
 נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

 דוח רבעוני

 2019 במרץ 31ליום 

 

 

 

  



 תוכן עניינים

 
 תיאור עסקי החברהעדכון  פרק א'

  
 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה פרק ב'

  
 פרק ג'

 
 פרק ד'

 2019 במרץ 31ליום ביניים כספיים  דוחות
 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 
 הגילוי הדיווח הכספי ועל

  
  
  
 

  



 

 פרק א'

 

 עסקי החברהתיאור עדכון 

  



 תיאור עסקי החברה עדכון  –פרק א' 

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

 

 תכנית לפיתוח נכס הנפטה – 2018לדוח התקופתי לשנת  .625. ףסעי

 LLOG מסרה ,Buckskinישיבת שותפי פרויקט כי במסגרת  החברהדיווחה  2019באפריל  17ביום 

Exploration Offshore L.L.C " :( לחברות הלוות עדכונים שוטפים אודות הפרויקט. המפעילה)להלן"

במסגרת הנ"ל עדכנה המפעילה את החברות הלוות כי עבודות הפיתוח בפרויקט מתקדמות במסגרת 

לוח הזמנים והתקציב שנקבעו וכי הפקת הנפט מהפרויקט עשויה להתחיל אף מוקדם מהמתוכנן, 

 במהלך חודש יוני השנה.כבר 

הערכותיה של המפעילה בנוגע להקדמת מועד תחילת הפקת  - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

. ההערכות 1968-הנפט מהפרויקט הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

י ואחר, שנתקבל והעדכונים המובאים במסגרת הדיווח מבוססים, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכל

מהמפעילה בהתאם להתקדמות הפעילות בפרויקט, לרבות לגבי הקדמתו הפוטנציאלית של לוח 

הזמנים לתחילת ההפקה, והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד אשר לגביהן לא קיימת 

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

 כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של הפקה של נפט וגז טבעי.

 

 

       2019, במאי 26תאריך: 

 

 

 

 

 

 נאוויטס בקסקין מימון בע"מ

 ידי: גדעון תדמור, יו"ר הדירקטוריון-נחתם על

 וחנן רייכמן, מנכ"ל

 

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

שפורסם  2018לשנת  החברהלדוח התקופתי של  החברה עסקי תיאור בפרק שהופיעו כפי הסעיפים למספרי מתייחס
  "(.2018הדוח התקופתי לשנת )להלן: " (2019-01-026947אסמכתא מספר: ) 26.3.2019ביום 
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 דירקטוריון הדוח 

 
 2019 במרץ 31שהסתיימה ביום  לתקופה

 

 

 שהסתיימה ביוםלתקופה  מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון נאוויטס בקסקין מימון בע"מדירקטוריון 
 "(.הדוח תקופת" -)להלן 2019 ,במרץ 31
 

העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך שלפני דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת של 
( 2019-01-026947 :)אסמכתא 2019במרץ,  26ביום אשר פורסם  2018הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 

 (."2018הדוח התקופתי לשנת " -להלן)
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 

 תוצאות הפעילות .1
 

 כללי .א
 

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

 "(.הפרויקט" או "Buckskin" -)להלן בארה"ב מקסיקו
 

 720אביב בסך כולל של -גיוסי חוב בבורסה לניירות ערך בתלביצעה החברה שני  2017במהלך שנת 
-Nonמסוג  ותהלוואכ הועמדהמלוא תמורת ההנפקה מיליון דולר(, כאשר  201 -מיליון ש"ח )כ

Recourse  לטובתNavitas Buckskin ו- Buckstone, ( חברות ייעודיותSPC) ללא  המאוגדות בארה"ב
 -בפרויקט )להלן ביחד 36.3%של כולל  השתתפות בשיעור פעילות או נכסים כלשהם, למעט זכויות

כספי ההלוואות מיועדים לשמש את החברות הלוות לצורך מימון חלקן בעלויות  "(.החברות הלוות"
 הפיתוח של הפרויקט.

