
 

 

 

 נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת

 

 דוח רבעוני

 2019ביוני  30ליום 
   



 

ג לתקנות 5נכון למועד הדוח, השותפות רשאית ליישם את ההקלות הקיימות ל"תאגיד קטן" )כהגדרת מונח זה בתקנת 

)להלן: "התקנות"(( ולפיכך, בהתאם להחלטת דירקטוריון השותף  1970-ומידיים(, תש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים 

( לתקנות הפוטרת "תאגיד קטן" מלפרסם 5ד)ב()5הכללי, היא אימצה את ההקלות האמורות, למעט ההקלה במסגרת תקנה 

ת אינה נחשבת עוד כ"תאגיד דוחות כספיים לרבעון ראשון ושלישי בכל שנה קלנדרית. נכון למועד פרסום הדוח, השותפו

ה)ג( לתקנות, השותפות תמשיך ליישם את ההקלות אותן אימץ דירקטוריון השותף הכללי של 5קטן". בהתאם לתקנה 

 .2019 בספטמבר 30השותפות, עד וכולל הדוחות הרבעוניים שלה ליום 



 

 דוח הדירקטוריון 
 השותפותעל מצב ענייני 



 )שותפות מוגבלת(  פטרוליוםנאוויטס                        דוח הדירקטוריון  
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 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
 

 2019  ,ביוני 30שהסתיימה ביום  תקופהל
 
 

 לתקופה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון  השותף הכללינפט וגז ניהול בע"מ )להלן: "  פלרדירקטוריון  
 "(.הדוח תקופת)להלן: " 2019, ביוני 30שהסתיימה ביום 

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

( 2019-01-027558 )אסמכתא: 2019במרץ,  29ביום אשר פורסם  2018הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 
 "(.2018הדוח התקופתי לשנת " -להלן)
 
 

 וריון למצב עסקי התאגידהסברי הדירקט
 

 תיאור תמציתי של פעילות השותפות בתקופת הדוח .1
 
 , חיפושיםבתחום ה פועלת "(נאוויטס" או "השותפות)להלן: "פטרוליום נאוויטס שותפות המוגבלת ה
 תוך התמקדות בצפון אמריקה. הפקה של נפט וגז טבעיהפיתוח וה

בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה מתמקדת השותפות בעיקר באיתור ומימוש הזדמנויות השקעה 
בנכסי נפט וגז הכוללים עתודות נפט וגז מוכחות, שכבר נתגלו ושטרם פותחו. פיתוח עתודות אלה הוא 
בעל פוטנציאל משמעותי להשאת ערך בלוח זמנים קצר. אסטרטגיה זו מומשה בפרויקטים הימיים 

בפרויקט נצ'ס, עת  ין ושננדואה שבמפרץ מקסיקו שבארה"ב ולאחרונה )לאחר תאריך המאזן(בקסק
  רכשה השותפות שדה נפט וגז יבשתי מפיק הכולל עתודות נפט מוכחות, שטרם פותחו.

בקסקין,  :היא בעלת זכויות בפרויקטיםבאמצעות חברות מוחזקות  נכון למועד הדוח, השותפות
מפרץ נוסף בימי  רישיוןובבקנדה ש פאונדלנד-ניוורציה ימי באזור מזרח , רישיון אקספלשננדואה
  ., שבארה"במקסיקו

 בנוגע לפעילות השותפות במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו:ן להלן עדכו

 -בקסקיןפרויקט 

 הבארות שתימ נפט של מסחריתה פקההעדכנה מפעילת הפרויקט כי החלה ה 2019ביוני,  25 ביום •
 המתוכנן המועד לפני. כמו כן, הסתיימו כל עבודות הפיתוח בפרויקט א'1שפותחו במסגרת שלב 

 .הפרויקט תקציב במסגרתו

 נו ( הי7.5%(, חלק השותפות )100%אלפי חביות נפט ) 420 -הרבעון השני הופקו כ במהלך •
 .נפט חביות אלפי 31.5 -כ

לסוף הרבעון השני הסתכם  עדו המסחרית ההפקה תחילתמ הנפט של הממוצעההפקה היומי  קצב •
 .(100%) נפט חביות אלפי 32-כב

 דולר לחבית. 14-ברבעון השני כ היתה נטו ,לחבית נפט השולית ההפקה עלות •

אריך המאזן, התקשרה השותפות בעסקאות לגידור מחיר הנפט )רכישת אופציות מסוג ת לאחר •

PUT  )וזאת במטרה להגן על התקבולים הצפויים לשמש לפירעון אגרות   דולר  46.5  של  לחבית  במחיר
 אישור. נכון למועד חלקה בפיתוח הפרויקט למימון השותפות של בת חברההחוב, שהנפיקה 

 38%-וכן כ 2020מההפקה הצפויה מהפרויקט עד חודש יוני  56%-כ הדוחות, השותפות גידרה
 .2020מההפקה הצפויה מחודש יולי ועד דצמבר 

 שותפות מוגבלת   - פטרוליוםנאוויטס 
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 )המשך(  הדוח בתקופת השותפות פעילות של  תמציתי תיאור
 

 -שננדואהפרויקט 

התקיימה ישיבת שותפים של פרויקט שננדואה, במסגרתה עדכנה מפעילת  2019 ,באוגוסט 29ביום 
הפרויקט את השותפים בפעולות הנעשות על ידה לקידום פיתוח הפרויקט, לרבות בדבר ההתקדמות 

(, באפשרויות למימון הפיתוח ובבקשתה לאשר FEEDשחלה בתכנון ההנדסי המפורט של הפרויקט )
רכש מוקדם של שירותים וציוד בעלי זמן אספקה ארוך. עוד עדכנה המפעילה את השותפים כי בכוונתה 

במהלך המחצית  ( לפיתוח נכס הנפט שננדואהFIDיא לאישור השותפים החלטת השקעה סופית )להב
. הערכת המפעילה בדבר מועד תחילת ההפקה מהפרויקט נותר ללא שינוי )סוף 2020הראשונה של שנת 

 (. 2023שנת 

הערכותיה של המפעילה בנוגע למועד קבלת החלטת השקעה סופית   –  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

(FIDובנוגע למועד תחילת ההפקה מהפרויקט הינן מידע צופה פנ ) ,י עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך
. ההערכות האמורות מבוססות על הערכות המפעילה, "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח

המתבססות, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, ואשר תלויות במגוון גורמים וביניהם, השלמת 

והסכמות יתר השותפים בפרויקט.  (, אישור תכנית הפיתוחFEEDהתכנון ההנדסי של מתווה הפיתוח )
ההערכות הנ"ל עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה שיחולו שינויים ו/או 
עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן במידה שישתנו ההערכות שנתקבלו, תנאים תפעוליים 

 חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.וטכניים ו/או בשל גורמים בלתי צפויים הקשורים בפעולות 

 -בטקסס, ארה"בנצ'ס  שדה הנפט

 'סנצ המפיקהנפט היבשתי  שדה לרכישת, הושלמה העסקה 2019ביולי,  31לאחר תאריך המאזן, ביום 
  מיליון דולר. 17.5-סך של כל בתמורה וזאת

 :NSAIעל ידי  שנערךוהגז  הנפטעתודות  דוחל בהתאם

  .(2Pמיליון חביות נפט ) 7.3-כל מסתכםבעתודות הנפט בשדה נצ'ס  השותפות חלק •

 דולר מיליון 61-הינו כ (ותמלוגים )לאחר מס נטו ןוהמזומנים המהו בתזרים השותפות חלק •

(10NPV .) 

 אלף חביות בשנה.  175-מפיק כיום בקצב של כ הנפט שדה •

 . (P2) בשנה נפטאלף חביות  761-השלמת תוכנית הפיתוח הנוסף, השדה צפוי להפיק כ לאחר •

 (.P2) דולר 21-לכצפויה להסתכם  נטו, לחבית נפט השוליתההפקה  עלות •

 עלות  ,התזרים  נתוני  בדברנפט וכן  הההערכות בדבר כמויות עתודות    -  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
. מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך הינן והשלמת תוכנית הפיתוח הנוסף, השולית ההפקה

ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים, 
, עלויות תפעוליות, הוצאות הוניות, הוצאות נטישה, שיעורי נצ'ס קצב ומשך מכירותיהם משדה

 לא קיימת כל וודאות.והינן בגדר הערכות והשערות בלבד אשר לגביהן  ,תמלוגים ומחירי המכירה
כמויות הנפט שיופקו בפועל, ההוצאות וההכנסות האמורות עשויות להיות שונות מהותית מההערכות 
 וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או

מתנאי היצע וביקוש בשוק הנפט ו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט ו/או כתוצאה ממחירי המכירה 
  בפועל ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו.
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 הפעילות  תוצאות .2

 

  

 

 שישהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 יוני ב 30ביום 

לשנה  
 שהסתיימה  

   31ביום 
  בדצמבר 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 2018  2018  2019 אלפי דולר

תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז וזאת בעקבות  בקסקין  נרשמו לראשונה הכנסות בפרויקט בתקופת הדוח -  -  801,8 הכנסות ממכירת נפט וגז       
 . 2019בסוף חודש יוני 

תיאור עסקי  -פרק א' ראוכולל תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב, צדדים שלישיים ובעלי ענין בשותפות ) -  -  ( 328) יכוי תמלוגיםנב
 . (2018דוח התקופתי לשנת בהשותפות 

  -  -  21,55 הכנסות, נטו

       

 .בקשר עם הנפט והגז שהופקו בתקופההולכה כולל עלויות הפקה, טיפול ו -  -  ( 386) נפט וגזעלות הפקת 

 תחילת הפקה מסחרית של נפט וגז בתקופת הדוח. בעקבותבקסקין  הפחתת נכס הנפטהוצאות  -  -  ( 268) הוצאות אזילה

 הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות
 ישירות אחרות, נטו

לאור החלטת השותפות שלא לבצע   מיליון דולר 2.5  -הגידול נובע בעיקר מהפחתת נכסי חיפוש והערכה בסך של כ ( 11,491)  ( 240)  ( ,5663)
ב' לדוחות הכספיים 5באור  ראו)קידוחי אקספלורציה במהלך השנה הקרובה על מנת להאריך את תוקפם 

 לאיתור נכסים חדשים.   השותפותוכן מהרחבת פעילות  המצורפים(
 .השותפותהיקף פעילות ב מגידולהגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  ( 5,570)  ( 2,581)  ( 3,268) הוצאות הנהלה וכלליות

       
  (17,061)  (2,821)  (,9365) הפסד תפעולי

       
 ( 4,350)  ( 2,503)  ( 82,10) הוצאות מימון, נטו

 
מפירעונות  בעיקר נובע הקיטון בהוצאות המימון, נטו בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

חלקיים של ההלוואות מקבוצת דלק ומפירעון של אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בתקופה המקבילה 
היוון עקב (. בנוסף, חל קיטון בהוצאות המימון, נטו 2018לדוח התקופתי לשנת  10-ו 8 יםבאוראשתקד )ראו 

מנגד, חל גידול בהוצאות המימון, נטו עקב הנפקת אגרות חוב )סדרה   .םנכסים כשירילא ספציפי לעלויות אשראי  
לדוחות ב' 3 באור)ראו  תקופת הדוחב תקופה המקבילה אשתקד והרחבת הסדרהסוף הב א'( של השותפות

 הכספיים המצורפים(. 

