשתיות
משותפות והפחתת העלות היחסית לכל פרויקט .פיתוח משותף כאמור ,אם יתאפשר ,עשוי לייצר
ערך וסף משמעותי לש י הפרויקטים בהשוואה לחלופות פיתוח אחרות ,ככל שיש ן.
בהתאם לסיכום עקרו י שהושג בין השותפות ל ,LLOG -מפעילת הפרויקט ,פיתוח כס ה פט
יבוצע במאוחד ) (Co-Developmentעם התגלית הסמוכה  Shenandoahאשר גם בה מחזיקה
השותפות בשיעור של .23.1%
ביום  21באוגוסט 2018 ,עודכ ה השותפות על ידי המפעילה בפרויקט בדבר כ יסתם של שלושה
שותפים אסטרטגיים וספים ל כס ה פט,Beacon Offshore Energy Development LLC1 :
 Equinor Natural Gas LLC2ו.Houston Energy LLP3 -
לפרטים וספים ראה דיווחי השותפות מיום  27במאי) 2018 ,אסמכתא (2018-01-051565 :ומיום
 12באוגוסט) 2018 ,אסמכתא.(2018-01-075519 :



רישיון PL-16
במהלך חודש יו י  2018התקשרה השותפות בהסכם עם  ,EnVen Energy Ventures LLCחברה
פרטית המאוגדת בלואיזיא ה ,ארה"ב )להלן ,("EnVen" -למכירת  50%מזכויותיה )המוחזקות
על ידי חברה בת בבעלות מלאה( ב כס ה פט הממוקם בבלוק מספר  ,16באזור ) South Peltoלהלן-
"הזכויות ה מכרות"( בתמורה לתשלום במזומן בסך של כ 2,431 -אלפי דולר ,המהווה את החזר
הוצאות העבר היחסיות בגין הזכויות ה מכרות .במסגרת ההסכם ית ה לשותפות האופציה
לקבלת  50%מהבעלות במתקן הפקה המצוי בבעלותה של  ,EnVenללא תמורה .להערכת
השותפות ,במקרה של תגלית בפרויקט  ,PL-16מתקן ההפקה עשוי לשמש את תכ ית הפיתוח של
הפרויקט ולהפחית במידה יכרת את עלויות ההפקה השוטפות .במסגרת העסקה מו תה EnVen
כמפעילת פרויקט .PL-16
לאחר תאריך המאזן ,ביום  2באוגוסט  ,2018החליט השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות
השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה ראשון בפרויקט  .PL-16בהתאם למידע שהתקבל מ-
 ,EnVenמפעילת הפרויקט ,הקידוח צפוי להתחיל בחודש אוקטובר  2018ואמור להמשך

 1חברת פורטפוליו של קרן  ,Blackstoneהשותפה גם ב כס ה פט .Shenandoah
 2לשעבר .Statoil -למיטב ידיעת השותפות ,החברה הי ה חברה ורווגית ציבורית ה מ ית על חברות הא רגיה הגדולות בעולם והפועלת
בעשרות מדי ות .החברה סחרת בבורסות של יו יורק ו אוסלו לפי שווי של כ 87 -מיליארד דולר .בעלת המ יות העיקרית בחברה היא
קרן הפ סיה של ממשלת ורווגיה.
 3למיטב ידיעת השותפות ,חברה אמריקאית פרטית הממוקדת במפרץ מקסיקו וכן בקידוחים יבשתיים בטקסס ולואיזיא ה .כמו כן,
החברה הי ה שותפה אסטרטגית של  LLOGבפעילות מפרץ מקסיקו.

2

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

דוח הדירקטוריון

כחודשיים .מועד זה עשוי להתעדכן בהתאם לזמי ות אסדת הקידוח וקבלת האישורים מהרשויות
השו ות .תקציב הקידוח המאושר ) (100%הי ו בסך של כ 6,792 -אלפי דולר.
 EnVenהי ה חברת חיפושים והפקה של פט וגז אשר כסיה מצויים במפרץ מקסיקו ,ארה"ב.
 EnVenשותפה ב 19 -שדות פט וגז ,בהם  28מתק י הפקה ו 187 -בארות ,ומפעילה את רובם.
המשקיעים העיקריים ב EnVen -הי ם קר ות ההון הפרטיות  Bain Capitalו .EIG -מאז הקמתה,
ביצעה  EnVenמספר רכישות אסטרטגיות מחברות ע ק ,דוגמת  Marathon ,ENIו Shell -והיא
משמשת כמפעילה של מרבית כסיה.
לפרטים וספים ראה דיווחי השותפות מיום  28במאי) 2018 ,אסמכתא ,(2018-01-051937 :מיום
 20ביו י) 2018 ,אסמכתא (2018-01-059371 :ומיום  2באוגוסט) 2018 ,אסמכתא2018-01- :
.(072618
כון למועד אישור הדוח ,השותפות הי ה בעלת זכויות ב 14-פרויקטים 4לקידוח וחיפוש פט וגז טבעי
בארה"ב ,במימי מפרץ מקסיקו ,דרומית לחופי מדי ות טקסס ולואיזיא ה וכן ביבשה במדי ת
לואיזיא ה .כמו כן ,לשותפות רישיון אקספלורציה בים ,באזור מזרח  Newfoundlandבק דה.

)(4

כון למועד אישור הדוח ,למעט קבלת אישור הרגולטור להעברת הזכויות ולבקשת ה SOP -התקיימו כל הת אים המתלים ש קבעו
בהסכם המכר לרכישת הזכויות ב כס ה פט  Shenandoahשבמפרץ מקסיקו ,ארה"ב ,כמתואר בסעיף  11.13.7לפרק א' בדוח
התקופתי לש ת  .2017התיאור לעיל הי ו בה חה כי העסקה האמורה תושלם והשותפות תקבל זכויות בזכיו ות האמורים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

תוצאות הפעילות:
לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י

אלפי דולר

2018

2017

הסבר לשי וי לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הוצאות חיפושי פט וגז
ישירות
והוצאות
אחרות ,טו

)(240

)(415

-

הוצאות ה הלה וכלליות

)(2,581

)(1,801

הגידול ובע בעיקר מהפחתת רכיב ההטבה בגין תוכ ית היחידות
החסומות לעובדי השותפות אשר הוע קה במהלך הרבעון השלישי של
ש ת .2017

הפסד תפעולי

)(2,821

)(2,216

הכ סות מימון

7,246

-

הוצאות מימון

)(9,749

)(3,378

)(68

-

-

775

)(5,392

)(4,819

15

-

)(5,377

)(4,819

ירידת ערך כס פי סי
הכ סות בגין התאמת
שווי הוגן של כתבי
אופציה ורכיב המרה
של הלוואות המירות
הפסד לפ י מסים על
הכ סה
הטבת מס

הפסד והפסד כולל

הקיטון בהוצאות המימון ,טו ובע בעיקר בשל הוצאות מימון
ש רשמו בתקופה המקבילה אשתקד בקשר עם הלוואות המירות,
אשר גרעו ברבעון השלישי לש ת  2017בעקבות המרתן להון )ראה גם
באור  11לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים( ,וכן עקב פירעון
חלקי של הלוואות מקבוצת דלק במחצית הש ייה של ש ת ) 2017ראה
גם באור  9לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים(.
בתקופת הדוח רשמה הפרשה להפסדי אשראי כתוצאה מיישום תקן
דיווח כספי בי לאומי מס' " - 9מכשירים פי סיים" )ראה גם באור 2ב'
לדוחות הכספיים המצורפים(.
הכ סות לא תזרימיות ש רשמו בתקופה המקבילה אשתקד עקב
התאמת שווים ההוגן של כתבי אופציה ורכיב המרה של הלוואות
המירות אשר גרעו ברבעון השלישי לש ת  2017בעקבות המרתם להון
)ראה גם באור  11לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים(.

הכ סות מסים דחים בגין הפרשה להפסדי אשראי כתוצאה מיישום
תקן דיווח כספי בי לאומי מס' " - 9מכשירים פי סיים" )ראה גם
באור 2ב' לדוחות הכספיים המצורפים(.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

תוצאות הפעילות) :המשך(
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביו י

אלפי דולר

2018

2017

הסבר לשי וי לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הוצאות חיפושי פט וגז
ישירות
והוצאות
אחרות ,טו

)(100

)(189

-

הוצאות ה הלה וכלליות

)(1,381

)(994

הגידול ובע בעיקר מהפחתת רכיב ההטבה בגין תוכ ית היחידות
החסומות לעובדי השותפות אשר הוע קה במהלך הרבעון השלישי של
ש ת .2017

הפסד תפעולי

)(1,481

)(1,183

הכ סות מימון

3,767

-

הוצאות מימון

)(4,703

)(1,933

)(36

-

הכ סות בגין התאמת
שווי הוגן של כתבי
אופציה ורכיב המרה
של הלוואות המירות

-

438

הפסד לפ י מסים על
הכ סה

)(2,453

)(2,678

8

-

)(2,445

)(2,678

ירידת ערך כס פי סי

הטבת מס

הפסד והפסד כולל

הקיטון בהוצאות המימון ,טו ובע בעיקר בשל הוצאות מימון
ש רשמו בתקופה המקבילה אשתקד בקשר עם הלוואות המירות,
אשר גרעו ברבעון השלישי לש ת  2017בעקבות המרתן להון )ראה גם
באור  11לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים( ,וכן עקב פירעון
חלקי של הלוואות מקבוצת דלק במחצית הש ייה של ש ת ) 2017ראה
גם באור  9לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים(.
ברבעון הש י רשם הפסד מגידול בהפרשה להפסדי אשראי כתוצאה
מיישום תקן דיווח כספי בי לאומי מס' " - 9מכשירים פי סיים"
בתקופת הדוח )ראה גם באור 2ב' לדוחות הכספיים המצורפים(.
הכ סות לא תזרימיות ש רשמו בתקופה המקבילה אשתקד עקב
התאמת שווים ההוגן של כתבי אופציה ורכיב המרה של הלוואות
המירות אשר גרעו ברבעון השלישי לש ת  2017בעקבות המרתם להון
)ראה גם באור  11לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים(.

הכ סות מסים דחים בגין הפרשה להפסדי אשראי כתוצאה מיישום
תקן דיווח כספי בי לאומי מס' " - 9מכשירים פי סיים" )ראה גם
באור 2ב' לדוחות הכספיים המצורפים(.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

מצב כספי:

אלפי דולר

30/06/2018

הסבר לשי ויים העיקריים בסעיף

31/12/2017

כסים שוטפים
43,545

39,338

188

188

הגידול ובע בעיקר מה פקת אגרות חוב )סדרה א'( וכתבי אופציה
למימוש לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות בתמורה לסך של כ20.6 -
מיליון דולר )ראה גם באור 3ה' לדוחות הכספיים המצורפים( וכן
ממימוש החזקה של השותפות באגרות חוב שהו פקו על ידי חברה בת
בתמורה לסך של כ 8.4 -מיליון דולר .ב וסף ,חל גידול מתקבול בגין
מכירת  50%מהזכויות ב כס ה פט  PL-16בסך של כ 2.4 -מיליון דולר.
מ גד ,פרעה הלוואה מתאגיד ב קאי בסך של כ 5.9 -מיליון דולר ,בוצעו
תשלומים בסך של כ 17.4 -מיליון דולר לטובת המשך פיתוח פרויקט
בקסקין ו רשם תזרים שלילי מפעילות שוטפת.
-

מזומ ים ושווי מזומ ים

סכומים ב אמ ות

3,358

3,219

-

ריבית לקבל

5,201

5,750

סך כסים שוטפים

52,292

48,495

חייבים ויתרות חובה

ריבית לקבל מ Buckstone -בגין הלוואה ש ית ה בת אים זהים )גב-
אל-גב( לאגרות חוב )סדרה ב'( ,שהו פקו על ידי חברה בת.