 
גם עבודות ההשלמה להפקה  כמו קידוחי הפיתוח הראשון והשני של הפרויקט הסתיימו בהצלחה

א' בתוכנית הפיתוח. עבודות ההשלמה 1של הקידוחים הנ"ל. בכך הושלם חלקו העיקרי של שלב 
כללו, בין היתר, ביצוע של מבחני הזרמה בהם הופק בהצלחה נפט מכל השכבות שהושלמו להפקה 

 בפרויקט.
 

עדכנה מפעילת בה  Buckskinהתקיימה ישיבת שותפים של פרויקט  2019במהלך חודש אפריל 
כי עבודות הפיתוח בפרויקט "( המפעילה" -)להלן LLOG Exploration Offshore LLC הפרויקט

מתקדמות במסגרת לוח הזמנים והתקציב שנקבעו וכי הפקת הנפט מהפרויקט עשויה להתחיל אף 
 מוקדם מהמתוכנן, כבר במהלך חודש יוני השנה.

 
מועד תחילת הפקת הנפט מהפרויקט הינן מידע צופה פני הערכותיה של המפעילה בנוגע להקדמת 

לפרטים ראו  ., אשר לגביהן לא קיימת כל וודאות1968-עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 (.2019-01-035073)אסמכתא מספר:  2019 ,באפריל 17דוח מיידי שפרסמה השותפות ביום 

 
-מיליון דולר בפרויקט, המהווה כ 186 -, השקיעו החברות הלוות סך של כהדוחות עד למועד אישור

.מיליון דולר 196 -א' בסך של כ1מתוך חלקן בעלויות הפיתוח הכוללות של שלב  95%
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 ניתוח דוחות רווח והפסד .ב
 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

 במרץ 31ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

 2018  2019 אלפי דולר
 

 הסבר לשינוי  2018
       

הוצאות אלו כוללות בעיקר שירותים מקצועיים, אגרות, שכר דירקטורים ושירותי ניהול  284  82  62 הוצאות הנהלה וכלליות
 ת. משותפות האם. עלויות אלו מחויבות במלואן לחברות הלוו

בהוצאות הנהלה  השתתפות
 וכלליות

(62)  (82)  (284) 

       
  -  -  - תפעולי רווח

       
 - 17,853  4,366  4,411 בגין הלוואות שניתנו הכנסות מימון

 - (17,853)  (4,366)  (4,411) בגין אגרות חוב הוצאות מימון

 יםפיננסי יםירידת ערך נכס
 

- 9עדכון הפרשה להפסדי אשראי בהתאם ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  (114)  (40)  (52)
 "מכשירים פיננסיים".

       
  (114)  (40)  (52) הפסד לפני מסים על הכנסה

       
 נדחים בגין עדכון הפרשה להפסדי אשראי כאמור לעיל.  הכנסות מסים 27  10  11 הטבת מס

       
  (87)  (30)  (41) הפסד והפסד כולל
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   מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .2
 
 מצב כספי .א

 

 לשינויהסבר  31/12/2018  31/03/2019 אלפי דולר

 נכסים שוטפים     
 

 
  

 - 98  117 מזומנים      

היתרות מייצגות את הריבית אותה זכאית החברה לקבל בהתאם לתנאי הסכמי המימון  5,201  2,885 ריבית לקבל
 גב( לתנאי אגרות החוב. -אל-בתנאים זהים )גב

 - 115  48 חייבים ויתרות חובה

       
   5,414  3,050 סך נכסים שוטפים

     
 

     נכסים לא שוטפים

הפחתה שוטפת של יתרת עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת מ בתקופה נובעגידול ה 193,933  194,367 הלוואות שניתנו     
אלפי  52 -הפרשה להפסדי אשראי חזויים בסך של כ. מנגד, נרשמה הריבית האפקטיבית

 ."מכשירים פיננסיים" - 9תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  כתוצאה מיישום של דולר

 .נכס מס נדחה בגין ההפרשה להפסדי אשראי חזויים עדכון יתרת 491  502 נכס מס נדחה
 

   
 

   194,424  194,869 סך נכסים לא שוטפים
     

   199,838  197,919 סך נכסים
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 )המשך( מצב כספי .א
 