 "מכשירים פיננסיים". - 9עדכון הפרשה להפסדי אשראי בהתאם ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  ( 91)  ( 68)  ( 75) ירידת ערך נכס פיננסי

       
  (21,502)  (5,392)  (8,119) הפסד לפני מסים על הכנסה

       
מיליון דולר לאור צפי לניצול הפסדים   2.8  -כ  בנכס מס נדחה בסך שלהגידול בתקופת הדוח נובע מהכרה לראשונה   15  15  2,817 הטבת מס

 .בקסקין תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז בפרויקט בארה"ב עם  מועברים
       

  (21,487)  (5,377)  (5,302) הפסד והפסד כולל
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חודשים  שלושהלתקופה של 
 שהסתיימה  

  יוני ב 30ביום 

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 2018  2019 אלפי דולר

תחילת ההפקה המסחרית  בעקבות בקסקין  נרשמו לראשונה הכנסות בפרויקט 2019במהלך הרבעון השני של שנת  -  801,8 הכנסות ממכירת נפט וגז     
 . 2019של נפט וגז בסוף חודש יוני 

תיאור עסקי השותפות   -פרק א'  ראוכולל תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב, צדדים שלישיים ובעלי ענין בשותפות ) -  ( 328) בניכוי תמלוגים
 (. 2018דוח התקופתי לשנת ב

  -  21,55 הכנסות, נטו

     

 .ברבעוןכולל עלויות הפקה, טיפול והולכה בקשר עם הנפט והגז שהופקו  -  ( 386) עלות הפקת נפט וגז

 .ברבעוןתחילת הפקה מסחרית של נפט וגז  בעקבות בקסקין  הפחתת נכס הנפט -  ( 268) הוצאות אזילה

 הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות
 ישירות אחרות, נטו

 

מיליון דולר לאור החלטת השותפות שלא לבצע  2.5 -הגידול נובע בעיקר מהפחתת נכסי חיפוש והערכה בסך של כ ( 100)  ( 3,164)
 ב' לדוחות הכספיים המצורפים(5באור    ראו)קידוחי אקספלורציה במהלך השנה הקרובה על מנת להאריך את תוקפם  

 לאיתור נכסים חדשים.   השותפותוכן מהרחבת פעילות 
 .השותפות היקף פעילותב מגידולהגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר  ( ,3811)  ( 1,831) הנהלה וכלליותהוצאות 

     
  (,4811)  (4,097) הפסד תפעולי

     
מהנפקת   בעיקר  נובע  המקבילה אשתקדבהשוואה לתקופה    2019רבעון השני של שנת  ב  הגידול בהוצאות המימון, נטו ( 936)  ( 1,168) הוצאות מימון, נטו

ב' 3תקופה המקבילה אשתקד והרחבת הסדרה בתקופת הדוח )ראו באור  בסוף השל השותפות  אגרות חוב )סדרה א'(  
 לדוחות הכספיים המצורפים(.

 
 "מכשירים פיננסיים". - 9עדכון הפרשה להפסדי אשראי בהתאם ליישום תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  ( 63)  ( 34) ירידת ערך נכס פיננסי

     
  (,4532)  (5,299) הפסד לפני מסים על הכנסה

     
מיליון דולר לאור צפי לניצול   2.8  -כ  בנכס מס נדחה בסך שלנובע מהכרה לראשונה    2019ברבעון השני של שנת    הגידול 8  2,807 הטבת מס

 .בקסקין תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז בפרויקטבארה"ב עם  הפסדים מועברים
     

  (,4452)  (2,492) הפסד והפסד כולל



 )שותפות מוגבלת(  פטרוליוםנאוויטס     דוח הדירקטוריון 
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 צב כספי, נזילות ומקורות מימוןמ .3
 

  מצב כספי א.

 בסעיףהסבר לשינויים העיקריים  31/12/18  30/06/19 אלפי דולר

     נכסים שוטפים
     

סך תמורה לבעיקר בשל מימוש כתבי אופציה לאגרות חוב )סדרה א'( ביתרות המזומנים ושווי המזומנים    גדלובמהלך תקופת הדוח   12,737  21,316 מזומנים ושווי מזומנים
( וכן מהנפקה של יחידות השתתפות וכתבי לדוחות הכספיים המצורפים  ב'3נטו מעלויות הנפקה )ראו באור  ,  מיליון דולר  13.9  -של כ

, שוחררו בנוסף לכך  (.לדוחות הכספיים המצורפים  א'3נטו מעלויות הנפקה )ראו באור  ,  מיליון דולר  7.9-סך של כתמורה לאופציה ב
אשר הופקדו בחשבון נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו על   בקסקיןשל פרויקט    כספי כריות העלויות החורגות

מנגד, חל קיטון ביתרה עקב המשך  .הפרויקטבעקבות תחילת ההפקה המסחרית של  מיליון דולר 3.1 -בסך של כידי חברה בת 
 מיליון דולר. 4.9 -מיליון דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ 12 -השקעות בנכסי נפט גז בסך של כ

 - 2,809  2,852 פקדונות לזמן קצר 
 .2019תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז בסוף חודש יוני  בקסקין בעקבותפרויקט מבתקופת הדוח נרשמו לראשונה הכנסות  -  1,516 לקוחות

העבר שהושקעו בנכס נפט וגז בארה"ב  תבגין מימוש זכות החברה להחזר עלויועיקר הקיטון במהלך תקופת הדוח נובע מתקבול  1,002  697 חייבים ויתרות חובה
 (. 2018ג' לדוח התקופתי לשנת 7מיליון דולר )ראו באור  0.6 -בסך של כ

אגרות מחזיקי    נות עבורנאמבחשבון  אשר הופקדו  בקסקין  שוחררו כספי כריות העלויות החורגות של פרויקט  במהלך תקופת הדוח   6,331  1,610 סכומים בנאמנות
וכן בוצע תשלום   בפרויקטמיליון דולר בעקבות תחילת ההפקה המסחרית    3.1  -בסך של כשהונפקו על ידי חברה בת    )סדרה א'(  החוב

 . ור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו על ידי חברה בתעב ריבית מתוך כריות הריבית שהופקדו בחשבון נאמנות
גב( לאגרות חוב )סדרה ב'(, שהונפקו על -אל-שניתנה בתנאים זהים )גב  ,בגין הלוואה  Buckstone  -ריבית לקבל מהסכומים מייצגים   5,201  5,201 ריבית לקבל

  (.  2018לשנת לדוח התקופתי ( 2)11)ראו באור  ידי חברה בת
    

 
  

   28,080  33,192 סך נכסים שוטפים

    
  

     נכסים לא שוטפים

     
 48,477  58,757 השקעות בנכסי נפט וגז

חל קיטון מנגד,  מיליון דולר. 12.7 -פיתוח הפרויקטים בקסקין ושננדואה בסך של כהמשך מנובע בעיקר בתקופת הדוח הגידול 
  ' לדוחות הכספיים המצורפים(.ב5באור  ראומיליון דולר ) 2.5 -ביתרה הנובע בעיקר מהפחתת נכסי חיפוש והערכה בסך של כ

 153,938  154,750 הלוואות שניתנו
הגידול בתקופה נובע מהפחתה שוטפת של יתרת עלויות ההנפקה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. מנגד, נרשמה הפרשה 

 "מכשירים פיננסיים". - 9אלפי דולר כתוצאה מיישום של תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  75 -להפסדי אשראי חזויים בסך של כ

מיליון דולר. העסקה הושלמה לאחר תאריך המאזן  1.9 -כבסך של   נצ'סבמהלך התקופה שולמה מקדמה בגין רכישת נכס הנפט  683  2,564 סכומים בנאמנות
 ה' לדוחות הכספיים המצורפים(.3באור  ראו)

מיליון דולר לאור צפי לניצול הפסדים מועברים  2.8 -הגידול בתקופת הדוח נובע מהכרה לראשונה בנכס מס נדחה בסך של כ 389  3,206 נכס מס נדחה
 .בקסקיןבארה"ב עם תחילת ההפקה המסחרית של נפט וגז בפרויקט 

 נכסי זכות שימוש
 

)ראו באור  "חכירות" - 16תקן דיווח כספי בינלאומי מס' לראשונה של כתוצאה מיישום  נרשמו נכסי זכות שימושבתקופת הדוח  -  797
 . היתרה מורכבת מחכירות תפעוליות של השותפות המשמשות לפעילותה השוטפת.לדוחות הכספיים המצורפים(' ג2

 - 143  129 רכוש קבוע, נטו
   

  
   203,630  220,203 סך נכסים לא שוטפים

 
  

  

   231,710  253,395 סך נכסים 
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 )המשך( מצב כספי א.

 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 31/12/18  30/06/19 אלפי דולר

     התחייבויות שוטפות
     

לתשלום וכן גידול בהתחייבות  שניתנו בתקופת הדוח מקצועיים בהוצאות לשלם בגין שירותיםבמהלך תקופת הדוח חל גידול  2,780  3,639 ספקים, זכאים ויתרות זכות
 מיליון דולר. 0.3 -בסך של כ שננדואהפיתוח פרויקט  למפעיל בגין המשך עלויות

 - 5,201  5,201 ריבית לשלם בגין אגרות חוב

חלות שוטפת של 
 ותת בגין חכיריוהתחייבו

"חכירות" )ראו  - 16כתוצאה מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  ותת בגין חכיריוהתחייבו ובתקופת הדוח נרשמ -  287
 חכירות תפעוליות של השותפות המשמשות לפעילותה השוטפת.מלדוחות הכספיים המצורפים(. היתרה ' ג2באור 

חלות שוטפת של הלוואות 
 מבעל שליטה לשעבר

4,833  4,155 - 

       
   12,136  13,960 שוטפותסך התחייבויות 

     התחייבויות לא שוטפות     
     

מיליון דולר,  13.9 -בסך של כ במהלך תקופת הדוח עיקר הגידול נובע ממימוש כתבי אופציה לאגרות חוב )סדרה א'( של השותפות 216,111  232,413 אגרות חוב
, וכן מהמשך הפחתת עלויות הנפקה בתקופה בהתאם לשיטת ב' לדוחות הכספיים המצורפים(3נטו מעלויות הנפקה )ראו באור 

 (.2018לשנת לדוח התקופתי  11)ראו באור  הריבית האפקטיבית

ב' לדוחות הכספיים 3)סדרה א'( של השותפות )ראו באור   אופציה הניתנים למימוש לאגרות חובבתקופת הדוח מומשו ופקעו כתבי  431  - אופציות מימוש לאגרות חוב
 המצורפים(.

