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  השותפותתיאור עסקי עדכון  –פרק א' 

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

 

 השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות הערך שלה - לדוח התקופתי 3סעיף  .1

 576,459, בעל השליטה בשותף הכללי בשותפות, , מימש גדעון תדמור2018באוקטובר  29יום ב

"(. כתבי האופציה כתבי האופציהלא סחירים ליחידות השתתפות של השותפות )"כתבי אופציה 

לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה טרם הפיכתה של השותפות לציבורית.  למר תדמורהוענקו 

 (.2018-01-102003)אסמכתא מספר:  2018באוקטובר  29השותפות ביום 
 

 Shenandoah –לדוח התקופתי  137.סעיף  .2

, מפעילת LLOG Exploration Offshore LLCכי דיווחה השותפות  2018בספטמבר  12ביום 

 SOP (Suspension of לבקשת ה, עדכנה כי התקבל אישור הרגולטור Shenandoahפרויקט 

Production )הזיכיונות הכלולים בנכס הנפט מאריך את תוקף אישור זה . שהוגשה על ידה

לפרטים . ומהווה התקיימות התנאי המתלה האחרון להשלמת העסקה לרכישת נכס הנפט

 (. 2018-01-083656)אסמכתא מספר:  2018 ספטמברב 12נוספים ראו דיווח השותפות מיום 
 

 Buckskinתכנית לפיתוח נכס הנפט  –לדוח התקופתי  7.1.5סעיף  .3

כי מפעילת פרויקט  השותפותדיווחה  2018באוקטובר  28וביום  2018בספטמבר  4ביום 

עבודות ההשלמה להפקה כי  השותפותעדכנה את  LLOG Exploration Offshore LLCבקסקין, 

(, בהתאמה, KC 829#3(, ושל קידוח הפיתוח השני )KC 829#2של קידוח הפיתוח הראשון )

וחי הפיתוח הושלם חלקן העיקרי של עבודות הפיתוח עם סיום השלמת קיד. הסתיימו בהצלחה

 4מיום  החברהשל  יםמיידי ותלפרטים נוספים ראו דוחלקראת תחילת הפקת הנפט בפרויקט. 

-2018-01 -ו 2018-01-084369 מספר: ות)אסמכתא  2018באוקטובר  28ומיום  2018בספטמבר 

  .(, בהתאמה 101202
 

 South Pelto Area Block 16 –לדוח התקופתי  7.2.3סעיף  .4

ן בפרויקט ראשו דיווחה השותפות על תחילתו של קידוח אקספלורציה 2018 באוקטובר 7ביום 

PL16 "(הקידוח)" . 

 Enven Energy נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקטדיווחה השותפות כי  2018בנובמבר  7ביום 

Ventures LLC  הקידוח עולה כי בשכבות המטרה נמצאו חולות רטובים  מניתוח ממצאיכי

לפרטים נוספים ראו דיווח השותפות  .(Dry Hole) , ולכן נקבע כי הקידוח הינו קידוח יבש(במים)

 (.2018-01-105156)אסמכתא מספר:  2018בנובמבר  7מיום 
 

  

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

ותוארו במסגרת הדוח  2018של שנת  השניבנוסף לשינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי השותפות ברבעון 
 למספרי מתייחס זה . עדכון(2018-01-083202: מספר )אסמכתא 30.8.2018שפורסם ביום  30.6.2018הרבעוני ליום 

שפורסם ביום  2017ת לדוח התקופתי של השותפות לשנת השותפו עסקי תיאור בפרק שהופיעו כפי הסעיפים
 . "(הדוח התקופתילהלן: "לעיל ו)( 2018-01-025089: מספר )אסמכתא 27.3.2018



 הון אנושי -לדוח התקופתי  13סעיף  .5

לנושאי תוכנית תיגמול הוני אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות  2018באוגוסט  30ביום 

  RSUsיות ויחידות השתתפותשל אופצלא מהותית ולא חריגה וכן הצעה פרטית משרה ועובדים 

בבעלותה המלאה של השותפות.  בתה ים בשותפות ובחברלנושאת משרה בשותפות ולעובד

וכן דיווחי השותפות  2018באוגוסט  30לפרטים ראו דוח הצעה פרטית שפרסמה השותפות ביום 

, 2018-01-083334 ,2018-01-083653 מספר: ות)אסמכתא 7.10.2018 -ו 12.9.2018מהתאריכים 

 (.088750-01-2018 -ו 088753-01-2018

 

 ןמימו -לדוח התקופתי  16סעיף  .6

 ( 1כתבי אופציה )סדרה  9,262מומשו  ,ועד למועד זה 2018באוקטובר  29החל מתאריך 

אגרות חוב )סדרה א'( של השותפות. לפרטים ראו דיווחי השותפות מהתאריכים  926,200 -ל

-2018, 2018-01-102006)מספרי אסמכתא:  13.11.2018 -ו 7.11.2018, 4.11.2018, 29.10.2018

 , בהתאמה(.2018-01-102655 -ו 2018-01-100708, 01-103848

 

 

  2018, רנובמבב 20תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת     

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ            

 יוןדירקטוריו"ר ה, גדעון תדמורידי: -נחתם על

  חנן רייכמן, מנכ"ל

 



 

 

 רק ב' פ

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

שותפותה



   

  
  דוח הדירקטוריון של השותף הכללי

  
  

  2018 ,ספטמברב 30שהסתיימה ביום  לתקופה
  
  

 לתקופהבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ") מתכהשותף הכלליבע"מ (להלן: " נפט וגז ניהול רפלדירקטוריון 
  .")הדוח תקופת(להלן: " 2018, ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

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

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

  
  

  דהדירקטוריון למצב עסקי התאגיהסברי 
  
  
  

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

  . ארה"ב במפרץ מקסיקו קיימים בפיתוח רישיונותוכן בארה"ב  פרויקטים
  

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

  
  פעילות השותפות במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו:נוגע לונים עיקריים בעדכ להלן

  
  התקדמות פרויקטBuckskin 

 
קידוחי הפיתוח הראשון והשני של הפרויקט. כמו כן, נכון הסתיימו בהצלחה  תקופת הדוחבמהלך 

דוחים למועד אישור הדוחות הכספיים, הסתיימו בהצלחה גם עבודות ההשלמה להפקה של הקי
א' בתוכנית הפיתוח. עבודות ההשלמה כללו, בין היתר, 1הנ"ל. בכך הושלם חלקו העיקרי של שלב 

הופק בהצלחה נפט מכל השכבות שהושלמו להפקה בפרויקט. מניתוח ביצוע של מבחני הזרמה בהם 
 של הנתונים, שנאספו במהלך הקדיחה, עולה כי עובי שכבות המאגר נושאות הנפט בקידוחים תואם

את ההערכות טרום הקידוח. העבודות שנותרו עד לתחילת ההפקה כוללות ביצוע התאמות 
  ה התת ימי שנרכש לצורך הפרויקט.לפלטפורמת ההפקה והתקנת ציוד ההפקה וההולכ

  
צפוי פיהם  לעואשר  ,שנקבעו, מתקדמות במסגרת התקציב ולוח הזמניםבפרויקט עבודות הפיתוח 

 .2019בחודש יולי  הפרויקט להתחיל בהפקת הנפט
  

  .בפרויקטא' 1עלויות פיתוח שלב  מסך 72%-כ הושקעו עד למועד אישור הדוחות
  

  שותפות מוגבלת  -נאוויטס פטרוליום



  לת)(שותפות מוגב פטרוליוםנאוויטס                          דוח הדירקטוריון
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  רכישת זכויות בנכס הנפטShenandoah 

  
ארה"ב,  מיליון חביות נפט לחופי לואיזיאנה, 155תגלית של הינו  Shenandoahנכס הנפט 

אישר בית המשפט בארה"ב , 2018 ,בחודש אפריל. מיליארד דולר 1.7 -שהושקעו בה עד כה כ
לאור . מיליון דולר 1.8-תמורת התחייבות לתשלום של כ לשותפותמהזכויות בנכס  54.05%מכירת 

חייבה ייעוד מפעיל לנכס הנפט, וכי לשותפות נדרש  Shenandoahהעובדה שהגשת הצעה לרכישת 
שתיים משותפותיה  שהלרכיהשותפות צירפה  ,שותף אסטרטגי שיסייע לקדם את פיתוח נכס הנפט

 המשמשת גם כמפעילת( LLOG Exploration Offshore LLC חברת, Buckskinבפרויקט 
כמו כן, שותפה . Blackstoneשבבעלות קרן  Beacon Offshore Energyוחברת  )הפרויקט

. בהתאם למערכת Warburg Pincus שבבעלות קרן Venari Offshore LLCבפרויקט חברת 
מהזכויות  23.1%-השלמת הרכישה בכ בין הצדדים, תחזיק השותפות לאחרההסכמים שנחתמה 

 -התקבל אישור הרגולטור לבקשת העדכנה מפעילת הפרויקט כי  2018בספטמבר,  בחודש בנכס.
SOP )Suspension of Productionהאישור מאריך את תוקף הזיכיונות. ה), שהוגשה על יד 

נכס נאי המתלה האחרון להשלמת העסקה לרכישת הכלולים בנכס הנפט ומהווה התקיימות הת
  הנפט.

  
 6מיום , )2018-01-018642(אסמכתא:  2018 ,במרץ 8מיום דיווחי השותפות  ראולפרטים נוספים 

-2018-01(אסמכתא:  2018בספטמבר,  12ומיום  )2018-01-035781(אסמכתא:  2018במאי, 
083656.(  

  
 רכישת זכויות בנכס הנפט Yucatanorth N )Shenandoah South(  

  
נכס הנפט במהזכויות  23.1%התקשרה השותפות בהסכם לרכישת  ,2018מאי, במהלך חודש 

North Yucatan  להלן ארה"בבשבמפרץ מקסיקו)- "Yucatan("  אלפי דולר  160 -בתמורה לכ
ארה"ב, המהווה את חלקה היחסי של השותפות מתוך עלויות רכישת הזיכיון במסגרת הזכייה 

  במהלך אותו חודש.ז פדרלי שהסתיים במכר
  

Yucatan , המכונה גםShenandoah South , לנכס הנפטבסמוך  מתהממוקהינו תגלית נפט 
Shenandoah לסיכום עקרוני שהושג עם  (בהתאם השותפות אשר בכוונתLLOG מפעילת ,

ות תוך ניצול סינרגי של תשתי Shenandoahבדרך של פיתוח משותף עם ו לפתח הפרויקט)
יחסית לכל פרויקט. פיתוח משותף כאמור, אם יתאפשר, עשוי לייצר משותפות והפחתת העלות ה

  .ערך נוסף משמעותי לשני הפרויקטים בהשוואה לחלופות פיתוח אחרות
  

שלושה  בדבר כניסתם של על ידי המפעילה בפרויקט עודכנה השותפות 2018באוגוסט,  21ביום 
, catanYu :1Beacon Offshore Energy Development LLC -נוספים לשותפים אסטרטגיים 

2quinor Natural Gas LLCE 3 -וHouston Energy LLP .  
  

) ומיום 2018-01-051565 (אסמכתא: 2018 במאי, 27דיווחי השותפות מיום  ראולפרטים נוספים 
  ).2018-01-075519(אסמכתא:  2018באוגוסט,  12

   

                                                
  .Shenandoah, השותפה גם בנכס הנפט Blackstoneחברת פורטפוליו של קרן  1
חברה נורווגית ציבורית הנמנית על חברות האנרגיה הגדולות בעולם והפועלת הינה החברה למיטב ידיעת השותפות, . Statoil -לשעבר 2

מיליארד דולר. בעלת המניות העיקרית בחברה היא  87 -אוסלו לפי שווי של כבעשרות מדינות. החברה נסחרת בבורסות של ניו יורק ו

  .ממשלת נורווגיה
 כמו כן, טב ידיעת השותפות, חברה אמריקאית פרטית הממוקדת במפרץ מקסיקו וכן בקידוחים יבשתיים בטקסס ולואיזיאנה.למי 3

  .בארה"ב מפרץ מקסיקובפעילות ב LLOGהינה שותפה של  החברה



  לת)(שותפות מוגב פטרוליוםנאוויטס                          דוח הדירקטוריון
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 16 רישיון-PL  

  
חברה  ,EnVen Energy Ventures LLCעם בהסכם  השותפותהתקשרה  2018 יבמהלך חודש יונ

מזכויותיה (המוחזקות  50%למכירת ), "EnVen" -(להלן ארה"ב ,המאוגדת בלואיזיאנהפרטית 
 -(להלן South Pelto, באזור 16על ידי חברה בת בבעלות מלאה) בנכס הנפט הממוקם בבלוק מספר 

אלפי דולר, המהווה את החזר  2,431 -בסך של כשלום במזומן ") בתמורה לתהזכויות הנמכרות"
אופציה הגם לשותפות נה במסגרת ההסכם ניתהוצאות העבר היחסיות בגין הזכויות הנמכרות. 