 לשינויהסבר  31/12/2018  9201/03/31 אלפי דולר

     התחייבויות שוטפות     
 - 213  165 זכאים ויתרות זכות

 - 5,201  2,885 ריבית לשלם 

      
  5,414  3,050 סך התחייבויות שוטפות

       
     התחייבויות לא שוטפות

הגידול נובע מהפחתה שוטפת של עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית  196,066  196,552 אגרות חוב     
 אלפי דולר. 486 -בסך של כ

       
 ר
  

     
  201,480  199,602 סך התחייבויות אאא

     
 (1,642)  (1,683) גרעון בהון

אלפי דולר כתוצאה מעדכון נוסף של  41רשמה החברה הפסד בסך של  במהלך התקופה
 חזויים, נטו ממס.  ההפרשה להפסדי אשראי

     
   199,838  197,919 הוןגרעון בוסך התחייבויות 
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 מימון .ב
 

 תזרים מזומנים
 

 האשר נבע המזומניםאלפי דולר ביתרות  19 -בסך של כ עלייהבמהלך תקופת הדוח רשמה החברה 
 מפעילות שוטפת.

 תזרים מזומנים חזוי
 

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

התקן, נדרשת החברה להכיר בהפרשה להפסדי אשראי צפויים גם אם לא חלה הידרדרות באיכות 
כי אין מדובר בכשל צפוי בקבלת האשראי של הנכסים הפיננסיים ממועד ההכרה לראשונה )יובהר 

הפסד השפעה של סך הפסדי האשראי הצפויים משוקללים בהסתברות לפיה אלא ב תזרימי המזומנים
 התקופה האמורה(.  אשראי יתרחש במהלך

 
מקורות כספיים למימון פיתוח חברה התאגדה כחברה ייעודית, ללא הון עצמי, לטובת גיוס והמאחר 

לחברות הלוות, יישום הוראות  גב-אל-כהלוואות גב ותוהעמדת תמורת ההנפק Buckskinפרויקט 
 1,683ור לעיל, גרמו לגרעון בהון בסך של התקן החדש, והכרה בהפרשה להפסדי אשראי צפויים כאמ

 אלפי דולר.
 

)להלן:  1970-(, התש"לידייםיחות תקופתיים ומ"דוניירות ערך )לתקנות ( 14)ב()10 סעיףבהתאם ל
"(, תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספים תעודות התחייבות במחזור הדיווח תקנות"

יצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי במידה והתקיימו סימני האזהרה אשר הוגדרו באותו סעיף, 
במהלך  אין חשש סביר כיוביניהם גרעון בהון העצמי. לאור האמור, על אף העובדה שלהערכת החברה 

בהגיע מועד  ם המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויותתקופת תזרי
 ( לתקנות הדיווח:14)ב()10, מובא להלן גילוי בהתאם להוראות סעיף קיומן

 
 

 באפריל, 1  

 31עד  2019

 ,בדצמבר

2019 

 בינואר, 1 

 31עד  2020

 בדצמבר,

2020 

בינואר,  1 

 31עד  2021

 ,במרץ

2021 

 אלפי דולר  

       
 275  224  117  יתרת פתיחה

       
       מקורות:

:תזרים מזומנים מפעילות שוטפת        

התחייבות החברות הלוות למימון הפעילות 

  השוטפת של החברה

275 

 

275  - 

תקבולי ריבית בגין הלוואות שניתנו לחברות 

  הלוות 

9,459 

 

15,700  6,241 

       

       שימושים:

:פעילות שוטפתלתזרים מזומנים         

 (56)  (224)  (168)  עלויות החזקת חברה

 (6,241)  (15,700)  (9,459)  תשלומי ריבית בגין אגרות חוב 

       

 219  275  224  יתרת סגירה
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

 
 קריטיים חשבונאייםאומדנים  .1

 

 .השנתייםהכספיים  לדוחות 3ראה באור לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים 
 

 לאחר תקופת הדוח אירועים .2
 

 לדוח הכספי המצורף. 4 באור ראו הדוח תקופת לאחר אירועים אודות לפרטים 
 

 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

  חנן רייכמן גדעון תדמור 

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 
                                                                                                                                                                                                        בע"מ נאוויטס בקסקין מימון

 
 

  .2019 ,איבמ 26תאריך חתימה: 



 

 

 

 

  פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה -נספח לדוח הדירקטוריון
 

 סדרה
מועד 

 הנפקה

 ע.נ. מקורי

 )אלפי ש"ח(

 יתרת ע.נ.