כסים לא שוטפים
38,997

21,971

השקעות ב כסי פט וגז

650

650

סכומים ב אמ ות

5,324

6,869

הלוואות ש ית ו

153,000

153,885

כס מס דחה

384

-

רכוש קבוע ,טו

88

95

סך כסים לא שוטפים

198,443

183,470

סך כסים

250,735

231,965

פקדו ות לזמן ארוך

הגידול ובע בעיקר מהיוון עלויות בסך של כ 19 -מיליון דולר בקשר עם
פיתוח פרויקט בקסקין ב יכוי הסכום שהתקבל ממכירת 50%
מהזכויות ב כס ה פט  PL-16בסך של כ 2.4 -מיליון דולר.
הפקדו ות משמשים להבטחת ערבויות שהומצאו לטובת ממשלת
ארה"ב.
הקיטון ובע בעיקר מתשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(
שה פיקה חברה בת בסך של כ 1.6 -מיליון דולר.
הקיטון ובע בעיקר מיישומו לראשו ה של תקן דיווח כספי בי לאומי
מס' " - 9מכשירים פי סיים" )להלן" -התקן החדש"( .בהתאם לבחירת
השותפות ,התקן החדש מיושם למפרע ,ללא הצגה מחדש של מספרי
השוואה ,כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשו ה זקפת
ליתרת הפתיחה של העודפים לתקופה )ראה גם באור 2ב' לדוחות
הכספיים המצורפים( .לפיכך ,הוכרה ביום  1בי ואר 2018 ,הפרשה
להפסדי אשראי חזויים בסך של כ 1.6 -מיליון דולר בגין ההשפעה
המצטברת של יישום התקן עד למועד זה .מ גד ,רשם גידול ביתרת
ההלוואות ש ית ו עקב הפחתה שוטפת של יתרת עלויות הה פקה
בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
בהמשך לאמור לעיל בדבר יישום לראשו ה של התקן החדש ,הכירה
השותפות ביום  1בי ואר 2018 ,ב כס מס דחה בגין ההפרשה להפסדי
אשראי חזויים.
-
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

מצב כספי) :המשך(
30/06/2018

31/12/2017

הסבר לשי ויים העיקריים בסעיף

אלפי דולר
התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר
מתאגידים ב קאיים

5,022

10,895

הקיטון ובע מפירעון הלוואה ש יטלה במהלך ש ת  2017לטובת רכישת
אגרות חוב שהו פקו על ידי חברה בת בסך של כ 5.9 -מיליון דולר.

ספקים ,זכאים ויתרות
זכות

5,319

5,766

-

ריבית לשלם בגין אגרות
חוב

5,277

5,536

-

חלות שוטפת של
הלוואות מבעל שליטה
לשעבר

5,637

4,673

סך התחייבויות שוטפות

21,255

26,870

7,120

6,451

הגידול ובע מהפחתת יכיון בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

280

-

במהלך תקופת הדוח וצרה לראשו ה מחויבות לפי וי ושיקום אתר
הקידוח בפרויקט בקסקין.

261

-

בתקופת הדוח הו פקו כתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים למימוש
לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות בסך של כ 0.4 -מיליון דולר )ראה
באור 3ה' לדוחות הכספיים המצורפים( .היתרה ליום  30ביו י2018 ,
מייצגת את שווין ההוגן של האופציות.

אגרות חוב

215,199

186,001

עיקר הגידול ובע מה פקת אגרות חוב )סדרה א'( של השותפות בסך של
כ 20.6 -מיליון דולר .ב וסף ,חל גידול בהתחייבות עקב מימוש החזקות
השותפות במהלך תקופת הדוח באגרות חוב שהו פקו על ידי חברה בת
מאוחדת בתמורה לסך של כ 8.4 -מיליון דולר ,וכן מהמשך הפחתת
עלויות ה פקה בתקופה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

סך התחייבויות לא
שוטפות

222,860

192,452

סך התחייבויות

244,115

219,322

6,620

12,643

250,735

231,965

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מבעל שליטה
לשעבר
הפרשה בגין מחוייבות
לסילוק כסי פט וגז
אופציות מימוש לאגרות
חוב

הון השותפות

סך התחייבויות והון

הגידול ובע בעיקר מריבית ש צברה בתקופה.

הקיטון ובע בעיקר מרישום הפסד בסך של כ 5.4 -מיליון דולר בתקופת
הדוח וכן מרישום ההשפעה המצטברת של יישום התקן החדש למפרע,
ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה ,כאשר ההשפעה המצטברת של
יישומו ,טו ממס בסך של כ 1.2 -מיליון דולר זקפת ליתרת הפתיחה
של העודפים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

זילות ומקורות מימון
א.

תזרים מזומ ים
תזרים המזומ ים ,טו ששימש לפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 2,572 -אלפי דולר
לעומת סך של כ 2,107 -אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד .תזרים המזומ ים ,טו ששימש לפעילות
שוטפת ברבעון הש י לש ת  2018הסתכם לסך של כ 1,282 -אלפי דולר לעומת סך של כ 1,137-אלפי
דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומ ים ,טו ששימש לפעילות השקעה הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ 15,357 -אלפי דולר
לעומת תזרים המזומ ים טו ,ששימש לפעילות השקעה ,בסך של כ 1,464 -אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .הגידול בתזרים בין התקופות המוצגות ובע בעיקרו מהשקעות ב כסי גז ו פט בסך
של כ 17,450 -אלפי דולר בקשר עם פיתוח פרויקט בקסקין ב יכוי הסכום שהתקבל בגין מכירת 50%
מהזכויות ב כס ה פט  PL-16בסך של כ 2,431 -אלפי דולר ושחרור של סכומים ב אמ ות ,טו בסך של
כ 1,470 -אלפי דולר .תזרים המזומ ים ,טו ששימש לפעילות השקעה במהלך הרבעון הש י לש ת 2018
הסתכם לסך של כ 10,001 -אלפי דולר לעומת סך של כ 416 -אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בתזרים בין התקופות המוצגות ובע בעיקרו מהשקעות ב כסי גז ו פט בסך של כ 14,679 -אלפי
דולר בעיקר בקשר עם פיתוח פרויקט בקסקין ב יכוי הסכום שהתקבל בגין מכירת  50%מהזכויות
ב כס ה פט  PL-16בסך של כ 2,431 -אלפי דולר ושחרור סכומים ב אמ ות ,טו בסך של כ 2,250 -אלפי
דולר.
תזרים המזומ ים ,טו ש בע מפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ 22,136 -אלפי דולר
לעומת תזרים מזומ ים ,טו ש בע מפעילות מימון ,בסך של כ 12,648 -אלפי דולר בתקופה המקבילה
אשתקד .התזרים בתקופת הדוח ובע בעיקר מה פקת אגרות חוב )סדרה א'( וכתבי אופציה )סדרה (1
ה ית ים למימוש לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות בתקופה בסך של כ 20,603 -אלפי דולר ב יכוי
עלויות גיוס אגרות חוב ששולמו בתקופה בקשר עם הה פקה ה "ל בסך של  197אלפי דולר .ב וסף,
התקבלה תמורה ממימוש החזקה של השותפות באגרות חוב של חברה בת בסך של כ 8,389 -אלפי דולר
המוצגת בפעילות מימון כה פקת אגרות חוב וב יכוי פירעון הלוואה ש יטלה לטובת מימון הרכישה
כאמור בש ת  2017בסך של כ 5,918 -אלפי דולר .לעומת זאת ,התזרים בתקופה המקבילה אשתקד ובע
בעיקר מתקבולים בגין ה פקת מכשירי חוב המירים ואופציות בסך של כ 13,647 -אלפי דולר ב יכוי
פירעון הלוואות מהשותף הכללי בסך של כ 787 -אלפי דולר .תזרים המזומ ים ,טו ש בע מפעילות
מימון ברבעון הש י לש ת  2018הסתכם לסך של כ 20,363 -אלפי דולר לעומת תזרים מזומ ים ,טו
ששימש לפעילות מימון בסך של כ 262-אלפי דולר תזרים בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול בתזרים
בין התקופות ובע בעיקר מה פקת אגרות חוב )סדרה א'( וכתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים למימוש
לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות כאמור לעיל.

ב.

הון חוזר
לשותפות הון חוזר חיובי ליום  30ביו י 2018 ,בסך של כ 31,037 -אלפי דולר ,אשר ובע בעיקרו מיתרות
מזומ ים בסך של כ 43,545 -אלפי דולר ,סכומים ב אמ ות בסך של כ 3,358-אלפי דולר וריבית לקבל
בגין הלוואות שהועמדו ל Buckstone -בסך של כ 5,201 -אלפי דולר וב יכוי אשראי לזמן קצר מתאגידים
ב קאיים בסך של כ 5,022 -אלפי דולר ,חלות שוטפת של הלוואות מקבוצת דלק בסך של כ 5,637 -אלפי
דולר ,זכאים בסך של כ) 5,319 -בעיקר בגין פרויקט בקסקין( וריבית לשלם בגין אגרות חוב בסך של כ-
 5,277אלפי דולר.

ג.

מימון
בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר ליום  30ביו י 2018 ,הפ ו רואי החשבון של השותפות את
תשומת הלב לאמור בבאור 1ג' לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון
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לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה .להערכת ה הלת השותף הכללי של השותפות ביכולתה
לגייס מקורות מימון כאמור.
בהקשר זה יצוין כי ביום  14ביו י 2018 ,השלימה השותפות ה פקה של  75,500,000ש"ח ע . .אגרות חוב
)סדרה א'( ו 755,000 -כתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים למימוש לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות
בתמורה לסך של כ 20.6 -מיליון דולר.
כמו כן ,ביום  9ביולי  ,2018לאחר תאריך המאזן ,השלימה השותפות ה פקה של  2,192,900יחידות
השתתפות ,ביחד עם  1,096,450כתבי אופציה )סדרה  (2ה ית ים למימוש ליחידות השתתפות של
השותפות ,בתמורה לסך כולל של כ 5.9 -מיליון דולר.
ד.

להלן החוב הפי סי ,טו של השותפות וחברות מאוחדות ליום  30ביו י:(1) 2018 ,
אלפי דולר

התחייבויות
)(5,022

הלוואות מב קים
אגרות חוב )סדרה א'(
הלוואות מבעל שליטה לשעבר )(2
התחייבויות פי סיות אחרות ,טו
סה"כ התחייבויות

)(20,761
)(15,484
)(1,381
)(42,648

כסים
מזומ ים ושווי מזומ ים

24,101
)(18,547

חוב פי סי ,טו

) (1לא כולל יתרות מזומ ים ואגרות חוב ב אוויטס בקסקין מימון בע"מ ובחברה המחזיקה
בפרויקט בקסקין ).(Navitas Buckskin US LLC
) (2יתרת קרן וריבית לשלם ליום  30ביו י .2018 ,יתרת ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים ב יכיון
של כ 2.7 -מיליון דולר המשקף את יתרת ההטבה מעסקה עם בעל שליטה לשעבר אשר טרם
הופחתה.
ה.