הלוואות מבעל שליטה 
 לשעבר

3,994  3,782 
- 

הפרשה בגין מחויבות 
 לסילוק נכסי נפט וגז

 . בקסקין מחויבות לפינוי ושיקום אתר הקידוח בפרויקט עדכון 971  1,219

 - 16כתוצאה מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  ותת בגין חכיריובתקופת הדוח נרשמה התחייבוכאמור לעיל,  -  562 התחייבויות בגין חכירות
 .כמפורט לעיל "חכירות"

       
   221,295  238,188 סך התחייבויות לא שוטפות

     
   233,431  252,148 סך התחייבויות

     
' א3)ראו באור מיליון דולר, נטו מעלויות הנפקה  7.9-מהנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה בסך של כנובע בעיקר  גידולה (1,721)  1,247 הון )גרעון בהון( השותפות 

 .מיליון דולר 5 -ובניכוי הפסד לתקופה בסך של כ לדוחות הכספיים המצורפים(

       
   231,710  253,395 סך התחייבויות והון
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 מימון .ב
 

הפנו רואי החשבון של השותפות את  2019, ביוני 30של רואה החשבון המבקר ליום  הסקירהבדוח 
בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון  המצורפיםג' לדוחות הכספיים 1תשומת הלב לאמור בבאור 

של השותפות ביכולתה  רעון התחייבויותיה. להערכת הנהלת השותף הכלליילפעילות השותפות ולפ
 לגייס מקורות מימון כאמור. 

יחידות השתתפות וכתבי  תהשלימה השותפות הנפקמהלך תקופת הדוח בבהקשר זה יצוין כי 
 א' 3)לפרטים נוספים ראו באור  , נטו מעלויות הנפקהמיליון דולר 7.9 -כשל  לסךבתמורה  אופציה

בתמורה  ( לאגרות חוב )סדרה א'(3מומשו כתבי אופציה )סדרה וכן  לדוחות הכספיים המצורפים(
ב' לדוחות הכספיים 3לפרטים נוספים ראו באור  )  מעלויות הנפקה, נטו  מיליון דולר  13.9  -לסך של כ

  .(המצורפים

 :(1) 9201, יוניב 30להלן החוב הפיננסי, נטו של השותפות וחברות מאוחדות ליום  .ג
 

  אלפי דולר

 התחייבויות 

 אגרות חוב )סדרה א'( (35,677)

   ( 2) מבעל שליטה לשעבר הלוואות (10,091)

 נטו, אחרותפיננסיות  התחייבויות (3,445)

 התחייבויות"כ סה (49,213)

  

 נכסים 

 ( 1)מזומנים ושווי מזומנים 17,587

 פקדונות לזמן קצר 2,852

 סה"כ נכסים 20,439

  

 פיננסי, נטו  חוב (774,28)

 
בחברה המחזיקה ו מזומנים ואגרות חוב בנאוויטס בקסקין מימון בע"מלא כולל יתרות  (1)

 ., ראו גם סעיף ד' להלן(Navitas Buckskin US LLCבפרויקט בקסקין )

. יתרת ההלוואה מוצגת בדוחות הכספיים בניכיון 2019,  יוניב  30  יתרת קרן וריבית לשלם ליום (2)
מיליון דולר המשקף את יתרת ההטבה מעסקה עם בעל שליטה לשעבר אשר טרם  1.3 -של כ

 הופחתה.
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 :9201, יוניב 30ליום  LLC  Navitas Buckskin USלהלן החוב הפיננסי, נטו של .ד

 

  אלפי דולר

 התחייבויות 

 אגרות חוב )סדרה א'( (41,531)

 התחייבויות"כ סה (41,531)

  

 נכסים 

 ( 1) מזומנים ושווי מזומנים 3,666

 נכסים פיננסיים אחרים , נטו 524

 (2) סכומים בנאמנות 2,324

 סה"כ נכסים 6,514

  

 פיננסי, נטו  חוב (35,017)

 
 תשלום הוצאותמיועדים לומזומנים המוחזקים בתאגיד בנקאי בארה"ב מזומנים ושווי  (1)

 .ואגרות החוב שהונפקו בגינו פרויקט בקסקין

כריות שהופקדו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה חברה בת של  (2)
א' של פרויקט בקסקין.  1בפיתוח שלב  Navitas Buckskin USהשותפות עבור מימון חלקה של 

שנת בסוף הריבית הצפוי  תשלוםמיליון דולר עבור  1.6 -סך של כבעיקר  כריות אלו כוללות
2019 . 

 תזרים מזומנים חזוי .ה

 
הפניית כולל  2019, יוניב 30של רואה החשבון המבקר ליום  דוח הסקירה' לעיל, ב3כאמור בסעיף 

, וזאת עקב פעילותה של השותפות בתחום השותפותהפיננסי של  הלמצבתשומת לב המתייחסת 
מעצם טבעו בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי פעילות הכרוך 

 מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. כמו כן, לשותפות תזרים ודאות.

 :)להלן  1970-( לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל14)ב()10בהתאם לסעיף 
עד פרסום הדוחות הכספים תעודות התחייבות "(, תאגיד אשר קיימות לו במותקנות הדיווח"

במחזור יצרף גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי במידה והתקיימו סימני האזהרה אשר הוגדרו 
ותזרים מזומנים   הפניית תשומת לב המתייחסת למצבו הפיננסי של התאגיד  באותו סעיף, וביניהם

 שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.

שלשותפות הון חוזר חיובי, הן בדוחותיה הכספיים המאוחדים והן  על אף העובדהולאור האמור, 
היא אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי  ה  הערכתבמידע הנפרד )סולו(, וכי ל

לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן, מובא להלן גילוי בהתאם 
  :יווח( לתקנות הד14)ב()10להוראות סעיף 
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 ,ביולי 1 
 עד 2019 

 ,בדצמבר 31 
2019 

 
 
 
 

 ,בינואר 1
 31עד  2020

 דצמבר,ב
2020 

 ,בינואר 1 
 עד 2021

 ,יוניב 30 
2021 

 אלפי דולר 
      

 20,237  10,648  19,645 יתרת פתיחה )1(

      

      מקורות: 

מימון: תזרים מזומנים מפעילות        
 -  25,070  5,720 גיוסי חוב והון )2(

      

      שימושים:

:פעילות שוטפתלתזרים מזומנים        

 (2,540)  (5,080)  (2,540) עלויות מטה ויועצים מקצועיים

 (1,498)  (,9962)  (981,4) תשלומי ריבית בגין אגרות חוב 
י ענייןרעון התחייבויות לבעליפ  (810)  -  - 
      

השקעה:פעילות לתזרים מזומנים        
 -  (7,405)  (9,869) העמדת הלוואות לחברות מוחזקות )3(

      
 16,199  20,237  10,648 יתרת סגירה

 
 על בסיס המידע הכספי הנפרד )סולו( של השותפות. ופקדונות לזמן קצר מזומנים ושווי מזומנים (1)

, כתבי אופציה שהוענקו לבעל (2כתבי אופציה )סדרה הניחה השותפות כי  תזרים המזומנים החזויבהכנת    (2)
המימוש ביחס  מחירוכן אופציות המשקיעים ימומשו בסמוך למועד פקיעתן וזאת בעיקר לאור השליטה 

לא שככל . (2018לשנת לדוח התקופתי  13למחירי השוק )לפרטים נוספים לגבי תנאי המימוש ראו באור 
בהתאם לצרכי השותפות והחברות  הון/חוב יתפעל השותפות לבצע גיוס ותהאמור האופציותימומשו 

 עת.החזקות כפי שיהיו באותה המו

אשר טרם הבשילו התנאים  ,בהקשר זה יובהר כי הנחת המימוש אינה כוללת את אופציות המייסדים
אשר הונפקו במהלך חודש ( 4כתבי אופציה )סדרה ואת  (2018לשנת לדוח התקופתי  13)ראו באור  למימושן

 .(המצורפיםא' לדוחות הכספיים 3באור  ורא) 2019ינואר 

קיימות של החברות המוחזקות ההתחייבויות המחושבת על בסיס  לחברות מוחזקות ותהעמדת הלווא (3)
בניכוי מקורות  והכל רעון התחייבויותילהעמדת כספים לפיתוח פרויקטים קיימים ופ (למועד אישור הדוח)

. להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב עצמיים של החברות המוחזקות למימון התחייבויות אלו
 הסכומים, נטו אשר תידרש השותפות להעמיד כהלוואה לחברות המוחזקות:

תשלומי קרן וריבית עבור פירעונות תקופתיים של הלוואות מבעל שליטה לשעבר במהלך תקופת תזרים  -
ראו גם  . לפרטים נוספיםמיליון דולר( 5.3 -2020מיליון דולר; שנת  5.3 -2019נים החזוי )שנת המזומ
 . 2018לשנת לדוח התקופתי  10באור 

   מיליון דולר. 5.7-של כבסך  (מימון בנקאימ נטו)רכישת פרויקט נצ'ס  -

)בגין מיליון דולר  4 -בסך כולל של כ שננדואהפרויקט  פיתוח התחייבויות לתשלום עלויות בקשר עם -
בהנחת מימוש האופציה שהוענקה למפעילת מיליון דולר    5  -חלקה של השותפות( ומנגד, תקבול בסך של כ

הסכום לעיל משקף את בהקשר זה יובהר כי    .2018לשנת  לדוח התקופתי  א'  12כמפורט בבאור  ,  הפרויקט
ויתר השותפים בפרויקט במסגרת תקציב מאושר  ההתחייבויות הקיימות של חברה בת כלפי המפעיל

 אשר יידרשו להשלמת הפיתוח. ,בלבד וכי לא מדובר בסך העלויות

  



 )שותפות מוגבלת(  פטרוליום נאוויטס                 דוח הדירקטוריון
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( שהתאגדה בארה"ב לטובת המימון, SPCהזכויות בפרויקט בקסקין מוחזקות באמצעות חברה ייעודית ) -
המימון לפרויקט הוזרמו לחברה הפיתוח והתפעול השוטף של זכויותיה בפרויקט. עם השלמת גיוס 

הייעודית כל הסכומים הנדרשים להשלמת הפיתוח ותחילת ההפקה. לאור האמור, תזרים המזומנים 
 ,תקבולים בגין פרויקט בקסקיןקבלת  אינו כולל יתרות מזומנים, העמדת הלוואות ו/או    לשותפות  החזוי

ן כל התחייבויותיו תחת הסכמי המימון עד לפירעו  בחברה הייעודית, וזאת  אשר מתנהל כיחידה עצמאית
 שנחתמו.