 (3) )אלפי ש"ח(

יתרת ע.נ. 

 משוערך

 )אלפי ש"ח(

שיעור 

ריבית 

 (2) נקובה

 (4) הצמדה
 יתרה בספרים

 )אלפי ש"ח(

 שנצברהריבית 

 )אלפי ש"ח(

שווי בבורסה ליום 

03.1931. 

 )אלפי ש"ח(

 (6)פרטי נאמן  (1) דירוג

,9232 147,140 דולר ארה"ב 7.75% 150,839 147,600 126,024 07/2017 א'  158,198 -ilA ( בע"מ1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )  

( בע"מ1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) ilA- 601,421 7,556 566,736 דולר ארה"ב 7.75% 584,963 572,400 345,976 07/2017 ב'  

 

  .(2018-15-125133)אסמכתא:  2018, דצמברב 23יום מווח החברה יד ורא .ilA-בדירוג  Standard & Poor's Maalotגרות החוב מדורגות על ידי א (1)

שנתיים ביום -תשלומים חצי מועדי תשלומי הריבית סדרה ב':. 2020ועד  2017בדצמבר של כל אחת מהשנים  31וביום  2021ועד  2018ביוני של כל אחת מהשנים  30שנתיים ביום -תשלומים חצי ':א סדרה הריבית תשלומי מועדי (2)

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

 5.14.2פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו בסעיף  לבצעזכות החברה בדבר  לפרטים. 2021ביולי,  31, וקרן אגרות החוב )סדרה ב'( תיפרע בתשלום אחד ביום 2021ביוני,  30קרן אגרות החוב )סדרה א'( תיפרע בתשלום אחד ביום  (3)

 לשטרי הנאמנות. 

היסודי, כי אז תשלם החברה צמודות לשער הדולר ארה"ב, באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום גבוה או נמוך מהשער  הינןהקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(  (4)

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

 לאגרות החוב.הנאמנות  ישניתנה להם בתוספת הראשונה לשטר

 .מיידי/מימוש בטוחות ירעוןלפ הסדרותתנאים המקימים עילה להעמדת  התקיימו, ולא של אגרות חוב )סדרה א'( ואגרות חוב )סדרה ב'( הנאמנות יהתנאים וההתחייבויות לפי שטרלמועד הדוח החברה עומדת בכל  (5)

כי החברה למועד הדוח, לא התקבלה הודעה מהנאמן  .אביב-תל, 94 יגאל אלוןכתובת:  ori@slcpa.co.il, דואר אלקטרוני: 03-5613824, פקס: 03-6237777)רו"ח( אורי לזר, טלפון:  עו"ד : הנאמן אצל הקשר איש פרטי להלן (6)

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

אם להסכמי השעבוד בהת Buckskinבזיכיונות  יהןהמפורטות בנספח ב' לשטרי הנאמנות, ובכלל זאת שעבודים שהעמידו הלוות לנאמן על זכויות בבטוחותהנאמנות מובטחות  יפי שטר-התחייבויות החברה על: משועבדים נכסים ( 7)

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

 דירקטוריון החברה קיבל החלטה כי החברה לא תבצע גיוסי חוב נוספים בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'(. 2017בדצמבר  7ביום  ( 8)
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 בע"מ מימון בקסקין נאוויטססקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  דוח
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי על  -מימון בע"מ )להלן  סקיןקאת המידע הכספי המצורף של נאוויטס ב סקרנו
הון ותזרימי גרעון בואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים ב 2019במרס,  31המצב הכספי ליום 

אחראים החברה המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של 
"דיווח כספי  -IAS  34מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי לעריכה ולהצגה של 

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

 .סקירתנו
 
 

 הסקירה היקף
 

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

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

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם
 
 

 מסקנה
 

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

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

 .1970-"להתש(, ומידיים תקופתיים
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, במאי 26 