   .ללא תמורה, EnVenשל בבעלותה המצוי מהבעלות במתקן הפקה  50% תלקבל
  

 12,200 הגיע לעומקו הסופין הראשו האקספלורציה כי קידוח EnVenלאחר תאריך המאזן עדכנה  
, וכי מניתוח ממצאי הקידוח עולה כי בשכבות המטרה נמצאו חולות רטובים )מטר 3,718-כ(רגל 

  ). Dry Hole, ולכן נקבע כי הקידוח הינו קידוח יבש ()במים(
  

במאי,  28דיווחי השותפות מיום ד' לדוחות הכספיים המצורפים וכן 3באור  ראולפרטים נוספים 
 2מיום , )2018-01-059371 (אסמכתא: 2018ביוני,  20), מיום 2018-01-051937 (אסמכתא: 2018

-2018-01(אסמכתא:  2018בנובמבר,  7ומיום  )2018-01-072618(אסמכתא:  2018באוגוסט, 
105156.(  

  
טבעי ידוח וחיפוש נפט וגז לק פרויקטים 14-ב זכויות בעלת הינה, השותפות הדוח אישור נכון למועד

 במדינתביבשה מדינות טקסס ולואיזיאנה וכן  לחופי דרומית"ב, במימי מפרץ מקסיקו, בארה
   בקנדה. Newfoundlandבאזור מזרח  ,שיון אקספלורציה ביםירלשותפות כמו כן,  .לואיזיאנה

  



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס                          הדירקטוריוןדוח 
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  :פעילותוצאות הת  .2
  
  

חודשים  תשעהלתקופה של  
  ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

  בר לשינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקדסה  2017  2018  אלפי דולר
  

  
 

וגז הוצאות חיפושי נפט 
ישירות  והוצאות

  אחרות, נטו
  

בסך של  PL-16 נכס חיפוש והערכה בגין רישיון מהפחתתהגידול נובע בעיקר  )517(   )155,4( 
  .לדוחות הכספיים המצורפים) ד'3באור  ראו( ליון דולרימ 4.1 -כ

גבוהה יותר של רכיב הטבה בגין  זקיפההגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מ  )3,467(    )3,969(  תהוצאות הנהלה וכלליו
  .אשתקדתשלום מבוסס מניות לעומת התקופה המקבילה 

 
         

   )3,984(    )844,8(  הפסד תפעולי

          

  ם:ים הבאימהאירועבעיקר  נובע בהוצאות המימון, נטו הקיטון  )7,047(    )3,876(  הוצאות מימון, נטו
 1.2 -במהלך התקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות מימון בסך של כ

רבעון לקראת תום האשר נגרעו מיליון דולר בקשר עם הלוואות המירות 
ות הכספיים לדוח 11גם באור  ראובעקבות המרתן להון ( 2017השלישי לשנת 

 . )השנתיים המאוחדים
וואות מקבוצת דלק הנמוכות בתקופת הדוח נרשמו הוצאות מימון בגין הל

דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובע בעיקר מהאצת מיליון  1 -בכ
הפחתת ניכיון עקב פירעון מוקדם (חלקי) עקב הנפקה לציבור וכן מיתרת 

ההלוואות פירעון הלוואות נמוכה יותר בתקופת הדוח כתוצאה מהמשך 
ים השנתיים כספיות הלדוח 9באור  גם ראו(למועדים שנקבעו בהתאם 

 .)המאוחדים
במהלך התקופה המקבילה רשמה השותפות הוצאות מימון גבוהות יותר בגין 

  אשראי לזמן קצר מתאגידים, המגובה בערבויות של בעל השליטה. 
 

אשראי כתוצאה מיישום תקן דיווח בתקופת הדוח נרשמה הפרשה להפסדי   -    )103(  ירידת ערך נכס פיננסי
ב' לדוחות 2גם באור  ראו"מכשירים פיננסיים" ( - 9' כספי בינלאומי מס

  הכספיים המצורפים).
 

בגין התאמת  הוצאות
שווי הוגן של כתבי 
אופציה ורכיב המרה 

  של הלוואות המירות

עקב התאמת בתקופה המקבילה אשתקד לא תזרימיות שנרשמו  הוצאות  )9,597(    -
ות המירות אשר נגרעו ההוגן של כתבי אופציה ורכיב המרה של הלווא םשווי

ות לדוח 11גם באור  ראולהון ( םבעקבות המרת 2017ברבעון השלישי לשנת 
  ).הכספיים השנתיים המאוחדים

 
         

הפסד לפני מסים על 
  )20,628(    )634,12(  הכנסה

 

         
הכנסות מסים נדחים בגין הפרשה להפסדי אשראי כתוצאה מיישום תקן   -    23  מסהטבת 

ב' 2גם באור  ראו"מכשירים פיננסיים" ( - 9בינלאומי מס' דיווח כספי 
  לדוחות הכספיים המצורפים).

 
         

   )20,628(    )404,21(  הפסד והפסד כולל

  

   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס                          הדירקטוריוןדוח 
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  (המשך): פעילותוצאות הת  .2
  

  
חודשים לתקופה של שלושה  

  ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

  2017  2018 אלפי דולר  הסבר לשינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד
  

  
 

הוצאות חיפושי נפט וגז 
והוצאות ישירות 

  אחרות, נטו
  

בסך של  PL-16הגידול נובע בעיקר מהפחתת נכס חיפוש והערכה בגין רישיון  )102(   )275,4(
  לדוחות הכספיים המצורפים).  ד'3באור  ראומיליון דולר ( 4.1 -כ
 

רכיב ההטבה בגין תוכנית היחידות החסומות  מזקיפתע בעיקר ובנ קיטוןה  )1,666(    )1,388(  הוצאות הנהלה וכלליות
במהלך הרבעון השלישי של שנת  לראשונה לעובדי השותפות אשר הוענקה

רכיב הבשלה מידית בגין תקופות העסקה קודמות בהתאם וכללה  2017
  .לתכנית

 
         

   )1,768(    )663,5(  הפסד תפעולי

          

  מהאירועים הבאים:בעיקר  נובע בהוצאות המימון, נטו הקיטון  )3,332(    )1,373(  , נטומימון הוצאות
 0.5 -במהלך התקופה המקבילה אשתקד נרשמו הוצאות מימון בסך של כ

רבעון לקראת תום האשר נגרעו מיליון דולר בקשר עם הלוואות המירות 
ות הכספיים לדוח 11גם באור  ראובעקבות המרתן להון ( 2017השלישי לשנת 

 . )אוחדיםים המהשנתי
בתקופת הדוח נרשמו הוצאות מימון בגין הלוואות מקבוצת דלק הנמוכות 

מיליון דולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובע בעיקר  0.6 -בכ
מהאצת הפחתת ניכיון עקב פירעון מוקדם (חלקי) בתקופה המקבילה עקב 

צאה ח כתוהנפקה לציבור וכן מיתרת הלוואות נמוכה יותר בתקופת הדו
ות לדוח 9באור  גם ראו(ההלוואות בהתאם למועדים שנקבעו פירעון המשך מ

 .)הכספיים השנתיים המאוחדים
במהלך התקופה המקבילה רשמה השותפות הוצאות מימון גבוהות יותר בגין 

  אשראי לזמן קצר מתאגידים, המגובה בערבויות של בעל השליטה. 
 

נרשם הפסד מגידול בהפרשה להפסדי אשראי כתוצאה  לישישברבעון ה  -    )35(  ירידת ערך נכס פיננסי
"מכשירים פיננסיים" בתקופת  - 9מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 

  ב' לדוחות הכספיים המצורפים).2גם באור  ראוהדוח (
  

בגין התאמת הוצאות 
שווי הוגן של כתבי 
אופציה ורכיב המרה 

  של הלוואות המירות

עקב התאמת בתקופה המקבילה אשתקד לא תזרימיות שנרשמו  הוצאות  )10,709(    -
ההוגן של כתבי אופציה ורכיב המרה של הלוואות המירות אשר נגרעו  םשווי

ות לדוח 11גם באור  ראולהון ( םבעקבות המרת 2017ברבעון השלישי לשנת 
  ).הכספיים השנתיים המאוחדים

 
         

הפסד לפני מסים על 
  )15,809(    )710,7(  הכנסה

 

         
הכנסות מסים נדחים בגין הפרשה להפסדי אשראי כתוצאה מיישום תקן   -    8  הטבת מס

ב' 2גם באור  ראו"מכשירים פיננסיים" ( - 9דיווח כספי בינלאומי מס' 
  לדוחות הכספיים המצורפים).

 
         

   )15,809(    )630,7(  הפסד והפסד כולל

  



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםס נאוויט                         יוןדוח הדירקטור
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  :מצב כספי  .3
  

1/12/20173  30/09/2018 אלפי דולר   הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 

  
  נכסים שוטפים

     

          
פירעון עקב  בעיקרבמהלך תקופת הדוח קטנו יתרות המזומנים ושווי המזומנים   39,338    36,120  מזומנים ושווי מזומנים

דולר, תשלומים בסך של  מיליון 10.9 -בסך של כ יםבנקאי יםמתאגידות הלווא
לטובת המשך פיתוח פרויקט בקסקין ותזרים שלילי לר דו מיליון 24.6 -כ

הנפקת מנגד נרשם גידול במזומנים ושווי מזומנים כתוצאה מ מפעילות שוטפת.
של  )1(סדרה  וכתבי אופציה למימוש לאגרות חוב אגרות חוב (סדרה א')

לדוחות  ה'3באור גם  ראודולר (מיליון  20.6 -השותפות בתמורה לסך של כ
 )2(סדרה  הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה; רפים)הכספיים המצו

 'ו3באור גם  ראו( מליון דולר 5.9-למימוש יחידות השתתפות בתמורה לסך של כ
 אגרות חובהחזקה של השותפות במימוש ; לדוחות הכספיים המצורפים)

באור גם  ראו( דולרמיליון  8.4 -שהונפקו על ידי חברה בת בתמורה לסך של כ
מהזכויות בנכס  50%תקבול בגין מכירת ; הכספיים המצורפים)חות לדו 'ט3

לדוחות הכספיים  'ד3באור גם  ראו( דולר מיליון 2.4 -בסך של כ PL-16הנפט 
  .המצורפים)

    
  -  188    225  חייבים ויתרות חובה

  -  3,219    3,358  סכומים בנאמנות

בגין הלוואה שניתנה בתנאים  Buckstone -ריבית לקבל מהסכומים מייצגים   5,750    2,080  ריבית לקבל
    .גב) לאגרות חוב (סדרה ב'), שהונפקו על ידי חברה בת-אל-זהים (גב

       
  

  
     48,495    41,783  סך נכסים שוטפים

            

      נכסים לא שוטפים

       
דולר בקשר עם  מיליון 24.6 -הגידול נובע בעיקר מהיוון עלויות בסך של כ  21,971    42,367 השקעות בנכסי נפט וגז

הסכומים שנגרעו כתוצאה ממכירת  בניכויופיתוח פרויקט בקסקין המשך 
ומחיקת יתרת נכס החיפוש והערכה בגינו עם  PL-16מההחזקה ברישיון  50%

ד' לדוחות הכספיים 3באור  ראותוצאות קידוח האקספלורציה ( קבלת
    . המצורפים)

    להבטחת ערבויות שהומצאו לטובת ממשלת ארה"ב. יםמשמש נותוהפקד  650    650  פקדונות לזמן ארוך

הקיטון נובע בעיקר מתשלום ריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה א') שהנפיקה   6,869    5,371  סכומים בנאמנות
  .דולרמיליון  1.6 -חברה בת בסך של כ

    
 - 9ל תקן דיווח כספי בינלאומי מס' הקיטון נובע בעיקר מיישומו לראשונה ש  153,885    153,428  הלוואות שניתנו

"התקן החדש"). בהתאם לבחירת השותפות,  -מכשירים פיננסיים" (להלן"
מספרי השוואה, כאשר התקן החדש מיושם למפרע, ללא הצגה מחדש של 

ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה נזקפת ליתרת הפתיחה של העודפים 
כך, הוכרה ביום המצורפים). לפי לדוחות הכספיים ב'2באור גם  ראולתקופה (

דולר  מיליון 1.6 -הפרשה להפסדי אשראי חזויים בסך של כ 2018בינואר,  1
מנגד, נרשם גידול  ועד זה.בגין ההשפעה המצטברת של יישום התקן עד למ

ביתרת ההלוואות שניתנו עקב הפחתה שוטפת של יתרת עלויות ההנפקה 
  בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

    
הכירה השותפות בהמשך לאמור לעיל בדבר יישום לראשונה של התקן החדש,   -    392  ס מס נדחהכנ

    בנכס מס נדחה בגין ההפרשה להפסדי אשראי חזויים.  2018בינואר,  1ביום 
  -  95    83  רכוש קבוע, נטו

      

     183,470    202,291 סך נכסים לא שוטפים

             

     231,965    244,074  סך נכסים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםס נאוויט                         יוןדוח הדירקטור
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  (המשך) :מצב כספי  .3
 

  לשינויים העיקריים בסעיףהסבר  31/12/2017  30/09/2018 אלפי דולר

      התחייבויות שוטפות

אשראי לזמן קצר 
 מתאגידים בנקאיים

לטובת רכישת אגרות  2017הקיטון נובע מפירעון הלוואה שניטלה במהלך שנת   10,895    -
פירעון הלוואה מוכן  דולר מיליון 5.9 -חוב שהונפקו על ידי חברה בת בסך של כ

  .דולרמליון  5נוספת בסך של 
    

ספקים, זכאים ויתרות 
  זכות

התחייבות לתשלום עלויות פיתוח פרויקט במהלך תקופת הדוח חל קיטון ב  5,766    5,006
צדדים קשורים מליון דולר ומנגד חל גידול ביתרה מול  2.6-בסך של כ בקסקין

ו הוצאות לשלם בקשר עם נרשמכן ו ון דולרמלי 0.9-בסך של כ בעלי ענייןו
  .מליון דולר 0.9 -בסך של כ PL-16פרויקט 

    
ריבית לשלם בגין אגרות 

  חוב
3,402    5,536  -  

חלות שוטפת של 
הלוואות מבעל שליטה 

  לשעבר

  הגידול נובע בעיקר מריבית שנצברה בתקופה.  4,673    6,112

            
     26,870    14,520  סך התחייבויות שוטפות

             

      התחייבויות לא שוטפות

הלוואות מבעל שליטה 
 לשעבר

    בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.הגידול נובע מהפחתת ניכיון   6,451    7,491

הפרשה בגין מחוייבות 
  לסילוק נכסי נפט וגז

 לראשונה מחויבות לפינוי ושיקום אתר הקידוח וצרהתקופת הדוח נמהלך ב  -    286
    בפרויקט בקסקין. 