תזרים מזומ ים חזוי
כאמור בסעיף 4ג' לעיל ,דוח הסקירה של רואה החשבון המבקר ליום  30ביו י 2018 ,כולל הפ יית
תשומת לב המתייחסת למצבו הפי סי של התאגיד ,וזאת עקב פעילותה של השותפות בתחום
פעילות הכרוך מעצם טבעו בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי
ודאות.
בהתאם לסעיף )10ב() (14לתק ות יירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן-
"תק ות הדיווח"( ,תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספים תעודות התחייבות
במחזור יצרף גילוי בדבר תזרים מזומ ים חזוי במידה והתקיימו סימ י האזהרה אשר הוגדרו
באותו סעיף ,ובי יהם הפ יית תשומת לב המתייחסת למצבו הפי סי של התאגיד.
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לאור האמור ,על אף העובדה שלשותפות קיימים הון עצמי והון חוזר חיוביים ,הן בדוחותיה
הכספיים המאוחדים והן במידע ה פרד )סולו( ,וכי להערכתה אין חשש סביר כי במהלך תקופת
תזרים המזומ ים החזוי היא לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן,
מובא להלן גילוי בהתאם להוראות סעיף )10ב() (14לתק ות הדיווח:
 1ביולי,
 2018עד 31
בדצמבר,
2018

יתרת פתיחה

21,546

)(1

מקורות:
תזרים מזומ ים מפעילות מימון:
גיוסי חוב והון )(2

26,493

שימושים:
תזרים מזומ ים לפעילות שוטפת:
עלויות מטה ויועצים מקצועיים
תשלומי ריבית בגין אגרות חוב
פירעון התחייבויות לבעלי ע יין
תזרים מזומ ים לפעילות השקעה:
העמדת הלוואות לחברות מוחזקות

)(3

 1בי ואר,
 2019עד 31
בדצמבר,
2019
אלפי דולר
29,232

-

 1בי ואר,
 2020עד
 30ביו י,
2020
15,072

-

)(2,400
)(1,740
)(1,840

)(4,800
)(3,480
-

)(2,400
)(1,740
-

)(7,805

)(5,880

)(400

תזרים מזומ ים לפעילות מימון:
פירעון אשראי לזמן קצר

)(5,022

-

-

יתרת סגירה

29,232

15,072

10,532

) (1מזומ ים ושווי מזומ ים על בסיס המידע הכספי ה פרד )סולו( של השותפות.
) (2ביום  9ביולי 2018 ,הושלמה ה פקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה )סדרה  (2ה ית ים
למימוש ליחידות השתתפות בתמורה לסך של כ 5.9 -מיליון דולר )ראה באור 6א' לדוחות
הכספיים המצורפים( .ה חת הגיוס בדוח תזרים המזומ ים החזוי מתייחסת ,ב וסף לה פקה
ה "ל ,לגיוס חוב וסף בשותפות בדרך של מימוש כתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים למימוש
לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות ואשר מועד פקיעתן קבע ליום  24בדצמבר) 2018 ,ראה
באור 3ה' לדוחות הכספיים המצורפים( .ככל ולא ימומשו כתבי האופציה )סדרה  (1האמורים
תפעל השותפות לבצע גיוס הון/חוב במהלך ש ת  ,2019בהתאם לצרכי השותפות והחברות
המוחזקות כפי שיהיו באותה עת.
) (3העמדת הלוואות לחברות מוחזקות מחושבת על בסיס ההתחייבויות הקיימות של החברות
המוחזקות למועד אישור הדוח להעמדת כספים לפיתוח פרויקטים קיימים ופירעון התחייבויות
והכל ב יכוי מקורות עצמיים של החברות המוחזקות למימון התחייבויות אלו .להלן הה חות
העיקריות ששימשו בחישוב הסכומים ,טו אשר תידרש השותפות להעמיד כהלוואה לחברות
המוחזקות:
 תשלומי קרן וריבית עבור פירעו ות תקופתיים של הלוואות מבעל שליטה לשעבר במהלךתקופת תזרים המזומ ים החזוי )ש ת  6.2 -2018מיליון דולר; ש ת  5.4 -2019מיליון דולר(
ראה גם באור  9לדוחות הכספיים הש תיים.
 הזכויות בפרויקט בקסקין מוחזקות באמצעות חברה ייעודית ) (SPCשהתאגדה בארה"בלטובת המימון ,הפיתוח והתפעול השוטף של זכויותיה בפרויקט .עם השלמת גיוס המימון
לפרויקט הוזרמו לחברה הייעודית כל הסכומים ה דרשים להשלמת הפיתוח ותחילת
ההפקה .לאור האמור ,תזרים המזומ ים החזוי אי ו כולל יתרות מזומ ים ,העמדת הלוואות
10

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(

דוח הדירקטוריון

ו/או תקבולים בגין פרויקט בקסקין אשר מת הל כיחידה עצמאית עד לפירעון כל
התחייבויותיו תחת הסכמי המימון ש חתמו.
 אוויטס בקסקין מימון בע"מ הי ה חברה ייעודית שהתאגדה בישראל לטובת גיוס אגרותחוב במתווה מימון פרויקטלי  Non-Recourseוהעמדת תמורתן כהלוואות גב-אל-גב
לחברות ייעודיות בארה"ב המחזיקות בזכויות בשיעור של  36.3%בפרויקט בקסקין .לאור
האמור ,תזרים המזומ ים החזוי אי ו כולל יתרות מזומ ים ,העמדת הלוואות ו/או תקבולים
בגין חברה זו ,אשר התחייבויותיה ייפרעו במלואן על ידי החברות הלוות.

גילוי בקשר עם הדיווח הפי סי של התאגיד
.1

אומד ים חשבו איים קריטיים
לפרטים אודות אומד ים חשבו איים קריטיים ראו באור  2לדוחות הכספיים הש תיים.

.2

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

מידע וסף
הדירקטוריון מביע את הוקרתו לה הלת השותפות ,ושאי המשרה וצוות העובדים כולו על עבודתם המסורה
ותרומתם לקידום עסקי השותפות.

בכבוד רב,

ח ן רייכמן
מ כ"ל

גדעון תדמור
יו"ר הדירקטוריון

פלר פט וגז יהול בע"מ
בשם :אוויטס פטרוליום  -שותפות מוגבלת
תאריך חתימה 30 :באוגוסט2018 ,
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סדרה

א'

מועד

ע.נ .מקורי

הנפקה

)אלפי ש"ח(

06/2018

75,500

יתרת ע.נ.
)אלפי ש"ח(
75,500

)(2

יתרת ע.נ.

שיעור

משוערך

ריבית

)אלפי ש"ח(
75,500

נקובה

הצמדה

)( 1

8.4%

-

)(3

יתרה בספרים

ריבית שנצברה

)אלפי ש"ח(

)אלפי ש"ח(

72,751

278

שווי בבורסה
ליום 30.6.18

פרטי נאמן

דירוג

)(5

)אלפי ש"ח(
73,552

-

שטראוס ,לזר חברה לנאמנות ) (1992בע"מ

) (1מועדי תשלומי הריבית אגרות חוב )סדרה א'( :תשלומים חצי-ש תיים ביום  30ביו י של כל אחת מהש ים  2019ועד  2022וביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2018ועד .2021
) (2קרן אגרות החוב )סדרה א'( תיפרע בתשלום אחד ביום  30ביו י .2022 ,לפרטים בדבר זכות השותפות לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב ,ראו סעיף  6לשטר ה אמ ות כפי שדווחו על ידי החברה ביום  13ביו י) 2018 ,אסמכתא:
.(2018-01-050880
) (3הקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( אי ן צמודות למדד או מטבע כלשהו.
) (4למועד הדוח השותפות עומדת בכל הת אים וההתחייבויות לפי שטרי ה אמ ות של אגרות החוב )סדרה א'( ,ולא התקיימו ת אים המקימים עילה להעמדת הסדרות לפירעון מיידי/מימוש בטוחות.
) (5להלן פרטי איש הקשר אצל ה אמן :עו"ד )רו"ח( אורי לזר ,טלפון ,03-6237777 :פקס ,03-5613824 :דואר אלקטרו י ori@slcpa.co.il :וכתובת :יגאל אלון  ,94תל-אביב .למועד הדוח ,לא התקבלה הודעה מה אמן כי השותפות
אי ה עומדת בת אים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה לפירעון מיידי/מימוש בטוחות ,וכן לא התקבלה דרישת ה אמן לבצע פעולות שו ות ובכלל זה לכ ס את מחזיקי אגרות החוב.
)(6

כסים משועבדים :התחייבויות השותפות על-פי שטר ה אמ ות מובטחות בבטוחות המפורטות בסעיף  5.2בשטר ה אמ ות ,ובכלל זאת שעבוד עודפי פרויקט  Buckskinבהתאם להסכמי השעבוד המתוארים בסעיף  5.2בשטר
ה אמ ות.

) (7יחס עודפים :בהתאם לסעיף  5.3לשטר ה אמ ות התחייבה השותפות כי כל זמן שטרם פרעו מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ,יהיה סך העודפים הצפויים עד לפרעו ן המלא של אגרות החוב )סדרה
א'( שווה או גבוה מסכום השווה ל 150% -מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( בצירוף ריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( ש צברה עד למועד הבדיקה ,וב יכוי סכומים שהופקדו בחשבון המשועבד לטובת
ה אמן .בהתאם לבדיקה אשר התבצעה על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות לרבעון הש י של ש ת  2018עומדת השותפות ביחס האמור )ליום  30ביו י 2018 ,יחס העודפים הי ו .(780%
) (8הון כלכלי מזערי :בהתאם לסעיף  5.4לשטר ה אמ ות התחייבה השותפות כי כל עוד אגרות החוב )סדרה א'( לא פרעו במלואן ,ההון הכלכלי של השותפות )כהגדרתו בשטר ה אמ ות( לא יפחת מסך של  70מיליון דולר במשך
ש י רבעו ים רצופים .בהתאם לבדיקה אשר התבצעה על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות לרבעון הש י של ש ת  2018עומדת השותפות ביחס האמור )ליום  30ביו י 2018 ,ההון הכלכלי של השותפות הי ו  134.4מיליון
דולר(.

פרק ג'
דוחות כספיים ליום  30ביוני 2018

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות כספיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י2018 ,
באלפי דולר של ארה"ב

בלתי מבוקרים

תוכן הע יי ים

עמוד

2

סקירת דוחות כספיים בי יים מאוחדים

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3-4

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

5

דוחות מאוחדים על השי ויים בהון )בגרעון בהון( השותפות

6-8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

9-10

באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים

11-19

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

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102
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פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של אוויטס פטרוליום – שותפות מוגבלת
מבוא
סקר ו את המידע הכספי המצורף של אוויטס פטרוליום  -שותפות מוגבלת וחברות מאוחדות )להלן  -השותפות( ,הכולל את
הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום  30ביו י 2018 ,ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,
השי ויים בהון השותפות ותזרימי המזומ ים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון
והה הלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות בי יים אלו בהתאם לתקן חשבו אות בי לאומי
" - IAS 34דיווח כספי לתקופות בי יים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות בי יים אלו לפי פרק ד' של תק ות
יירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל .1970-אחריות ו היא להביע מסק ה על מידע כספי לתקופות בי יים אלו
בהתבסס על סקירת ו.
היקף הסקירה
ערכ ו את סקירת ו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות בי יים ה ערכת
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות בי יים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם א שים
האחראים לע יי ים הכספיים והחשבו איים ,ומיישום והלי סקירה א ליטיים ואחרים .סקירה הי ה מצומצמת בהיקפה במידה
יכרת מאשר ביקורת ה ערכת בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אי ה מאפשרת ל ו להשיג ביטחון ש יוודע
לכל הע יי ים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין א ו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסק ה
בהתבסס על סקירת ו ,לא בא לתשומת ליב ו דבר הגורם ל ו לסבור שהמידע הכספי ה "ל אי ו ערוך ,מכל הבחי ות המהותיות,
בהתאם לתקן חשבו אות בי לאומי .IAS 34
ב וסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירת ו ,לא בא לתשומת ליב ו דבר הגורם ל ו לסבור שהמידע הכספי ה "ל
אי ו ממלא ,מכל הבחי ות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,
התש"ל.1970-
פסקת הדגש ע יין )הפ יית תשומת לב(
מבלי לסייג את מסק ת ו ה "ל א ו מפ ים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ג' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר הצורך בגיוס
מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחיבויותיה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 30באוגוסט2018 ,
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ליום  30ביו י
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

ליום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
חייבים ויתרות חובה
סכומים ב אמ ות
ריבית לקבל
השקעות לזמן קצר

43,545
188
3,358
5,201
-

10,378
70
26

39,338
188
3,219
5,750
-

52,292

10,474

48,495

כסים לא שוטפים
השקעות ב כסי פט וגז
פקדו ות לזמן ארוך
סכומים ב אמ ות
הלוואות ש ית ו
עלויות גיוס אשראי דחות
כס מס דחה
רכוש קבוע ,טו