קוסט פורר גבאי את 
 קסירר

 ,144רח' מנחם בגין 
 6492102אביב -תל

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

ey.com 
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 על המצב הכספי  דוח
 
 

  במרס 31ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  

       
       נכסים שוטפים

 98  232  117  מזומנים
 5,201  2,806  2,885  ריבית לקבל

 115  26  84  חייבים ויתרות חובה
       
  503,0  03,10  5,414 
       

       נכסים לא שוטפים
 33193,9  192,382  194,367  הלוואות שניתנו

 149  474  502  נכס מס נדחה
       
  194,869  192,856  194,424 
       

 38199,8  195,956  9197,91  סה"כ נכסים
       
       

       התחייבויות שוטפות
 213  429  516  זכאים ויתרות זכות

 5,201  2,806  2,885  ריבית לשלם
       
  503,0  03,10  5,414 
       

       התחייבויות לא שוטפות
 196,066  194,441  196,552  אגרות חוב

       
       גרעון בהון
 *( -  *( -  *( -  הון מניות

 (421,6)  (,5851)  (1,683)  הפסדיתרת 
       
  (1,683)  (5851,)  (421,6) 
       

 199,838  195,956  9197,91  הוןגרעון בסה"כ התחייבויות ו
       
 
 אלפי דולר. 1-היתרה קטנה מ *(
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 

       2019במאי,  26
 תדמור גדעון  הכספיים הדוחות אישור תאריך

 דירקטוריוןה"ר יו
 

 רייכמן חנן 
 "למנכ

 

 קורנהאוזר עמית 
 כספים"ל סמנכ
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 על הרווח הכולל ותדוח

 
 
 

  
 שהסתיימו החודשים 3-ל

  במרס 31 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  

       
 284  82  62  הוצאות הנהלה וכלליות

 (284)  (82)  (62)  השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות
       

 -   -  -  רווח תפעולי
       

 17,853  4,366  4,411  הכנסות מימון בגין הלוואות שניתנו
 (17,853)  (4,366)  (4,411)  הוצאות מימון בגין אגרות חוב

 (114)  (40)  (52)  נכסים פיננסייםירידת ערך 
       

 (114)  (40)  (52)  הפסד לפני מסים על ההכנסה
       

 27  10  11  הטבת מס
       

 (87)  (30)  (41)  כולל הפסד והפסד
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 הון 

 מניות
 רווחיתרת  

  (הפסד)
 סה"כ הון

 )גרעון בהון(
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
       

 -  -  *( -  )מבוקר( 8201, רינואב 1יתרה ליום 
       

 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של
IFRS 9  2018בינואר  1ליום  

  
- 

 
(5551,)  (5551,) 

       
 אימוץ לראשונה)לאחר  2018בינואר  1יתרה ליום 

 (IFRS 9של 
  

- 
 

(1,555)  (1,555) 
       

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

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

 
 
 אלפי דולר. 1-היתרה קטנה מ *(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 

  

 
 

 הון  
 מניות

 
  יתרת הפסד

 סה"כ
 גרעון בהון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
       

 (421,6)  (421,6)  *( -  )מבוקר( 2019ר, ינואב 1יתרה ליום 
       

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

 (1,683)  (1,683)  *( -  2019במרס,  31יתרה ליום 

 
 

 הון  
 מניות

יתרת רווח  
  )הפסד(

 סה"כ הון
 )גרעון בהון(

 מבוקר  
 דולראלפי   
       

 -  -  *( -   8201ר, ינואב 1יתרה ליום 
       

השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
IFRS 9  2018בינואר  1ליום  

  
- 

 
(1,555)  (1,555) 

       
 אימוץ לראשונה)לאחר  2018בינואר  1יתרה ליום 

 (IFRS 9של 
  

- 
 

(1,555)  (1,555) 
       

 (87)  (87)  -  כוללסה"כ הפסד 
       

 (421,6)  (421,6)  *( -  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 
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 על תזרימי המזומנים ותדוח

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 3-ל

  במרס 31 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  

       פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
       

 (87)  (30)  (41)   הפסד
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד: 
        

 17,853  4,366  4,411  הוצאות מימון בגין אגרות חוב
 (17,853)  (4,366)  (4,411)  הכנסות מימון בגין הלוואות שניתנו