אופציות מימוש לאגרות 
  חוב

למימוש לאגרות חוב  יםהניתנ) 1כתבי אופציה (סדרה בתקופת הדוח הונפקו   -    240
לדוחות  ה'3באור  ראו( דולר מיליון 0.4 -(סדרה א') של השותפות בסך של כ

מייצגת את שווין  2018, ספטמברב 30. היתרה ליום הכספיים המצורפים)
    ל האופציות.ההוגן ש

 -עיקר הגידול נובע מהנפקת אגרות חוב (סדרה א') של השותפות בסך של כ  186,001    215,895  אגרות חוב
מימוש החזקות השותפות בהתחייבות עקב דולר. בנוסף, חל גידול  ליוןימ 20.6

בתמורה  מאוחדת חוב שהונפקו על ידי חברה בת באגרותבמהלך תקופת הדוח 
תקופה דולר, וכן מהמשך הפחתת עלויות הנפקה ב וןלימי 8.4 -לסך של כ

    בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

            
סך התחייבויות לא 

     192,452    223,912  שוטפות

            

    219,322    238,432  סך התחייבויות

          

בתקופת  דולר מיליון 12.4 -הקיטון נובע בעיקר מרישום הפסד בסך של כ  12,643    5,642 הון השותפות
החדש למפרע, ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה, יישום התקן מוכן הדוח 

 מיליון דולר 1.2 -בסך של כ , נטו ממסכאשר ההשפעה המצטברת של יישומו
מנגד, חל גידול בהון כתוצאה מהנפקת  נזקפת ליתרת הפתיחה של העודפים.

  מליון דולר. 5.8-ך של כיחידות השתתפות ואופציות ליחידות השתתפות בס
  

             

     231,965    244,074  התחייבויות והוןסך 

  
   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםס נאוויט                         יוןדוח הדירקטור
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  נזילות ומקורות מימון  .4
  

 תזרים מזומנים  .א
  

דולר  אלפי 3,236 -סך של כל הדוח בתקופתפעילות שוטפת הסתכם ל ששימשנטו  ,תזרים המזומנים
ים המזומנים, נטו ששימש לפעילות תזר .אשתקד המקבילה בתקופהדולר  אלפי 3,446 -כ לעומת סך של

אלפי  1,339-אלפי דולר לעומת סך של כ 664 -הסתכם לסך של כ 2018לשנת  לישישוטפת ברבעון הש
  דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  דולר  לפיא 22,761 -כסך של להדוח  בתקופתהסתכם  ששימש לפעילות השקעה נטו ,תזרים המזומנים

  בתקופה דולר לפיא 142,288-כששימש לפעילות השקעה, בסך של  מזומנים נטו,הלעומת תזרים 

פקת נמהפקדת תמורת ה נובע בעיקרו המוצגות התקופות ביןבתזרים  קיטוןה .אשתקדהמקבילה 

בתקופה  לטובת מחזיקי אגרות החוב נאמנותאלפי דולר בחשבון  140,560 -טו בסך של כנהחוב,  אגרות

אלפי דולר בתקופת  1,470של סכומים בנאמנות, נטו בסך של  זאת לעומת שחרור .המקבילה אשתקד

בקשר עם  דולראלפי  24,635 -כ בסך של ונפט גז בנכסי השקעותבתקופת הדוח נרשמו כמו כן,  הדוח.

בסך של  PL-16מהזכויות בנכס הנפט  50%בניכוי הסכום שהתקבל בגין מכירת  בקסקין פיתוח פרויקט

לשנת  לישימזומנים, נטו ששימש לפעילות השקעה במהלך הרבעון השתזרים ה אלפי דולר. 2,431 -כ

אלפי דולר בתקופה המקבילה  140,824 -אלפי דולר לעומת סך של כ 7,404 -הסתכם לסך של כ 2018

בסך של  , נטוסכומים בנאמנות מהפקדתבתזרים בין התקופות המוצגות נובע בעיקרו  קיטוןהאשתקד. 

, בניכוי השקעה בנכסי נפט וגז בתקופה בקשר עם ה המקבילה האשתקדבתקופ אלפי דולר 140,560 -כ

  .אלפי דולר 7,404-פרויקט בקסקין בסך של כ
  

 דולר אלפי 22,779 -סך של כל הסתכםבתקופת הדוח  פעילות מימוןשנבע מ נטו ,תזרים המזומנים
המקבילה  בתקופה רדול לפיא 159,080 -, בסך של כמימון פעילותשנבע מנטו  ,לעומת תזרים מזומנים

בת בתקופה  המהנפקת אגרות חוב של חבר בעיקר בעונהקיטון בתזרים בין התקופות  .אשתקד
לעומת  אלפי דולר 1,287בניכוי עלויות גיוס אגרות חוב בסך של  124,667-המקבילה אשתקד בסך של כ

וב (סדרה א') של הניתנים למימוש לאגרות ח )1(סדרה  וכתבי אופציה (סדרה א') אגרות חובנפקת ה
 ות חוב ששולמו בתקופהאגראלפי דולר בניכוי עלויות גיוס  20,603 -בסך של כ ת הדוחבתקופ השותפות

התקבלה תמורה ממימוש בתקופת הדוח בנוסף,  לפי דולר.א 275בסך של  בקשר עם ההנפקה הנ"ל
גת בפעילות מימון אלפי דולר המוצ 8,389 -החזקה של השותפות באגרות חוב של חברה בת בסך של כ

אלפי  17,815בתקופה המקבילה אשתקד התקבלה תמורה בגין גיוס הון בסך של כהנפקת אגרות חוב. 
יחידות  הדוח הונפקו בתקופת, לעומת זאתאלפי דולר.  1,052דולר בניכוי עלויות גיוס הון של 

ות של השותפות ) הניתנים למימוש ליחידות השתתפ2של השותפות וכתבי אופציה (סדרה  השתתפות
גיוס הון ששולמו בתקופה בקשר עם ההנפקה הנ"ל בסך של  תבניכוי עלויואלפי דולר  5,943 -בסך של כ

בסך של  יםבנקאי יםמתאגיד ותהלווא בתקופת הדוח חל גידול בפירעוןיתרה מזאת,  אלפי דולר. 101
הסתכם  2018לשנת  לישיפעילות מימון ברבעון השנבע מתזרים המזומנים, נטו ש אלפי דולר. 7,318

 146,432 -סך של כב תזרים מזומנים, נטו ששימש לפעילות מימון אלפי דולר לעומת 643 -לסך של כ
ת נובע בעיקר מהנפקת התקופובין  בתזריםקיטון ה לפי דולר תזרים בתקופה המקבילה אשתקד.א

ה פבתקו ,שתתפות של השותפותהיחידות הוכן מהנפקה לראשונה של  בת השל חבר אגרות חוב
  .בילה אשתקדהמק

  
 חוזרהון   .ב

  
נובע בעיקרו  אשרדולר,  אלפי 27,263 -של כ ךבס 2018 ,ספטמברב 30 ליום חיובי חוזרהון  לשותפות

 וריבית אלפי דולר 3,358-כ של בסך בנאמנות סכומים, דולר לפיא 36,120 -כ של בסך מזומנים יתרותמ
 של שוטפת חלות בניכויאלפי דולר ו 2,080 -כבסך של  Buckstone -לקבל בגין הלוואות שהועמדו ל

 לשלם וריביתאלפי דולר  5,006 -זכאים בסך של כ ,אלפי דולר 6,112 -בסך של כ דלק מקבוצת תוהלווא
  .דולר אלפי 3,402 -כ של בסך חוב אגרות בגין
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 מימון  .ג
  

 הפנו רואי החשבון של השותפות 2018, רספטמבב 30רואה החשבון המבקר ליום של  הסקירהבדוח 
בדבר הצורך בגיוס מקורות מאוחדים ביניים ג' לדוחות הכספיים 1אור את תשומת הלב לאמור בב

להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות רעון התחייבויותיה. יהשותפות ולפמימון לפעילות 
  ביכולתה לגייס מקורות מימון כאמור. 

  
ש"ח ע.נ. אגרות חוב  75,500,000פקה של השלימה השותפות הנ 2018ביוני,  14ביום בהקשר זה יצוין כי 

. לאגרות חוב (סדרה א') של השותפות הניתנים למימוש) 1כתבי אופציה (סדרה  755,000 -(סדרה א') ו
 20.6 -כ( מיליון ש"ח 75.5-מורה המיידית ברוטו לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לכהת

   ., בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת)מיליון דולר
  

סך  .(סדרה א') ע.נ. אגרות חוב 926,200-ל )1(סדרה  כתבי אופציה 9,262לאחר תאריך המאזן, מומשו 
  אלפי דולר). 250 -אלפי ש"ח (כ 926 -כהתמורה במסגרת המימוש הסתכמה לסך של 

  
 השתתפות, ביחד עם יחידות 2,192,900השלימה השותפות הנפקה של , 2018ביולי  9ביום כמו כן, 

בתמורה לסך  הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות, )2כתבי אופציה (סדרה  1,096,450
  ליון דולר.ימ 5.9 -ככולל של 

  
של יחידות  576,459כתבי אופציה לסך של  576,459 מימש בעל השליטה, לאחר תאריך המאזן,

  י דולר.אלפ 1,479 -השתתפות של השותפות. סך התמורה במסגרת המימוש הסתכמה לסך של כ
 

:)1( 2018, ספטמברב 30להלן החוב הפיננסי, נטו של השותפות וחברות מאוחדות ליום   .ד
  

    אלפי דולר

 התחייבויות  

  אגרות חוב (סדרה א')  )21,333(

  )2( מבעל שליטה לשעבר הלוואות )15,793(
  נטו, אחרותפיננסיות  התחייבויות )3,337(

  התחייבויות"כ סה )40,463(

   

  נכסים 

  מזומנים ושווי מזומנים 23,773

   

  פיננסי, נטו  חוב )16,690(

  
לא כולל יתרות מזומנים ואגרות חוב בנאוויטס בקסקין מימון בע"מ ובחברה המחזיקה   )1(

  ).Navitas Buckskin US LLCבפרויקט בקסקין (
  
ות הכספיים . יתרת ההלוואה מוצגת בדוח2018, ספטמברב 30יתרת קרן וריבית לשלם ליום   )2(

מיליון דולר המשקף את יתרת ההטבה מעסקה עם בעל שליטה לשעבר אשר  2.2 -בניכיון של כ
  טרם הופחתה.
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 תזרים מזומנים חזוי  .ה
  

כולל  2018, ספטמברב 30המבקר ליום סקירה של רואה החשבון ה ג' לעיל, דוח4כאמור בסעיף 
השותפות וזאת עקב פעילותה של , הפניית תשומת לב המתייחסת למצבו הפיננסי של התאגיד

בתחום פעילות הכרוך מעצם טבעו בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי 
  ואי ודאות.