38,997
650
5,324
153,000
384
88

12,959
650
212
43

21,971
650
6,869
153,885
95

198,443

13,864

183,470

250,735

24,338

231,965

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ליום  30ביו י
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

ליום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים ב קאיים
ספקים ,זכאים ויתרות זכות
ריבית לשלם בגין אגרות חוב
חלות שוטפת של הלוואות מבעל שליטה לשעבר

5,022
5,319
5,277
5,637

4,801
812
4,083

10,895
5,766
5,536
4,673

21,255

9,696

26,870

התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מבעל שליטה לשעבר
הפרשה בגין מחוייבות לסילוק כסי פט וגז
אופציות מימוש לאגרות חוב
אגרות חוב
הלוואות מהשותף הכללי
זכויות המרה ואופציות ליחידות השתתפות
רכיב חוב בגין הלוואות המירות

7,120
280
261
215,199
-

14,747
319
8,727
8,902

6,451
186,001
-

222,860

32,695

192,452

הון )גרעון בהון( השותפות
הון השותפות
כתבי אופציה
קרן הון בגין תשלום מבוסס מ יות
קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה
יתרת הפסד

35,355
10,475
1,148
7,987
)(48,345

*(681
7,526
)(26,260

35,355
10,475
714
7,833
)(41,734

6,620

)(18,053

12,643

250,735

24,338

231,965

*( היתרה קט ה מ 1-אלפי דולר.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
 30באוגוסט2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

גדעון תדמור
יו"ר דירקטוריון
פלר פט וגז יהול בע"מ
השותף הכללי
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ח ן רייכמן
מ כ"ל
פלר פט וגז יהול בע"מ
השותף הכללי

עמית קור האוזר
סמ כ"ל כספים
פלר פט וגז יהול בע"מ
השותף הכללי

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לש ה
שהסתיימה
ביום
ל 3-חודשים שהסתיימו
ל 6-חודשים שהסתיימו
 31בדצמבר
ביום  30ביו י
ביום  30ביו י
2017
2017
2018
2017
2018
מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי דולר )למעט תו י הפסד ליחידת השתתפות(
הוצאות חיפושי פט וגז והוצאות ישירות אחרות ,טו
הוצאות ה הלה וכלליות

240
2,581

415
1,801

100
1,381

189
994

768
4,855

סך הכל הוצאות

2,821

2,216

1,481

1,183

5,623

הפסד תפעולי

)(2,821

)(2,216

)(1,481

)(1,183

)(5,623

הכ סות מימון
הוצאות מימון
ירידת ערך כס פי סי
הכ סות )הוצאות( בגין התאמת שווי הוגן של כתבי
אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות

7,246
)(9,749
)(68

)(3,378
-

3,767
)(4,703
)(36

)(1,933
-

4,182
)(11,776
-

-

775

-

438

)(7,076

הפסד לפ י מסים על הכ סה

)(5,392

)(4,819

)(2,453

)(2,678

)(20,293

הטבת מס

15

-

8

-

-

הפסד והפסד כולל

)(5,377

)(4,819

)(2,445

)(2,678

)(20,293

הפסד ליחידת השתתפות בסיסי ומדולל )בדולר(

)(0.169

)(0.335

)(0.077

)(0.186

)(1.051

מספר יחידות השתתפות משוקלל לצורך החישוב
ה "ל )באלפים(

31,728

14,392

31,744

14,392

19,311

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון )בגרעון בהון( השותפות
לתקופה של  6חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י2018 ,
קרן הון בגין
קרן הון בגין
יתרת
תשלום
עסקה עם בעל
כתבי
הפסד
מבוסס מ יות
שליטה
אופציה
בלתי מבוקר
אלפי דולר

הון
השותפות

סה"כ הון

יתרה ליום  1בי ואר) 2018 ,מבוקר(

35,355

10,475

7,833

714

)(41,734

12,643

השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשו ה של  IFRS 9ליום  1בי ואר ) 2018ראה באור 2ג'(

-

-

-

-

)(1,234

)(1,234

יתרה ליום  1בי ואר - 2018 ,לאחר אימוץ לראשו ה של IFRS 9

35,355

10,475

7,833

714

)(42,968

11,409

סה"כ הפסד כולל
תשלום מבוסס מ יות
עסקאות עם בעל שליטה

-

-

154

434
-

)(5,377
-

)(5,377
434
154

יתרה ליום  30ביו י2018 ,

35,355

10,475

7,987

1,148

)(48,345

6,620

הון
השותפות*(

לתקופה של  6חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י2017 ,
קרן הון בגין
יתרת
עסקה עם בעל
הפסד
שליטה
כתבי אופציה
בלתי מבוקר
אלפי דולר

סה"כ
גרעון בהון

יתרה ליום  1בי ואר) 2017 ,מבוקר(

-

-

8,323

)(21,441

)(13,118

סה"כ הפסד כולל
העברת כתבי אופציה של בעל שליטה מרכיב התחייבותי לרכיב הו י
עסקאות עם בעל שליטה

-

681
-

)(797

)(4,819
-

)(4,819
681
)(797

יתרה ליום  30ביו י2017 ,

-

681

7,526

)(26,260

)(18,053

*(

היתרה קט ה מ  1-אלפי דולר.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון )בגרעון בהון( השותפות
לתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י2018 ,
קרן הון בגין
קרן הון בגין
יתרת
תשלום
עסקה עם בעל
כתבי
הפסד
מבוסס מ יות
שליטה
אופציה
בלתי מבוקר
אלפי דולר

הון
השותפות

סה"כ הון

יתרה ליום  1באפריל2018 ,

35,355

10,475

7,925

979

)(45,900

8,834

סה"כ הפסד כולל
תשלום מבוסס מ יות
עסקאות עם בעל שליטה

-

-

62

169
-

)(2,445
-

)(2,445
169
62

יתרה ליום  30ביו י2018 ,

35,355

10,475

7,987

1,148

)(48,345

6,620

הון
השותפות*(

לתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י2017 ,
קרן הון בגין
יתרת
עסקה עם בעל
הפסד
שליטה
כתבי אופציה
בלתי מבוקר
אלפי דולר

סה"כ
גרעון בהון

יתרה ליום  1באפריל2017 ,

-

-

7,466

)(23,582

)(16,116

סה"כ הפסד כולל

-

-

-

)(2,678

)(2,678

העברת כתבי אופציה של בעל שליטה מרכיב התחייבותי לרכיב הו י
עסקאות עם בעל שליטה

-

681
-

60

-

681
60

יתרה ליום  30ביו י2017 ,

-

681

7,526

)(26,260

)(18,053

*(

היתרה קט ה מ  1-אלפי דולר.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על השי ויים בהון )בגרעון בהון( השותפות
לתקופה של  6חודשים שהסתיימה ביום  30ביו י2017 ,
קרן הון בגין
קרן הון בגין
יתרת
תשלום
עסקה עם בעל
כתבי
הפסד
מבוסס מ יות
שליטה
אופציה
מבוקר
אלפי דולר

הון
השותפות

סה"כ הון
)גרעון בהון(

יתרה ליום  1בי ואר2017 ,

(* -

-

8,323

-

)(21,441

)(13,118

סה"כ הפסד כולל
העברת כתבי אופציה של בעל שליטה מרכיב התחייבותי לרכיב הו י
העברת אופציות המייסדים מרכיב התחייבותי לרכיב הו י
העברת אופציות המשקיעים מרכיב התחייבותי לרכיב הו י
המרת הלוואות המירות להון
המרת הלוואות מבעל שליטה לשעבר להון
ה פקת הון לציבור
מימוש אופציות המשקיעים
תשלום מבוסס מ יות
עסקאות עם בעל שליטה

174
15,169
3,072
15,753
1,187
-

507
3,158
6,810
-

)(490

714
-

)(20,293
-

)(20,293
681
3,158
6,810
15,169
3,072
15,753
1,187
714
)(490

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

35,355

10,475

7,833

714

)(41,734

12,643

*(

היתרה קט ה מ  1-אלפי דולר.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

ל 3-חודשים שהסתיימו
ל 6-חודשים שהסתיימו
ביום  30ביו י
ביום  30ביו י
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

לש ה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
הפסד

)(5,377

)(4,819

)(2,445

)(2,678

)(20,293

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומ ים
מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
שיערוך התחייבויות לבעל שליטה לשעבר
רכיב הטבה הגלום בעסקאות עם בעלי ע יין
הוצאות ריבית בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים
ב קאיים
שיערוך רכיב חוב בגין הלוואות המירות
פחת והפחתות
הוצאות )הכ סות( ה ובעות ממכשירים פי סיים
ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
תשלום מבוסס מ יות
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הכ סות מימון בגין הלוואות שהועמדו
ירידת ערך כס פי סי
עלויות גיוס חוב המיוחסות לרכישת אגרות חוב
על ידי השותפות
מסים דחים

1,634
154

2,088
181

769
62

1,081
73

4,316
462

153
10

105
777
15

62
5

51
480
8

423
1,227
18

)(140
434
7,027
)(7,049
68

)(964
-

)(140
169
3,610
)(3,557
36

)(376
-

7,235
714
3,849
)(4,161
-

)(15

-

)(8

-

257
-

2,276

2,202

1,008

1,317

14,340

שי ויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
385

194
440

3
213

39
277

76
1,157

ירידה בחייבים ויתרות חובה
עלייה בספקים ,זכאים ויתרות זכות

385

634

216

316

1,233

ריבית שהתקבלה

6,813

-

-

-

-

ריבית ששולמה

)(6,669

)(124

)(61

)(92

)(1,363

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת

)(2,572

)(2,107

)(1,282

)(1,137

)(6,083

תזרימי מזומ ים לפעילות השקעה
השקעה ב כסי פט וגז
תקבולים בגין מכירת זכויות ב כס פט
מתן הלוואות לזמן ארוך
מימוש השקעה ב יירות ערך סחירים
שי וי בסכומים ב אמ ות
רכישת רכוש קבוע

)(19,255
2,431
1,470
)( 3

)(1,459
)(5

)(14,679
2,431
2,250
)(3

)(414
)( 2

)(7,310
)(155,272
17
)(10,088
)(60

מזומ ים טו ששימשו לפעילות השקעה

)(15,357

)(1,464

)(10,001

)(416

)(172,713

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומ ים

ל 3-חודשים שהסתיימו
ל 6-חודשים שהסתיימו
ביום  30ביו י
ביום  30ביו י
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

לש ה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
קבלת הלוואות מתאגידים ב קאיים
פירעון הלוואות מתאגידים ב קאיים
פירעון הלוואות מהשותף הכללי
תקבולים בגין ה פקת מכשירי חוב המירים
ואופציות )ב יכוי עלויות ה פקה(
ה פקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב
עלויות גיוס אגרות חוב
ה פקת יחידות השתתפות
עלויות גיוס הון
פירעון הלוואות מבעל שליטה לשעבר

)(5,918
-

)(787

-

-

9,677
)(3,600
)(1,100

28,992
)(938
-

13,647
)(212
-

20,603
)(240
-

)(50
)(212
-

13,647
192,237
)(3,931
17,915
)(1,387
)(6,625

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
מימון

22,136

12,648

20,363

)(262

216,833

עלייה )ירידה( במזומ ים ושווי מזומ ים

4,207

9,077

9,080

)(1,815

38,037

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת התקופה

39,338

1,301

34,465

12,193

1,301

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף התקופה

43,545

10,378

43,545

10,378

39,338

פעילויות מהותיות שלא במזומן
השקעה ב כסי פט וגז כ גד ספקים ,זכאים
ויתרות זכות

3,015

21

3,015

21

3,180

עלויות גיוס חוב כ גד זכאים ויתרות זכות

78

-

78

-

872

המרת חוב להון

-

-

-

-

2,352

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים
באור - :1

באור - :2

כללי
א.

דוחות כספיים אלה ערכו במתכו ת מתומצתת ליום  30ביו י 2018 ,ולתקופות של שישה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן" -דוחות כספיים בי יים מאוחדים"( .יש לעיין בדוחות אלה
בהקשר לדוחות הכספיים הש תיים של השותפות ליום  31בדצמבר 2017 ,ולש ה שהסתיימה באותו
תאריך ולבאורים אשר לוו אליהם )להלן" -הדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים"(.