 114  40  52  ירידת ערך נכסים פיננסיים
 (27)  (10)  (11)  מסים נדחים

       
  41  30  87 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (45)  8  67  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה( 
 28  (65)  (48)  בזכאים ויתרות זכותעלייה )ירידה( 

       
  19  (57)  (17) 
       

 16,280  6,813  6,241  ריבית שהתקבלה
 (16,280)  (6,813)  (6,241)  ריבית ששולמה

       
  -  -   - 
       

 (17)  (57)  19  שוטפת (שימשו לפעילותנבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 (1,094)  (920)  -  עלויות הנפקת אגרות חוב
       

 (1,094)  (920)  -  מימון  שימשו לפעילותש מזומנים נטו
       

 (1,111)  (977)  19  עלייה )ירידה( במזומנים
       

 1,209  1,209  98  לתחילת התקופה יתרת מזומנים
       

 98  232  117  יתרת מזומנים לסוף התקופה
       
 

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

 
 

 כללי -: 1באור 
 

ולתקופה של שלושה  2019במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.
"דוחות כספיים ביניים"(. יש לעיין בדוחות אלה  -חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן
ולשנה שהסתיימה  2018בדצמבר,  31ליום  חברההבהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של 

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(. -באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן
 

כחברה  2017באפריל,  6"החברה"( התאגדה בישראל ביום  -נאוויטס בקסקין מימון בע"מ )להלן ב.
, תגלית נפט וגז Buckskin( במטרה לגייס מקורות כספיים למימון פיתוח פרויקט SPCייעודית )

או "הפרויקט"(. לפרטים נוספים בדבר  "Buckskin" -במים עמוקים באזור מפרץ מקסיקו )להלן
ובדבר שיעור ההחזקות בפרויקט אשר מומן באמצעות כספים שגייסה החברה ראה הפרויקט 

 השנתיים. בדוחות הכספיים  5-ו 4 יםבאור
 

החברה הינה בבעלות מלאה של נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת, שותפות הנסחרת  ג.
 .אביב-בבורסה לניירות ערך בתל

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים 
 

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 
 

 יםימכשירים פיננס -: 3באור 
 

 :להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים
 

 2018בדצמבר,  31  2018במרס,  31  2019במרס,  31  
 שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

             פיננסיים: נכסים
             

 Navitas Buckskin   40,867  43,557  40,508  43,180  39,994  43,315 -הלוואה ל
 Buckstone  156,385  165,589  154,680  164,194  159,140  164,909  -הלוואה ל

             
  197,252  209,146  195,188  207,374  199,134  208,224 
             

             פיננסיות: התחייבויות
             

 43,315  40,434  43,180  40,933  43,557  41,317  אג"ח א'
 164,909  160,833  164,194  156,314  165,589  158,120  אג"ח ב'

             
  199,437  209,146  197,247  207,374  201,267  208,224 
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים 

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 4באור 
 

במהלך חודש אפריל , Buckskinבדבר פרויקט  בדוחות הכספיים השנתיים 4בהמשך לאמור בבאור  
כי עבודות הפיתוח עדכנה מפעילת הפרויקט  בהBuckskin  התקיימה ישיבת שותפים של פרויקט 2019

וכי הפקת הנפט מהפרויקט עשויה  מתקדמות במסגרת לוח הזמנים והתקציב שנקבעובפרויקט 
 להתחיל אף מוקדם מהמתוכנן, כבר במהלך חודש יוני השנה.

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



 

 'דפרק 

 

דוח בדבר אפקטיביות 

הבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי



לפי  הכספי ועל הגילוי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווחבדבר  2019רבעון ראשון של שנת דוח 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(38תקנה 

 

,אחראית לקביעתה  "(התאגיד" :להלןנאוויטס בקסקין מימון בע"מ )ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. והתקיימותה של בקרה

 לעניין זה חברי ההנהלה הם:

 .מנהל כלליו דירקטור ,חנן רייכמן .1

 .דירקטור וסמנכ"ל כספים, עמית קורנהאוזר .2

 