  
 -(להלן 1970-) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל14(ב)(10בהתאם לסעיף 

התחייבות  הדוחות הכספים תעודות"תקנות הדיווח"), תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום 
במחזור יצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי במידה והתקיימו סימני האזהרה אשר הוגדרו 

  .תאגידהפיננסי של ה והפניית תשומת לב המתייחסת למצב וביניהםבאותו סעיף, 
  

דוחותיה העובדה שלשותפות קיימים הון עצמי והון חוזר חיוביים, הן בעל אף  לאור האמור,
אין חשש סביר כי במהלך תקופת ה הערכתי לחדים והן במידע הנפרד (סולו), וכהכספיים המאו

לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, היא תזרים המזומנים החזוי 
  :) לתקנות הדיווח14(ב)(10מובא להלן גילוי בהתאם להוראות סעיף 

 
 ,אוקטוברב 1 

 31עד  2018
 ,בדצמבר
2018  

 ,בינואר 1  
 31עד  2019

 ,בדצמבר
2019  

 ,בינואר 1  
 30עד  2020

 ,ספטמברב
2020  

 אלפי דולר 
      

  757,16    473,26    ,69721 יתרת פתיחה (1)

          

          מקורות:

:מימוןתזרים מזומנים מפעילות            

  )5( 442,23    )4( 4,092    )3( )2( 295,22  והוןגיוסי חוב 
חרור פקדוןש  650     -    -  

          

          שימושים:

:פעילות שוטפתלתזרים מזומנים            

מטה ויועצים מקצועייםעלויות   )291,2(   )9164,(   )6873,(  
  )81,74(   ),4963(   )81,74(  אגרות חובריבית בגין  תשלומי

י ענייןרעון התחייבויות לבעליפ  )2,331(   -   -  
         

:השקעהפעילות לם תזרים מזומני          
  )381(   )5,396(   )861,12( העמדת הלוואות לחברות מוחזקות (7)

      
  383,34   757,16   473,26 יתרת סגירה

  
  הכספי הנפרד (סולו) של השותפות. המידעמזומנים ושווי מזומנים על בסיס   )1(
שתתפות של השותפות לאחר תאריך המאזן מימש בעל השליטה אופציות להמרה ליחידות ה  )2(

  . א' לדוחות הכספיים המצורפים)6(ראו באור  אלפי דולר 1,479-בתמורה לסך של כ
) הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה א') של השותפות 1מימוש כתבי אופציה (סדרה  הנחת  )3(

  כספיים המצורפים). ה' לדוחות ה3באור  ראו( 2018בדצמבר,  24נקבע ליום  םואשר מועד פקיעת
ליחידות  2019באוקטובר,  8הינו  םשר מועד פקיעת) א2כתבי אופציה (סדרה הנחת מימוש   )4(

  השתתפות בשותפות.
(לפרטים נוספים ראו באור  ליחידות השתתפות בשותפותאופציות המשקיעים הנחת מימוש   )5(

בהקשר זה יובהר כי הנחת המימוש אינה כוללת את אופציות  .ב' לדוחות הכספיים השנתיים)11
ג' לדוחות 11(לפרטים נוספים ראו באור  מימושןלהתנאים  בשילוהמייסדים אשר טרם ה

  .הכספיים השנתיים)
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ות לאגרות חוב ויחידות השתתפות ) לעיל השותפות הניחה מימוש אופצי3(-)5כאמור בסעיפים (  )6(
ככל ולא ימומשו . וזאת בעיקר לאור תוספת המימוש ביחס למחירי השוק בסמוך למועד פקיעתן

בהתאם לצרכי השותפות והחברות  הון/חוב ית לבצע גיוסתפעל השותפו ותהאמור האופציות
  המוחזקות כפי שיהיו באותה עת.

קיימות של החברות ההתחייבויות המחושבת על בסיס  לחברות מוחזקות ותהעמדת הלווא  )7(
 רעון התחייבויותילהעמדת כספים לפיתוח פרויקטים קיימים ופ למועד אישור הדוחהמוחזקות 

להלן ההנחות  .עצמיים של החברות המוחזקות למימון התחייבויות אלובניכוי מקורות  והכל
ו אשר תידרש השותפות להעמיד כהלוואה לחברות העיקריות ששימשו בחישוב הסכומים, נט

  המוחזקות:
תשלומי קרן וריבית עבור פירעונות תקופתיים של הלוואות מבעל שליטה לשעבר במהלך   -

מיליון דולר)  5.4 -2019מיליון דולר; שנת  6.2 -2018תקופת תזרים המזומנים החזוי (שנת 
  לדוחות הכספיים השנתיים.  9גם באור  ראו

מיליון דולר במהלך  3.8 -בסך כולל של כ PL-16עלויות קידוח האקספלורציה בפרויקט   -
  .2018הרבעון הרביעי לשנת 

והמשך ההיערכות   Shenandoah -רכישת הזכויות ב התחייבויות לתשלום עלויות בקשר עם  -
מוש בגין חלקה של השותפות בהנחת מי( דולר מיליון 4.1 -לפיתוח הפרויקט בסך כולל של כ

  .)ב' לדוחות הכספיים המצורפים3האופציה שהוענקה למפעילת הפרויקט כמפורט בבאור 
) שהתאגדה בארה"ב SPCהזכויות בפרויקט בקסקין מוחזקות באמצעות חברה ייעודית (  -

ן, הפיתוח והתפעול השוטף של זכויותיה בפרויקט. עם השלמת גיוס המימון לטובת המימו
ודית כל הסכומים הנדרשים להשלמת הפיתוח ותחילת לפרויקט הוזרמו לחברה הייע

העמדת הלוואות יתרות מזומנים, ההפקה. לאור האמור, תזרים המזומנים החזוי אינו כולל 
כיחידה עצמאית עד לפירעון כל  ו/או תקבולים בגין פרויקט בקסקין אשר מתנהל

  התחייבויותיו תחת הסכמי המימון שנחתמו.
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  הדיווח הפיננסי של התאגידגילוי בקשר עם 
  

  
  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .1

  

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

 הדוח תקופת לאחר אירועים  .2
  

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

 
  מידע נוסף

  
הדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת השותפות, נושאי המשרה וצוות העובדים כולו על עבודתם המסורה 

  ותרומתם לקידום עסקי השותפות.
  

  
  
  

  בכבוד רב,
  
  

  חנן רייכמן דעון תדמורג
 מנכ"ל יוןדירקטוריו"ר ה

  
                                                                                                                             בע"מ פלר נפט וגז ניהול

  שותפות מוגבלת - רוליוםפטנאוויטס בשם:                    
  

2018, נובמברב 20תאריך חתימה: 



 

   

 התאגידפרטים בדבר תעודות התחייבות של  -נספח לדוח הדירקטוריון
 
 

 סדרה
מועד 

 הנפקה

  ע.נ. מקורי

 (אלפי ש"ח)

 יתרת ע.נ.

  )2( (אלפי ש"ח)

יתרת ע.נ. 

 משוערך

  (אלפי ש"ח)

שיעור 

ריבית 

 )1( נקובה

 )3( הצמדה
 בספריםיתרה 

  ש"ח) (אלפי

 ריבית שנצברה

  (אלפי ש"ח)

שווי בבורסה 

 .18930.ליום 

  (אלפי ש"ח)

  )5(פרטי נאמן   דירוג

8201/60  א' ) בע"מ1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות (  - 76,112 1,877 72,883 - 8.4% 75,500 75,500 75,500   

 

  .2202ועד  9201ביוני של כל אחת מהשנים  30וביום  1202ועד  8201בדצמבר של כל אחת מהשנים  31 שנתיים ביום-תשלומים חצי :)סדרה א'( אגרות חוב הריביתמועדי תשלומי   )1(

 (אסמכתא: 2018י, נביו 13ביום  ותפותשכפי שדווח על ידי ה לשטר הנאמנות 6לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו סעיף  השותפותלפרטים בדבר זכות . 2022ביוני,  30קרן אגרות החוב (סדרה א') תיפרע בתשלום אחד ביום   )2(

לפי א 76,426-כ לקרן הינה בסך שש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ולמועד זה יתרת ה 926,200 -) ל1כתבי אופציה (סדרה  9,262בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד למועד אישור הדוחות הכספיים מומשו ). 2018-01-050880

  ש"ח.

  אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו.ת החוב (סדרה א') הקרן והריבית של אגרו  )3(

  חוב (סדרה א'), ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת הסדרות לפירעון מיידי/מימוש בטוחות.העומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות של אגרות  השותפותלמועד הדוח   )4(

 השותפותאביב. למועד הדוח, לא התקבלה הודעה מהנאמן כי -, תל94יגאל אלון וכתובת:  ori@slcpa.co.il, דואר אלקטרוני: 03-5613824, פקס: 03-6237777(רו"ח) אורי לזר, טלפון:  להלן פרטי איש הקשר אצל הנאמן:  עו"ד  )5(

  .אגרות החובת הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל זה לכנס את מחזיקי די/מימוש בטוחות, וכן לא התקבלה דרישאינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה לפירעון מיי

שטר ב 5.2בסעיף שעבוד המתוארים בהתאם להסכמי ה Buckskin עודפי פרויקט שטר הנאמנות, ובכלל זאת שעבודב 5.2בסעיף פי שטר הנאמנות מובטחות בבטוחות המפורטות -על השותפות: התחייבויות נכסים משועבדים  ) 6(

  .ותהנאמנ

כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), יהיה סך העודפים הצפויים עד לפרעונן המלא של אגרות החוב (סדרה יה השותפות כי כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויותלשטר הנאמנות התחייבה  5.3בהתאם לסעיף : יחס עודפים  ) 7(

עבד לטובת לקת של אגרות החוב (סדרה א') בצירוף ריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') שנצברה עד למועד הבדיקה, ובניכוי סכומים שהופקדו בחשבון המשומיתרת הקרן הבלתי מסו 150% -מסכום השווה לא') שווה או גבוה 

    . )760%יחס העודפים הינו  2018 ,ספטמברב 30(ליום  עומדת השותפות ביחס האמור 2018שנת על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות לרבעון השני של התבצעה  בהתאם לבדיקה אשר הנאמן.

מיליון דולר במשך  70מסך של כי כל עוד אגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות (כהגדרתו בשטר הנאמנות) לא יפחת השותפות  התחייבהלשטר הנאמנות  5.4בהתאם לסעיף : הון כלכלי מזערי  )8(

 127.9ההון הכלכלי של השותפות הינו  2018 ,ספטמברב 30(ליום  עומדת השותפות ביחס האמור 2018של שנת  לישיבהתאם לבדיקה אשר התבצעה על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות לרבעון הש ם.שני רבעונים רצופי

     .מיליון דולר)

  

 



 

 

 פרק ג'

 דוחות כספיים 

 2018 ספטמברב 30ליום 
 



  

  

  

  

  

  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

  

  2018, ספטמברב 30ליום  מאוחדיםדוחות כספיים ביניים 

  

  "בארה של דולר באלפי

  

  

  מבוקרים בלתי

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  עמוד 

  

  

  2  מאוחדיםדוחות כספיים ביניים  סקירת

  

  

  3-4  הכספי המצב על מאוחדים דוחות

  

  

  5  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

  

  

  6-9  השותפות בהוןעל השינויים  מאוחדיםדוחות 

  

  

  10-11  על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

  

  

  12-21  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  

  

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

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

ey.com 

  
  
  
  

 שותפות מוגבלת –דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של נאוויטס פטרוליום 
  
  

  מבוא
  

השותפות), הכולל את  -מאוחדות (להלן שותפות מוגבלת וחברות  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של נאוויטס פטרוליום 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,  2018, ספטמברב 30הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון  תשעההשינויים בהון השותפות ותזרימי המזומנים לתקופות של 
הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  וההנהלה של השותף

34  IAS-  דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות"
יא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו . אחריותנו ה1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

  בהתבסס על סקירתנו.
 
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  מסקנה
  

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

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

  .1970-התש"ל
  

  
  פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

  
ך בגיוס ג' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר הצור1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

  מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחיבויותיה.
  
 
  

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2018 ,בנובמבר 20



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  המצב הכספי  על מאוחדים דוחות

  
  
  

   ספטמברב 30 ליום 
  ליום

  בדצמבר 31
 2018  2017  2017 
 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר אלפי 

           שוטפים נכסים
             

 39,338  14,647   36,120   מזומנים ושווי מזומנים
  188  347    225   חייבים ויתרות חובה

  3,219  11,964   3,358    בנאמנות סכומים
  5,750   1,566    2,080    לקבל ריבית

          
   41,783   28,524  48,495  
           

            נכסים לא שוטפים
            

  21,971   15,366    42,367   וגז נפטנכסי ב השקעות
  650  650   650    לזמן ארוך פקדונות
  6,869   128,596    5,371    בנאמנות סכומים

  153,885   -   153,428    שניתנו הלוואות
  -   -   392    נכס מס נדחה

  95   91    83    נטו, קבוע רכוש
          
   202,291   144,703  183,470  
          
   244,074   173,227  231,965  

           
           
           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  מאוחדים על המצב הכספי  דוחות

  
  
  

   ספטמברב 30 ליום 
  ליום

  בדצמבר 31
 2018  2017  2017 
 מבוקר  מבוקר בלתי 
 דולר אלפי 

          התחייבויות שוטפות
             

  10,895  10,808   -    בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
  5,766   7,123    5,006    ויתרות זכות, זכאים ספקים
  5,536   2,007   3,402    חוב אגרות בגין לשלם ריבית
  4,673  7,500   6,112    לשעבר שליטה מבעל הלוואות של שוטפת חלות
  -   293    -    מהשותף הכללי ותהלווא

          
   14,520   27,731  26,870  
          

          התחייבויות לא שוטפות
           

  6,451   10,396   7,491   לשעבר שליטה מבעל הלוואות
  -  -    286    הפרשה בגין מחוייבות לסילוק נכסי נפט וגז

  -   -     240    אופציות מימוש לאגרות חוב
  186,001  120,655   215,895    חוב אגרות
  -   9,385    -    ליחידות השתתפות ואופציות המרה זכויות

          
    223,912   140,436  192,452  
           

          השותפות הון
           

  35,355   35,198   40,988    השותפות הון
  10,475   3,839   10,684    אופציה כתבי
  714  403   1,374    מניות מבוסס תשלום בגיןהון  קרן
  7,833  7,689   8,004   שליטה בעל עם עסקאות בגין הון קרן

  )41,734(  )42,069(   )55,408(   הפסד יתרת
          
   5,642   5,060  12,643  
             
    244,074   173,227  231,965 

             
  
  
 

  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

  

             2018, בנובמבר 20

  גדעון תדמור    הכספיים הדוחות אישור תאריך
  דירקטוריוןיו"ר 

  פלר נפט וגז ניהול בע"מ
  השותף הכללי

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  "מבע ניהול וגז נפט פלר
  הכללי השותף