כלולים נתונים המבוססים על הערכות, תחזיות  לעילמזומנים הבתזרים  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
ותוכניות השותפות ביחס לפעולותיה, שהם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. לפיכך, אין 
כל ודאות כי הנתונים או ההערכות או התחזיות או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם והם עלולים להיות שונים 

גים בדוח זה. הערכות ו/או תחזיות הנהלת השותפות מבוססות על מיטב ידיעתה והבנתה מהותית מאלו המוצ
מידע צופה  במועד עריכת תזרים המזומנים ונוגעות להכנסות השותפות וההוצאות והתשלומים הצפויים שלה.

תפות, פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מן הצפוי, בשל גורמים שאינם תלויים בשו
לרבות שינויים כלכליים, משתנים רגולטוריים, משתני שוק שונים ובפרט ביחס לגורמי הסיכון המפורטים בפרק 

 . 2018לשנת  דוח התקופתיבתיאור עסקי התאגיד 

 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 

 
 חשבונאיים קריטיים   אומדנים .1

 

 .2018לשנת דוח התקופתי ל 3 באור ראו קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות לפרטים
 

 לאחר תקופת הדוח אירועים .2
 

 הכספיים המצורפים. לדוחות 6 באור אירועים לאחר תקופת הדוח ראו אודות 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 גדעון תדמור 

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון

 
 

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

 
 
 
 

 2019, באוגוסט 29תאריך חתימה: 



 

 

 התאגיד פרטים 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
 יתרה בספרים 

 )אלפי ש"ח(

 ריבית שנצברה

 )אלפי ש"ח(

שווי בבורסה  

 20196.003.ליום 

 )אלפי ש"ח(

 (5)פרטי נאמן   דירוג

 130,710 - 124,881 - 8.4% 127,224 127,224 75,500 06/2018 א'
(  1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) -

 בע"מ

 

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

  )אסמכתא:   2018ביוני,    13כפי שדווח על ידי השותפות ביום    מנות לשטר הנא  6לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראו סעיף    השותפות לפרטים בדבר זכות  .  2022ביוני,    30קרן אגרות החוב )סדרה א'( תיפרע בתשלום אחד ביום   (2)

2018-01-050880 .) 

אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בדרך של הרחבת סדרה. למועד אישור הדוחות   50,798 ה שלביצעה השותפות הנפק בתקופת הדוח  אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו.הקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א'(  (3)

 .  אלפי ש"ח  127,224יתרת הע.נ. של אגרות החוב )סדרה א'( הינה 

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

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

 .אגרות החובזה לכנס את מחזיקי   אינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות או שהתקיימה עילה לפירעון מיידי/מימוש בטוחות, וכן לא התקבלה דרישת הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל

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

 . הנאמנות 

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

מים שהופקדו בחשבון המשועבד לטובת  מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( בצירוף ריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( שנצברה עד למועד הבדיקה, ובניכוי סכו 150% -א'( שווה או גבוה מסכום השווה ל

     (.562%הינו יחס העודפים  2019, יוניב  30עומדת השותפות ביחס האמור )ליום   2019של שנת  השני לרבעון על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות בהתאם לבדיקה אשר התבצעה  הנאמן.

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

מיליון   686ו ההון הכלכלי של השותפות הינ 2019ביוני,  30)ליום  עומדת השותפות ביחס האמור 2019של שנת  השנירבעון לבהתאם לבדיקה אשר התבצעה על בסיס דוחותיה הכספיים של השותפות  שני רבעונים רצופים.

     .דולר(

 

 
 

 

mailto:ori@slcpa.co.il


 

 בינייםדוחות כספיים 

 2019 ביוני 30ליום 

 



 
 
 
 
 

 נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת(
 

 2019,  ביוני   30ליום  מאוחדים  דוחות כספיים ביניים  
 

 באלפי דולר של ארה"ב
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 מאוחדיםסקירת דוחות כספיים ביניים  
 
 

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 

 5 הרווח הכוללדוחות מאוחדים על  
 
 

 6-9 השותפות   ( הון גרעון ב ב בהון ) דוחות מאוחדים על השינויים  
 
 

 10-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 12-17 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 קסירר קוסט פורר גבאי את 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   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(,  -מאוחדות )להלן שותפות מוגבלת וחברות  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של נאוויטס פטרוליום 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2019ביוני,  30הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי המאוחד ליום 

שלושה חודשים  שישה ו של  ותהרווח הכולל, השינויים בהון )בגרעון בהון( השותפות ותזרימי המזומנים לתקופ 
הלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  באותו תאריך. הדירקטוריון וההנ ושהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים   -IAS   34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלות ביניים  ולתקופ
- לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל  אלהביניים  ותלעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. האלת ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970
 
 

 היקף הסקירה 
 

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

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה 
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  

יוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שנ
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 

 מסקנה 
 

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

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

מלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות הכספי הנ"ל אינו מ
 . 1970- תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים  ג'1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
    ולפירעון התחיבויותיה. רך בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפותבדבר הצו

 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2019באוגוסט,  29
 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  

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

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולראלפי   

       נכסים שוטפים
       

 12,737  43,545  21,316  מזומנים ושווי מזומנים 
 2,809  -  2,852  פקדונות לזמן קצר

 -  -  1,516  לקוחות
 1,002  188  697  חייבים ויתרות חובה 

 6,331  3,358  101,6  סכומים בנאמנות
 5,201  5,201  5,201  ריבית לקבל

       
  19233,  52,292  28,080 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 48,477  38,997  5758,7  נפט וגז השקעות בנכסי 
 153,938  153,000  154,750  הלוואות שניתנו 

 683  5,324  42,56  סכומים בנאמנות
 389  384  3,206  נכס מס נדחה

       -  -    797  נכסי זכות שימוש 
 143  88  129  רכוש קבוע, נטו

 -  650  -    פקדונות לזמן ארוך 
       
  30220,2  198,443  203,630 
       
  395253,  250,735  231,710 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי  
 
 
 

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  

       התחייבויות שוטפות
       

 -  5,022  -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 2,780  5,319  3,639  ויתרות זכות ספקים, זכאים 

 5,201  5,277  5,201  ריבית לשלם בגין אגרות חוב
 -  -  287  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 

 4,155  5,637  4,833  חלות שוטפת של הלוואות מבעל שליטה לשעבר 
       
  13,960  21,255  12,136 
       

       שוטפות התחייבויות לא 
       

 216,111  215,199  232,413  אגרות חוב
 431  261  -  אופציות מימוש לאגרות חוב

 3,782  7,120  3,994  הלוואות מבעל שליטה לשעבר
 971  280  1,219  הפרשה בגין מחויבות לסילוק נכסי נפט וגז

 -  -  562  ות ת בגין חכיריוהתחייבו
       
  238,188  222,860  221,295 
       

       הון )גרעון בהון( השותפות 
       

 42,626   35,355  49,932  הון יחידות השתתפות 
 10,525   10,475  11,129  כתבי אופציה 

 1,579   1,148  1,939  קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 8,004   7,987  8,004  קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 ( 64,455)  ( 48,345)  ( 69,757)  יתרת הפסד
       
  1,247  6,620  (1,721 ) 
       
  253,395  250,735  231,710 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

       2019באוגוסט,  29
 גדעון תדמור  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון 
 פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 הכללי השותף 

 חנן רייכמן 
 מנכ"ל

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ
 השותף הכללי 

 עמית קורנהאוזר  
 סמנכ"ל כספים

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ
 השותף הכללי 
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 על הרווח הכולל מאוחדים    דוחות 

 

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 )למעט נתוני הפסד ליחידת השתתפות( דולר אלפי  
           
           

 -  -  ,8801  -  ,8801  הכנסות ממכירת נפט וגז
 -  -  ( 328)  -  ( 328)  תמלוגים בניכוי

 -  -  ,5521  -  ,5521  הכנסות, נטו
           

 -  -  ( 386)  -  ( 386)  עלות הפקת נפט וגז 
 -  -  ( 268)  -  ( 268)  אזילה הוצאות 

הוצאות חיפושי נפט וגז והוצאות ישירות  
 ( 11,491)  ( 100)  ( 3,164)  )240)  ( ,5663)  אחרות, נטו 

 ( 5,570)  ( 1,381)  ( ,8311)  ( 2,581)  ( ,2683)  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 ( 17,061)  ( 811,4)  ( 4,097)  ( 2,821)  ( ,9365)  הפסד תפעולי
           

 14,398  3,767  33,68  7,246  47,24  הכנסות מימון
 ( 18,748)  ( 4,703)  ( 4,851)  ( 9,749)  ( ,3529)  הוצאות מימון 

 ( 91)  ( 36)  ( 43)  ( 68)  ( 57)  ירידת ערך נכס פיננסי
           

 ( 21,502)  ( 2,453)  ( 5,299)  ( 5,392)  ( 8,119)  הפסד לפני מסים על הכנסה
           

 15  8  2,807  15  2,817  מסהטבת 
           

 ( 21,487)  ( 2,445)  ( ,4922)  ( 5,377)  ( 5,302)  הפסד והפסד כולל
           

הפסד ליחידת השתתפות בסיסי ומדולל 
 ( 0.653)  ( 0.077)  ( 660.0)  ( 9.160)  ( 421.0)  )בדולר(
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   השותפות   ( הון גרעון ב ב בהון ) על השינויים  מאוחדים  דוחות  
 
 
 
 2019, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום   6לתקופה של    

 

 

 הון 
 השותפות 

 

  כתבי אופציה 

קרן הון בגין  
עם   אותעסק

  בעל שליטה

קרן הון בגין  
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

 יתרת 
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 )גרעון בהון( 
 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
             

 ( 1,721)  ( 64,455)  1,579  8,004  10,525  42,626  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום  
             

 ( 5,302)  ( 5,302)  -  -  -  -  הפסד כולל
 360  -  360  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

 7,910  -  -  -  604  7,306  (א'3הנפקת הון לציבור )ראו באור 
             

 1,247  ( 69,757)  1,939  8,004  11,129  49,932  9201ביוני,   30יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )בגרעון בהון( השותפות  
 
 
 
 2018 , ביוני 30ביום   חודשים שהסתיימה 6לתקופה של    

 

 
 הון 

 השותפות 

 

  אופציה  כתבי

  בגין  הון קרן
  עם עסקה

  שליטה בעל

  בגין  הון קרן
 תשלום

 מניות מבוסס

 
  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)  -  -  -  -    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  
             

 ( 5,377)   ( 5,377)   -  -  -  -  כולל הפסד"כ סה
 434  -  434  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 154  -  -  154  -  -  עסקאות עם בעל שליטה 
             

 6,620  ( 48,345)  1,148  7,987  10,475  35,355  2018ביוני,   30יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )בגרעון בהון( השותפות  
 
 
 
 2019, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום   3לתקופה של    

 

 

 הון 
 השותפות 

 