שר תוכננו בידי המנהל בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, א

ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  הכללי ונושא המשרה הבכיר

בהתייחס למהימנות סביר לספק בטחון  התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו

נדרש לגלות בדוחות  מידע שהתאגידהדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי 

 פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.-שהוא מפרסם על

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 

נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי התאגיד, לרבות למנהל הכללי ול נצבר ומועבר להנהלת

לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס  שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, זאת כדי

 לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט 

 דע בדוחות תימנע או תתגלה.מי שהצגה מוטעית או השמטת

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 

העריכו  הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון"(,"להלן: ) 2018בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום 

ס על הערכה זו הדירקטוריון והנהלת התאגיד הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבס

 היא אפקטיבית. 2018 בדצמבר 31ליום  ,הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור

כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת ההנהלה, עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון ו

 ח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדו

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא 

  אפקטיבית.



 מנהלים הצהרת
 

 (.1()ד)ג38א. הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

 

 כי: מצהיר ,חנן רייכמן אני,

לרבעון הראשון ( "התאגיד" - בע"מ )להלן נאוויטס בקסקין מימון של הרבעוני הדוחאת  בחנתי (1)

 ("הדוחות" - )להלן 2019של שנת 

 של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי (2)

 מצגים, אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור בהם, שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה

 .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 מכל נאות, באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, לפי (3)

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

לוועדה לבחינת  , לוועדת הביקורת ולדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה , ידהתאג דירקטוריון של הדוחות הכספיים

 ית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:הפנימ

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

 במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, וכן;

או מי שכפוף לו הכללי ל מנהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה .ב

ה הפנימית על רבמישרין או מעורבים עובדים אחרים שישי להם תפקיד משמעותי בבק

 הדיווח הכספי ועל הגילוי.

 ד עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או יח (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א

מובא לידיעתי על ידי אחרים  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

 -בתאגיד, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, פיקוחי תחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) .ג

( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי 2018בדצמבר  31יום התקופתי לתקופה שנסתיימה ב

לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

 .הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 

 26.05.2019 תאריך:

 ________________________ 

 מנכ"ל ,חנן רייכמן 
 



 מנהלים הצהרת
 

 (.2()דג)38לפי תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים . הצהרת ב
 

 כי: מצהיר ,עמית קורנהאוזר אני,

של נאוויטס בקסקין אחר הכלול בדוחות הכספי את המידע הוות הכספיים הדוח את בחנתי (1)

הדוחות או " "הדוחות" - )להלן 2019שנת רבעון הראשון של ל ("התאגיד" - )להלן מימון בע"מ

 .("לתקופת הביניים

לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים  הדוחות ידיעתי, לפי (2)

 הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא ,מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם

 מטעים יהיו לא מצגים, אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור בהם, שנכללו שהמצגים כדי

 .הדוחות לתקופת בהתייחס

לתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעביניים וה הכספיים הדוחות ידיעתי, לפי (3)

 ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן משקפים

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים

ולוועדה לבחינת  הביקורת לוועדת ,לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה ידהתאג דירקטוריון שלהדוחות הכספיים 

 ועל הגילוי:הפנימית על הדיווח הכספי 

עלתה של הבקרה פהמשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהאת כל הליקויים  (א)

ביניים הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר להשפיע לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כפי באופן שיש בו  לרעה על יכולתו של התאגיד

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

 -וכן

 לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית ביןת, תרמי כל (ב)

בקרה הפנימית על להם תפקיד משמעותי ב שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

 דיווח הכספי והגילוי.ה

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (א)

מובא לידיעתי על ידי אחרים , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

 -פת ההכנה של הדוחות; וכןבתאגיד, בפרט במהלך תקו

של בקרות ונהלים,  פיקוחנותחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (ב)

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הדוח עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )לא הובא לידיעתי כל אירוע או  (ג)

( לבין מועד דוח זה, המתייחס 2018בדצמבר  31התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 

לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש 

לאפקטיביות הבקרה בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

 .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד



 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 

   26.05.2019   תאריך:
 

                 ________________________ 

 כספים מנכ"לס ,עמית קורנהאוזר 
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