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ

  "מבע ניהול וגז נפט פלר
  הכללי השותף

   



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  הכולל הרווח עלמאוחדים  דוחות

  

  

  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

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

 768    102  4,275  517  4,515 ישירות אחרות, נטו  והוצאותהוצאות חיפושי נפט וגז 
 4,855    1,666  1,388  3,467  3,969  הוצאות הנהלה וכלליות

             
 5,623    1,768  5,663  3,984  8,484  סך הכל הוצאות

             
 )5,623(    )1,768(  )5,663(  )3,984(  )8,484(  תפעולי הפסד

             
 4,182    1,770  3,636   1,770  10,882  מימון הכנסות

 )11,776(    )5,102(  )5,009(  )8,817(  )14,758(  הוצאות מימון
  -    -  )35(  -  )103(   ירידת ערך נכס פיננסי

הוצאות בגין התאמת שווי הוגן של כתבי אופציה 
 )7,076(    )10,709(  -  )9,597(  -  ורכיב המרה של הלוואות המירות

             
 )20,293(    )15,809(  )7,071(  )20,628(  )12,463(  הכנסה על מסים לפני הפסד

              
  -    -  8  -  23  מס הטבת

               
 )20,293(    )15,809(  )7,063(  )20,628(  )12,440(   כולל והפסד הפסד

               
  )1.051(    )0.946(  )0.209(  )1.359(  )0.384(   (בדולר) ומדולל בסיסי השתתפות ליחידת הפסד

               
יחידות השתתפות משוקלל לצורך החישוב  מספר

  19,311    16,716  33,746  15,175 32,408   הנ"ל (באלפים)

            
            
            

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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   השותפותבהון על השינויים  מאוחדיםדוחות 

  
  
  
  2018 ,ספטמברב 30ביום  חודשים שהסתיימה 9לתקופה של     

  

  

  הון
  השותפות

 

 כתבי
  אופציה

 בגין הון קרן
 עם אותעסק
  שליטה בעל

 בגין הון קרן
 תשלום
 מבוסס
 מניות

  

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ הון

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
               

 12,643  )41,734(   714  7,833   10,475   35,355   (מבוקר) 2018, בינואר 1יתרה ליום 
                     

 )1,234(  )1,234(  -  -   -  -    )'ב2ראה באור ( 2018בינואר  1ליום  IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
                   

 IFRS 9    35,355   10,475   7,833   714   )42,968(  11,409לאחר אימוץ לראשונה של  - 2018 ,בינואר 1יתרה ליום 
 )12,440(  )12,440(   -   -   -   -    כולל הפסד

  660  -   660   -   -   -    מניות מבוסס תשלום
 5,842  -   -   -   209   5,633    ו')3הנפקת הון לציבור (ראה באור 

  171  -   -   171   -   -   עסקאות עם בעל שליטה
                

  5,642  )55,408(  1,374  8,004   10,684   ,98840   2018בספטמבר,  30יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  השותפות בהון על השינויים  מאוחדיםדוחות 

  
  
  
  2017בספטמבר  30ביום  הסתיימהחודשים ש 9של  לתקופה    

  

  

  הון
  השותפות

 

כתבי 
  אופציה

 בגין הון קרן
 עם אותעסק
  שליטה בעל

בגין קרן הון 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  

  יתרת 
  הפסד

  הון סה"כ
 (גרעון בהון)

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
               

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

 )628,20(  )628,20(   -   -   -   -    כולל הפסד
  681  -   -   -   681   -     הונירכיב בעל שליטה מרכיב התחייבותי לשל העברת כתבי אופציה 

  3,158  -   -   -   3,158   -     הונירכיב מרכיב התחייבותי ל אופציות המייסדיםהעברת 
  15,169  -   -   -   -   15,169    המרת הלוואות המירות להון 

  3,072  -   -   -   -   3,072    להון  מבעל שליטה לשעברהמרת הלוואות 
  15,923  -   -   -   -   15,923    הנפקת הון לציבור 

  1,034   -   -   -   -   1,034    מימוש אופציות המשקיעים 
  403   -   403   -   -   -    תשלום מבוסס מניות

  )634(  -   -   )634(   -   -   עסקאות עם בעל שליטה
                

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  *) 
  

    הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  השותפות בהון על השינויים  מאוחדיםדוחות 

  
  2018 ,בספטמבר 30ביום  חודשים שהסתיימה 3לתקופה של     

  

  

  הון
  השותפות

 

 כתבי
  אופציה

 בגין הון קרן
 עם אותעסק
  שליטה בעל

 בגין הון קרן
 תשלום
 מבוסס
 מניות

  

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ הון

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
               

 6,620  )48,345(  1,148  7,987   10,475   35,355   2018, יוליב 1יתרה ליום 
                     
                   

  )630,7(   )063,7(   -   -   -   -    כולל הפסד
  226  -   226   -   -   -    מניות מבוסס תשלום

  5,842  -   -   -   209   5,633    ו')3הנפקת הון לציבור (ראה באור 
  17  -   -   17   -   -   עסקאות עם בעל שליטה

                
 5,642  )55,408(  1,374  8,004   10,684   40,988   2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

  
 

  2017בספטמבר  30ביום  הסתיימהחודשים ש 3של  לתקופה    

  

  

  הון
  השותפות

 

כתבי 
  אופציה

 בגין הון קרן
 עם אותעסק
  שליטה בעל

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  

  יתרת 
  הפסד

  סה"כ הון
 (גרעון בהון)

  בלתי מבוקר    
  אלפי דולר    
               

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

 )809,15(  )809,15(   -   -   -   -    כולל הפסד
  3,158  -   -   -   3,158   -     הונירכיב מרכיב התחייבותי ל אופציות המייסדיםהעברת 

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

  15,923  -   -   -   -   15,923    הנפקת הון לציבור 
  1,034   -   -   -   -   1,034    מימוש אופציות המשקיעים 

  403   -   403   -   -   -    תשלום מבוסס מניות 
  163  -   -   163   -   -   עסקאות עם בעל שליטה

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

  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  *) 
    הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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  השותפות  בהוןעל השינויים  מאוחדיםדוחות 

  
  
  
  2017מבר דצב 31ביום  הסתיימהששנה ל    

  

  
  הון

  השותפות

 
 כתבי

  אופציה

 בגין הון קרן
 עם אותעסק
  שליטה בעל

 בגין הון קרן
 תשלום

 מניות מבוסס

  
   יתרת
  הפסד

  סה"כ הון
 )בהון(גרעון 

  מבוקר    
  דולראלפי     
               

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .דולר אלפי 1- מ קטנה היתרה  ) *

  .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
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   על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 

  
  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2018    2017    2018    2017    2017  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  

                    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
                    

  )20,293(    )15,809(  )7,063(  )20,628(  )12,440(   הפסד
                 

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
                 מפעילות שוטפת:

                  
                  : והפסד רווח לסעיפי התאמות

                  
  4,316    1,417  845   3,505   2,479    לשעבר שליטה לבעל התחייבויות שיערוך

  462    137  17   318   171    ענייןרכיב הטבה הגלום בעסקאות עם בעלי 
 מתאגידים קצר לזמן אשראי בגין ריבית הוצאות

  423    220  16   325   169    בנקאיים
  1,227    450  -   1,227   -    רכיב חוב בגין הלוואות המירות  שיערוך

  18    9  4,142   24   4,152   פחת והפחתות
 פיננסיים ממכשירים הנובעות(הכנסות)  הוצאות

  7,235    10,719  )21(   9,755   )161(    והפסד רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים
  714    403  226   403   660    מניות מבוסס תשלום
  3,849    2,134  4,165   2,134   11,192    חוב אגרות בגין מימון הוצאות
  )4,161(    )1,770(  )3,583(   )1,770(   )10,632(    שהועמדו הלוואות בגין מימון הכנסות

  -    -  35   -   103    ירידת ערך נכס פיננסי 
 חוב אגרות לרכישת המיוחסות חוב גיוס עלויות

  257    272  -   272   -    השותפות ידי על
  -    -  )8(   -   )23(    מסים נדחים

                 
   8,110   16,193   5,834  13,991    14,340  

                 והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
                 

  76    )57(  )38(   137   )38(    בחייבים ויתרות חובה )ירידהעלייה (
  1,157    825  640   1,265   1,025   , זכאים ויתרות זכותספקיםה ביעלי

                 
   987   1,402   602  768    1,233  
                 

  -    -  6,241   -   13,054    ריבית שהתקבלה
                  

  )1,363(    )289(  )6,278(   )413(   )12,947(    ששולמה ריבית
                  

  )6,083(    )1,339(  )664(   )3,446(   )3,236(   פעילות שוטפתל ששימשומזומנים נטו 
                 

                 פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
                 

  )7,310(    )217(  )7,404(  )1,676(   )26,659(   וגז נפטהשקעה בנכסי 
  -     -  -  -   2,431    תקבולים בגין מכירת זכויות בנכס נפט

  )155,272(    -  -  -   -    הלוואות לזמן ארוך  מתן
  17    -  -  -   -    סחירים ערך ניירותהשקעה ב מימוש
  )10,088(    )140,560(  -   )140,560(   1,470    בנאמנות סכומיםב שינוי

  )60(    )47(  -  )52(   )3(   קבוע רכוש רכישת
                  

  )172,713(    )140,824(  )7,404(   )142,288(   )22,761(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
                 
                 

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 

- 11 -   

  על תזרימי המזומנים  מאוחדיםדוחות 

  
  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2018    2017    2018    2017    2017  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                    

                   פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
                  

  9,677    9,677  -   9,677  -    בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
  )3,600(    )3,600(  )5,000(   )3,600(  )10,918(    הלוואות מתאגידים בנקאיים פירעון
  )1,100(    -  -   )787(  -    הכללי מהשותף הלוואות פירעון

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

  192,237    124,667  -   124,667  28,992    וכתבי אופציה לאגרות חוב חוב אגרות הנפקת
  )3,931(    )1,075(  )199(   )1,287(  )1,137(    אגרות חוב גיוס עלויות

  17,915    17,815  5,943   17,815  ,9435    לציבורהנפקת הון 
  )1,387(    )1,052(  )101(   )1,052(  )101(    הון גיוס עלויות
  )6,625(    -  -  -  -    לשעבר שליטה מבעל הלוואות פירעון

                 
  216,833    146,432  643   159,080  22,779    מימון מפעילות שנבעומזומנים נטו 

                
  38,037    4,269   ),4257(   13,346  )3,218(    ה (ירידה) במזומנים ושווי מזומניםיעלי

                 
  1,301    10,378   43,545   1,301  39,338    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

                 
  39,338    14,647   36,120   14,647  36,120    התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

                
                   

                   פעילויות מהותיות שלא במזומן
                

 ספקים, זכאיםכנגד  נפט וגזהשקעה בנכסי 
  3,180    2,211  783   2,211  783    ויתרות זכות

                
  872    3,286  -  3,286  -    זכות ויתרות זכאים כנגד חוב גיוס עלויות

                
  2,352    -  -  -  -    חוב להון  המרת

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .מאוחדים ביניים הכספיים מהדוחות דנפר בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים



  (שותפות מוגבלת) פטרוליוםנאוויטס 
  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 כללי  - :1 באור

  
שלושה ו תשעהשל  ותולתקופ 2018, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א

. יש לעיין בדוחות אלה )"דוחות כספיים ביניים מאוחדים" -להלן(באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו  2017בדצמבר,  31ליום  השותפותבהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של 

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

"השותף הכללי")  -נפט וגז ניהול בע"מ (להלן פלרבין  ,וכפי שתוקן מעת לעת, 2015, באוגוסט 30 ביום
"השותף המוגבל").  -מצד שני כשותף מוגבל (להלן Flair Oil and Gas LPכשותף כללי מצד אחד ובין 

. מטרת השותפות הינה 1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה 2015, ספטמבר 8 ביוםהשותפות נרשמה 
  פט וגז.לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נ

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

 ותיבויותיה וכן השקעיכספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים, פירעון התח
כגון גיוסי הון  נוספים ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שוניםקיימים ובנכסי נפט 

ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף הכללי של 
 השלימה 2018 בחודש יוניבהקשר זה יצוין כי  .ביכולתה לגייס מקורות מימון כאמור ,השותפות

הניתנים למימוש לאגרות חוב ) 1יחד עם כתבי אופציה (סדרה (סדרה א')  השותפות גיוס אגרות חוב
השותפות הנפקה של יחידות השתתפות השלימה  2018 יולי בחודש בנוסף, .ה'3, ראה באור (סדרה א')

    ו'.3, ראה באור הניתנים למימוש ליחידות השתתפות) 2יחד עם כתבי אופציה (סדרה 
  

  
  תחשבונאיהמדיניות ה עיקרי  - :2באור 

  
 מאוחדים מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א

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

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

  
ית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזאת שיושמה בעריכת אהמדיניות החשבונ

 :, למעט האמור להלןהמאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים
  

  מכשירים פיננסיים - IFRS 9יישום לראשונה של   .ב
  

מכשירים פיננסיים, המחליף  -  IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB -פרסם ה 2014בחודש יולי 
"התקן החדש") מתמקד בעיקר  -(להלן בסעיף זה IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39את 

  .IAS 39בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 
  
ם למפרע ללא הצגה מחדש של התקן החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש מיוש  

  מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש.
  