  כתבי אופציה 

קרן הון בגין  
עם   אותעסק

  בעל שליטה

קרן הון בגין  
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

 יתרת 
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
             

 3,568  ( 67,265)  1,768  8,004  11,129  49,932   2019, אפרילב 1יתרה ליום  
             

 ( ,4922)  ( ,4922)  -  -  -  -  הפסד כולל
 171  -  171  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

             
 1,247  ( 69,757)  1,939  8,004  11,129  49,932  9201ביוני,   30ליום  יתרה 

 
 
 

 2018 , ביוני 30ביום   חודשים שהסתיימה 3לתקופה של    

 

 

 הון 
 השותפות 

 

  אופציה  כתבי

  בגין  הון קרן
  עם עסקה

  שליטה בעל

  בגין  הון קרן
 תשלום
 מבוסס
 מניות

 

  יתרת
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
             

 8,834  ( 45,900)  979  7,925  10,475  35,355  2018, אפרילב 1יתרה ליום  
             

 ( 2,445)  ( 2,445)  -  -  -  -  כולל הפסד"כ סה
 169  -  169  -  -  -  מניות מבוסס תשלום

 62  -  -  62  -  -  שליטה עסקאות עם בעל 
             

 6,620  ( ,34548)  1,148  7,987  10,475  35,355  2018ביוני,   30יתרה ליום  
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )בגרעון בהון( השותפות  
 
 
 
 2018 ,בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

 

 

 הון 
 השותפות 

 

  כתבי אופציה 

בגין  קרן הון 
עסקאות עם  
  בעל שליטה

קרן הון בגין  
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

 יתרת 
  הפסד

 
 סה"כ הון 

 )גרעון בהון( 
 מבוקר  
 אלפי דולר  
             

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

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

 IFRS 9  35,355  10,475  7,833  714  (42,968 )  11,409לאחר אימוץ לראשונה של   -  2018בינואר,  1יתרה ליום  
 ( 21,487)  ( 21,487)  -  -  -  -  הפסד כולל

 865  -  865  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 
 5,842  -  -  -  209  5,633  הנפקת הון לציבור  
 1,479  -  -  -  ( 159)  1,638  ידי בעל השליטה  -מימוש אופציות על

 171  -  -  171  -  -  עסקאות עם בעל שליטה  
             

 ( 1,721)  ( 64,455)  1,579  8,004  10,525  42,626  2018בדצמבר,  31יתרה ליום  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  
 
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 ( 21,487)  ( ,4452)  ( ,4922)  ( ,3775)  ( 5,302)  הפסד
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
           מפעילות שוטפת: 

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

           
 10,718  5  2,845  10  332,9  פחת והפחתות אזילה, 

 865  169  171  434  360  תשלום מבוסס מניות
 91  36  34  68  75  ירידת ערך נכס פיננסי 

 ( 20)  ( 8)  ( 2,807)  ( 15)  ( 2,817)  מסים נדחים
 3,786  806  ,4111  1,779  ,4792  הוצאות מימון, נטו

 82  -  ( 216)  -  ( 386)  הפרשי שער
           
  442,6  762,2  4381,  1,008  15,522 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
           

 -    -    ( 1,516)  -    ( 1,516)  בלקוחות עלייה 
 ( 240)  3  ( 508)  -    ( 269)  חייבים ויתרות חובהבירידה )עלייה( 
 ( 531)  213  824  385  1,038  בספקים, זכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה(

           
  (747 )  385  (2001, )  216  (771 ) 
           

 13,060  -  -  ,8136  6,241  ריבית שהתקבלה 
           

 ( 16,240)  ( 61)  ( 1,495)  ( 96,66)  ( 7,748)  ריבית ששולמה
           

 ( 9,916)  ( 821,2)  ( 3,749)  ( 722,5)  ( 4,912)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 
           

           פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
           

 ( 40,456)  ( 7914,6)  ( 28,03)  ( 5519,2)  ( 11,998)  השקעה בנכסי נפט וגז 
 2,431   2,431  -   2,431  573  נפט וגז בנכסי  זכויות מימושתקבולים בגין 

 3,076  2,250  4,721  1,470  4,721  שחרור סכומים מנאמנות 
 -  -  ( 1,850)  -  ( 1,850)  מקדמה בגין רכישת נכס נפט

 ( 2,159)  -  -  -  -  השקעות בפקדונות 
 ( 77)  ( 3)  ( 5)  ( 3)  ( 5)  רכישת רכוש קבוע 

           
 ( 37,185)  ( 0110,0)  ( 5,166)  ( 5715,3)  ( 8,559)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  

           
 
 
 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
 
 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 ( 10,918)  -  -  ( 5,918)  -  פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים
 -  -  ( 92)  -  ( 161)  התחייבויות בגין חכירותרעון  יפ

 29,243  20,603  -     28,992  14,051  הנפקת אגרות חוב תקבולים מ
 ( 1,143)  ( 240)  -  ( 938)  ( 136)  עלויות גיוס אגרות חוב

 5,943  -  -  -  8,042    הנפקת הון לציבור
 ( 101)  -  -  -  ( 132)  עלויות גיוס הון 

 ( 3,921)  -  -  -  -  פירעון הלוואות מבעל שליטה לשעבר 
 1,479  -  -  -  -  ידי בעל שליטה-מימוש אופציות על

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  

 20,582  20,363  ( 92)  622,13  21,664  לפעילות( מימון 
           

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות  
 ( 82)  -  216  -  386  מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

           
 ( 26,601)  9,080  ( 8,791)  4,207  8,579  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 39,338  34,465  30,107  39,338  12,737  התקופה 
           

 12,737  43,545  21,316  43,545  21,316  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
           
           

           פעילויות מהותיות שלא במזומן
           

 1,019  153,0  655  153,0  655    נפט וגזהשקעה בנכסי 
           

מימוש זכאות להחזר עלויות עבר בפרויקט  
 573  -  -  -  -  שנגרע כנגד חייבים ויתרות חובה

           
           
           
 
 
 
 
 



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

שישה  של  ותולתקופ 2019, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א.
. יש לעיין  ("דוחות כספיים ביניים מאוחדים"  -להלן)באותו תאריך    ו שלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה   2018בדצמבר,  31ליום  השותפות בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של 
הדוחות הכספיים השנתיים  " -להלן)שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

 (."המאוחדים
 
מוגבלת "השותפות"( נוסדה על פי הסכם שותפות    -שותפות מוגבלת )להלן  -  נאוויטס פטרוליום ב.

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

לפי פקודת   2015ספטמבר,  8"(. השותפות נרשמה ביום הראשון "השותף המוגבל -)להלן
. מטרת השותפות הינה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה  1975-השותפויות, תשל"ה

 של נפט וגז.
 

פעילותה של השותפות כרוכה מעצם טבעה בהוצאות כספיות משמעותיות ובדרגה גבוהה של   ג.
יבויותיה וכן  יסיכון כספי ואי וודאות. לצורך המשך פעילותה בנכסי הנפט הקיימים, פירעון התח

שקעה בנכסי נפט נוספים ככל שיהיו, תידרש השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון ה
גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לנכסי הנפט שלה. להערכת הנהלת השותף  

 גיוס  לפרטים בדבר .לגייס מקורות מימון כאמורלהמשיך ושל השותפות ביכולתה  ,הכללי
 . 3 , ראו באורתקופת הדוחמקורות מימון במהלך 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  :2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א
 

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

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזאת שיושמה  
 , למעט האמור להלן:המאוחדים בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

 
 הפחתת נכסי נפט וגז .ב

 
)לאור תחילת ההפקה   ו' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים2בהמשך לאמור בבאור 

  שיטת ל בהתאם הפסד או רווח מופחתות לדוח  השקעות בנכסי נפט וגז , בפרויקט בקסקין(
  התקופה  במהלך בפועל ההפקה כמות בסיס על( units of production method) ייצורה יחידות

על ידי מומחה   הוערכו ( כפי ש Proved and Probable) והצפויות המוכחות הרזרבות לסך ביחס
סך הרזרבות המוכחות חיצוני. במסגרת חישוב ההפחתה של נכסי הנפט והגז בהתבסס על 

מביאה הקבוצה בחשבון גם את הסכום העתידי )בערכים לא מהוונים( של ההשקעות    והצפויות 
 הנדרשות לשם הפקתן של אותן כמויות. 

 
 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים .ג

 
   חכירות - IFRS 16יישום לראשונה של   .1
 

 - חכירות )להלן   -  16תקן דיווח כספי בינלאומי     IASB-פורסם על ידי ה  2016  ינוארבחודש  
"התקן   - )להלן  17מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי  החדש "(. התקן החדש "התקן

הועדה  של  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4הישן"(, את פרשנות מספר 
, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר החדש  המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן

 מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 )המשך(   יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים . ג
 

 )המשך(   חכירות - IFRS 16יישום לראשונה של   .1
 

מהווה חוכר היא מכירה   שותפותעבור העסקאות בהן ה החדש בהתאם להוראות התקן 
במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט 

חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך   12עסקאות חכירה לתקופה של עד  
להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר  שותפותהנמוך, בהן בחרה 

ליישם   שותפותהה. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה  על פני תקופת החכיר
ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם החדש את ההקלה הניתנת בתקן 

 . חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה
 

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  

את ההתחייבות   השותפות . לאחר מועד התחילה מודדת  שותפותה הריבית התוספתי של  
 בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי נכס  

חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. נכס זכות 
ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה   השימוש נמדד במודל העלות

ירידת ערך  שותפות הלירידת ערך, בוחנת לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים 
 .IAS 36לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

 
  , החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן החדש התקן

יישום למפרע חלקי כאשר יתרת נכסי לפי גישת    החדש  את התקן  לאמץשותפות  הבחרה  
 ין חכירה. זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בג

 
לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות  זו  הגישבהתאם ל

לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי  החדש למועד יישום התקן 
 לראשונה. החדש הקיימת במועד יישום התקןשותפות השל 

 
ותיים הסתכמה לסכומים שאינם מה החדש השפעת היישום לראשונה של התקן

מיליון   1 -בדוחותיה הכספיים של השותפות )גידול של נכס מול התחייבות בסך של כ
 .דולר(

  
2. IFRIC 23 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי 

 
ודאות הקשורה למסים על -טיפול באי  -  IFRIC 23את    IASB  -פרסם ה  2017בחודש יוני  

(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או "הפרשנות"  -ההכנסה )להלן
ודאות - מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי  IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות  

הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ  
ויות המס, ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רש - מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול -מדידת השלכות אי
 הודאות.-בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 
השפעה על . ליישום הפרשנות אין הפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספיים אלו

 הדוחות הכספיים. 
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 הדוחאירועים מהותיים בתקופת     - : 3באור 
  
 הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה  .א 

 
ש"ח ליחידה,   1,030יחידות, במחיר של    28,750השלימה השותפות הנפקה של    2019,  ינוארב  8ביום  

( הניתנים  4כתבי אופציה )סדרה  50 -יחידות השתתפות ו  100כשהרכבה של כל יחידה הינו 
  1,437,500  - יחידות השתתפות ו  2,875,000למימוש ליחידות השתתפות. במסגרת ההנפקה הונפקו  

(. התמורה המיידית ברוטו )ללא הנחת מימוש כתבי האופציה( לשותפות  4כתבי אופציה )סדרה 
ליון דולר(. סך העלויות  ימ 8 - אלפי ש"ח )כ 29,612במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של 

 אלפי דולר(. 132  -"ח )כש אלפי 474 -כ של סךכרוכות בהנפקה הסתכם לה
 

ש"ח    16( ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של  4כל כתב אופציה )סדרה  
ש"ח לדולר(, בכל יום מסחר  3.694)  2019, נוארבי 7ליחידת השתתפות, צמוד לשער הדולר ליום 

 . 2021, בינואר 10החל ממועד רישומם למסחר בבורסה, ועד ליום 
 

 מימוש כתבי אופציה לאגרות חוב )סדרה א'( .ב 
 

דוחות הכספיים השנתיים בדבר הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה,  ל(  1)11בהמשך לאמור בבאור  
"ח ע.נ. אגרות ש  50,798,000  - ל(  3כתבי אופציה )סדרה    507,980  מומשו,  2019חודש פברואר    במהלך

  14,051 -)כ אלפי ש"ח 50,798 -הסתכמה לסך של כ המימושחוב )סדרה א'(. התמורה במסגרת 
  .אלפי דולר( 136-אלפי ש"ח )כ 488 -, סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לכדולר( אלפי

 
 ( שלא מומשו. 3כתבי אופציה )סדרה  220,278פקעו יתרת  2019בפברואר,  28ביום 

  
 Buckskinפרויקט תחילת הפקה מסחרית ב .ג 

 
הסתיימו   , Buckskinדוחות הכספיים השנתיים בדבר פרויקט ל (1ג')7בהמשך לאמור בבאור 

וזאת במסגרת תקציב   , בגין השלב הנוכחי,כל עבודות הפיתוח בפרויקטבמהלך תקופת הדוח 
 הבארות שתיהחלה הפקה מסחרית של נפט מ 2019ביוני,  25ביום ו הפרויקט וללא חריגה ממנו

אלפי  30קצב ההפקה בפועל בפרויקט גבוה מהמתוכנן ועולה על  .א'1שפותחו במסגרת שלב 
 חביות נפט ביום. 

 
של אגרות החוב  עם תחילת ההפקה המסחרית של נפט בפרויקט, ובהתאם לשטרי הנאמנות 

כספי כרית העלויות החורגות   ,והועברו לחברות הלוותשהנפיקה החברה, שוחררו על ידי הנאמן  
 .(כהגדרתה בשטרי הנאמנות)

 
 הקצאה פרטית לעובדים של השותפות ושל חברה בת    .ד 
 

של כתבי אופציה לא סחירים הקצאה פרטית    השותף הכללי  ןאישר דירקטוריו  2019  ,מאיב  29ביום  
)זכויות לקבלת יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש, בכפוף   RSUויחידות 

עובדים בשותפות   מספרנושאת משרה וללהתקיימות התנאים ולהתאמות שנקבעו בתכנית( 
 בת.  ובחברה

 
 ניירות הערך שהוענקו כוללים את המכשירים ההוניים הבאים:

 
של   כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש כל אחד ליחידת השתתפות אחת 21,600 ▪

 .יחידות השתתפות של השותפות 21,600-השותפות ובסך הכל הניתנים למימוש ל
השותפות  המקנות כל אחת זכות לקבלת יחידת השתתפות אחת של ,RSUיחידות  64,800 ▪

 . ל השותפותיחידות השתתפות ש 64,800ובסך הכל מקנות זכות לקבלת 
 

 מיליון דולר. 0.3 -שווי ההקצאה הכולל נאמד בכ
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 
 

 בטקסס, ארה"ב  Nechesרכישת נכס הנפט    .ה 
 

בת   החבר, ("Peles" -)להלן Peles, LLCהתקשרה השותפות, באמצעות  2019 , ביוני 25ביום 
לרכישת  (המוכרת"" -)להלן Breitburn Operating LP בהסכם עם ( בעקיפין ) בבעלותה המלאה

  - )להלן  הנמצא במדינת טקסס, ארה"ב Nechesמלוא זכויותיה של המוכרת בשדה הנפט היבשתי 
  ."נכס הנפט"(

 
ק"מ   270-הממוקמים כ ,רישיונות 260 -קמ"ר, מורכב מכ 38 -ל שטח של כענכס הנפט, המשתרע 

 בארות מפיקות באמצעות מערך הפקה סטנדרטי. 46 - כוללים כוה צפונית ליוסטון
 

  2019ביולי,    31ליום    Netherland Sewell & Associates Incבהתאם לדוח המשאבים שנערך על ידי  
 של גז  BCF 3.9 -וכ MMBBL 3.9 -( נאמדות בכ100%)נכס הנפט של  (1P)העתודות המוכחות 

  BCF 5.4 -וכ MMBBL 6.1 -של נכס הנפט נאמדות בכ (2P) העתודות המוכחות והצפויותטבעי. 
 של גז טבעי. 

 
של המוכרת בנכס הנפט וכן המחוברים הנמצאים בשטח   ירכשו מלוא זכויותיה יבמסגרת העסקה,  

הממוצע של המוכרת  החזקותיה שיעור נכס הנפט הכוללים את מתקני ההפקה והצנרת.
 .98%  -עומד על כ (Working Interests)  ברישיונות

 
, בכפוף להתאמות מחיר בגין התקופה מיום  מיליון דולר  18.5  -סך של כהעסקה נקבעה על    תתמור

במועד חתימת ההסכם "המועד הקובע"( ועד למועד השלמת העסקה.  - )להלן 2019באפריל,  1
 מיליון דולר.  1.85 -ייעודי מקדמה בסך של כ העבירה השותפות לחשבון נאמנות

 
, לאחר רהיתרת התמווהועברה  , הושלמה העסקה2019ביולי,  31לאחר תאריך המאזן, ביום 

  15.73 -כבסך של  התאמות מחיר בגין התקופה מהמועד הקובע ועד למועד השלמת העסקה, 
 מיליון דולר. 

  
Peles ולשם כך התקשרה בהסכמים עם צוות התפעול הקיים של   תשמש כמפעילה בנכס הנפט

   .לטובת המשך הפעלה רציפהנכס הנפט 
 

פות בתוספת הלוואת גישור מתאגיד מומנה ממקורותיה העצמאיים של השות תמורת העסקה 
ימים במסגרת אשראי  45תוך  צפויה להיות מוחלפתמיליון דולר, אשר  10 -בנקאי בהיקף של כ

 .בהיקף דומה( RBL) מבוססת עתודות
 

 מסים נדחים    .ו
 

  - בסך של כ , נטולראשונה בנכס מס נדחההשותפות רה יהכ 2019הרבעון השני של שנת במהלך 
עם תחילת  בשנים הבאות  לאור צפי לניצול הפסדים מועברים בארה"ב וזאת מיליון דולר 2.8

 .)ראה סעיף ג' לעיל( Buckskinההפקה המסחרית של נפט וגז בפרויקט 
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 םימכשירים פיננסי - : 4באור 
 

 שווי הוגן 
 

)מלבד אלו אשר עלותם המופחתת אינה  פיננסייםלהלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים 
 :(שונה מהותית משווים ההוגן 

 
 2018בדצמבר,  31  2018,  ביוני 30  2019,  ביוני 30  
 שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    שווי הוגן   יתרה    
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולראלפי   

             פיננסיים:   נכסים 
             

 Buckstone  159,951  174,481  158,201  169,870  159,139  164,909 - הלוואה ל
             

           : ות פיננסי   התחייבויות 
             

 17,475  19,733  20,151   20,008  36,655  35,020  אגרות חוב )סדרה א'(
אגרות חוב שהונפקו  

 ידי חברה בת-על
 

202,594  218,012  200,468   213,184  201,579  208,224 
 

 
 השקעות בנכסי נפט וגז    - : 5באור 

 
 :הרכב א.
 

 בדצמבר 31   ביוני  30   
   2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר   
        
       :נכסי נפט וגז 
 Buckskin  48,771  27,843  38,612פרויקט  
 Shenandoah  8,272  -  5,738פרויקט  
           57,043  27,843  44,350 
        
 4,127  11,154  1,714  נכסי חיפוש והערכה 
        
   75758,  38,997  48,477 

 
 חיפוש והערכה פעילות השותפות בנכסי  .ב 

 
הינו במחצית השנייה    EC-228  -וEW-876-832  ,,EW-915   EC-158  מועד הפקיעה של רישיונות

, כאשר הארכת הרישיונות אפשרית רק באמצעות קידוח אקספלורציה בכל אחד 2020של שנת  
הקבוצה אינה צופה כי תבצע את קידוחי   2019, יוניב  30אחר וליום מהרישיונות. מ

ויתרה הקבוצה על זכותה לחדש את חכירת האקספלורציה ברישיונות הנ"ל עד למועד פקיעתם  
בסך כולל של  ,את נכסי החיפוש וההערכה אשר התהוו בגינם גרעההרישיונות לשנה נוספת ו

יפושי נפט וגז והוצאות  אלפי דולר. ההוצאה בגין גריעת הנכסים נרשמה בסעיף הוצאות ח  2,481
 ישירות אחרות בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל.
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 אירועים לאחר תאריך המאזן   - : 6באור 
 

השותפות במספר עסקאות גידור על מחירי הנפט חברה בת של התקשרה  2019במהלך חודש יולי, 
אלפי חביות   607 -בהיקף כולל של כ WTIמסוג  למכירת נפט (Put)אופציות מכר במסגרתן רכשה 

ועד    2019החודשים יולי  לחבית. העסקאות הינן למימוש בשיעורין בין    דולר  46.5  -במחיר ממוצע של כ
 . 2020 דצמבר

 
  דולר.מיליון  1 -העלות הכוללת של ביצוע העסקאות כאמור הסתכמה לכ

 
 
 
 
 

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

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )שותפות מוגבלת( נאוויטס פטרוליום
 

 
 המאוחדים בינייםמתוך הדוחות הכספיים נתונים כספיים 

 לשותפות  המיוחסים
 

 2019 ,ביוני 30 ליום
 
 
 

 באלפי דולר של ארה"ב
 

 
 

 עמוד 
  

 2 'ד38  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
  

 8-9 נוסף מידע
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 לכבוד  
 שותפות מוגבלת   -   השותפים של נאוויטס פטרוליום 

 
 