ב.

אוויטס פטרוליום  -שותפות מוגבלת )להלן" -השותפות"( וסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת ש חתם
ביום  30באוגוסט ,2015 ,וכפי שתוקן מעת לעת ,בין פלר פט וגז יהול בע"מ )להלן" -השותף הכללי"(
כשותף כללי מצד אחד ובין  Flair Oil and Gas LPמצד ש י כשותף מוגבל )להלן" -השותף המוגבל"(.
השותפות רשמה ביום  8ספטמבר 2015 ,לפי פקודת השותפויות ,תשל"ה .1975-מטרת השותפות הי ה
לעסוק בתחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של פט וגז.

ג.

פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות .לצורך המשך פעילותה ב כסי ה פט הקיימים ,פירעון התחייבויותיה וכן השקעות
ב כסי פט קיימים ו וספים ככל שיהיו ,תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שו ים כגון גיוסי הון
ו/או מימון ו/או הכ סת משקיעים וספים ל כסי ה פט שלה .להערכת ה הלת השותף הכללי של
השותפות ,ביכולתה לגייס מקורות מימון כאמור .בהקשר זה יצוין כי בחודש יו י  2018השלימה
השותפות גיוס אגרות חוב )סדרה א'( יחד עם כתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים למימוש לאגרות חוב
)סדרה א'( .ב וסף ,לאחר תאריך המאזן ,ביום  9ביולי 2018 ,השלימה השותפות ה פקה של יחידות
השתתפות יחד עם כתבי אופציה )סדרה  (2ה ית ים למימוש ליחידות השתתפות.

עיקרי המדי יות החשבו אית
א.

מתכו ת העריכה של הדוחות הכספיים בי יים
הדוחות הכספיים בי יים ערוכים בהתאם לתקן חשבו אות בי לאומי  34דיווח כספי לתקופות בי יים,
וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל-
.1970
המדי יות החשבו אית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים בי יים עקבית לזאת שיושמה בעריכת
הדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים ,למעט האמור להלן:

ב.

יישום לראשו ה של  - IFRS 9מכשירים פי סיים
בחודש יולי  2014פרסם ה IASB -את ה וסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פי סיים ,המחליף
את  - IAS 39מכשירים פי סיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן בסעיף זה" -התקן החדש"( מתמקד
בעיקר בסיווג ובמדידה של כסים פי סיים והוא חל על כל ה כסים הפי סים שבתחולת .IAS 39
התקן החדש מיושם לראשו ה בדוחות כספיים אלה .התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של
מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש.
בדבר המדי יות החשבו אית שיושמה עד ליום  31בדצמבר 2017 ,בגין מכשירים פי סיים ראה באור 2יא'
לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים.
המדי יות החשבו אית שמיושמת החל מיום  1בי ואר 2018 ,בגין מכשירים פי סיים הי ה כדלקמן:
.1

כסים פי סיים
כסים פי סים בתחולת התקן מדדים במועד ההכרה לראשו ה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות
עסקה ש יתן לייחס במישרין לרכישה של ה כס הפי סי ,למעט במקרה של כס פי סי אשר
מדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,לגביו עלויות עסקה זקפות לרווח או הפסד.
השותפות מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריו ים להלן:
)א(
)ב(

המודל העסקי של השותפות ל יהול ה כסים הפי סיים ,וכן
מאפיי י תזרים המזומ ים החוזי של ה כס הפי סי.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ב.

יישום לראשו ה של  - IFRS 9מכשירים פי סיים )המשך(
השותפות מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
המודל העסקי של השותפות הי ו החזקת ה כסים הפי סיים על מ ת לגבות תזרימי מזומ ים
חוזיים; וכן הת אים החוזיים של ה כס הפי סי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי
מזומ ים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
לאחר ההכרה הראשו ית ,מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי ת איהם לפי העלות בתוספת עלויות
עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
.2

ירידת ערך כסים פי סיים
השותפות בוח ת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פי סיים אשר אי ם
מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
השותפות מבחי ה בין ש י מצבים של הכרה בהפרשה להפסד:
א(

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד
ההכרה לראשו ה ,או מקרים בהם סיכון האשראי מוך  -ההפרשה להפסד שתוכר בגין
מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים לאחר מועד
הדיווח ,או;

ב(

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה
לראשו ה בהם ואשר סיכון האשראי בגי ם אי ו מוך ,ההפרשה להפסד שתוכר תביא
בחשבון הפסדי אשראי החזויים  -לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

ירידת הערך בגין מכשירי חוב ה מדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כ גד הפרשה.
.3

גריעת כסים פי סיים
השותפות גורעת כס פי סי כאשר ורק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומ ים מה כס
הפי סי.

.4

התחייבויות פי סיות
במועד ההכרה לראשו ה ,השותפות מודדת את ההתחייבויות הפי סיות שבתחולת התקן בשווי
הוגן ב יכוי עלויות עסקה ש יתן לייחס במישרין לה פקה של ההתחייבות הפי סית.
לאחר ההכרה הראשו ית ,השותפות מודדת את כל ההתחייבויות הפי סיות לפי שיטת העלות
המופחתת.

.5

גריעת התחייבויות פי סיות
השותפות גורעת התחייבות פי סית כאשר ורק כאשר ,היא מסולקת  -דהיי ו ,כאשר המחויבות
שהוגדרה בחוזה פרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פי סית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,ב כסים
פי סיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שי וי ת אים בגין התחייבות פי סית קיימת ,השותפות בוח ת האם ת אי
ההתחייבות שו ים מהותית מהת אים הקיימים.
כאשר עשה שי וי מהותי בת אי התחייבות פי סית קיימת ,השי וי מטופל כגריעה של
ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות
ה "ל בדוחות הכספיים זקף לרווח או הפסד.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ב.

יישום לראשו ה של  - IFRS 9מכשירים פי סיים )המשך(
במקרה בו השי וי אי ו מהותי ,השותפות דרשת לעדכן את סכום ההתחייבות ,קרי להוון את
תזרימי המזומ ים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ,כאשר ההפרשים ייזקפו
לרווח או הפסד.
בעת הבחי ה האם מדובר בשי וי מהותי בת אי התחייבות קיימת ,מביאה השותפות בחשבון
שיקולים איכותיים וכמותיים.
.6

קיזוז מכשירים פי סיים
כסים פי סיים והתחייבויות פי סיות מקוזזים והסכום טו מוצג בדוח על המצב הכספי אם
קיימת זכות ש ית ת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוו ה לסלק את
ה כס ואת ההתחייבות על בסיס טו או לממש את ה כס ולסלק את ההתחייבות במקביל .הזכות
לקזז חייבת להיות ית ת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה
אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מ ת שהזכות לקזז תהיה
קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא
תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

.7

מכשירים פי סיים מורכבים
מכשירי חוב להמרה ,הכוללים רכיב המרה הו י ורכיב של התחייבות ,מפוצלים לש י רכיבים.
הפיצול כאמור ,מחושב על ידי קביעה תחילה של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן
של התחייבות דומה ללא אופציית המרה ,כאשר הערך של רכיב ההמרה ההו י קבע כערך שייר.
עלויות עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון ורכיב ההתחייבות על בסיס יחס ההקצאה של
התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות.

.8

ה פקת יירות ערך בחבילה
בה פקה של יירות ערך בחבילה ,מוקצית התמורה שהתקבלה )לפ י הוצאות ה פקה( ל יירות
הערך שהו פקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן :גזרים פי סים ומכשירים פי סיים
אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה .לאחר מכן קבע השווי ההוגן עבור התחייבויות
פי סיות ה מדדות בעלות מופחתת ,כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים הו יים קבעת
כערך שייר .עלויות הה פקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים ש קבע לכל רכיב
בחבילה.

.9

השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של השותפות הי ה כדלקמן:
ירידת ערך
השותפות בח ה את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פי סיים אשר אי ם מדדים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד .להערכת השותפות ,בשלב זה אין סממ ים לסיכון אשראי משמעותי ,ולפיכך,
יתרת ההפרשה לירידת ערך חושבה על בסיס הפסדי האשראי החזויים בש ים-עשר חודשים
הקרובים .יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין מכשירי החוב הפי סים ליום  31בדצמבר2017 ,
אמדת בסכום של  1,603אלפי דולר ובהתאם יתרת כס המס ה דחה היא  369אלפי דולר .מ גד
חל קיטון בסכומים אלו ביתרת הרווח של השותפות לאותו המועד.

ג.

יישום לראשו ה של  - IFRS 15הכ סות מחוזים עם לקוחות
בחודש מאי  2014פרסם ה IASB -את  - IFRS 15הכ סות מחוזים עם לקוחות )להלן בסעיף זה " -התקן
החדש"( .התקן מחליף את  IAS 18הכ סות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכ יות אמ ות לקוחות,
 IFRIC 15הסכמים להקמת מב ים IFRIC 18 ,העברות של כסים מלקוחות ו SIC 31 -הכ סות  -עסקאות
חליפין הכוללות שירותי פרסום.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ג.

יישום לראשו ה של  - IFRS 15הכ סות מחוזים עם לקוחות )המשך(
התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכ סות ה ובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב - 1
שלב - 2
שלב - 3
שלב - 4
שלב - 5

זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשי ויים
) (modificationsבחוזים.
זיהוי מספר מחויבויות ביצוע פרדות ) (distinctבחוזה.
קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משת ה ,רכיב מימון משמעותי ,תמורות
שאי ן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע פרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי ה פרד
תוך שימוש במחירים צפים אם הם זמי ים ,או באומד ים והערכות.
הכרה בהכ סה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבח ה בין קיום מחויבות במועד מסוים
לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

התקן החדש מיושם לראשו ה בדוחות כספיים אלה ,כאשר ליישום התקן אין השפעה על ה תו ים
המוצגים בדוחות הכספיים.
ד.

גילוי לתק י  IFRSחדשים בתקופה שלפ י יישומם
 - IFRS 16חכירות
בי ואר  2016פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בי לאומי מספר  16בדבר חכירות )להלן בסעיף זה-
"התקן החדש"( .בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה
לתשלום את זכות השימוש ב כס לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקר השפעות התקן החדש:
-

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות ב כס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט
למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבו אי בחכירה מימו ית בהתאם לתקן הקייםIAS 17 -
חכירות.
חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומ גד יכירו ב כס זכות-שימוש .כמו כן ,החוכרים יכירו
בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת ב פרד.
תשלומי חכירה משת ים שאי ם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש יוכרו
כהוצאה מצד החוכרים או כהכ סה מצד המחכירים במועד היווצרותם.
במקרה של שי וי בתשלומי חכירה משת ים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות
בגין החכירה כאשר השפעת השי וי תיזקף ל כס זכות-השימוש.
הטיפול החשבו אי מצד המחכיר ותר ללא שי וי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה
מימו ית או כחכירה תפעולית.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות הש תיות המתחילות ביום  1בי ואר 2019 ,או לאחריו .אימוץ
מוקדם אפשרי .בשלב זה אין בכוו ת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:

.1

יישום למפרע מלא  -במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת
ביותר המוצגת תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים
כמספרי השוואה .יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשו ה תחת גישה זו,
תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אי ו יתן לקביעה
ב קל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים
באור - :2

עיקרי המדי יות החשבו אית )המשך(
ד.

גילוי לתק י  IFRSחדשים בתקופה שלפ י יישומם )המשך(

.2

גישת יישום למפרע חלקי  -לפי גישה זו ,לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .יתרת
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשו ה ,תחושב תוך שימוש הריבית התוספתי של
החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשו ה .לגבי יתרת כס זכות-השימוש ,החברה
יכולה להחליט ,לגבי כל חכירה ב פרד ,ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:
-

הכרה ב כס בגובה ההתחייבות שהוכרה ,עם התאמות מסוימות.
הכרה ב כס כאילו מאז ומעולם מדד בהתאם להוראות התקן החדש.