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

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

  
  נכסים פיננסיים  .1
  

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

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

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

 לניהול הנכסים הפיננסיים, וכן השותפותהמודל העסקי של   (א)
  מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 (המשך) פיננסייםמכשירים  - IFRS 9יישום לראשונה של   .ב

  
  מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: השותפות    

  
הינו החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים  השותפותהמודל העסקי של 

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

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

  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
  

  :מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד השותפות  
  

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

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)  

נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו 
  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
      

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

  
  התחייבויות פיננסיות  .4

  
מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי  השותפותבמועד ההכרה לראשונה, 

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

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

  
  גריעת התחייבויות פיננסיות  .5

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

  שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
  

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

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

  ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.
  

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

  הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 (המשך) מכשירים פיננסיים - IFRS 9יישום לראשונה של   .ב

  
  

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

  לרווח או הפסד.
  

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

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .6
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם 
סכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את ה

הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. הזכות 
לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה 

מנת שהזכות לקזז תהיה  אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על
קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא 

  תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
  
  מכשירים פיננסיים מורכבים  .7
  

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

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

  וההתחייבות. התמורה לרכיבי ההון
  

  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .8
  

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

השווי ההוגן עבור התחייבויות אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע 
פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת 
כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב 

  בחבילה.
  

  לקמן:השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של השותפות הינה כד  .9  
  

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

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

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

  המועד. לאותו השותפותביתרת הרווח של  אלו בסכומיםקיטון  חל
  

  הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15יישום לראשונה של   .ג
 
 "התקן -בסעיף זה  להלן( הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15את  IASB -הפרסם  2014בחודש מאי   

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהחדש"). התקן מ
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31 -העברות של נכסים מלקוחות וSIC   עסקאות  -הכנסות

  חליפין הכוללות שירותי פרסום.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15יישום לראשונה של   .ג

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

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

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

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

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

   לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
  
 , כאשר ליישום התקן אין השפעה על הנתוניםמיושם לראשונה בדוחות כספיים אלההחדש  תקןה

  המוצגים בדוחות הכספיים.
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ד
  
3 IFRS - צירופי עסקים 

  
צירופי עסקים  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 

). מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל "התיקון" -בסעיף זה (להלן
  כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

  
 התיקון כולל:

הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל  .1
  יצר תפוקות.הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לי

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש באמצעות  .2
 החלפה של תשומות ותהליכים.

 הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם מהותיים. .3
 יותר. "עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות  -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4
מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות  .5

 נוספות.
  

התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה 
 מוקדם אפשרי. אימוץאו לאחר מכן.  2020בינואר  1השנתית המתחילה ביום 

  
      IFRS 16 - כירותח 

  
 -בסעיף זה להלןבדבר חכירות ( 16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה  ").החדש התקן"
  לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  
  להלן עיקר השפעות התקן החדש:

  
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי (פרט   -

  IAS 17-לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים למקרים מסוימים) באופן דומה
 חכירות.

שימוש. כמו כן, החוכרים יכירו -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות  -
  בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ד

  
      IFRS 16 - (המשך) חכירות 

 
יוכרו  ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית   -

 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים כהוצאה 
חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות במקרה של שינוי בתשלומי   -

 השימוש.-בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה   -

 מימונית או כחכירה תפעולית.
  

או לאחריו. אימוץ  2019 ,בינואר 1ות השנתיות המתחילות ביום התקן החדש ייושם החל מהתקופ  

  .לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם השותפותמוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת 

  
  התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:

  
התקופה המוקדמת במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת  -יישום למפרע מלא   .1

תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים  שותפותביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, ה
כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו, 
תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה 

  שתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.בנקל שאז יש לה

 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  -גישת יישום למפרע חלקי   .2

ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש הריבית התוספתי של 
השימוש, -תהחוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכו

  יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות: שותפותה
 

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות.  -
  הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.  -

 
  בעקבות יישום למפרע חלקי, אם קיים, ייזקף להון.הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה 

  
, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה להיות השפעה מהותית על השותפותלהערכת 

  הדוחות הכספיים.

  

  הדוח בתקופת מהותיים אירועים   -: 3באור 

  
  uckskinBפרויקט   .א

  
עדכנה  ,Buckskinבדבר פרויקט המאוחדים  השנתייםדוחות הכספיים ל א'11בהמשך לאמור בבאור 

מפעילת הפרויקט כי במהלך תקופת הדוח הסתיימו בהצלחה קידוחי הפיתוח הראשון והשני של הפרויקט. 
כמו כן, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הסתיימו בהצלחה גם עבודות ההשלמה להפקה של הקידוחים 

א' בתוכנית הפיתוח. עבודות ההשלמה כללו, בין היתר, ביצוע 1העיקרי של שלב כך הושלם חלקו , ובהנ"ל
של מבחני הזרמה בהם הופק בהצלחה נפט מכל השכבות שהושלמו להפקה בפרויקט. מניתוח של הנתונים, 
שנאספו במהלך הקדיחה, עולה כי עובי שכבות המאגר נושאות הנפט בקידוחים תואם את ההערכות טרום 

בודות שנותרו עד לתחילת ההפקה כוללות ביצוע התאמות לפלטפורמת ההפקה והתקנת ציוד הקידוח. הע
ההפקה וההולכה התת ימי שנרכש לצורך הפרויקט. עבודות הפיתוח מתקדמות במסגרת התקציב ולוח 
הזמנים שנקבעו בתכנית הפיתוח המאושרת, אשר לפיהם צפויה תחילת הפקת הנפט מהפרויקט בחודש 

  .2019יולי 
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  (המשך) הדוח בתקופת מהותיים אירועים   -: 3באור 
  

  Shenandoahהנפט  נכס  .ב
  

מהזכויות בנכס הנפט  54.05%קיבלה השותפות הודעה על זכייתה במכרז לרכישת  2018במרס,  7ביום     
Shenandoah  שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב במסגרת מכרז של חברתCobalt International Energy להלן)- 

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

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

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

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

  
האומדן הטוב  2018במרס,  31ליום  DeGolyer and MacNaughtonבהתאם לדוח משאבים שנערך על ידי     

של גז  BCF 138.6 -של נפט ו MMBL 131.7 -) מוערך בכ100%) במאגר (2Cהמשאבים המותנים ( ביותר של
  טבעי.

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

כמפעילה  , המשמשתLLOG-שותף אסטרטגי שיסייע לקדם את פיתוח נכס הנפט, פנתה השותפות בעניין ל

"), Beacon" -(להלן Beacon Offshore Energy-ו LLOG. בהמשך לאמור חתמו השותפות, Buckskinבפרויקט 
, על הסכם שעיקריו הגשת ההצעה במכרז תיעשה על ידי Buckskinהמחזיקה אף היא בזכויות בפרויקט 

חלק  ממנהתמונה כמפעילה בפרויקט והשותפות תעניק לה אופציה לרכוש  LLOGהשותפות, כאשר 
בנכס במחיר עלות בתוספת ההשקעות היחסיות לחלק הנרכש שבוצעו בנכס, כך שלאחר מימוש  מזכויותיה
 -מהזכויות בנכס ו 17.82%ות בנכס, השותפות תחזיק מהזכוי 23.92%תחזיק  LLOG כאמור, האופציה
Beacon  מהזכויות בנכס. 12.31%תחזיק    

  
"), Venari" -(להלן Venari Resources LLCבהמשך לאמור לעיל, חתמו הצדדים להסכם על הסכם הבנות עם     

) מהזכויות 100%(מתוך  15.95%לצדדים  Venariלפיו אם הצעתה של השותפות תזכה במכרז, תמחה 
מהזכויות בזיכיונות שיחולקו  70%בזיכיונות, כך שלאחר המחאה כאמור הצדדים להסכם יחזיקו סה"כ 

פות (לאחר מימוש האופציה), השות 30.95%תחזיק  LLOGבהתאם לפרופורציות בהסכם, באופן הבא: 
  הנותרים.  30%-תחזיק ב Venariכאשר  15.95%תחזיק  Beacon -ו 23.10%תחזיק 

  
ניתן על ידי בית המשפט צו המאשר את ביצוע עסקת המכר, לרבות העברת הזכויות  2018באפריל,  5ביום 

  בנכס לשותפות.
  

   SOP-לבקשת הכי התקבל אישור הרגולטור  מפעילת הפרויקט עדכנה 2018בספטמבר,  12ביום 

(Suspension of Production) .האישור מאריך את תוקף הזיכיונות הכלולים בנכס הנפט , שהוגשה על ידה
  האחרון להשלמת העסקה לרכישת נכס הנפט. ומהווה התקיימות התנאי המתלה

  
  

 Yucatanנכס הנפט   .ג
  

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

 46.9%-, אשר תחזיק לאחר השלמת העסקה בLLOG -") מYucatan" -(להלן שבמפרץ מקסיקו, ארה"ב
  עסקת הרכישה הייתה מותנית בקבלת אישורה של האסיפה הכללית. .Yucatan -מהזכויות ב

  
ביצוע את השותפות מחזיקי יחידות ההשתתפות של האסיפה הכללית של  שרהאי 2018ביולי,  18ביום 

חברה בת בבעלות  ,ShenHai LLCנרשמו הזכויות בנכס הנפט על שם  2018 ,באוגוסט 9ביום , והרכישה
  עסקת הרכישה.  הושלמהובכך  ,מלאה (בעקיפין) של השותפות
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  (המשך) הדוח בתקופת מהותיים אירועים   -: 3באור 

  
 (המשך) Yucatanנכס הנפט   .ג

  
, בעומק מים ')ב3(ראה באור  Shenandoahכיון אחד הממוקם בסמוך לפרויקט יכולל ז Yucatanנכס הנפט 

כיון בעומק כולל של יהתגלתה תגלית נפט בשטח הז 2012-2014בשנים  כיון").יזה" -מטר (להלן 1,780-של כ
  מטר. 9,500 -כ
  

אלפי דולר ארה"ב, המהווה  160 -, תשלם השותפות סך של כYucatan -במהזכויות  23.1%בתמורה לקבלת 
כיון במסגרת הזכייה במכרז פדרלי שהסתיים יאת חלקה היחסי של השותפות מתוך עלויות רכישת הז

  החודש בגין נכס הנפט.
  

, האומדן 2018ביוני,  1ליום  Netherland, Sewell & Associates, Incבהתאם לדוח משאבים שנערך על ידי     
 BCF 30.1 -של נפט ו MMBL 44.3 -) מוערך בכ100%) במאגר (2Cהטוב ביותר של המשאבים המותנים (

  של גז טבעי.
  

הפרויקט, פיתוח נכס הנפט יבוצע  ת, מפעילLLOG -שהושג בין השותפות ל עקרוני בהתאם לסיכום
צפויה אשר גם בה ') ב3(ראה באור  Shenandoahהסמוכה ) עם התגלית Co-Developmentבמאוחד (

  .Shenandoah Southכונה גם מ. בהתאם, נכס הנפט 23.10%בשיעור של בזכויות חזיק השותפות לה
 

 PL-16רישיון   .ד
  

 Navitasמלאה (בעקיפין) ה החברה בת בבעלות באמצעות ,התקשרה השותפות 2018 ,ייונב 19ביום     

Petroleum US LLC עם מחייב בהסכם"), נאוויטס" -(להלן EnVen Energy Ventures LLC חברה פרטית ,
מזכויותיה  50%", בהתאמה) למכירת EnVen" -"מזכר ההבנות" ו -המאוגדת בלואיזיאנה ארה"ב (להלן

 South Pelto, באזור 16(המוחזקות על ידי חברה בת בבעלות מלאה) בנכס הנפט הממוקם בבלוק מספר 
סך של שילמה  EnVen, בהתאם להסכם המחייב", בהתאמה). PL-16"פרויקט -זכויות הנמכרות" ו"ה -(להלן

וכן העניקה  אלפי דולר במזומן, המהווה את החזר הוצאות העבר היחסיות בגין הזכויות הנמכרות 2,431 -כ
  .ללא תמורה EnVen -במתקן הפקה השייך למהבעלות  50%לנאוויטס אופציה לקבל 

  
 PL-16פרויקט החל קידוח האקספלורציה הראשון ב 2018תאריך המאזן, במהלך חודש אוקטובר, לאחר     

מטר), וכי  3,718-רגל (כ 12,200כי הקידוח הגיע לעומקו הסופי EnVen עדכנה  2018בנובמבר,  7ביום ו
הקידוח הינו מניתוח ממצאי הקידוח עולה כי בשכבות המטרה נמצאו חולות רטובים (במים), ולכן נקבע כי 

גרעה השותפות את נכס החיפוש וההערכה אשר התהווה בקשר עם  ). לאור האמור,Dry Holeקידוח יבש (
. ההוצאה בגין גריעת הנכס נרשמה ליון דולרימ 4.1 -בסך של כ 2018בספטמבר,  30הרישיון האמור ליום 

   וחדים על הרווח הכולל.בסעיף הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות ישירות אחרות, נטו בדוחות המא
  

קיבלו ביטוי  וטרם לאחר תאריך המאזן PL-16בקשר עם פרויקט אשר התהוו  עלויותחלקה של השותפות ב    
. עלויות אלו יירשמו כהוצאה ברבעון מיליון דולר 2.9 -בכנאמדות מאוחדים בדוחות הכספיים ביניים 