 ערך   ניירות   לתקנות ד'  38  תקנה   לפי   הנפרד   הביניים   הכספי   המידע   לסקירת   מיוחד  דוח 
 1970- "ל התש (,  ומיידיים   תקופתיים )דוחות  

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו
  2019ביוני,  30(, ליום שותפותה –שותפות מוגבלת )להלן  - פטרוליום נאוויטסשל  1970-ומיידיים(, התש"ל

רד הינו באחריות  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפ ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ
הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים 

 בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים והנפרד לתקופ
 
 

 הסקירה   היקף 
 

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

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

 . ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם
 
 

 מסקנה 
 

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

 . 1970-"להתש
 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
 

בדבר הצורך בגיוס מקורות   ג'1 בבאורהנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור  מסקנתנולסייג את  מבלי
 מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה. 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2019באוגוסט,  29
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 ד' 38  תקנה   לפי   מיוחד  דוח 

 
 הכספיים ביניים המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות  

 
 לשותפות המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה    בינייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים    המיוחסיםלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
  לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם    - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2019,  ביוני  30ליום  

 . 1970-"להתשד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38
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 הכספי המיוחסים לשותפות נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב  

 
 
 

 ביוני  30 ליום 
 ליום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 דולר אלפי  

       נכסים שוטפים
       

 3,734  21,546  16,793  מזומנים ושווי מזומנים 
 2,809  -  2,852  פקדונות לזמן קצר

 285  38  4,206  חייבים ויתרות חובה 
       
  23,851  21,584  6,828 

       נכסים לא שוטפים
       

 ,23212  4312,9  ,40813  עודף נכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
 -  -  797  נכסי זכות שימוש 

 143  88  129  נטו, קבוע רכוש
       
  33414,  3113,0  7512,3 
       
  18538,  1534,6  20319, 

       התחייבויות שוטפות
       

 -  5,022  -  בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי
 760  2,780  1,069  זכות   ויתרות זכאים

 -  -  287  ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
       
  3561,  7,802  760 

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 19,733  19,932  35,020  אגרות חוב
 431  261  -  אופציות מימוש לאגרות חוב

 -  -  562  ות ת בגין חכיריוהתחייבו
       
  35,582  20,193  20,164 

       הון )גרעון בהון( השותפות 
       

 42,626   35,355  49,932  יחידות השתתפות  הון 
 10,525   10,475  11,129  אופציה  כתבי
 1,579   1,148  1,939  מניות מבוסס תשלום בגין קרן
 8,004   7,987  8,004  שליטה בעל עם עסקאות בגין  הון קרן

 ( ,45564)  (48,345)  ( ,75769)  הפסד יתרת
       
  2471,  206,6  (211,7 ) 
       
  38,185  1534,6  20319, 
 
 

       2019באוגוסט,  29
  הדוחות אישור תאריך

 הכספיים
 תדמור גדעון 

 דירקטוריון "ר יו
 נפט וגז ניהול בע"מ פלר

 הכללי  השותף

 רייכמן חנן 
 "למנכ

 נפט וגז ניהול בע"מ פלר
 הכללי  השותף

 קורנהאוזר  עמית 
 כספים"ל סמנכ

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

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  
           

 2,705  -  861  -  1,546  הכנסות דמי ניהול מחברות מוחזקות 
 ( 5,209)  ( 1,341)  ( ,7681)  ( 2,537)  ( 3,014)  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 ( 2,504)  ( 1,341)  ( 907)  ( 2,537)  ( ,4681)  תפעולי הפסד

           
 3811,  171  585       196   1,066  הכנסות מימון
 ( 1,464)  ( 94)  ( 920)  ( 542)  ( 1,602)  הוצאות מימון 

 ( 18,900)  ( 1,181)  ( 1,250)  ( 2,494)  ( 3,298)  חלק השותפות בהפסדי חברות מוחזקות
           

 ( ,48721)  ( 452,4)  ( ,4922)  ( 775,3)  ( 5,302)  הכנסה על מסים לפני הפסד
           

 ( 21,487)  ( 452,4)  ( 2,492)  ( 775,3)  ( 5,302)  כולל והפסד הפסד
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות 

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 ( 21,487)  ( 452,4)  ( 2,492)  ( 775,3)  ( 5,302)  הפסד
           

תזרימי מזומנים   להצגתהתאמות הדרושות 
           : מפעילות שוטפת

           
           : והפסד רווח לסעיפי התאמות

           
 29  5  96  10  418  פחת והפחתות

 865  169  171  434  360  מניות מבוסס תשלום
 18,900  811,1  1,250  2,494  3,298  מוחזקות חברות בהפסדי השותפות  חלק

 ( 668)  ( 223)  568  ( 572)  899  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 
 82  -  ( 216)  -  ( 386)  הפרשי שער

           
  3554,  662,3  8691,  1321,  19,208 

           והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 ( 135)  118  ( 1,477)  108  ( 01,29)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 ( 1,264)  300  200  603  309  זכאים ויתרות זכות ב  עלייה )ירידה(

           
  (981 )  711  (2771, )  418  (1,399 ) 
           

 254  -  -  254  -  ריבית שהתקבלה 
           

 ( 1,061)  ( 59)  ( 1,495)  ( 108)   ( 1,507)  ששולמה ריבית
           

 ( 4,485)  ( 954)  ( 3,395)  ( 2,154)  ( 3,435)  שוטפת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות
           
           

           פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
           

 ( 15,626)  45  ( 3,318)  (616)  ( 5,551)  השקעה והלוואות לחברות מוחזקות 
 ( 2,809)  -  -  -  -  השקעה בפקדונות

 8,389  -  -  8,389  -  מימוש אגרות חוב של חברה בת
 ( 77)  (3)  ( 5)  (3)  ( 5)  קבוע  רכוש רכישת

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  

 ( 10,123)  42  ( 3,323)  7,770  ( 65,55)  לפעילות( השקעה 
           
           
 

  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לשותפות 

 
 

  
 שהסתיימו   חודשים 6-ל

  ביוני  30 ביום

 
 שהסתיימו    חודשים 3-ל

  ביוני  30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי  
           
           

           פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
           

 ( 10,918)  -  -  ( 5,918)  -  בנקאיים מתאגידים הלוואות  פירעון
 -  -  ( 92)  -  ( 161)  התחייבויות בגין חכירותפירעון  

      הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה 
 20,854  20,603  -  20,603  14,051  לאגרות חוב

 ( 275)  -  -  -  ( 136)  עלויות גיוס אגרות חוב
 5,943  -  -  -  8,042  לציבורהנפקת הון 

 ( 101)  ( 197)  -  ( 197)  ( 132)  עלויות גיוס הון 
 1,479  -  -  -  -  ידי בעל שליטה-מימוש אופציות על

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  

 16,982  20,406  ( 92)  14,488  21,664  לפעילות( מימון 
           

השינויים בשערי חליפין על יתרות  השפעת 
 ( 82)  -  216  -  386  מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

           
 2,292  19,494  ( 6,594)  20,104  13,059  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( היעלי

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 1,442  2,052  23,387  1,442  3,734  תקופה ה
           

 3,734  21,546  16,793  21,546  16,793  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
           
           
           
 



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
   מידע נוסף 

 

-  8   - 

 כללי - : 1באור 
 
 

ד' לתקנות ניירות  38תקנה  אותלהור בהתאם מתומצתת במתכונת ערוך זה נפרד כספי מידע .א
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל דוחותערך 

ולשנה שהסתיימה באותו    2018בדצמבר,    31הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים ליום  
  30תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם, וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

 (."מאוחדים ביניים כספייםת "דוחו -)להלן  2019, ביוני
 

"( נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת השותפות"  -שותפות מוגבלת )להלן  -נאוויטס פטרוליום   .ב
  - נפט וגז ניהול בע"מ )להלן פלרבין , וכפי שתוקן מעת לעת, 2015, באוגוסט 30 ביוםשנחתם 

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

 של נפט וגז.
 

ג'  1באור  ו ראלעניין הצורך בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה,  .ג
 מאוחדים.הכספיים ביניים לדוחות 

 
 

 חכירות  -  16IFRSיישום לראשונה של  - : 2באור 
 

לפי גישת   חכירות  -  16השותפות בחרה ליישם לראשונה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   
 כמתאפשר על פי הוראות התקן.  (,ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה)פרע חלקי מליישום 

 
 הכספיים ביניים המאוחדים. ' לדוחותג2באור  וראלפרטים נוספים  

 
 

 מהותיים בתקופת הדוחאירועים  - : 3באור 
 

   הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה .א
 

ש"ח   1,030יחידות, במחיר של  28,750השלימה השותפות הנפקה של  2019, ינוארב 8ביום 
( 4כתבי אופציה )סדרה  50 -יחידות השתתפות ו 100ליחידה, כשהרכבה של כל יחידה הינו 

יחידות השתתפות  2,875,000הניתנים למימוש ליחידות השתתפות. במסגרת ההנפקה הונפקו 
(. התמורה המיידית ברוטו )ללא הנחת מימוש כתבי  4כתבי אופציה )סדרה  1,437,500 - ו

ליון  ימ 8 - אלפי ש"ח )כ  29,612האופציה( לשותפות במסגרת ההצעה לציבור הסתכמה לסך של 
 אלפי דולר(. 132 -"ח )כש אלפי 474  -כ של סךכרוכות בהנפקה הסתכם לדולר(. סך העלויות ה

 
  16( ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של 4כל כתב אופציה )סדרה 

ש"ח לדולר(, בכל יום  3.694) 2019, נוארבי 7ש"ח ליחידת השתתפות, צמוד לשער הדולר ליום 
 .2021, בינואר 10סה, ועד ליום מסחר החל ממועד רישומם למסחר בבור

 
 מימוש כתבי אופציה לאגרות חוב )סדרה א'( .ב
 

דוחות הכספיים השנתיים בדבר הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה,  ל(  1)11בהמשך לאמור בבאור  
"ח ע.נ. ש 50,798,000 -ל( 3כתבי אופציה )סדרה  507,980 מומשו, 2019חודש פברואר  במהלך

 - )כ אלפי ש"ח 50,798 -הסתכמה לסך של כ המימושאגרות חוב )סדרה א'(. התמורה במסגרת 
אלפי   136-אלפי ש"ח )כ 488 -, סך העלויות הכרוכות בהנפקה הסתכם לכדולר( אלפי 14,051
  .דולר(

 
 ( שלא מומשו. 3כתבי אופציה )סדרה  220,278פקעו יתרת  2019בפברואר,  28ביום 

 
  



 )שותפות מוגבלת(   פטרוליום נאוויטס  
   מידע נוסף 

 

-  9   - 

 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח - : 3באור 
 

 הקצאה פרטית לעובדים של השותפות ושל חברה בת  .ג
 

של כתבי אופציה לא  הקצאה פרטית  השותף הכללי ןאישר דירקטוריו 2019 ,מאיב 29ביום 
)זכויות לקבלת יחידות השתתפות של השותפות, ללא מחיר מימוש,   RSUסחירים ויחידות 