הפרש כלשהו ה וצר במועד יישום התקן החדש לראשו ה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם קיים ,ייזקף להון.
להערכת החברה ,לאחר בחי ת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה להיות השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים.
באור - :3

אירועים מהותיים בתקופת הדוח
א .פרויקט Buckskin

בהמשך לאמור בבאור 11א' בדוחות הכספיים הש תיים בדבר פרויקט  ,Buckskinעדכ ה מפעילת הפרויקט
כי במהלך החודשים אפריל ויו י  2018הסתיימו בהצלחה קידוחי הפיתוח הראשון והש י של הפרויקט,
בהתאמה .מ יתוח של ה תו ים ,ש אספו במהלך הקדיחה ,עולה כי עובי שכבות המאגר ושאות ה פט
בקידוחים תואם את ההערכות טרום הקידוח .עבודות הפיתוח מתקדמות במסגרת התקציב ולוח הזמ ים
ש קבעו בתכ ית הפיתוח המאושרת ,ואשר לפיהם צפויה תחילת הפקת ה פט מהפרויקט בחודש יולי .2019
ב.

כס ה פט Shenandoah

ביום  7במרס 2018 ,קיבלה השותפות הודעה על זכייתה במכרז לרכישת  41.73%מהזכויות ב כס ה פט
 Shenandoahשבמפרץ מקסיקו ,ארה"ב במסגרת מכרז של חברת ) Cobalt International Energyלהלן-
" ("Cobaltבבית-המשפט לפשיטות רגל במחוז הדרומי של טקסס ,חטיבת יוסטון ,בארה"ב )להלן" -בית
המשפט"(.
כס ה פט הי ו תגלית הכוללת  3זיכיו ות פדראליים לחיפוש ,פיתוח והפקת פט וגז במימי מפרץ מקסיקו
בארה"ב .קידוח התגלית קדח בש ת  ,2009לעומק כולל של כ 9,000 -מטר וגילה שכבת מאגר ושאת פט
בעובי של כ 100 -מטר טו .בעקבות התגלית בוצעו חמישה קידוחים וספים לטובת אימות והערכה .ש יים
מהקידוחים היו יבשים ואילו שלושת ה וספים גילו שכבות מאגר עבות יותר ,כאשר העבה מבי יהן בעובי
של כ 340 -מטר טו .שטח המאגר מוערך בכ 9 -קמ"ר.
בהתאם לדוח משאבים ש ערך על ידי  DeGolyer and MacNaughtליום  31במרס 2018 ,האומדן הטוב ביותר
של המשאבים המות ים ) (2Cבמאגר ) (100%מוערך בכ MMBL 131.7 -של פט ו BCF 138.6 -של גז טבעי.
לאור העובדה שהגשת הצעה לרכישת  Shenandoahחייבה ייעוד מפעיל ל כס ה פט ,וכי לשותפות דרש
שותף אסטרטגי שיסייע לקדם את פיתוח כס ה פט ,פ תה השותפות בע יין ל ,LLOG-המשמשת כמפעילה
בפרויקט  .Buckskinבהמשך לאמור חתמו השותפות LLOG ,ו) Beacon Offshore Energy-להלן,("Beacon" -
המחזיקה אף היא בזכויות בפרויקט  ,Buckskinעל הסכם שעיקריו הגשת ההצעה במכרז תיעשה על ידי
השותפות ,כאשר  LLOGתמו ה כמפעילה בפרויקט והשותפות תע יק לה אופציה לרכוש ממ ה חלק
מזכויותיה ב כס במחיר עלות בתוספת ההשקעות היחסיות לחלק ה רכש שבוצעו ב כס ,כך שלאחר מימוש
האופציה כאמור LLOG ,תחזיק  23.92%מהזכויות ב כס ,השותפות תחזיק  17.81%מהזכויות ב כס ו-
 Beaconתחזיק  12.31%מהזכויות ב כס.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים

באור - :3

אירועים מהותיים בתקופת הדוח )המשך(
ב.

כס ה פט ) Shenandoahהמשך(
בהמשך לאמור לעיל ,חתמו הצדדים להסכם על הסכם הב ות עם ) Venari Resources LLCלהלן,("Venari" -
לפיו אם הצעתה של השותפות תזכה במכרז ,תמחה  Venariלצדדים ) 15.95%מתוך  (100%מהזכויות
בזיכיו ות ,כך שלאחר המחאה כאמור הצדדים להסכם יחזיקו סה"כ  70%מהזכויות בזיכיו ות שיחולקו
בהתאם לפרופורציות בהסכם ,באופן הבא LLOG :תחזיק ) 30.95%לאחר מימוש האופציה( ,השותפות
תחזיק  23.10%ו Beacon -תחזיק  15.95%כאשר  Venariתחזיק ב 30%-ה ותרים.
ביום  5באפריל 2018 ,יתן על ידי בית המשפט צו המאשר את ביצוע עסקת המכר ,לרבות העברת הזכויות
ב כס לשותפות.
כון למועד אישור הדוחות הכספיים ,למעט קבלת אישור הרגולטור להעברת הזכויות ולבקשת הSOP -
) ,(Suspension of Productionאשר מציגה תכ ית לפיתוח הפרויקט עד שלב ההפקה ומבוססת אב י דרך

)לגביהם ית ה אורכה להשלמה עד ליום  31בדצמבר 2018 ,וכן ית ה לשותפות זכות חד-צדדית להארכת
מועד השלמת ת אים אלו עד ליום  15באפריל  ,(2019התקיימו כל הת אים המתלים ש קבעו בהסכם ,ובכלל
זה קבלת אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות לביצוע הרכישה.
ג.

כס ה פט Yucatan
ביום  24במאי 2018 ,התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  23.1%מהזכויות ב כס ה פט North Yucatan
שבמפרץ מקסיקו ,ארה"ב )להלן ("Yucatan" -מ ,LLOG -אשר תחזיק לאחר השלמת העסקה ב46.9%-
מהזכויות ב .Yucatan -עסקת הרכישה הייתה מות ית בקבלת אישורה של האסיפה הכללית.

לאחר תאריך המאזן ,ביום  18ביולי 2018 ,אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של
השותפות את ביצוע הרכישה .כמו כן ,ביום  9באוגוסט 2018 ,רשמו הזכויות ב כס ה פט על שם ShenHai
 LLCחברה בת בבעלות מלאה )בעקיפין( של השותפות ובכך הושלמה עסקת הרכישה.

כס ה פט  Yucatanכולל זיכיון אחד הממוקם בסמוך לפרויקט ) Shenandoahראה באור 3ב'( ,בעומק מים
של כ 1,780-מטר )להלן" -הזיכיון"( .בש ים  2012-2014התגלתה תגלית פט בשטח הזיכיון בעומק כולל של
כ 9,500 -מטר.
בתמורה לקבלת  23.1%מהזכויות ב ,Yucatan -תשלם השותפות סך של כ 160 -אלפי דולר ארה"ב ,המהווה
את חלקה היחסי של השותפות מתוך עלויות רכישת הזיכיון במסגרת הזכייה במכרז פדרלי שהסתיים
החודש בגין כס ה פט.
בהתאם לדוח משאבים ש ערך על ידי  Netherland, Sewell & Associates, Incליום  1ביו י ,2018 ,האומדן
הטוב ביותר של המשאבים המות ים ) (2Cבמאגר ) (100%מוערך בכ MMBL 44.3 -של פט וBCF 30.1 -
של גז טבעי.
בהתאם לסיכום עקרו י שהושג בין השותפות ל ,LLOG -מפעילת הפרויקט ,פיתוח כס ה פט יבוצע
במאוחד ) (Co-Developmentעם התגלית הסמוכה ) Shenandoahראה באור 3ב'( אשר גם בה מחזיקה
השותפות בשיעור של  .23.1%בהתאם ,כס ה פט מכו ה גם .Shenandoah South
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים

באור - :3

אירועים מהותיים בתקופת הדוח )המשך(
ד.

רישיון PL-16
ביום  19ביו י 2018 ,התקשרה השותפות ,באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה )בעקיפין( Navitas
) Petroleum US LLCלהלן " -אוויטס"( ,בהסכם מחייב עם  ,EnVen Energy Ventures LLCחברה פרטית
המאוגדת בלואיזיא ה ארה"ב )להלן" -מזכר ההב ות" ו ,"EnVen" -בהתאמה( למכירת  50%מזכויותיה
)המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה( ב כס ה פט הממוקם בבלוק מספר  ,16באזור South Pelto
)להלן" -הזכויות ה מכרות" ו"-פרויקט  ,"PL-16בהתאמה( .בהתאם להסכם המחייב EnVen ,שילמה סך של

כ 2,431 -אלפי דולר במזומן ,המהווה את החזר הוצאות העבר היחסיות בגין הזכויות ה מכרות .כמו כן,
 EnVenתע יק ל אוויטס אופציה לקבל  50%מהבעלות במתקן הפקה השייך ל EnVen -ללא תמורה ,ואשר
להערכת השותפות ,במקרה של תגלית בפרויקט  ,PL-16עשוי לשמש את תכ ית הפיתוח של הפרויקט
ולהפחית במידה יכרת את עלויות ההפקה השוטפות .ככל שתחליט השותפות לממש את האופציה כאמור,
 EnVenתישא בעלויות השי וע של המתקן ממיקומו ה וכחי.
 EnVenמתחייבת להתחיל בקידוח האקספלורציה הראשון בפרויקט  PL-16עד ליום  31בדצמבר.2018 ,
בכפוף להתקיימות ת אים מסוימים המ ויים בהסכם ההשתתפות ,מועד זה יכול שיוארך עד ליום  3במאי
, 2019אך בכל מקרה לא יאוחר ממועד זה.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  2באוגוסט  ,2018החליט השותף הכללי בשותפות לאשר את השתתפות
השותפות בביצוע קידוח אקספלורציה ראשון בפרויקט  .PL-16בהתאם למידע שהתקבל מ,EnVen-
מפעילת הפרויקט ,הקידוח צפוי להתחיל בחודש אוקטובר  2018ואמור להמשך כחודשיים .מועד זה עשוי
להתעדכן בהתאם לזמי ות אסדת הקידוח וקבלת האישורים מהרשויות השו ות .תקציב הקידוח )(100%
אמד בסכום של כ 6,792 -אלפי דולר.
ה .ה פקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב
ביום  14ביו י 2018 ,השלימה השותפות ה פקה של  75,500יחידות ,במחיר של  1,000ש"ח ליחידה ,כשהרכבה
של כל יחידה הי ו  1,000ש"ח ע . .אגרות חוב )סדרה א'( ו 10 -כתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים למימוש
לאגרות חוב )סדרה א'( .במסגרת הה פקה הו פקו  75,500,000ש"ח ע . .אגרות חוב )סדרה א'( ו755,000-
כתבי אופציה .התמורה המיידית ברוטו לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  75,500אלפי
ש"ח )כ 20.6 -מליון דולר ,ב יכוי עמלת התחייבות מוקדמת( ,סך העלויות הכרוכות בה פקה הסתכם לכ-
 275אלפי דולר.
אגרות החוב )סדרה א'( אי ן צמודות למדד או למטבע כלשהו ו ושאות ריבית ש תית בשיעור של 8.4%
)ריבית אפקטיביתי בשיעור של כ .(9.74% -כל כתב אופציה )סדרה  (1יתן למימוש ל 100-ש"ח ע . .אגרות
חוב )סדרה א'( וזאת כ גד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של  100ש"ח )לא צמוד( .כתבי האופציה
ית ים למימוש בכל יום מסחר בבורסה ,החל ממועד רישומם למסחר ועד ליום  24בדצמבר ) 2018כולל(.
קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום  30ביו י.2022 ,
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי ש תיים ביום  30ביו י
של כל אחת מהש ים  2019ועד  ,2022וביום  31בדצמבר של כל אחת מהש ים  2018ועד  2021בגין תקופה
של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום ,פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשו ה אשר ייעשה
ביום ה 31-בדצמבר  ,2018לגביו תשולם הריבית בגין התקופה המתחילה ביום ה 14-ביו י 2018 ,והמסתיימת
ביום הקודם למועד התשלום האמור .תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  30ביו י 2022 ,ביחד עם הפירעון
של קרן אגרות החוב )סדרה א'(.
אגרות החוב מובטחות בשעבוד זכויות השותפות לקבלת העודפים בפרויקט בקסקין )כהגדרתם בשטר
ה אמ ות( .השותפות התחייבה כלפי ה אמן כי החל מתחילת ההפקה בפרויקט בקסקין ועד לפירעון מלוא
התחייבויות השותפות על פי שטר ה אמ ות ,כל עודפי בקסקין שיתקבלו בידי ,Navitas Buckskin US LLC
מעבר לסך של  47מליון דולר ארה"ב המיועד לשמש להבטחת פירעון אגרות החוב )סדרה א'( שה פיקה
אוויטס מימון )להלן" -אג"ח בקסקין"( ,יועברו לחשבון המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(
של החברה ,ב יכוי מסים ותשלומי חובה בלבד ,אם וככל שיחולו.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים

באור - :3

אירועים מהותיים בתקופת הדוח )המשך(
ה .ה פקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב )המשך(
במסגרת שטר ה אמ ות ,השותפות טלה על עצמה את התחייבויות העיקריות הבאות;
 השותפות התחייבה ,כי כל זמן שטרם פרעו מלוא התחייבויות השותפות כלפי מחזיקי אגרות החוב
)סדרה א'( ,יהיה סך העודפים הצפויים עד לפרעו ן המלא של אגרות החוב )סדרה א'( שווה או גבוה
מסכום השווה ל 150% -מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( בצירוף ריבית בגין
אגרות החוב )סדרה א'( ש צברה עד למועד הבדיקה ,וב יכוי סכומים שהופקדו בחשבון המשועבד
לטובת ה אמן.
 השותפות התחייבה כי כל עוד אגרות החוב )סדרה א'( לא פרעו במלואן ,ההון הכלכלי של השותפות
)כהגדרתו בשטר ה אמ ות( לא יפחת מסך של  70מליון דולר במשך ש י רבעו ים רצופים.

ו.

מימוש החזקה באגרות חוב של חברה בת
בהמשך לאמור בבאור 10א' לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים ,בדבר רכישת אגרות חוב של אוויטס
מימון על ידי השותפות ,מימשה השותפות ביום  28בי ואר 2018 ,את כל החזקותיה באגרות החוב כאמור
בדרך של מכירה מחוץ לבורסה בתמורה לסך של כ 28.7 -מליון ש"ח )כ 8.4-מליון דולר( וכן פרעה את
ההלוואה ש יטלה מתאגיד ב קאי לטובת מימון רכישת אגרות החוב בסך של כ 5.9 -מליון דולר )ראה באור
7ג' לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים(.

באור - :4

מכשירים פי סים
שווי הוגן
להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פי סיים המוצגים בעלות מופחתת )מלבד אלו אשר עלותם
המופחתת אי ה שו ה מהותית משווים ההוגן(:

כסים פי סיים:
הלוואה לBuckstone -

 30ביו י2018 ,
שווי הוגן
יתרה
בלתי מבוקר
אלפי דולר
158,201

169,870

 31בדצמבר2017 ,
שווי הוגן
יתרה
מבוקר

159,635

167,691

התחייבויות פי סיות:
אגרות חוב שהו פקו על ידי חברה
בת
אגרות חוב )סדרה א'(

200,468
20,008
220,476
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213,184
20,151
233,335

191,537
191,537

209,587
209,587

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
באורים לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים
באור - :5

השקעות ב כסי פט וגז
ההרכב:
 30ביו י
2017

2018

בלתי מבוקר
אלפי דולר

באור - :6

 31בדצמבר
2017
מבוקר

א.

כסי פט וגז בפיתוח
פרויקט ) Buckskinראה באור 3א'(

27,843

-

8,793

ב.

כסי חיפוש והערכה
בגין רישיון EB-156
בגין רישיון EB-252
בגין רישיון A-403
בגין רישיון ) PL-16ראה באור 3ד'(
בגין רישיון GC-82
בגין רישיון EW-915
בגין רישיון EC-158
בגין רישיוןEW-876-832
בגין רישיון EC-228
בגין רשיו ות Lake Enfermer
בגין רישיון Canada Block 7

1,177
1,177
660
3,126
1,117
737
330
1,082
330
925
493

1,113
1,113
620
5,516
1,038
674
295
956
295
925
414

1,177
1,177
660
5,516
1,041
674
295
956
295
925
462

11,154

12,959

13,178

38,997

12,959

21,971

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .ה פקת יחידות השתתפות ואופציות
לאחר תאריך המאזן ,ביום  9ביולי 2018 ,השלימה השותפות ה פקה של  21,929יחידות ,במחיר של 987
ש"ח ליחידה ,כשהרכבה של כל יחידה הי ו  100יחידות השתתפות ו 50-כתבי אופציה )סדרה  (2ה ית ים
למימוש ליחידות השתתפות .במסגרת הה פקה הו פקו  2,192,900יחידות השתתפות ו 1,096,450 -כתבי
אופציה )סדרה  .(2התמורה המיידית ברוטו )קרי ,ללא ה חת מימוש כתבי האופציה( לשותפות במסגרת
ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  21,644אלפי ש"ח )כ 5.9 -מליון דולר(.
כל כתב אופציה )סדרה  (2יתן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של  13.57ש"ח
ליחידת השתתפות ,צמוד לשער הדולר ליום  6ביולי 3.636) 2018 ,ש"ח לדולר( ,בכל יום מסחר החל ממועד
רישומם למסחר בבורסה ,ועד ליום  8באוקטובר.2019 ,
ב .הקצאה פרטית לעובדים של השותפות ושל חברה בת
לאחר תאריך המאזן ,ביום  18ביולי  ,2018אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של
השותפות מסגרת לביצוע הקצאות פרטיות ל ושאי משרה ,עובדים ו ות י שירותים בשותפות או בתאגיד
בת ,אשר אי ם מ ים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות .על בסיס המסגרת כאמור אימץ
דירקטוריון השותף הכללי תכ ית תגמול הו י )להלן" -התכ ית"( וביום  30באוגוסט 2018 ,אישר הקצאה
פרטית של כתבי אופציה לא סחירים ויחידות ) RSUזכויות לקבלת יחידות השתתפות של השותפות ,ללא
מחיר מימוש ,בכפוף להתקיימות הת אים ולהתאמות ש קבעו בתכ ית( לשלושה עובדים בשותפות
ובתאגיד בת .שווי ההקצאה הכולל אמד בכ 0.5 -מיליון דולר.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
תו ים כספיים מתוך הדוחות הכספיים בי יים המאוחדים
המיוחסים לשותפות
ליום  30ביו י2018 ,

באלפי דולר של ארה"ב

עמוד
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי פרד לפי תק ה 38ד'

2

תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות

4

תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות

5

תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומ ים המיוחסים לשותפות
מידע וסף

6-7
8-9

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

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

דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הבי יים ה פרד לפי תק ה 38ד' לתק ות יירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

מבוא
סקר ו את המידע הכספי הבי יים ה פרד המובא לפי תק ה 38ד' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970-של אוויטס פטרוליום  -שותפות מוגבלת )להלן – השותפות( ,ליום  30ביו י 2018 ,ולתקופות של שישה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הבי יים ה פרד הי ו באחריות הדירקטוריון והה הלה של השותף הכללי של
השותפות .אחריות ו היא להביע מסק ה על המידע הכספי הבי יים ה פרד לתקופת בי יים זו בהתבסס על סקירת ו.
היקף הסקירה
ערכ ו את סקירת ו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות בי יים
ה ערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי פרד לתקופות בי יים מורכבת מבירורים ,בעיקר
עם א שים האחראים לע יי ים הכספיים והחשבו איים ,ומיישום והלי סקירה א ליטיים ואחרים .סקירה הי ה מצומצמת
בהיקפה במידה יכרת מאשר ביקורת ה ערכת בהתאם לתק י ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אי ה מאפשרת ל ו להשיג
ביטחון ש יוודע לכל הע יי ים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין א ו מחווים חוות דעת
של ביקורת.
מסק ה
בהתבסס על סקירת ו ,לא בא לתשומת ליב ו דבר הגורם ל ו לסבור שהמידע הכספי הבי יים ה פרד ה "ל אי ו ערוך,
מכל הבחי ות המהותיות ,בהתאם להוראות תק ה 38ד' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
פסקת הדגש ע יין )הפ יית תשומת לב(
מבלי לסייג את מסק ת ו ה "ל א ו מפ ים את תשומת הלב לאמור בבאור 1ג' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר הצורך
בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 30באוגוסט2018 ,
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דוח מיוחד לפי תק ה 38ד'
תו ים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים בי יים המאוחדים
המיוחסים לשותפות

להלן תו ים כספיים ומידע כספי פרד המיוחסים לשותפות מתוך הדוחות הכספיים בי יים המאוחדים של הקבוצה ליום 30
ביו י 2018 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות מאוחדים( ,המוצגים בהתאם לתק ה 38ד' לתק ות
יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לשותפות
ליום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

ליום  30ביו י
2017

2018

בלתי מבוקר
אלפי דולר
כסים שוטפים
מזומ ים ושווי מזומ ים
השקעה באגרות חוב
חייבים ויתרות חובה

21,546
38

10,241
283

1,442
8,176
585

21,584

10,524

10,203

כסים לא שוטפים
עודף כסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
רכוש קבוע ,טו

12,943
88

43

15,264
95

13,031

43

15,359

34,615

10,567

25,562

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים ב קאיים
זכאים ויתרות זכות

5,022
2,780

4,801
1,030

10,895
2,024

7,802

5,831

12,919

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מהשותף הכללי
זכויות המרה ואופציות ליחידות השתתפות
רכיב חוב בגין הלוואות המירות
אופציות מימוש לאגרות חוב
אגרות חוב
עודף התחייבויות על כסים בחברות מוחזקות

261
19,932
-

319
8,727
8,902
4,841

-

20,193

22,789

-

גרעון בהון השותפות
הון השותפות
כתבי אופציה
קרן בגין תשלום מבוסס מ יות
קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה
יתרת הפסד

*(

35,355
10,475
1,148
7,987
)(48,345

 *(681
7,526
)(26,260

35,355
10,475
714
7,833
)(41,734

6,620

)(18,053

12,643

34,615

10,567

25,562

היתרה קט ה מ 1 -אלפי דולר.

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
 30באוגוסט2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

גדעון תדמור
יו"ר דירקטוריון
פלר פט וגז יהול בע"מ
השותף הכללי
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ח ן רייכמן
מ כ"ל
פלר פט וגז יהול בע"מ
השותף הכללי

עמית קור האוזר
סמ כ"ל כספים
פלר פט וגז יהול בע"מ
השותף הכללי

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות

ל 3-חודשים שהסתיימו
ל 6-חודשים שהסתיימו
ביום  30ביו י
ביום  30ביו י
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

לש ה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

הוצאות ה הלה וכלליות

2,537

1,752

1,341

965

4,576

הפסד תפעולי

)(2,537

)(1,752

)(1,341

)(965

)(4,576

196
)(542

הכ סות מימון
הוצאות מימון
הכ סות )הוצאות( בגין התאמת שווי הוגן של
כתבי אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות -
)(2,494
חלק השותפות בהפסדי חברות מוחזקות

)(1,136

171
)(94

)(720

961
)(3,410

775
)(2,706

)(1,181

438
)(1,431

)(7,076
)(6,192

הפסד לפ י מסים על ההכ סה

)(5,377

)(4,819

)(2,445

)(2,678

)(20,293

הפסד והפסד כולל

)(5,377

)(4,819

)(2,445

)(2,678

)(20,293

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.