   .2018הרביעי לשנת 
  

 לאגרות חוב אופציהוכתבי  הנפקת אגרות חוב  .ה

 
ש"ח ליחידה, כשהרכבה  1,000יחידות, במחיר של  75,500השלימה השותפות הנפקה של  2018ביוני,  14ביום     

) הניתנים למימוש 1כתבי אופציה (סדרה  10 -ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ו 1,000של כל יחידה הינו 
 755,000-ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ו 75,500,000לאגרות חוב (סדרה א'). במסגרת ההנפקה הונפקו 

אלפי  75,500לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  כתבי אופציה. התמורה המיידית ברוטו
 -כל הסתכםסך העלויות הכרוכות בהנפקה  ,), בניכוי עמלת התחייבות מוקדמתליון דולרימ 20.6 -ש"ח (כ

  אלפי דולר. 275
  

 8.4%אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו ונושאות ריבית שנתית בשיעור של     
ש"ח ע.נ. אגרות  100-ניתן למימוש ל )1סדרה (כל כתב אופציה  .)9.74% -(ריבית אפקטיבית בשיעור של כ

. כתבי האופציה )לא צמוד(ש"ח  100וזאת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של  )סדרה א'(חוב 
  (כולל).  2018 בדצמבר 24ועד ליום  ניתנים למימוש בכל יום מסחר בבורסה, החל ממועד רישומם למסחר
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  (המשך) הדוח בתקופת מהותיים אירועים   -: 3באור 

  
 (המשך) הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב  .ה

  
  .2022ביוני,  30קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום 

  
ביוני  30הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום 

בגין תקופה  2021ועד  2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31, וביום 2022ועד  2019של כל אחת מהשנים 
  נה אשר ייעשה של שישה חודשים המסתיימת במועד התשלום, פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשו

  
והמסתיימת  2018י, נביו 14-, לגביו תשולם הריבית בגין התקופה המתחילה ביום ה2018בדצמבר  31-ביום ה

ביחד עם הפירעון  2022ביוני,  30ביום הקודם למועד התשלום האמור. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 
  של קרן אגרות החוב (סדרה א').

  
בקסקין (כהגדרתם בשטר בפרויקט  םעודפיהזכויות השותפות לקבלת  אגרות החוב מובטחות בשעבוד    

ועד לפירעון מלוא  כלפי הנאמן כי החל מתחילת ההפקה בפרויקט בקסקין התחייבההשותפות . הנאמנות)
, Navitas Buckskin US LLCהתחייבויות השותפות על פי שטר הנאמנות, כל עודפי בקסקין שיתקבלו בידי 

חוב (סדרה א') שהנפיקה האגרות  ליון דולר ארה"ב המיועד לשמש להבטחת פירעוןימ 47מעבר לסך של 
 לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לחשבון המשועבד , יועברו")אג"ח בקסקין" -ן (להלןנאוויטס מימו

      , בניכוי מסים ותשלומי חובה בלבד, אם וככל שיחולו. שותפותשל ה
  

  במסגרת שטר הנאמנות נטלה על עצמה השותפות את התחייבויות העיקריות הבאות:    
 

  חוב (סדרה א'), יהיה סך הכל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות השותפות כלפי מחזיקי אגרות
 -העודפים הצפויים עד לפרעונן המלא של אגרות החוב (סדרה א') שווה או גבוה מסכום השווה ל

מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') בצירוף ריבית בגין אגרות החוב (סדרה  150%
 א') שנצברה עד למועד הבדיקה, ובניכוי סכומים שהופקדו בחשבון המשועבד לטובת הנאמן.

  
  בשטר  כהגדרתו(כל עוד אגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו במלואן, ההון הכלכלי של השותפות

  ליון דולר במשך שני רבעונים רצופים.ימ 70לא יפחת מסך של הנאמנות) 
      

  כתבי אופציותהנפקת יחידות השתתפות ו  .ו

  
ש"ח ליחידה, כשהרכבה  987יחידות, במחיר של  21,929השלימה השותפות הנפקה של  2018ביולי,  9ביום 

) הניתנים למימוש ליחידות 2כתבי אופציה (סדרה  50-יחידות השתתפות ו 100של כל יחידה הינו 
). 2כתבי אופציה (סדרה  1,096,450 -יחידות השתתפות ו 2,192,900השתתפות. במסגרת ההנפקה הונפקו 

התמורה המיידית ברוטו (ללא הנחת מימוש כתבי האופציה) לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה 
 368 -סך של כסך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם ל ליון דולר).ימ 5.9 -אלפי ש"ח (כ 21,644לסך של 

  .)אלפי דולר 101 -כאלפי ש"ח (
  

ש"ח  13.57תן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של ) ני2כל כתב אופציה (סדרה 
ש"ח לדולר), בכל יום מסחר החל ממועד  3.636( 2018ביולי,  6ליחידת השתתפות, צמוד לשער הדולר ליום 

  . 2019באוקטובר,  8רישומם למסחר בבורסה, ועד ליום 

  

  הקצאה פרטית לעובדים של השותפות ושל חברה בת  .ז

  
, אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות מסגרת לביצוע 2018ולי בי 18ביום 

הקצאות פרטיות לנושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בשותפות או בתאגיד בת, אשר אינם נמנים על 
ת בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות. על בסיס המסגרת כאמור אימץ דירקטוריון השותף הכללי תכני

אישר הקצאה פרטית של כתבי אופציה לא סחירים  2018באוגוסט,  30"התכנית") וביום  -תגמול הוני (להלן
(זכויות לקבלת יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש, בכפוף להתקיימות  RSUויחידות 

  התנאים ולהתאמות שנקבעו בתכנית) לשלושה עובדים בשותפות ובתאגיד בת.
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  (המשך) הדוח בתקופת מהותיים אירועים   -: 3באור 

  

  (המשך) הקצאה פרטית לעובדים של השותפות ושל חברה בת  .ז
  

  ניירות הערך שהוענקו כוללים את המכשירים ההוניים הבאים:
  

 46,610 של השותפות  כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש כל אחד ליחידת השתתפות אחת
 .יחידות השתתפות של השותפות 46,610-הניתנים למימוש לובסך הכל 

 139,830  יחידותRSU, השותפות ובסך  המקנות כל אחת זכות לקבלת יחידת השתתפות אחת של
  .יחידות השתתפות של השותפות 139,830הכל מקנות זכות לקבלת 

  
  מיליון דולר. 0.5 -שווי ההקצאה הכולל נאמד בכ 

  

 מתאגיד בנקאי בישראלפירעון הלוואה לזמן קצר   .ח

      
ב' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר מסגרת אשראי מגובה בערבות 7בהמשך לאמור בבאור 

מיליון דולר.  5פירעון של יתרת ההלוואה בסך של  2018ביולי,  24בעל השליטה, ביצעה השותפות ביום 
  ידי בעל השליטה.במקביל לפירעון ההלוואה, בוטלה ערבות אישית שניתנה לבנק על 

 

 מימוש החזקה באגרות חוב של חברה בת  .ט

  
, בדבר רכישת אגרות חוב של נאוויטס דוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםלא' 10בהמשך לאמור בבאור 

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

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

  
  פיננסים מכשירים  -: 4באור 

  
  שווי הוגן

  
(מלבד אלו אשר עלותם  המוצגים בעלות מופחתת היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסייםלהלן 

  :המופחתת אינה שונה מהותית משווים ההוגן)
 

  2017בדצמבר,  31    2018בספטמבר,  30   
  שווי הוגן    יתרה     שווי הוגן    יתרה     
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  דולר אלפי  

                פיננסיים:נכסים 
                

  Buckstone  155,509    169,637    159,635    167,691  -הלוואה ל
                

                התחייבויות פיננסיות:
                

אגרות חוב שהונפקו על ידי חברה 
  209,587    191,537    214,204    198,681  בת

  -     -     20,985    20,616  אגרות חוב (סדרה א')
                
  219,297    235,189    191,537    209,587  
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  וגז נפט בנכסי השקעות   -: 5באור 
  

 :ההרכב
 
  בדצמבר 31     ספטמברב 30      
      2018    2017    2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי      
  דולר אלפי      
                
             בפיתוח וגז נפט נכסי  .א
  8,793    2,315    33,399   א')3(ראה באור  Buckskin פרויקט 
                
              והערכה חיפוש נכסי  .ב
  EB-156    1,177    41,11    1,177רישיון  בגין  
  EB-252    1,177    41,11    1,177רישיון  בגין  
 A-403    701    660    660רישיון  בגין  
 5,516    ,5165   -    ד')3(ראה באור  PL-16רישיון  בגין  
 GC-82    1,117    0411,    1,041רישיון  בגין  
 EW-915    737    674    674רישיון  בגין  
 EC-158   330    295    295רישיון  בגין  
 EW-876-832    1,082    956    956ן רישיו בגין  
 EC-228    330    295    295רישיון  בגין  
 Lake Enfermer    925    925    925רשיונות  בגין  
  Canada Block 7    521    461    462 רישיון בגין  
 Yucatan-ו Shenandoah נותבגין רישיו  

  ג')3 -ב' ו3(ראה באורים 
  

871   
  

 -  
  

 -  
               
      8,968    13,051    13,178 
               
      42,367   15,366    21,971 

  

   המאזן תאריך לאחר אירועים   -: 6באור 

  

 מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות  .א

 
, מימש בעל השליטה, לאחר תאריך דוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםל 3ד'17בבאור בהמשך לאמור 

 -כתמורה לסך של בשל יחידות השתתפות של השותפות  576,459כתבי אופציה לסך של  576,459המאזן, 
  אלפי דולר.  1,479

  
 פירעון הלוואות מבעל שליטה לשעבר  .ב
  

של  ביצעה השותפות פירעון חלקי ,השנתיים המאוחדיםדוחות הכספיים ל 9בהמשך לאמור בבאור 
אלפי דולר.  6,288 -בסך של כלמועדי הפירעון שנקבעו בהסכמי ההלוואות בהתאם הלוואות מקבוצת דלק 

, פחתה ערבות בעל השליטה דוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםל 3ד'17לאמור בבאור  התאםבלפיכך, 
  ליון דולר.ימ 2.4ליון דולר לסך של ימ 3.5מסך של 

 
  מימוש כתבי אופציה לאגרות חוב  .ג

  
 926,200 -כתבי אופציה ל 9,262 , מומשוהכספיים בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד למועד אישור הדוחות

 250 -אלפי ש"ח (כ 926 -כ הסתכמה לסך של המימושהתמורה במסגרת אגרות חוב (סדרה א'). סך  .ש"ח ע.נ
 דולר). אלפי
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  המאוחדים בינייםמתוך הדוחות הכספיים נתונים כספיים 
  לשותפות המיוחסים

  
  2018 ,ספטמברב 30 ליום

  
  
  

  באלפי דולר של ארה"ב
  

  
  

  עמוד  
    

  2  ד'38 תקנה לפירואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד  שלמיוחד  דוח
    

  4  לשותפות המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
    

  5  לשותפות המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
    

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

  8-10  נוסף מידע
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 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 תשעהולתקופות של  2018, ספטמברב 30השותפות), ליום  –שותפות מוגבלת (להלן  -של נאוויטס פטרוליום  1970-התש"ל

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

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

  קורת.של בי
  
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, 
  .1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
 

  לב)פסקת הדגש עניין (הפניית תשומת 
  

ג' לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר הצורך 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
  בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה.