עובדים   מספרנושאת משרה ולבכפוף להתקיימות התנאים ולהתאמות שנקבעו בתכנית( 
 בת.   ובחברהבשותפות 

 
 ניירות הערך שהוענקו כוללים את המכשירים ההוניים הבאים:

 
של  אחד ליחידת השתתפות אחתכתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש כל  21,600 ▪

 .יחידות השתתפות של השותפות 21,600-השותפות ובסך הכל הניתנים למימוש ל
השותפות    המקנות כל אחת זכות לקבלת יחידת השתתפות אחת של  ,RSUיחידות    64,800 ▪

 . יחידות השתתפות של השותפות 64,800ובסך הכל מקנות זכות לקבלת 
 

 מיליון דולר. 0.3 -שווי ההקצאה הכולל נאמד בכ
 

 
 
 

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



 

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

 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
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 2019, אוגוסטב 29

 
 

 לכבוד
 

 שותפות מוגבלת –השותף הכללי של שותפות נאוויטס פטרוליום  הדירקטוריון של

 א.ג.נ., 

 

מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ותמצית המידע הכספי ביניים הנפרד ליום  הנדון:
  )"השותפות"( שותפות מוגבלת – של שותפות נאוויטס פטרוליום 2019, יוניב 30

 

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

, יוניב 30ליום  שותפותה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2019, אוגוסטב 29מיום סקירה דוח  .1
 באותו תאריך. ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ותולתקופ 2019

 ביניים כספיה מידעתמצית ה על 2019, אוגוסטב 29המבקר מיום  החשבון רואה של מיוחד דוח .2
 ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ותולתקופ 2019, יוניב 30ליום  שותפותנפרד של הה

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 רואי חשבון

 



 

 השותפותעדכון תיאור עסקי 

 



 עדכון תיאור עסקי השותפות
 1נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"(

 

 בקסקין מפרויקטתחילת הפקה  –לדוח התקופתי  7.1סעיף  .1

)להלן:  LLOG Exploration Offshore LLC, בקסקין עדכנה מפעילת פרויקט 2019ביוני  25ביום 

עבודות הפיתוח בפרויקט והחלה הפקה מסחרית את השותפות כי הסתיימו כל "( המפעילה"

לפרטים נוספים ראו דיווח . 2מכל הבארות בקצב הפקה גבוה מהמתוכנן ובמסגרת התקציב

אשר המידע על  ,(2019-01-053991)אסמכתא מספר:  2019ביוני  26השותפות מיום מיידי של 

  .פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה

 נכסי הנפט של השותפות –לדוח התקופתי  7סעיף  .2

הנמצא במדינת נצ'ס    הושלמה עסקה לרכישת הזכויות בנכס הנפט היבשתי  2019ביולי    31ביום  

, ארה"ב. לפרטים אודות ההסכם לרכישת הזכויות, נכס הנפט והשלמת העסקה, ראו טקסס

)אסמכתאות מספר:   2019וסט  באוג  1ומיום   2019ביוני    26דיווחים מיידים של השותפות מיום  

אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של   , בהתאמה(,2019-01-066390-ו  2019-01-054153

 הפניה. 

 ,נצ'ס פרסמה השותפות דוח עתודות ומשאבים בנכס הנפט היבשתי 2019באוגוסט  24ביום 

. לפרטים .Netherland, Sewell & Associates, Incאשר נערך על ידי מעריך העתודות הבלתי תלוי 

)אסמכתא מספר:  2019באוגוסט  24נוספים ולדוח המלא ראו דיווח מיידי של השותפות מיום 

 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. (,2019-01-087850

 שננדואה נכס הנפטתכנית עבודה ב –לדוח התקופתי  7.2.5סעיף  .3

, שננדואה תכנית העבודה בפועל ומתוכננת בנכס הנפטבדבר  בדוח התקופתיבהמשך למפורט 

התקיימה ישיבת שותפים של פרויקט שננדואה,  2019באוגוסט  29ביום מעדכנת השותפות כי 

לקידום פיתוח במסגרתה עדכנה מפעילת הפרויקט את השותפים בפעולות הנעשות על ידה 

(, FEEDהפרויקט, לרבות בדבר ההתקדמות שחלה בתכנון ההנדסי המפורט של הפרויקט )

באפשרויות למימון הפיתוח ובבקשתה לאשר רכש מוקדם של שירותים וציוד בעלי זמן אספקה 

ארוך. עוד עדכנה המפעילה את השותפים כי בכוונתה להביא לאישור השותפים החלטת השקעה 

. הערכת 2020לפיתוח נכס הנפט שננדואה במהלך המחצית הראשונה של שנת  (FIDסופית )

 (. 2023המפעילה בדבר מועד תחילת ההפקה מהפרויקט נותר ללא שינוי )סוף שנת 

הערכותיה של המפעילה בנוגע למועד קבלת החלטת  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

פרויקט הינן מידע צופה פני עתיד ( ובנוגע למועד תחילת ההפקה מהFIDהשקעה סופית )

. ההערכות האמורות מבוססות על הערכות 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

המפעילה, המתבססות, בין היתר, על מידע הנדסי, כלכלי ואחר, ואשר תלויות במגוון גורמים 

והסכמות (, אישור תכנית הפיתוח  FEEDוביניהם, השלמת התכנון ההנדסי של מתווה הפיתוח )

 
ועד בסמוך לפני    9201במהלך הרבעון השני של שנת  עדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות    1

במאי   29יום שפורסם במועד פרסום דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי למעט עדכונים שנכללו בדוח רבעון ראשון 
עדכון זה מתייחס למספרי הסעיפים כפי שהופיעו  "(.  2019דוח רבעון ראשון  ( )להלן: "2019-01-046113  :)אסמכתא מספר  2019

-2019)אסמכתא מספר:  2019במרץ  29שפורסם ביום  2018השותפות לדוח התקופתי של השותפות לשנת בפרק תיאור עסקי 
 . , אלא אם צוין אחרת"(הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "01-027558

יה כי החלה הפקת הנפט מהבארות הראשונה והשנימפעילה  עדכנה ה   2019ביוני    20-ו  2019ביוני    14עובר לעדכון האמור, בימים    2
)אסמכתא   2019ביוני  23ומיום  2019ביוני  16השותפות מיום  ם מיידים שלבפרויקט, בהתאמה. לפרטים נוספים ראו דיווחי

 ., אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה , בהתאמה(2019-01-052551, 2019-01-050634מספר: 



יתר השותפים בפרויקט. ההערכות הנ"ל עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

מהותית במידה שיחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן במידה 

שישתנו ההערכות שנתקבלו, תנאים תפעוליים וטכניים ו/או בשל גורמים בלתי צפויים 

 יפושים והפקה של נפט וגז טבעי. הקשורים בפעולות ח

 הון אנושי –לדוח התקופתי  12סעיף 

 השלימה השותפות הצעה פרטית של אופציות ויחידות השתתפות חסומות 2019ביוני  5ביום 

RSUs בת בבעלותה המלאה של  הלנושאת משרה בשותפות ולעובדים בשותפות ובחבר

. לפרטים ראו 2019במאי  29השותפות, וזאת בהמשך לאישור דירקטוריון השותף הכללי מיום 

-2019)אסמכתא מספר:  2019ביוני  6-ו 2019במאי  29דיווחים מיידים של השותפות מהימים 

 .אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה ,(048549-01-2019-ו 046182-01

 : בקסקין בפרויקט 20194ברבעון השני של שנת  3נפטה תלהלן טבלה הכוללת נתוני הפק .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.8.2019תאריך: 

 

                 
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

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

 חנן רייכמן, מנכ"ל 

     

 
 בנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח.         3
 . 2019ביוני  14ביום בקסקין   החל ממועד תחילת ההפקה מפרויקט   4
לדוח התקופתי,    7.1.8כמפורט בסעיף  מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב, לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.      5

עד לפירעון המלא של אגרות החוב אשר הונפקו על ידי נאוויטס בקסקין מימון בע"מ, חברה בת של השותפות, התמלוגים להם  
יצברו וישולמו לאחר  י, בקסקין שותף הכללי מכוח הסכם השותפות אשר ינבעו מהכנסות מנכס הנפט בעלי העניין ב םזכאי

   .ן המלא של אגרות החוב האמורותמועד הפירעו
  14-למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות משקפים עלות הפקה של כ ים התקבולים הממוצעים נטו ליחידת תפוקה המשויכ  6

כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות    דולר לחבית בגין חלק השותפות, נטו. יחס זה מחושב 
תמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של  זכויות בעלי ה חולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מכאשר הוא מ

    השותפות. 

 2רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של  סך הכל תפוקה
 31.44 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה )המשויך למחזיקי הזכויות 
 58.82 ( )דולר לחבית(השותפותההוניות של  

המשויכים  ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה תמלוגים
 5 )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

 
(10.24 ) 

המשויכות  עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה
 ( 10.53) )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  

המשויכים  תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה
 38.05 6 )דולר לחבית(  השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של  



 

 ות הנהלההצהר



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

 
 מנהלים הצהרת

 כללי מנהל הצהרת
 

 כי: מצהיר ,חנן רייכמן אני,

לרבעון ( "השותפות" :)להלן נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת של הרבעוני הדוחאת  בחנתי (1)
 (;"הדוחות: ")להלן 2019של שנת  השני

 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)
 השותפות של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות

 הדוחות; מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 דירקטוריון של הביקורת ולוועדת לדירקטוריון, השותפות של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)

 מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית ביןת, תרמי כל, השותפות

להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי  שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף

 והגילוי ובבקרה עליהם.

 

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

 

 

 

 29.08.2019 תאריך:

 ________________________ 

 מנכ"ל ,חנן רייכמן 
  



 ( לתקנות הדוחות.2()ד)ג38לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים. הצהרת ב
 

 
 מנהלים הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת
 

 כי: מצהיר ,עמית קורנהאוזר אני,

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע האת ו ביניים ות הכספייםהדוח את בחנתי (1)

: )להלן 2019של שנת  השנירבעון ל ("השותפות" :)להלן פטרוליום שותפות מוגבלתשל נאוויטס 

 (;"הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות"

הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  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 מידעהוביניים  הכספיים הדוחות ידיעתי, לפי (3)

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

 הדוחות; מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים השותפות של המזומנים

 דירקטוריון של הביקורת ולוועדת לדירקטוריון, השותפות של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)

 שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית ביןת, תרמי כל השותפות

להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי והגילוי  שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו

 ובבקרה עליהם.

 

 

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

 

 
       29.08.2019   תאריך:

 ________________________ 

 כספים מנכ"לס ,עמית קורנהאוזר 
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