- 5 -

אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומ ים המיוחסים לשותפות

ל 3-חודשים שהסתיימו
ל 6-חודשים שהסתיימו
ביום  30ביו י
ביום  30ביו י
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

לש ה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

תזרימי מזומ ים מפעילות שוטפת
הפסד

)(5,377

)(4,819

)(2,445

)(2,678

)(20,293

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומ ים
מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
רכיב הטבה הגלום בעסקאות עם בעלי ע יין
הוצאות ריבית בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים
ב קאיים
שיערוך רכיב חוב בגין הלוואות המירות
הוצאות )הכ סות( ה ובעות ממכשירים פי סיים
ה מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הכ סות מימון בגין הלוואות לחברות מוחזקות
פחת והפחתות
תשלום מבוסס מ יות
הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הכ סות מימון מהשקעה באגרות חוב של חברה בת
חלק השותפות בהפסדי חברות מוחזקות

154

181

62

73

462

153
-

105
777

62
-

51
480

423
1,227

)(140
)(567
10
434
81
)(253
2,494

)(964
)(186
15
2,706

)(140
)(288
5
169
81
1,181

)(391
)(100
8
1,431

7,226
)(646
18
714
)(289
6,192

2,366

2,634

1,132

1,552

15,327

שי ויים בסעיפי כסים והתחייבויות:
108
603

177
550

118
300

41
298

164
1,544

ירידה בחייבים ויתרות חובה
עלייה בזכאים ויתרות זכות

711

727

418

339

1,708

ריבית שהתקבלה

254

-

-

-

75

ריבית ששולמה

)(108

)(124

)(59

)(92

)(405

מזומ ים טו ששימשו לפעילות שוטפת

)(2,154

)(1,582

)(954

)(879

)(3,588

תזרימי מזומ ים לפעילות השקעה
השקעה והלוואות לחברות מוחזקות
מימוש )השקעה( באגרות חוב של חברה בת
רכישת רכוש קבוע

)(616
8,389
)(3

)(2,212
)(5

45
)(3

)(662
)(2

)(23,066
)(8,176
)(60

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
השקעה

7,770

)(2,217

42

)(664

)(31,302

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
תו ים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומ ים המיוחסים לשותפות

ל 3-חודשים שהסתיימו
ל 6-חודשים שהסתיימו
ביום  30ביו י
ביום  30ביו י
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
אלפי דולר

לש ה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017
מבוקר

תזרימי מזומ ים מפעילות מימון
קבלת הלוואות מתאגידים ב קאיים
פירעון הלוואות מתאגידים ב קאיים
פירעון הלוואות מהשותף הכללי
תקבולים בגין ה פקת מכשירי חוב המירים
ואופציות )ב יכוי עלויות ה פקה(
ה פקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב
עלויות גיוס אגרות חוב
ה פקת יחידות השתתפות
עלויות גיוס הון

)(5,918
-

)(787

-

-

9,677
)(3,600
)(1,100

20,603
)(197
-

13,647
-

20,603
)(197
-

)(50
-

13,647
17,915
)(1,387

מזומ ים טו ש בעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
מימון

14,488

12,860

20,406

)(50

35,152

עלייה )ירידה( במזומ ים ושווי מזומ ים

20,104

9,061

19,494

)(1,593

262

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לתחילת התקופה

1,442

1,180

2,052

11,834

1,180

יתרת מזומ ים ושווי מזומ ים לסוף התקופה

21,546

10,241

21,546

10,241

1,442

פעילויות מהותיות שלא במזומן
עלויות גיוס חוב כ גד זכאים ויתרות זכות

-

78

78

המידע ה וסף המצורף מהווה חלק בלתי פרד מה תו ים הכספיים ומהמידע הכספי ה פרד.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
מידע וסף
באור - 1

באור - 2

כללי
א.

מידע כספי פרד זה ערוך במתכו ת מתומצתת בהתאם להוראות תק ה 38ד' לתק ות יירות ערך דוחות
תקופתיים ומיידים( ,התש"ל .1970-יש לעיין במידע כספי פרד זה בהקשר למידע הכספי ה פרד על
הדוחות הכספיים הש תיים ליום  31בדצמבר 2017 ,ולש ה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר
לוו אליהם ,וגם בהקשר לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים ליום  30ביו י) 2018 ,להלן " -דוחות כספיים
בי יים מאוחדים"(.

ב.

אוויטס פטרוליום  -שותפות מוגבלת )להלן" -השותפות"( וסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת ש חתם
ביום  30באוגוסט ,2015 ,וכפי שתוקן מעת לעת ,בין פלר פט וגז יהול בע"מ )להלן" -השותף הכללי"(
כשותף כללי מצד אחד ובין  Flair Oil and Gas LPמצד ש י כשותף מוגבל )להלן" -השותף המוגבל"(.
השותפות רשמה ביום  8ספטמבר 2015 ,לפי פקודת השותפויות ,תשל"ה .1975-מטרת השותפות הי ה
לעסוק בתחום החיפושים ,הפיתוח וההפקה של פט וגז.

ג.

לע יין הצורך בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה ,ראה באור 1ג' לדוחות
הכספיים בי יים מאוחדים.

יישום לראשו ה של תק י דיווח כספי חדשים
א.

יישום לראשו ה של  - IFRS 9מכשירים פי סיים
השותפות בחרה ליישם לראשו ה את הוראות תקן דיווח כספי בי לאומי מספר  - 9מכשירים פי סיים
)להלן" -התקן החדש"( ,תוך התאמת יתרת העודפים ליום  1בי ואר  ,2018וללא הצגה מחדש של מספרי
השוואה .התקן החדש מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות
התקן .השותפות מכירה בכל הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום
לראשו ה ביתרת הפתיחה של העודפים.
לפרטים וספים ראה באור 2ב' לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.

ב.

יישום לראשו ה של  - IFRS 15הכ סות מחוזים עם לקוחות
בחודש מאי  2014פרסם ה IASB -את  - IFRS 15הכ סות מחוזים עם לקוחות )להלן בסעיף זה " -התקן
החדש"( .התקן מחליף את  IAS 18הכ סות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכ יות אמ ות לקוחות,
 IFRIC 15הסכמים להקמת מב ים IFRIC 18 ,העברות של כסים מלקוחות ו SIC 31 -הכ סות  -עסקאות
חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן החדש מיושם לראשו ה בדוחות כספיים אלה ,כאשר ליישום התקן אין השפעה על ה תו ים
המוצגים בדוחות הכספיים.
לפרטים וספים ראה באור 2ג' לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.

באור - 3

גילוי לתק י  IFRSחדשים בתקופה שלפ י יישומם
 - IFRS 16חכירות
תקן דיווח כספי בי לאומי מספר  16בדבר חכירות )להלן בסעיף זה" -התקן החדש"( יחליף את התקן הקיים,
תקן חשבו אות בי לאומי מספר בדבר חכירות ) .(IAS 7התקן החדש ייושם החל מהתקופות הש תיות
המתחילות ביום  1בי ואר 2019 ,או לאחריו.
להערכת החברה ,לאחר בחי ת השלכות יישום התקן החדש ,ליישומו לא צפויה להיות השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים.
לפרטים וספים ראה באור 2ד' לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.
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אוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
מידע וסף
באור - 4

אירועים מהותיים בתקופת הדוח
א.

ה פקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב
ביום  14ביו י 2018 ,השלימה השותפות ה פקה של  75,500יחידות ,במחיר של  1,000ש"ח ליחידה,
כשהרכבה של כל יחידה הי ו  1,000ש"ח ע . .אגרות חוב )סדרה א'( ו 10 -כתבי אופציה )סדרה  (1ה ית ים
למימוש לאגרות חוב )סדרה א'( .במסגרת הה פקה הו פקו  75,500,000ש"ח ע . .אגרות חוב )סדרה א'(
ו 755,000-כתבי אופציה .התמורה המיידית ברוטו לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של
 75,500אלפי ש"ח )כ 20.6 -מליון דולר ,ב יכוי עמלת התחייבות מוקדמת( ,סך העלויות הכרוכות בה פקה
הסתכם לכ 275 -אלפי דולר.
לפרטים וספים ראה באור 3ה' לדוחות הכספיים בי יים מאוחדים.

ב.

מימוש החזקה באגרות חוב של חברה בת
בהמשך לאמור בבאור 10א' לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים ,בדבר רכישת אגרות חוב של
אוויטס מימון על ידי השותפות ,מימשה השותפות ביום  28בי ואר 2018 ,את כל החזקותיה באגרות
החוב כאמור בדרך של מכירה מחוץ לבורסה בתמורה לסך של כ 28.7 -מליון ש"ח )כ 8.4-מליון דולר( וכן
פרעה את ההלוואה ש יטלה מתאגיד ב קאי לטובת מימון רכישת אגרות החוב בסך של כ 5.9 -מיליון
דולר )ראה באור 7ג' לדוחות הכספיים הש תיים המאוחדים(.

באור - 5

אירועים לאחר תאריך המאזן
א .ה פקת יחידות השתתפות ואופציות
לאחר תאריך המאזן ,ביום  9ביולי 2018 ,השלימה השותפות ה פקה של  21,929יחידות ,במחיר של 987
ש"ח ליחידה ,כשהרכבה של כל יחידה הי ו  100יחידות השתתפות ו 50-כתבי אופציה )סדרה  (2ה ית ים
למימוש ליחידות השתתפות .במסגרת הה פקה הו פקו  2,192,900יחידות השתתפות ו 1,096,450 -כתבי
אופציה )סדרה  .(2התמורה המיידית ברוטו )קרי ,ללא ה חת מימוש כתבי האופציה( לשותפות במסגרת
ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  21,644אלפי ש"ח )כ 5.9 -מליון דולר(.
כל כתב אופציה )סדרה  (2יתן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של  13.57ש"ח
ליחידת השתתפות ,צמוד לשער הדולר ליום  6ביולי 3.636) 2018 ,ש"ח לדולר( ,בכל יום מסחר החל ממועד
רישומם למסחר בבורסה ,ועד ליום  8באוקטובר.2019 ,
ב .הקצאה פרטית לעובדים של השותפות ושל חברה בת
לאחר תאריך המאזן ,ביום  18ביולי  ,2018אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של
השותפות מסגרת לביצוע הקצאות פרטיות ל ושאי משרה ,עובדים ו ות י שירותים בשותפות או בתאגיד
בת ,אשר אי ם מ ים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות .על בסיס המסגרת כאמור אימץ
דירקטוריון השותף הכללי תכ ית תגמול הו י )להלן" -התכ ית"( וביום  30באוגוסט 2018 ,אישר הקצאה
פרטית של כתבי אופציה לא סחירים ויחידות ) RSUזכויות לקבלת יחידות השתתפות של השותפות ,ללא
מחיר מימוש ,בכפוף להתקיימות הת אים ולהתאמות ש קבעו בתכ ית( לשלושה עובדים בשותפות
ובתאגיד בת .שווי ההקצאה הכולל אמד בכ 0.5 -מיליון דולר.

----------------
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 30באוגוסט2018 ,
לכבוד
הדירקטוריון של השותף הכללי של שותפות אוויטס פטרוליום – שותפות מוגבלת
א.ג,. .

ה דון :מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ,תמצית המידע הכספי בי יים ה פרד ,דוחות
כספיים מאוחדים ומידע כספי פרד של שותפות אוויטס פטרוליום – שותפות מוגבלת
)"השותפות"(
ה ו להודיעכם כי א ו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפ ייה( של הדוחות של ו המפורטים
להלן על בסיס תשקיף מדף של השותפות מיום  12בספטמבר:2017 ,
 .1דוח סקירה מיום  30באוגוסט 2018 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של השותפות ליום  30ביו י,
 2018ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .2דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  30באוגוסט 2018 ,על תמצית המידע הכספי בי יים
ה פרד של השותפות ליום  30ביו י 2018 ,ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו
באותו תאריך לפי תק ה 38ד' לתק ות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