  
  

  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018 ,נובמברב 20
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  ד'38 תקנה לפי מיוחד דוח
  

  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  
  לשותפותהמיוחסים 

  
  
  

 30המאוחדים של הקבוצה ליום  בינייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים  המיוחסיםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
ד' לתקנות 38 לתקנהדוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  2018, ספטמברב

  .1970-"להתשניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
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  י המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספ

  
  
  
  

  ספטמברב 30 ליום 
  ליום  

  בדצמבר 31
   2018  2017   2017  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
 דולר אלפי    

         נכסים שוטפים
          

 1,442   13,158   21,697   מזומנים ושווי מזומנים
  585    643    44   חייבים ויתרות חובה
 8,176    8,176    -    השקעה באגרות חוב

             
   21,741    21,977    10,203  

             נכסים לא שוטפים
              

  15,264    5,434    267,7    עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
  95    91    83    נטו, קבוע רכוש

             
   098,7    5,525    15,359  
             
   550,29    27,502    25,562  

             התחייבויות שוטפות
              

  10,895    10,808    -    בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
  2,024    1,956    693,5    זכות ויתרות זכאים

  -    293    -   הלוואות מהשותף הכללי
             
   693,5    13,057    12,919  

             התחייבויות לא שוטפות
              

  -    -    240    אופציות מימוש לאגרות חוב
  -    -    20,099    אגרות חוב

  -    9,385    -    השתתפות ליחידות ואופציות המרה זכויות
             
    20,339    9,385    -  

             הון השותפות
             

  35,355    35,198    40,988   השותפות הון
  10,475    3,839   ,68410     אופציה כתבי
  714    403    1,374    מניות מבוסס תשלום בגין קרן
  7,833    7,689    8,004   שליטה בעל עם עסקאות בגין הון קרן

  )41,734(    )42,069(   )4,55(08   הפסד יתרת
             
   426,5    5,060    12,643  
             
    550,29    27,502    25,562  
  
  

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

  
              2018, נובמברב 20

  גדעון תדמור    הכספיים הדוחות אישור תאריך
  יו"ר דירקטוריון

  פלר נפט וגז ניהול בע"מ
  השותף הכללי

  רייכמן חנן  
  "למנכ

  נפט וגז ניהול בע"מ פלר
  הכללי השותף

  קורנהאוזר עמית  
  כספים"ל סמנכ

  נפט וגז ניהול בע"מ פלר
  הכללי השותף
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  הרווח הכולל המיוחסים לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

  
  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2018    2017    2018    2017    2017  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                 
                   

 4,576 1,374 961,2 3,126  ,8333   וכלליותהוצאות הנהלה 
        

 )4,576( )1,374( )961,2( )3,126( ),8333(   תפעולי הפסד
        

 961 178 45 364 241   מימון הכנסות
 )3,410( )1,167( )312( )2,826(  )854(   הוצאות מימון

כתבי אופציה בגין התאמת שווי הוגן של  הוצאות
 )7,076( )10,709(   - )9,597( -   ורכיב המרה של הלוואות המירות

 )6,192( )2,737( )005,5( )5,443(  ),9947(   מוחזקות חברות בהפסדי השותפות חלק
           

 )20,293( )15,809( )630,7( )20,628( )404,12(   ההכנסה על מסים לפני הפסד

             
 )20,293( )15,809( )7,063(  )20,628( )12,440(    כולל והפסד הפסד
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  לשותפותנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים 

  
  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2018    2017    2018    2017    2017  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  

                 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
            

  )20,293(  )15,809( )063,7(  )20,628(  )440,12(   הפסד
             

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
             :מפעילות שוטפת

              
              : והפסד רווח לסעיפי התאמות

              
  462  137 17  318  171    רכיב הטבה הגלום בעסקאות עם בעלי עניין

בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים הוצאות ריבית 
  423  220 16  325  169    בנקאיים

  1,227  450 -  1,227  -    שיערוך רכיב חוב בגין הלוואות המירות
הוצאות (הכנסות) הנובעות ממכשירים פיננסיים 

  ,2267  10,709  )21(  9,745  )161(    הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  )646(  )106(  )293(  )292(  )860(    מוחזקות לחברות הלוואות בגין מימון הכנסות

 18  9  5  24  15   פחת והפחתות
  714  403  226  403  660    מניות מבוסס תשלום

  -  -  609  -  690    הוצאות מימון בגין אגרות חוב
הכנסות מימון מהשקעה באגרות חוב של חברה 

  )289(  -  -  -  )253(    בת
  6,192  2,737  005,5  5,443  ,9947   מוחזקות חברות בהפסדי השותפות חלק

             
   254,8  17,193  590,6  14,559  327,15  
             

             והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
             

  164  )308(  -  )131(  108   חובה ויתרות בחייבים )ירידהעלייה (
  1,544  754 425   1,304 1,028   זכות ויתרות בזכאים עלייה

             
   1361,  1,173  425  446  7081,  
             

  75  -  -  -  254   ריבית שהתקבלה
             

  )405(  )290(  )38(  )414(  )146(   ששולמה ריבית
              

  )3,588(  )1,094(  )617(  )2,676(  )12,77(   שוטפתפעילות ל ששימשומזומנים נטו 
             

             פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
              

  )23,066(  )10,606(  4  )12,818(  )261(   מוחזקות חברותוהלוואות ל השקעה
  )8,176(  )8,176(  -  )8,176(  8,389   בת חברה של חוב אגרותב )השקעהמימוש (
  )60(  )47(  -  )52(  )3(    קבוע רכוש רכישת

              
 )פעילותל שימשונבעו מפעילות (ששמזומנים נטו 

  )31,302(  )18,829(  4  )21,046(  47,77    השקעה
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות

  
  
  

  
  שהסתיימו חודשים 9-ל

  ספטמברב 30 ביום

  
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ספטמברב 30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

  2018    2017    2018    2017    2017  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר אלפי  
                 

                      פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
                

  9,677  9,677  -  9,677  -    בנקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
  )3,600(  )3,600(  )5,000(  )3,600(  )10,918(    בנקאיים מתאגידים הלוואות פירעון

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

  13,647  -  -  13,647  -    ואופציות (בניכוי עלויות הנפקה)
  -  -  -  -  20,603    הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה לאגרות חוב

  -  - )78(  -  )275(    עלויות גיוס אגרות חוב
  17,915  17,815  5,943  17,815  5,943    הנפקת הון לציבור

  )1,387(  )1,052(  )101(  )1,052(  )101(    הון גיוס עלויות
              

  35,152  22,840  764  35,700  15,252   מפעילות מימון שנבעומזומנים נטו 
              

  262  2,917  151  11,978  20,255    במזומנים ושווי מזומנים היעלי
              

  1,180  10,241  21,546  1,180  1,442    תקופהושווי מזומנים לתחילת היתרת מזומנים 
             

  1,442  13,158  21,697  13,158  21,697    תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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  כללי  - 1 באור

  
  

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

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2017בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
"דוחות  -(להלן  2018, ספטמברב 30נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

 )."מאוחדים ביניים כספיים
  
") נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם השותפות" -שותפות מוגבלת (להלן -נאוויטס פטרוליום   .ב

"השותף הכללי")  -נפט וגז ניהול בע"מ (להלן פלרבין  , וכפי שתוקן מעת לעת,2015, באוגוסט 30 ביום
"השותף המוגבל").  -מצד שני כשותף מוגבל (להלן Flair Oil and Gas LPכשותף כללי מצד אחד ובין 

. מטרת השותפות הינה 1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה 2015, ספטמבר 8 ביוםהשותפות נרשמה 
 .פט וגזלעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נ

 
ג' לדוחות 1לעניין הצורך בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה, ראה באור   .ג

 מאוחדים.הכספיים ביניים 
 

 
  יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים  - 2באור 

  
  מכשירים פיננסיים - IFRS 9יישום לראשונה של   .א

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

וללא הצגה מחדש של מספרי  ,2018בינואר  1"), תוך התאמת יתרת העודפים ליום החדש "התקן -(להלן
מיושם למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות  החדש השוואה. התקן

ין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום התקן. השותפות מכירה בכל הפרש ב
  לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים. 

  
  ' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ב2לפרטים נוספים ראה באור   

  
  הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15יישום לראשונה של   .ב

  
"התקן  -הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן בסעיף זה  - IFRS 15את  IASB -פרסם ה 2014בחודש מאי     

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18החדש"). התקן מחליף את 
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31 -העברות של נכסים מלקוחות ו SIC  עסקאות  -הכנסות

  פרסום.חליפין הכוללות שירותי 
      
התקן החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה, כאשר ליישום התקן אין השפעה על הנתונים     

  המוצגים בדוחות הכספיים.
  

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

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   - 3באור 
  

 עסקים צירופי - IFRS 3  .א
  

עסקים  צירופי 3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018 באוקטובר
). מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל "התיקון" -להלן בסעיף זה(

  כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 
  

 מהתקופה החל חל הרכישה מועד אשר נכסים רכישת ועסקאות עסקים צירופי עבור ייושם התיקון
  . מכן לאחר או 2020 בינואר 1 ביום המתחילה השנתית

  
  ד' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.2לפרטים נוספים ראה באור 
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   - 3באור 

  
 חכירות - IFRS 16  .ב

  
") יחליף את התקן החדש התקן" -בסעיף זה להלןבדבר חכירות ( 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   

התקן החדש ייושם החל מהתקופות  .)IAS 7(הקיים, תקן חשבונאות בינלאומי מספר בדבר חכירות 
  או לאחריו. 2019בינואר,  1השנתיות המתחילות ביום 

  
להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה להיות השפעה מהותית 

  הכספיים.על הדוחות 
  

  .' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםד2לפרטים נוספים ראה באור 
  

  
  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  - 4באור 

  
  לאגרות חוב הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה     .א

  
 ש"ח ליחידה, 1,000במחיר של  יחידות, 75,500השלימה השותפות הנפקה של  2018ביוני,  14ביום 

) הניתנים 1כתבי אופציה (סדרה  10 -וש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א')  1,000כשהרכבה של כל יחידה הינו 
ע.נ. אגרות חוב (סדרה א')  ש"ח 75,500,000 במסגרת ההנפקה הונפקו למימוש לאגרות חוב (סדרה א').

לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של  התמורה המיידית ברוטוכתבי אופציה.  755,000-ו
סך העלויות הכרוכות בהנפקה  ,), בניכוי עמלת התחייבות מוקדמתליון דולרימ 20.6 -אלפי ש"ח (כ 75,500

  אלפי דולר. 275 -כל הסתכם
  

  ' לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ה3לפרטים נוספים ראה באור   
  

  ואופציותהנפקת יחידות השתתפות   .ב

  
ש"ח ליחידה, כשהרכבה  987יחידות, במחיר של  21,929השלימה השותפות הנפקה של  2018ביולי,  9ביום 

) הניתנים למימוש ליחידות 2כתבי אופציה (סדרה  50-יחידות השתתפות ו 100של כל יחידה הינו 
). 2בי אופציה (סדרה כת 1,096,450 -יחידות השתתפות ו 2,192,900השתתפות. במסגרת ההנפקה הונפקו 

התמורה המיידית ברוטו (ללא הנחת מימוש כתבי האופציה) לשותפות במסגרת ההצעה לציבור 
סך סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם ל ליון דולר).ימ 5.9 -אלפי ש"ח (כ 21,644הסתכמה לסך של 

  .)אלפי דולר 101 -כאלפי ש"ח ( 368 -של כ
  

ש"ח  13.57) ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של 2כל כתב אופציה (סדרה 
ש"ח לדולר), בכל יום מסחר החל  3.636( 2018ביולי,  6ליחידת השתתפות, צמוד לשער הדולר ליום 

  . 2019באוקטובר,  8ממועד רישומם למסחר בבורסה, ועד ליום 

 

  ת ושל חברה בתהקצאה פרטית לעובדים של השותפו  .ג
  

, אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות מסגרת 2018ביולי  18ביום 
לביצוע הקצאות פרטיות לנושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בשותפות או בתאגיד בת, אשר אינם 
נמנים על בעלי השליטה בשותף הכללי ובשותפות. על בסיס המסגרת כאמור אימץ דירקטוריון השותף 

אישר הקצאה פרטית של כתבי  2018באוגוסט,  30"התכנית") וביום  -הכללי תכנית תגמול הוני (להלן
(זכויות לקבלת יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש,  RSUאופציה לא סחירים ויחידות 

  בכפוף להתקיימות התנאים ולהתאמות שנקבעו בתכנית) לשלושה עובדים בשותפות ובתאגיד בת.
  

  ניירות הערך שהוענקו כוללים את המכשירים ההוניים הבאים:
  

 46,610  כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש כל אחד ליחידת השתתפות אחת של
  יחידות השתתפות של השותפות. 46,610-השותפות ובסך הכל הניתנים למימוש ל

 139,830  יחידותRSUחת של השותפות , המקנות כל אחת זכות לקבלת יחידת השתתפות א
  יחידות השתתפות של השותפות. 139,830ובסך הכל מקנות זכות לקבלת 

  
  מיליון דולר. 0.5 -שווי ההקצאה הכולל נאמד בכ 
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  (המשך) אירועים מהותיים בתקופת הדוח  - 4באור 

 

 פירעון הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי בישראל  .ד

 
השנתיים המאוחדים, בדבר מסגרת אשראי מגובה בערבות ב' לדוחות הכספיים 7בהמשך לאמור בבאור 

ליון דולר. ימ 5פירעון של יתרת ההלוואה בסך של  2018ביולי,  24בעל השליטה, ביצעה השותפות ביום 
  במקביל לפירעון ההלוואה, בוטלה ערבות אישית שניתנה לבנק על ידי בעל השליטה.

  

 מימוש החזקה באגרות חוב של חברה בת  .ה

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

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

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

  
  המאזן תאריך לאחר אירועים  - 5אור ב
  

 מימוש כתבי אופציה ליחידות השתתפות  .א

 
, מימש בעל השליטה, לאחר תאריך השנתיים המאוחדיםדוחות הכספיים ל 3ד'17בהמשך לאמור בבאור 

התמורה של יחידות השתתפות של השותפות. סך  576,459כתבי אופציה לסך של  576,459המאזן, 
  אלפי דולר.  1,479 -כהסתכמה לסך של  המימושבמסגרת 

  

 פירעון הלוואות מבעל שליטה לשעבר  .ב
  

ביצעה השותפות פירעון חלקי של  ,השנתיים המאוחדיםדוחות הכספיים ל 9בהמשך לאמור בבאור 
אלפי  6,288 -הלוואות מקבוצת דלק בהתאם למועדי הפירעון שנקבעו בהסכמי ההלוואות בסך של כ

, פחתה ערבות בעל דוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםל 3ד'17בהתאם לאמור בבאור דולר. לפיכך, 
  ליון דולר.ימ 2.4ליון דולר לסך של ימ 3.5השליטה מסך של 

 

  מימוש כתבי אופציה לאגרות חוב  .ג
  

 -כתבי אופציה ל 9,262בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, מומשו 
אלפי  926 -כ הסתכמה לסך של המימושהתמורה במסגרת ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'). סך  926,200
  דולר). אלפי 250 -ש"ח (כ

  
  

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